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Packard Development Company, L.P.
10/2006 ,1 اإلصدار
ترجمته أو تقليده أو الدليل هذا نسخ إعادة يحظر
بإذن إال النشر، حقوق قوانين به تسمح ما بخالف
.مسبق آتابي
.إشعار بدون للتغيير هنا الموجودة المعلومات تخضع
منتجات مع المرفقة الصريحة الضمانات بيانات تعد

للمنتجات الوحيدة الضمانات هي HP شرآة وخدمات
أٍي تفسير عدم يجب .الشرآة تقدمها التي والخدمات

إقرار أنها على المستند هذا في الواردة النصوص من
أي عن مسؤوليتها HP شرآة ُتخلي .إضافي بضمان
.المستند بهذا وردت تحريرية أو فنية أخطاء أية أو حذف
RSA Data لشرآة 1992-1991 النشر حقوق

Security, Inc، جميع ،1991 في إنشائه تم
.محفوظة الحقوق
يتم أن بشرط البرنامج هذا وطباعة نسخ ترخيص يمنح

RSA Data" خوارزمية أنه على تعريفه
Security, Inc. MD4 Message-Digest

Algorithm" هذا تذآر التي المواد جميع في
.إليهما تشير أو الوظيفة هذه أو البرنامج

بشرط مشتقة أعمال واستخدام إنشاء ترخيص يمنح آما
من مشتقة أنها على األعمال هذه تعريف يتم أن

RSA Data Security, Inc. MD4" خوارزمية
Message-Digest Algorithm" جميع في

.إليها تشير أو المشتقة األعمال هذه تذآر التي المواد
أي .RSA Data Security, Inc شرآة تقدم ال

مالئمته أو البرنامج هذا تسويق إمكانية بشأن تعهدات
دون "هو آما" الشرآة تقدمه حيث .معين غرض ألي
.نوع أي من صريح أو ضمني ضمان أي

أي من نسخ أي في اإلخطارات بهذه االحتفاظ يجب
.البرنامج أو/و المستندات هذه من جزء

التجارية العالمات
Intel®، Pentium® في مسجلة تجارية عالمة

أو Intel Corporation لشرآة المتحدة الواليات
األمريكية المتحدة الواليات في لها التابعة الشرآات
.األخرى والدول

Microsoft® وWindows® وWindows® XP
لشرآة المتحدة الواليات في مسجلة تجارية عالمات

Microsoft Corporation.

الذاآرة بطاقة يدعم المنتج 
للشرآة تجارية عالمة هو SD شعار .اآلمنة الرقمية
.المالكة

النسخ قيود
مخالًفا عمًال تعتبر التالية للعناصر نسخ عمليات أية إن

قم ,شك أي لديك آان إذا .األماآن بعض في للقانون
.قانونيًا ممثًال بمراجعة أوًال

:الحكومية المستندات أو األوراق•
السفر جوازات•

الهجرة أوراق•

الخدمة أوراق بعض•

الشعارات أو البطاقات أو التعريف شارات•

:الحكومية األختام•
البريد طوابع•

الغذائية المواد أختام•

هيئات على المسحوبة الحواالت أو الشيكات•
حكومية

أوامر أو السياحية الشيكات أو الورقية العملة•
الدفع

اإليداع شهادات•

النشر لحقوق الخاضعة األعمال•

السالمة معلومات

المنتج هذا استخدام عند دائًما األمان إجراءات اتبع
الصدمات أو الحريق من اإلصابة مخاطر لتقليل

.الكهربائية
في الموجودة اإلرشادات آافة واستوعب اقرأ .1

HP All-in-One جهاز بجهاز المرفقة المراجع
.المتكامل

عند أرضية بتوصيلة آهربائي تيار منفذ استخدم .2
إذا .الكهربائي التيار منافذ بأحد المنتج هذا توصيل
بطرف متصًال التيار مأخذ آان إذا ما تعرف ال آنت

.متخصص فني راجع ال، أم أرضي
على الموجودة واإلرشادات التحذيرات لكل انتبه .3

.المنتج
.تنظيفه قبل التيار مآخذ من المنتج هذا افصل .4
من بالقرب استخدامه أو المنتج هذا بترآيب تقم ال .5

.مبتًال تكون عندما أو الماء،
.ثابت سطح على بإحكام المنتج بتثبيت قم .6
ألي يتسنى ال بحيث آمن مكان في المنتج بتثبيت قم .7

به يتعثر أو| بقدمه الكهربائي السلك يطأ أن شخص
.إتالفه لمنع

فراجع طبيعي، نحو على المنتج يعمل لم إذا .8
.وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة

للمستخدم يمكن المنتج بداخل أجزاء هناك ليست .9
الفنيين إلى المنتج صيانة إسناد يرجى .بنفسه صيانتها

.المتخصصين

المحظورة المنتج مواد
قد التي التالية المواد على هذا  HP منتج يحتوي
:حياتها نهاية في خاًصا تعامًال تتطلب
(< بالماسحة الموجود الفلوروسنت المصباح في زئبق
).ملجم 1.5

  على االتصال يرجى االستخدام، إعادة لمعلومات
http://www.hp.com/go/recycle، الهيئات أو

  في اإللكترونية الصناعات اتحاد أو المحلية،
http://www.eiae.org.

.التصنيع إعادة راجع المعلومات، من للمزيد

http://www.hp.com/go/recycle
http://www.eiae.org


المحتويات

التشغيل في الشروع١
١٠.. .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . . للمنتج مصادر على العثور
١١.... .... .... .... .... .... .... ... ........ .... .... .... ........ ... .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... ........ .... .... .... .... االستخدام إمكانية
١٢.. . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . ... . . . . . . . . ... . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . المتكامل HP All-in-One جهاز مكونات على التعرف

١٢.. .. .. .. . .. .. .... . .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. . .... .. . .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. . . أمامي منظر
١٣.. . ... .. . .. . .. ... . . .. . .. ... . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . ... .. . .. . . ... .. . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . .. . .. . .. الطباعة مستلزمات منطقة
١٣... .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . الذاآرة بطاقة فتحات
١٤... ..... .. .. ..... ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ..... .. ... .... ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ..... .. ... .... ... .. .. . خلفي منظر
١٤.. . ... .. . . .. . ... . .. . .. . ... . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . ... . .. . . .. ... . .. . . .. ... . . .. . .. ... . . .. . .. .. .. . .. . . . التحكم لوحة

١٥.. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . ... . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . .. . . . ... . . . . .. . .. . . . التحكم لوحة ومصابيح أزرار
١٧... ..... .. ... .... ... .. ..... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. ... ..... .. .. ..... ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. . ملونة شاشة
١٨... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... .. ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... األسطر ثنائية شاشة
١٨.. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. .. . التوصيل معلومات

الملحقات ترآيب٢
١٩.. . . .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . ... . . . . . .. .. . . .. . . . . ... . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . ... . . . . .. . . .. .. . . . . . . الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب
١٩.... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ...... .... ...... ... ....... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... .... 2 الصينية ترآيب
٢٠....... ....... ....... ....... .............. ...... .............. ....... ....... ....... ....... ....... الطابعة تشغيل برنامج في الملحقات تشغيل

٢١.. . ... .. . .. . . ... .. . .. . .. .. .. . .. . .. ... . . .. . .. ... . . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . .. . ... . .. . .. . .. Windows نظام أجهزة في الملحقات لتشغيل
٢١.. . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. Macintosh نظام أجهزة في الملحقات لتشغيل

المتكامل الجهاز استخدام٣
٢٢.. . . .. .. . . . . . ... . . . .. . . . .. .. . . . . . ... . . . .. . . . .. .. . . . . . ... . . . .. . . . .. .. . . . . . ... . . . .. . . . .. .. . . . . . ... . . . .. . . . .. .. . . . . . . التحكم لوحة قوائم استخدام
٢٣.. . . .. . . .. . . .. .. .. . . . .. . ... . . .. . . ... . .. . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . .. . . ... . .. . . .. . ... . . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . ... . . .. . . .. التحكم لوحة رسائل أنواع

٢٣.. . ... .. . .. . .. .. .. . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . ... .. . .. . . ... .. . .. . .. ... . . .. . .. ... . .. . .. الحالة رسائل
٢٣... ... ... ... ...... .. ... ... ... ... ...... .. ... ... ... ... ...... .. ... ... ... ... ...... .. ... ... ... ... ...... .. ... ... ... ... ..... . التحذيرية الرسائل
٢٣.. . ... .. . .. . .. .. .. . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . ... .. . .. . . ... .. . .. . .. ... . . .. . .. ... . .. . .. الخطأ رسائل
٢٣... ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ..... ... .. ..... ... ... ..... .. ... ..... .. ... ... الهامة الخطأ رسائل

٢٣.......... ......... ......... ......... ......... ............................ ......... ......... ......... ......... ......... . الجهاز إعدادات تغيير
٢٤. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .   HP Solution Center (Windows)  استخدم
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج استخدام
٢٥... ... ... .. ... ... ... .. ...... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ..... ... ... .. ... ... ..... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ...... .. ... ... ... .. ... ... ... ورموز نص

٢٦.. . . ... . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . .. . . . .. التحكم لوحة مفاتيح لوحة باستخدام والنص األرقام آتابة
٢٦.. . ... . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . ... . . .. . .. .. .. . .. . . ... .. . . .. . ... . .. . .. . . .. . .. . . .. . ... . .. . . .. ... . . .. . .. .. .. . .. . . ... .. نص إلدخال
٢٦.... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ....... .... .... .... ... .... .... ....... . رمز أو فاصلة ,مسافة إلدخال
٢٦.... .... .... .... .... ... .... .... ........ ... .... .... .... .... .... ....... .... .... .... ... .... .... .... .... ... . رمز أو رقم ,حرف لمحو

٢٦.. . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. )فقط الطرز بعض( المرئية المفاتيح لوحة باستخدام نص آتابة
٢٧.. . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . ... . . . . . . .. )فقط الطرز بعض( الفاآس أرقام لطلب المتوفرة الرموز

٢٧.. .. ... .. . .. . .... . .. . .. ... .. . .. .. . .. . .. .. . .. ... .. . .. . .... . .. .. . ... .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. ... . .. .. . ... .. .. . .. . . األصلية المستندات تحميل
٢٧....................................................................................... للوثائق آلي تلقيم وحدة في أصلي مستند تحميل
٢٨.. . . .. . . .. . . . ... . .. . . .. . .. .. . . .. . . ... . . .. . . ... . . .. . . .. .. .. . . . .. . ... . . . .. . . .. . . .. . . . ... . .. . . . . الماسحة زجاج على أصلية نسخة تحميل

١



٢٩... .... .. ... .. .. .. ... .. .... ... .. .. .. ... .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. ... .. .. .. ... .... .. ... .. .. .. ... .. .... ... الطباعة وسائط تحديد
٢٩.. . . ... . . . .. . . ... . . . .. . . ... . . . . .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. واستخدامها الطباعة وسائط تحديد حول تلميحات
٣٠.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. المدعومة الوسائط أنواع على التعرف

٣٠.. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .. . .. ... .. .. .. . .... . .. .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ... .. .. . .. .... المدعومة األحجام على التعرف
٣٣... .... .. .. .. .... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .... .. .. .. .... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . المدعومة الوسائط وأوزان أنواع على التعرف

٣٣... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ..... ... ... ..... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ...... للهوامش األدنى الحد ضبط
٣٤.. .. .. .. .. . .. .... .. .. . .. .. .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .... الوسائط تحميل
٣٦.. . ... . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . ... . .. . . .. .. .. . .. . . ... .. . . .. . ... . .. . .. . . .. . .. . . .. . ... . .. . . .. ... . . .. . .. .. .. . .. . . ... .. . . .. . .. الصينيتين تكوين
٣٧. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المخصصة األحجام ذات والوسائط الخاصة الوسائط على طباعة

٣٧........................................ )Windows نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة
٣٨. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )Mac OS نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة

٣٨...... ...... ...... ...... ...... ........... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ............ ...... بيضاء أطر بدون طباعة
٣٨...... ...... ..... ...... ...... ........... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... )Windows( بيضاء أطر بدون مستند طباعة
٣٩.. . . .. . . . .. . . ... . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . ... . . .. . . . .. . . .. . . . ... . .. . . . .. .. .. . . . .. . ... )Mac OS( بيضاء أطر بدون مستند طباعة

٣٩... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... )فقط الطرز بعض( سريع طلب إدخاالت إعداد
٣٩.. . . ... . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . .. . . . .. مجموعات أو سريع طلب آإدخاالت الفاآس أرقام إعداد

٤٠.. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. سريع طلب إدخاالت إعداد
٤٠.. .. ... .. . .. .. ... . .. .. . .... . .. . .. ... .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. ... .. . .. .. ... . .. .. . .... . .. .. سريع طلب مجموعة إعداد

٤١... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. ... )الطرز بعض( سريع طلب آإدخاالت الشبكة مجلدات إعداد
٤١.. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. سريع طلب إدخاالت إعداد

٤١.... ... .. ... .... ... ... ..... ... ... ... ... ... ...... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... السريع الطلب إدخاالت قائمة وعرض طباعة
٤٢.. . . .. . . .. . . .. .. .. . . . .. . ... . . .. . . ... . . .. . . .. .. .. . . .. . . ... . . .. . . ... . .. . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . السريع الطلب بإدخاالت قائمة لطباعة
٤٢.. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. .. .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. السريع الطلب بإدخاالت قائمة لعرض

٤Print  ) طباعة( 
٤٣.. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . ... . . .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . ... . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . ... . . .. . . .. .. . .. . . . .. .. . . الطباعة إعدادات تغيير

٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . )Windows نظام( التطبيقات أحد خالل من الحالية الطباعة لمهام الطباعة إعدادات تغيير
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . )Windows نظام( الحالية الطباعة مهام لكافة االفتراضية اإلعدادات تغيير
٤٣.... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ...... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ...... ... ... ... . )Mac OS نظام( اإلعدادات تغيير
٤٣.. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . . .. )الوجهين على طباعة( الوجهين على الطباعة

٤٤......... .... .... .... ........ .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... الصفحة وجهي على الطباعة آيفية حول إرشادات
٤٤.. .. .. .. .. . .. .... .. .. . .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. .. .. . .. .... .. . . )Windows نظام( الوجهين على الطباعة إلجراء
٤٤...... .... .......... ........... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... )Mac OS نظام( تلقائًيا الوجهين على الطباعة إلجراء

٤٥... ..... .. .. ..... .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. ..... .. ... .... ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .... ... .. ..... .. ... .. .. ... .. ... طباعة مهمة إلغاء

٥Copy )نسخ(
٤٦.. . ... . .. . . .. . ... . .. . . .. .. .. . . .. . ... . .. . . .. . ... . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . ... . . .. . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . ... . . .. . . . التحكم لوحة من نسخ عمل
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١٠٢.. .. ... .. . .. .. ... .. . .. .. ... .. . .. .. ... .. . .. .. ... .. . .. .. ... .. . .. .. ... .. الكمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط :ح الحالة
١٠٥.. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .... . .. .. . .... .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . المكالمات على الرد آلة مع مشترك فاآس/صوت خط :ط الحالة
١٠٦. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . المكالمات على الرد وآلة الكمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط :ر الحالة
١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . صوتي وبريد الهاتفي للطلب آمبيوتر طلب مودم مع فاآس/صوت مشترك خط :ز الحالة

١١١.. . ... . .. . . .. . .. . . .. . . .. ... . . .. . .. .. .. . . .. . ... . .. . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. . . ... . .. . .. . . .. . . .. . .. . ... . . . المسلسل النوع من الفاآس إعداد
١١٢.......... ......... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ......... .......... )Windows( الجهاز ضبط

١١٢.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. ... . المباشر التوصيل
١١٢... .... .. .. ... .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ..... )مستحسن( الجهاز توصيل قبل البرنامج لتثبيت

١١٢.. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. ... .. .. . .. .... . .. .. . .... . .. .. .. ... .. . .. .. ... .. .. البرنامج تثبيت قبل الجهاز لتوصيل
١١٣... ... ... ... ...... ... ... .. ... ... ...... ... ... ... .. ... ...... ... ... ... .. ... ...... ... ... ... ... .. . محلية شبكة على الجهاز لمشارآة

١١٣.... .... ... ........ ... .... ... .... .... ... .... ... .... ....... .... ....... .... ... .... ... .... .... ... .... ... ........ ... .... ... . الشبكة توصيل
١١٤... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... الشبكة على الجهاز تثبيت
١١٤... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. .. ... .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... عميلة آمبيوتر أجهزة على الجهاز برنامج لتثبيت
١١٤...................................................... Add Printer طابعة إضافة وظيفة باستخدام التشغيل برنامج تثبيت

١١٥.. . ... .. . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. )Mac OS( الجهاز ضبط
١١٥.... .... ... ....... .... .... ... .... ... .... .... ... .... ... .... .... ....... ... .... ... . المباشر االتصال أو الشبكة التصال البرنامج تثبيت

١١٥. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . محلية اتصال شبكة على الجهاز لمشارآة
١١٦.. .. ... . .. .. . ... .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. ... . .. .. . ... .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. . . )فقط الطرز بعض( الالسلكي لالتصال الجهاز إعداد

١١٧... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ..... ... ... 802.11 نوع من الالسلكية االتصال شبكة إعدادات على التعرف
١١٨. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . الالسلكي اإلعداد مرشد مع التحكم لوحة باستخدام السلكي اتصال إعداد
١١٨... ... ... ... ...... ... .. ... ... ... ...... ... ... .. ... ... ...... ... ... .. . )Windows نظام( المثبت باستخدام الالسلكي االتصال إعداد
١١٩.. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . . SecureEasySetup وظيفة باستخدام السلكي اتصال إعداد
١٢٠.. . . ... . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . .. . . . ... . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . .. . . . ... . . . . .. . .. .. )Mac OS نظام( السلكية شبكة على الجهاز إعداد
١٢٠.... .... .... ....... .... .... ... .... .... ... ........ .... ... .... .... .... ... ........ ... .... .... .... ... .... ........ الالسلكي االتصال إيقاف

١٢٠.. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . ... . . .. . . . ... . .. . . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. الالسلكية االتصال شبكات على التداخل من الحد إرشادات
١٢١.......... .... ..... ..... .... ..... .... ..... .... ..... ..... .... ......... ..... ..... .... ..... .... . الالسلكية الشبكة أمان لضمان إرشادات

١٢١... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. .. ... .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. .. . )WAP( السلكية اتصال نقطة إلى األجهزة عناوين إضافة
١٢١........ ............... ....... ........ ............... ....... ........ ............... ....... ........ .............. . أخرى أرشادات

١٢٢.. . ... .. . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . . ... .. . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . .. . .. . .. . . . Bluetooth التصال الجهاز إعداد
١٢٢... .... .. ... .. .. ... .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. ... الداخلي اإلنترنت مزود عبر Bluetooth لتوصيل الجهاز إعداد

١٢٣.. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . ... . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . .. . . . ... . . . . .. . .. . . . Bluetooth مع الجهاز توصيل
١٢٣.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .. . . Windows في Bluetooth مع الجهاز توصيل
١٢٤. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Mac OS في Bluetooth مع الجهاز توصيل

١٢٤.......... ......... ..... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... ..... ......... .......... للجهاز Bluetooth أمان ضبط
١٢٥.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bluetooth أجهزة لمصادقة المرور مفتاح استخدم
١٢٥.. . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. Bluetooth أجهزة مع مرئي غير أو مرئي على الجهاز ضبط
١٢٦... ... ... ... ..... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ..... ... ... ... ... المضمن اإلنترنت ملقم عبر Bluetooth إعدادات ضبط إعادة

١٢٦.. .. ... . .. . .. . .. . .. .. . .. ... . .. . .. ... .. . .. . .. ... . .. . .. ... .. . .. . .. ... . .. .. . ... .. . .. . .. ... .. . .. . ... .. . .. . . تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء

٥



وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة١٠
١٢٨... ... ... .. ... ... ... ... ..... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ...... .. ... ... ... .. ... ... ... .. ...... ... المدعومة الطباعة خراطيش
١٢٨... .... .. .. ... .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. ... .. .. .... ... .. .. .. .. ... .. .... .. ... .. .. .. .. ... الطباعة خراطيش استبدال
١٢٩.......... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ......... ......... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... الطباعة رؤوس صيانة

١٣٠.. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . الطباعة رأس حالة فحص
١٣٠.. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة
١٣١....... ....... ....... ....... .............. ....... ....... ...... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... الطباعة رؤوس محاذاة
١٣٢.... .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... ........ .... .... .... ....... .... .... .... .... .... .... .... .... ... . السطر تغذية معايرة
١٣٢.. .. ... .. . .. .. ... .. . .. .. ... .. . .. .. ... . .. .. . .... . .. .. . .... . .. .. . .... . .. .. . ... .. .. . .. ... .. .. . .. ... .. .. . .. ... .. . . الطباعة رؤوس تنظيف
١٣٢...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... يدوًيا الطباعة رأس تالمس مناطق تنظيف
١٣٥.............................................................................................................. الطباعة رؤوس استبدال

١٣٦.......... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... ..... ......... ......... ..... ..... .... ..... ..... الطباعة مستلزمات تخزين
١٣٦.. .. ... .. . .. .. ... .. . .. .. ... .. . .. .. ... . .. .. . .... . .. .. . .... . .. .. . .... . .. .. . ... .. .. . .. ... .. .. . .. ... .. .. . .. ... .. . . الحبر خرطوشة تخزين
١٣٧.. . . ... . . . .. . . ... . . . .. . . ... . . . . .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . . . ... . . .. . . . ... . . .. . . . ... . . .. الطباعة رؤوس تخزين

١٣٧... ..... .. ... .... ... .. ..... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ..... .. ... .... ... .. ..... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... الجهاز تنظيف
١٣٧.. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .... . .. .. .. .. .. . .. .. .... .. . . الماسحة زجاج تنظيف
١٣٧.. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .... . . )ADF( للوثائق اآللي التلقيم وحدة تنظيف
١٤٠.......... .......... .......... .......... .......... ......... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... . الخارج من التنظيف

١٤١.. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . بها الخاصة والمصادر وإصالحها األخطاء استكشاف تلميحات
١٤١.. .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . . الطباعة مشكالت حل

١٤٢.. . ... .. . .. . . ... .. . .. . .. .. .. . .. . .. ... . . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . .. . ... . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. مفاجئ نحو على الجهاز توقف
١٤٢... .... ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ..... .. ... .. .. .. ... .. ..... .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. ... .... ... التحكم لوحة شاشة في خطأ رسائل ظهور
١٤٢.. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . )يطبع شيء ال( يستجيب ال الجهاز
١٤٣.. . ... . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . ... . . .. . .. .. .. . .. . . ... .. . . .. . ... . .. . . .. . .. . . .. . .. . ... . .. . . .. ... . . .. . . . الطباعة رأس يقبل ال الجهاز
١٤٣.. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. للطباعة ً طويال وقًتا الجهاز يستغرق
١٤٣.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. جزئية أو فارغة صفحة طباعة
١٤٤... ... ... ... ...... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... مفقود أو صحيح غير الصفحة في شيء يوجد
١٤٤................................................................................................... خطأ النصوص أو الرسوم موضع
١٤٥.... .... .... ....... .... .... ... .... .... .... ....... .... .... ... .... .... .... ....... .... .... الورق يخرج ثم صفحة، نصف الجهاز يطبع

١٤٥.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .... .. .. متوقعة غير مطبوعة ونسخ سيئة طباعة جودة
١٤٥.. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. سيئة جودة ذات مطبوعة ُنسخ

١٤٦.. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . ... . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . .. . . . ... . . . . .. . .. . .. . . . . .. مفهومة غير حروف طباعة
١٤٦.. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . . . الحبر تلطخ
١٤٦. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . آامل بشكل والرسوم النص يمأل ال الحبر
١٤٧.. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .... . .. .. .. ... .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .. .. . .... .. شاحبة أو باهتة المطبوعات ألوان
١٤٧........ ........ ....... ........ ....... ........ ........ ....... ........ ....... ........ ....... ........ ........ وأسود أبيض تطبع األلوان
١٤٧... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ..... ... ... ... .. ... ...... ... ... .. ... ... ...... .. . الخاطئة األلوان طباعة
١٤٧.... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ....... ... ...... ... ....... ... ... .... األلوان في زيادة بها يظهر المطبوعة الُنسخ
١٤٧... ... ... .. ... ... .. ... ..... ... ... ..... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ...... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... ... بعضها مع متسقة غير األلوان
١٤٨...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... الرسوم أو النص من مفقودة نقاط أو خطوط

١٤٨.. .. ... . .. .. . ... .. . .. .. . .. . .. . .. .. ... . .. .. . ... .. . .. .. . .. . .. . .. .. ... . .. . .. ... .. . .. .. . .. . .. . .. .. ... . .. . .. ... .. . .. . . الورق تغذية مشكالت حل
١٤٨.. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . .. االختيارية 2 الصينية إدخال يمكن ال

١٤٨... ..... .. .. ..... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .... ... .. ..... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .... ... .. .. ... .. ... أخرى ورق تغذية مشكلة توجد

المحتويات

٦



١٤٩....... ....... ...... ....... ....... ...... ....... ....... ....... ...... ....... ....... ...... ....... ....... ...... ....... ....... النسخ مشكالت حل
١٥٠.. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . . . النسخ تخرج ال

١٥٠... .... .. ... .. .. .. ... .. .... ... .. .. .. ... .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. ... .. .. .. ... .... .. ... فارغة النسخ
١٥٠.... ... ... ... ... ... ... ...... .... ...... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ...... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .... خطأ أصل نسخ تم

١٥٠.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. ... . باهتة أو مفقودة المستندات
١٥٠.. . ... .. . . .. . ... . .. . .. . ... . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . ... . .. . .. . ... . .. . . .. ... . . .. . .. ... . . .. . .. .. .. . .. . . ... .. . . . صغير الحجم
١٥١.. .. .. .. . .. .. .... . .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. . .... .. . .. .. .. .. . .. .. .... . .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. . .... .. . .. .. .. .. . .. .. ... . سيئة النسخ جودة
١٥١.. . . .. . . . .. . . ... . . .. . . . ... . .. . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . ... . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . ... . .. . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . . . واضحة النسخ عيوب
١٥١......... ..... .... .... ..... .... ......... .... .... ..... .... .... ..... .... .... ..... .... .... ..... .... .... ......... ..... الخطأ رسائل ظهور
١٥٢.... .... .... ....... .... .... ... .... .... .... ....... .... .... ... .... .... .... ....... .... .... الورق يخرج ثم صفحة، نصف الجهاز يطبع

١٥٢.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . المسح مشكالت حل
١٥٢....... ...... ...... ....... ...... ...... ............. ...... ....... ...... ...... ....... ...... ............ . شيء أي بعمل الماسحة تقوم ال

١٥٢........................................................................................................... طويًال وقًتا يستغرق المسح
١٥٢......................................................................... من مفقوًدا جزًءا هناك أن أو المستند من جزء مسح يتم لم
١٥٣... .... ... .. ..... .. ... .. .. .. ... .. ..... .. .. ..... .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .... ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... النص تعديل يمكن ال

١٥٣.... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ....... ... ....... .... ...... .... ...... .... ....... ... ....... ... .... خطأ رسالة ظهور
١٥٣.. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . سيئة الممسوحة الصور جودة
١٥٤.. . . .. . . . .. . . ... . . .. . . . ... . .. . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . ... . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . ... . .. . . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . . . واضحة النسخ عيوب
١٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )المباشر الرقمية الملفات إنشاء( Direct Digital Filing الشبكة مجلد إلى المسح تعذر

١٥٥.. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. . .... .. . .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. . .... .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .... .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .... . . الفاآس مشكالت حل
١٥٦......... .... .... .... ........ .... .... .... ........ .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... . الفاآس اختبار فشل

١٦٤.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. . . )الذاآرة بطاقة( الصور مشاآل حل
١٦٤. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. الذاآرة بطاقة قراءة للجهاز يمكن ال
١٦٥.... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ....... .... .... .... ... . الذاآرة بطاقة في الصور قراءة للجهاز يمكن ال

١٦٥.... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ....... ... ...... .... الطباعة مهمة إلغاء مسببة تطبع لن الذاآرة بطاقة في الصور بعض
١٦٥.... .... .... ....... .... .... ... .... .... .... ....... .... .... ... .... .... .... ....... .... .... الورق يخرج ثم صفحة، نصف الجهاز يطبع

١٦٥... .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . الجهاز إدارة مشاآل حل
١٦٥.. .. ... .. . .. .. ... .. . .. . .... . .. .. . .... . .. . .. ... .. .. . .. ... .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. الداخلي اإلنترنت مزود فتح يمكن ال

١٦٦.. .. ... . .. . .. . .. . .. . .. .. ... . .. . .. . .. . .. . .. .. ... . .. . .. . .. . .. .. . .. ... . .. . .. . .. . .. .. . .. ... . .. . .. . .. . .. .. . .. ... . .. . .. . .. . .. .. التثبيت مشاآل حل
١٦٦.. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . .. . . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . .. . . . .. . األجهزة ترآيب اقتراحات
١٦٧.. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. البرنامج تثبيت اقتراحات

١٦٧.. .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. .. . .. .. .... . .. .. .. .. . .. .. .. .... . .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. الصفحة محاذاة مشكالت حل
١٦٨...... .... .......... ........... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... البرامج تثبيت مشكالت حل
١٦٨... ... ... ... ..... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ..... ... ... ... .. ... ...... ... .. ... ... ... ..... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... الشبكة مشاآل حل
١٦٩.. . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . .. . .. . . . .. الالسلكية المشاآل حل

١٧٠.. . . ... . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . ... . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . ... . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . االنحشار بإزالة قم
١٧٠.. .. .. .. .. . .. .... .. .. . .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. ... . الجهاز من االنحشار إزالة
١٧٢...... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ADFللوثائق اآللي التلقيم وحدة في االنحشار إزالة

١٧٤. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . الورق انحشار تالفي آيفية حول معلومات

HP وملحقات مستلزماتأ
١٧٥......... .... .... .... ........ ..... .... .... .... .... .... .... ..... .... .... ........ .... .... .... . اإلنترنت عبر الطباعة مستلزمات شراء طلب

١٧٥.. . ... . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. ... . . .. . .. .. .. . .. . . ... . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. ... . . .. . .. .. .. . .. . . ... . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. ملحقات
١٧٥...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . الموارد

١٧٥...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ............ ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... الحبر خراطيش
١٧٦...... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... .......... ...... ..... ..... ...... ..... ..... ...... ..... ...... الطباعة رؤوس
١٧٦... .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... HP طباعة مواد

والضمان الدعمب
١٧٧.......... .......... ......... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .... . اإللكتروني الدعم على الحصول

٧



١٧٧.. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . بالتليفون الفني HP دعم على الحصول
١٧٧.... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... .... باالتصال القيام قبل
١٧٨.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . الهاتفي الدعم أرقام

١٨٠...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . Hewlett-Packard من المحدود الضمان بيان
١٨١........ ............... ....... ........ ............... ....... ....... ............... ........ ....... ............... ....... . للشحن الجهاز إعداد

١٨١. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . الشحن قبل الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش إزالة
١٨٢.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... ........ .... .... .... ........ .... .... .... ........ التحكم للوحة الحامية اللوحة إزالة

١٨٣.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. الجهاز تعبئة

الجهاز مواصفاتج
١٨٥.. . . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . ... . . . . .. . .. . . .. . . . . ... . . . . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . .. . . الفيزيائية المواصفات

١٨٥.. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. . .. .... . .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .... .. . .. .. .. . . وسعاته المنتج ميزات
١٨٦... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. .. . والذاآرة المعالج مواصفات
١٨٦... .... .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... ... .. .. .. .. ... .. .... .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. ... .. .... .. .. ... .. .. .. .. ... النظام متطلبات
١٨٧.. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. الشبكة بروتوآول مواصفات
١٨٧.. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. الداخلي اإلنترنت مزود مواصفات
١٨٧.. . ... .. . . .. . ... .. . . .. . ... .. . .. . . ... .. . .. . . ... .. . .. . . ... .. . .. . . ... .. . .. . . ... .. . .. . . ... .. . .. . . ... .. . .. . . ... .. . . .. . ... .. . . . الطباعة مواصفات
١٨٧... ... ... .. ... ... .. ... ...... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ..... ... ... ... .. ... ... .. ... ... ..... ... ... ..... ... ... .. ... ... .. ... ... ... الطباعة دقة
١٨٨.......... .......... .......... .......... .......... .......... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... . النسخ مواصفات
١٨٨.. .. ... .. . .. .. ... . .. .. . .... . .. .. . ... .. .. . .. ... .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. ... .. . .. .. ... . .. .. . .... . .. . . الفاآس مواصفات
١٨٨.. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. المسح مواصفات
١٨٩.. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .... . .. .. .. ... .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. ... .. .. .. . .... .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . Direct Digital Filing مواصفات
١٨٩... .... .. .. ... .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. ... .. .. .... ... .. .. .. .. ... .. .... .. ... البيئية المواصفات
١٨٩.. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . .. . .. . . . . . ... . . . . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . الكهربائية المواصفات
١٨٩. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . )ISO 7779 للمعيار وفًقا الضجيج مستويات ،Draft النمط في الطباعة( الصوتي االنبعاث مواصفات
١٨٩.. . ... .. . . .. . ... . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . ... . .. . . .. ... . . .. . .. .. .. . .. . . ... .. . . .. . ... . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . ... . .. . . . المدعمة األجهزة

١٩٠.. .. ... .. . .. .. ... .. . .. .. ... .. . .. .. ... .. . .. . .... . .. .. . .... . .. .. . .... . .. .. . ... .. .. . .. ... .. .. . .. ... .. .. . .. ... .. .. . .. . . الذاآرة بطاقة مواصفات

تنظيمية معلوماتد
١٩١... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. .. ... .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. ... .. .. .... ... .. .. .. .. . FCC بيان

Shielded cables . .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ........... .......... .... ......١٩١
 Exposure to radio frequency radiation  (wireless products only) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٩٢

١٩٣.... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ...... ... ....... ... ... ... .... ... ... ... ... ... . األمريكية الهاتف شبكة مستخدمي إلى إشعار
١٩٤... ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... ... .. ..... ... .. ...... .. ... ..... .. ... ... الكندية الهاتف شبكة مستخدمي إلى إشعار
١٩٥.. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. األوروبية االقتصادية المنطقة في المستخدمين إلى إشعار

١٩٥... .... .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .... .. .. .. .... ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. . أخرى تنظيمية معلومات
١٩٥.. . ... . .. . .. . . .. . . .. . .. . ... . . .. . .. .. .. . . .. . ... . .. . . .. . .. . . .. . .. . ... . . .. . .. .. .. . . .. . ... . .. . . .. . .. . . .. . . .. ... . . .. . .. )آوريا( EMI بيان
١٩٦.... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ....... ... ...... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ...... ... . )اليابان( VCCI بيان
١٩٦.. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . .. التنظيمي الطراز رقم
١٩٦... .... .. ... .. .. .. .. ... .... .. .. ... .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. .. .. ... .. .. .... . الطاقة سلك بيان

١٩٦.. . . ... . . . .. . . .. .. . . . .. . .. .. . . . . .. .. . .. . . . .. .. . . .. . . . ... . . . .. . . . .. . . . .. . . . ... . . . .. . . ... . . . . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . . LED تصنيف
١٩٦... .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... . الالسلكية للمنتجات التنظيمية المعلومات

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٩٧
Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do

Brasil ... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ...... .. ... ..... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... ... .. ..... ... ... ..... ... .. ... .. ... ... .. ... ... .. ... ...١٩٧
١٩٨.. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . ... . . .. . . ... . .. . . .. . ... . . . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. )باإلنجليزية( األوروبي االتحاد في للمستخدمين إشعار
١٩٩.. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. . .. .. .. .. .. . .. .... .. .. . .. .. .. .. .. . . فرنسا في للمستخدمين إشعار
٢٠٠.. .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. .. . .. .. .... . .. .. .. .. . .. .. .. .... . .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. ألمانيا في للمستخدمين إشعار
٢٠١.. . . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .. . . . . ... . . . . .. إيطاليا في للمستخدمين إشعار
٢٠٢.. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . . .. أسبانيا في للمستخدمين إشعار

٢٠٣.. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ... . .. . . . المواصفات مطابقة إعالن

المحتويات
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٢٠٥.. .. .. .. .. . .. .... .. .. . .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. ... . المنتجات إلدارة البيئي البرنامج
٢٠٥.... ... .... ... .... ... ....... .... ....... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... ....... .... ....... ... .... ... .... وإزالة تقليل

٢٠٥... .... .. ... .. .. .. ... .. .... .. ... .. .. .. ... .. .... .. ... .. .. .. ... .. .... ... .. .. .. .. ... .. .... ... .. .. .. .. ... .. .... ... .. .. .. ... الطاقة استهالك
٢٠٥.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .... .. . . البطارية عن معلومات

٢٠٥........ .............. ....... ....... ....... ....... ........ .............. ....... ....... ....... ....... ........ المواد سالمة بيانات ورق
٢٠٦.. . . ... . . . . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . ... . . . . .. . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . ... . . . .. . . . ... . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . .. . . . . ... . . .. التصنيع إعادة

٢٠٦......... ..... .... .... ..... .... ......... .... .... ..... .... .... ..... .... .... ..... .... .... ..... .... .... ......... ..... المنتج صندوق
٢٠٦...... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . البالستيكية األجزاء
٢٠٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األوروبي االتحاد في الشخصية المنازل في مستخدمين قبل من المستلزمات نفايات من التخلص
٢٠٦....... ...... ...... ....... ...... ...... ............. ...... ....... ...... ...... ....... ...... ............ . HP ومستلزمات منتجات

٢٠٧....... ....... ....... ....... .............. ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .............. ....... ....... ....... .......الفهرس
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التشغيل في الشروع١
.المشكالت وحل الجهاز استخدام حول تفاصيل الدليل هذا يقدم

للمنتج مصادر على العثور•
االستخدام إمكانية•
المتكامل HP All-in-One جهاز مكونات على التعرف•

 للمنتج مصادر على العثور
من الدليل هذا في الواردة غير وإصالحها األخطاء استكشاف مصادر من والمزيد المنتج معلومات على الحصول يمكنك

:التالية المصادر

الموقعالوصفالمصدر

برسوم مزودة اإلعداد معلومات يقدماإلعداد ملصق
. توضيحية

هذا من مطبوعة نسخة الجهاز مع يرد
.المستند

ويقدم الجهاز إلعداد إرشادات يوفرالتشغيل وبدء اإلعداد دليل
.السالمة وأمور الضمان حول معلومات

هذا من مطبوعة نسخة الجهاز مع يرد
.المستند

ومالحظات Readme التمهيدي الملف
اإلصدار

وتلميحات المعلومات أحدث يوفر
.وإصالحها األخطاء استكشاف

Starter المضغوط بالقرص مرفق
).البدء(

عرض الداخلي اإلنترنت مزود لك يوفر)شبكة اتصال( الداخلي اإلنترنت مزود
وإدارة اإلعدادات وتغيير الحالة معلومات
.الشبكة في آمبيوتر أي من الجهز
مزود راجع المعلومات، من للمزيد

.الداخلي اإلنترنت

.قياسي ويب مستعرض أي عبر متوافر

®Microsoft)    األدوات مربع

Windows®)  
الطباعة رأس حالة حول معلومات يوفر

.الصيانة خدمات إلى والوصول
صندوق راجع المعلومات، من للمزيد
.)Windows( األدوات

برنامج مع عادة األدوات مربع تثبيت يتم
.المتوفرة التثبيت خيارات آأحد الجهاز

إعدادات لضبط أدوات على وتحتوي)Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة
وتنظيف الجهاز، ومعايرة الطباعة،
التكوين صفحة وطباعة الطباعة، رؤوس
عبر المستلزمات وطلب للطابعة،
الدعم معلومات على والحصول اإلنترنت،

تكوين آذلك يمكنك .الويب موقع من
.الالسلكية للطباعة اإلعدادات

HP  راجع المعلومات، من للمزيد
Printer Utility (Mac OS)  .

HP المساعدة HP طابعة أداة تثبيت يتم
Printer Utility الجهاز برنامج مع عادة.

التعرف في الفوري الدعم أدوات تساعد)HP Instant Support( الفوري الدعم
وتشخيصها الطباعة مشكالت على السريع
.وحلها
الدعم راجع المعلومات، من للمزيد
.)HP Instant Support( الفوري

أو قياسي ويب مستعرض أي عبر متوافر
).Windows( األدوات مربع خالل من

والتحذيرات والخطأ الحالة معلومات تقدمالتحكم لوحة
.التشغيل بعمليات تتعلق التي

.التحكم لوحة راجع المعلومات، من للمزيد

١٠ التشغيل في الشروع



الموقعالوصفالمصدر

وقعت التي األحداث حول معلومات توفروالتقارير السجالت
.بالطابعة

.الجهاز مراقبة راجع المعلومات، من للمزيد

:الجهاز معلومات•التشخيصي الذاتي االختبار صفحة
المنتج اسم•
الطراز رقم•
المسلسل الرقم•
الثابتة البرامج إصدار رقم•

الطباعة وحدة مثل( المثبتة الملحقات•
)الوجهين على

من المطبوعة الصفحات عدد•
والملحقات األدراج

الحبر مستويات•
الطباعة لرأس الصحية الحالة•

معرفة راجع المعلومات، من للمزيد
.الذاتي االختبار تشخيص صفحة

جيًدا افهم راجع المعلومات، من للمزيداالتصال شبكة تكوين معلومات توفراالتصال شبكة تكوين صفحة
.الشبكة تكوين صفحة

على تؤثر التي المشكالت بتشخيص تقومالجودة لمشكالت تشخيصات صفحة طباعة
إذا ما تحديد على وتساعد الطباعة، جودة
من صيانة أدوات أية تشغيل تريد آنت
.مطبوعاتك جودة تحسين أجل

لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد
.الطباعة جودة تشخيص صفحة

وأحدث الطابعة برامج أحدث توفرالويب على HP مواقع
.الدعم معلومات

www.hp.com/support
www.hp.com

االتصال على تساعد معلومات يسردHP لشرآة الهاتفي الدعم
خالل مجانية الخدمة وهذه .HP بشرآة
.الضمان فترة

الحصول راجع المعلومات، من للمزيد
.بالتليفون الفنيHP دعم على

HP والمصورات الصور برنامج تعليمات
photo and imaging

استخدام راجع المعلومات، من للمزيد.البرنامج استخدام عن المعلومات لتقديم
HP والمصورات الصور برنامج

photo and imaging.

االستخدام إمكانية
.للمعاقين استخدامه تسهل التي المميزات من عدًدا الجهاز يقدم

بصري
ومميزات خيارات استخدام أثناء المنخفضة الرؤية ذوي أو البصر ضعاف للمستخدمين الطابعة برنامج استخدام يمكن
وتطبيقات برايل، وقارئ الشاشة، قارئ مثل مساعدة أآثر تقنية أيضا ويدعم .تشغيلك نظام في االستخدام امكانية تسهيل
وفي البرنامج في المستخدمة التبويب وعالمات الملونة األزار األلوان، بعمى المصابين للمستخدمين .نص الى الصوت
.المناسب العمل يوضح رمز أو نص عليه مكتوب ملصق عليها التحكم لوحة

الحرآة سهولة
البرنامج يدعم .المفاتيح بلوحِة األوامر خالل من الجهاز برامج وظائف تنفيذ يمكن الحرآة؛ على القدرة ضعاف للمستخدمين

ومفاتيح ،ToggleKeys التثبيت مفاتيح ،StickyKeys الالصقة المفاتيح مثل الويندوز استخدام سهولة خيارات أيضًا
وموجهات الورق، وأدراج واألزرار، األبواب استخدام يمكن .MouseKeys الماوس مفاتيح ،FilterKeys الفلتر
.محدودين ووصول بقوة الجهاز في الورق

الدعم
العنوان على HP موقع بزيارة تفضل المنتج؛ استخدام بقابلية HP والتزام المنتج هذا استخدام عن تفاصيل على للحصول
.www.hp.com/accessibility التالي

١ الفصل
)تابع(
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في اإلنترنت على Apple موقع بزيارة تفضل الماآنتوش، تشغيل لنظام االستخدام سهولة عن معلومات على للحصول
www.apple.com/accessibility.

المتكامل HP All-in-One جهاز مكونات على التعرف
أمامي منظر•
الطباعة مستلزمات منطقة•
الذاآرة بطاقة فتحات•
خلفي منظر•
التحكم لوحة•
التوصيل معلومات•

أمامي منظر

للوثائق آلي تلقيم وحدة1

الماسحة زجاج2

)لديك المتكامل HP All-in-One جهاز لطراز تبًعا تختلف( التحكم لوحة3

)لديك للطراز تبًعا تختلف( الشاشة4

المطبوعات استقبال صينية5

المطبوعات استقبال لصينية وصلة6

العرض / الطول أدلة7

1 الدرج8

)الطرز بعض في تتوفر( 2 الصينية9

)PictBridge بإمكانية( )USB( األمامي التسلسلي العام الناقل منفذ10

الذاآرة بطاقات فتحات11

المتكامل HP All-in-One جهاز مكونات على التعرف ١٢
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الذاآرة جهاز ضوء12

الوثائق تلقيم وحدة صينية13

العرض أدلة14

الطباعة مستلزمات منطقة

الحبر خرطوشة باب1

الحبر خراطيش2

الطباعة حاملة مدخل باب3

الطباعة رؤوس4

الطباعة رأس مزالج5

الذاآرة بطاقة فتحات

1CompactFlash )النوع I وII(

2Secure Digital ، MultiMediaCard (MMC)  ، Secure MMC

١ الفصل
)تابع(
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3xD

4Memory Stick، Magic Gate Memory Stick، Memory Stick Duo، Memory Stick Pro

)PictBridge بإمكانية( أمامي USB تسلسلي عام ناقل منفذ5

خلفي منظر

الطاقة وحدة1

Ethernet شبكة منفذ2

)USB( خلفي تسلسلي عام ناقل منفذ3

 )الطرز بعض في متوفر( )  EXT-2  و    LINE-1  (   الفاآس منافذ4

)الوجهين على طباعة وحدة بها ليس التي للطرز( الخلفية الوصول لوحة5

)الطرز بعض في متوفر( )الوجهين على الطباعة وحدة( آلًيا الوجهين على الطباعة ملحق6

التحكم لوحة
.لديك الموجود الطراز على تعتمد التحكم لوحة في المتوفرة والوظائف الشكل

الوظائف آل على جهازك يحتوي أن الضروري من وليس .وشاشاتها ومصابيحها التحكم لوحة أزرار التالية األقسام توضح
.الموضحة

)تابع(
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التحكم لوحة ومصابيح أزرار
.التحكم لوحة لوظائف سريًعا مرجًعا به المتعلق والجدول التالي الشكل يوفر

والوصف االسمالصقة بطاقة

.السريع للطلب أرقام خمسة أول إلى الوصول :واحدة بلمسة السريع الطلب أزرار1

2Speed Dial )سريع طلب رقم لتحديد :)سريع طلب.

3Scan Menu   )قائمة بعرض يقوم :)المسح قائمة Scan To مسح وجهة تحديد أجل من.

4Digital Filing )الشبكة في اآلخرين مع المشترآة والوثائق مجلد في وحفظها الوثائق لمسح :)الرقمية الملفات إنشاء.

5Fax Menu )الفاآس قائمة(: قائمة بعرض يقوم Fax    )الخيارات تحديد أجل من )الفاآس.

.الجهاز فيها بيع التي المنطقة / الدولة على ووظيفته الزر اسم يعتمد6
Resolution )بإرساله تقوم الذي للفاآس الدقة بضبط يقوم :)الدقة.

Junk Fax Blocker )قائمة بعرض يقوم :)الهامة غير الفاآسات حاظر Junk Fax Blocker Set Up مكالمات إلدارة
.الميزة هذه استخدام أجل من المتصل تعريف خدمة في االشتراك عليك يجب .المطلوبة غير الفاآس

.النص أو القيم أو الفاآس، أرقام إلدخال :المفاتيح لوحة7

.والرسائل القوائم عرض :الشاشة8

.الشاشة في القيم لتقليل :لليسار سهم9

10OK )الشاشة في إعداد أو قائمة لتحديد :)موافق.

.الشاشة في القيم لزيادة :لليمين سهم11

.انتباهك يتطلب خطأ حدوث إلى يشير فإنه التنبيه، مصباح يومض عندما :التنبيه مصباح12

13Reduce/Enlarge )الطباعة أجل من النسخة حجم لتغيير :)تكبير /تصغير.

14Copy Menu )النسخ قائمة(: قائمة لعرض Copy    )الخيارات تحديد أجل من )نسخ.

15Number of Copies )طباعتها تريد التي النسخ عدد حدد :)النسخ عدد.

16Photo Menu )الصور قائمة(: قائمة لعرض Photo  )الخيارات تحديد أجل من )صورة.

.الجهاز فيها بيع التي المنطقة / الدولة على ووظيفته الزر اسم يعتمد17

١ الفصل

١٥ التشغيل في الشروع



والوصف االسمالصقة بطاقة

Proof Sheet )ورقة تعرض .ذاآرة بطاقة فتحة في ذاآرة بطاقة إدخال عند معاينة صفحة بطباعة يقوم :)معاينة صفحة
هذه طباعة ثم ,المراجعة ورقة على الصور تحديد يمكنك .الذاآرة بطاقة في المحفوظة الصور لجميع مصغرة صور مناظر المراجعة
.المراجعة ورقة مسح خالل من الصور
المدرة الصورة طباعة يمكن .الشاشة على حالًيا المعروضة الصورة إلى انظر :تدوير

18Power )الطاقة زر سيضيء .تشغيله إيقاف أو الجهاز لتشغيل :)الطاقة Power سيومض .التشغيل قيد الجهاز يكون عندما
.ما بعمل القيام عند المصباح
الجهاز، تشغيل بإيقاف قم تماًما، الطاقة مصدر لفصل .إليه الطاقة من آمية أقل تصل التشغيل، إيقاف وضع في الجهاز يكون عندما
.الطاقة سلك افصل ثم

19Zoom Out )الشاشة في الصورة حجم لتقليل :)تصغير.

20Zoom In )الشاشة في الصورة حجم لزيادة :)تكبير.

21PRINT PHOTOS )جهاز من أو الذاآرة بطاقة من صور لطباعة الزر هذا استخدم .الصور وظيفة بتحديد يقوم :)صور طباعة
.الكمبيوتر في صور لحفظ أو تخزين،

22Quality )الجودة لتحديد :)الجودة Best أو Normal أو Fast للنسخ.

23START COPY Color )باأللوان النسخ عملية لبدء :)باأللوان النسخ بدء.

24START COPY Black )واألسود باألبيض نسخ عملية ببدء يقوم :)باألسود النسخ بدء.

25Collate )النسخ مهمة انتهاء عند لالستخدام جاهزة تكون بحيث بالترتيب النسخ لتنظيم :)ترتيب.

26Cancel )اإلعدادات من الخروج أو قائمة من الخروج أو مهمة، إليقاف :)إلغاء.

27Help )التعليمات قائمة لعرض :)التعليمات Help. المعلومات تظهر االختيار؛ وعند .التعليمات مواضيع قائمة من االختيار ويمكن
.المتصل الكمبيوتر شاشة في المفصلة

28Back   )القائمة في ألعلى واحًدا مستوًى للحرآة :)الخلف إلى.

29 2-sided  )فاآس مهمة أو الوجهين على النسخ عملية لتنفيذ :)الوجهين على.

30Setup )إعداد(: قائمة بعرض يقوم Setup  )أخرى صيانة إعدادات إجراء ,فاآس تغيير ,تقارير إجراء أجل من )اإلعداد
.الكمبيوتر شاشة على التعليمات نافذة بفتح Help قائمة في حددته الذي الموضوع يقوم .Help قائمة إلى والوصول

31Auto Answer )هذا تشغيل إيقاف عند .آلًيا واردة هاتفية مكالمات على بالرد الجهاز سيقوم الزر؛ هذا إضاءة عند :)اآللي الرد
.واردة فاآس مكالمات أية على بالرد الجهاز يقوم فال الزر؛

32START FAX Color )باأللوان فاآس لبدء :)باأللوان الفاآس بدء.

33START FAX Black )واألسود باألبيض فاآس ببدء يقوم :)باألسود الفاآس بدء.

34Redial/Pause )ثالث لمدة مؤقت توقف أو طلبها، تم التي األرقام أحدث طلب بإعادة يقوم :    )مؤقت توقف/الرقم طلب إعادة
.الفاآس أرقام أحد في ثوان

35START SCAN )زر باستخدام بتحديدها قمت التي الوجهة إلى إرسالها ثم مسح مهمة لبدء :)المسح بدء Scan to.

)تابع(

المتكامل HP All-in-One جهاز مكونات على التعرف ١٦



ملونة شاشة

.الطرز بعض في الشاشة هذه نوع يتوافرمالحظة 

الجهاز آان إذا إال الرموز بعض تظهر وال . هامة معلومات لتوفير الملونة الشاشة من السفلية الجهة في التالية الرموز تظهر
.الشبكة خيارات ضبط راجع الشبكات، عن المعلومات من للمزيد .الشبكة إمكانية يدعم

الغرضالرمز

مستوى ويتوافق الحبر خرطوشة لون مع الرمز لون يتوافق .الحبر خرطوشة في المتبقي الحبر آمية تعرض
.الحبر لخرطوشة الملء مستوى مع للرمز الملء

حبر على الحبر خرطوشة احتواء عند الرمز هذا يظهر قد .ُأدخلت قد معروفة غير حبر خرطوشة أن يوضح
.HP صنع من ليس

.موجود سلكي شبكة توصيل أن يوضح

هذا .السلكي شبكة توصيل حالًيا يوجد ال ولكن الالسلكية بالشبكات االتصال بإمكانية مزود الجهاز أن يوضح
وهذا .توفرها حالة في األزرق وباللون السلكية شبكة إشارة توفر عدم حالة في الرمادي باللون يكون الرمز
الجهاز إعداد راجع المعلومات؛ من للمزيد ).الطرز بعض في الوظيفة هذه تعمل( .األساسية البنية لوضع

.)فقط الطرز بعض( الالسلكي لالتصال

وهذا .المائلة الخطوط عدد خالل من اإلشارة قوة إلى اإلشارة تتم .موجود السلكي شبكة توصيل أن يوضح
الجهاز إعداد راجع المعلومات؛ من للمزيد ).الطرز بعض في الوظيفة هذه تعمل( .األساسية البنية لوضع

.)فقط الطرز بعض( الالسلكي لالتصال

).الطرز بعض في الوظيفة هذه تعمل( .السلكية أو آمبيوتر إلى آمبيوتر أو خاصة شبكة توصيل وجود يوضح
.)فقط الطرز بعض( الالسلكي لالتصال الجهاز إعداد راجع المعلومات؛ من للمزيد

للمزيد .منفصًال Bluetooth محول يتطلب .حالًيا توصيل ويوجد  ، Bluetooth موصل تثبيت تم أنه يوضح
.ملحقات راجع المعلومات؛ من

. الالسلكية الشبكة أمان لضمان إرشادات راجع  ، Bluetooth إعداد حول المعلومات من للمزيد

١ الفصل
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األسطر ثنائية شاشة

.الطرز بعض في الشاشة هذه نوع يتوافرمالحظة 

قمت أو ذاآرة بطاقة أدخلت إذا .اإلرشادية والرسائل القوائم وخيارات والخطأ، الحالة رسائل األسطر ثنائية الشاشة تعرض
.Photo قائمة أعلى وتعرض الصورة حالة إلى تتحول الشاشة فإن آاميرا؛ بتوصيل

التوصيل معلومات

المتصلة الكمبيوتر أجهزة عددالوصف
أداء ألفضل به ُيوصى الذي

اإلعداد إرشاداتالمعتمدة البرامج ميزات

من متصل واحد آمبيوتر جهازUSB توصيل
USB بمنفذ USB آابل خالل
في الخلفي السرعة عالي 2.0

.الجهاز

باستثناء معتمدة، الخصائص جميع
Webscan. على للحصول
 استخدام راجع المعلومات،

Webscanمزود خالل من
.الداخلي اإلنترنت

التشغيل وبدء اإلعداد دليل اتبع
.مفصلة إرشادات على للحصول

متصلة آمبيوتر أجهزة خمس حتىEthernet )سلكي( توصيل
.موجه أو مقسم خالل من بالجهاز

في بما معتمدة، الخصائص جميع
.Webscan ذلك

دليل في الموجودة اإلرشادات اتبع
راجع ثم التشغيل، وبدء اإلعداد
محلية شبكة على الجهاز لمشارآة

المزيد على للحصول الدليل هذا في
.المعلومات من

.آمبيوتر أجهزة خمس حتىالطابعة مشارآة
المضيف الكمبيوتر تشغيل يجب
أجهزة تتمكن لن وإال دائًما

إلى الطباعة من األخرى الكمبيوتر
.الجهاز

في الموجودة الميزات آافة
يتم .معتمدة المضيف الكمبيوتر

أجهزة في فقط الطباعة ميزة دعم
.األخرى الكمبيوتر

لمشارآة في اإلرشادات اتبع
.محلية شبكة على الجهاز

متصلة آمبيوتر أجهزة خمس حتىالسلكي 802.11
.موجه أو مقسم خالل من بالجهاز

في بما معتمدة، الخصائص جميع
.Webscan ذلك

الجهاز إعداد في اإلرشادات اتبع
الطرز بعض( الالسلكي لالتصال

.)فقط

HP bt300، ومحول طابعة
®Bluetooth تقنية مع الكمبيوتر

Wireless Technology

أو واحد Bluetooth جهاز
.آمبيوتر

     Bluetooth جهاز من الطباعة
أو الرقمي، الشخصي المساعد مثل
يدعم آمبيوتر أو آاميرا، ذي هاتف

Bluetooth     .

الجهاز إعداد في اإلرشادات اتبع
.Bluetooth التصال

المتكامل HP All-in-One جهاز مكونات على التعرف ١٨



الملحقات ترآيب٢
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب•
2 الصينية ترآيب•
الطابعة تشغيل برنامج في الملحقات تشغيل•

الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب
.الجهاز طرز بعض مع متاحة الميزة هذهمالحظة 

).الوجهين على الطباعة وحدة( آلًيا الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب عند تلقائًيا الورقة وجهي آال على الطباعة يمكنك
. )الوجهين على طباعة( الوجهين على الطباعة راجع ، الوجهين على الطباعة وحدة استخدام حول معلومات على للحصول

الوجهين على الطباعة وحدة لترآيب
.الجهاز من وأخرجها الخلفية الوصول لوحة في الموجودة األزرار على اضغط.١
جانبي على الموجودة األزرار على تضغط ال .مكانها في تستقر حتى الطابعة داخل الوجهين على الطباعة وحدة حرك.٢

.الجهاز من الوحدة إخراج عند فقط األزرار هذه استخدم ولكن ترآيبها، عند الوجهين على الطباعة وحدة

2 الصينية ترآيب
.الجهاز طرز بعض مع متاحة الميزة هذهمالحظة 

١٩ الملحقات ترآيب



راجع الشراء، بيانات حول المعلومات من لمزيد .العادي الورق من ورقة 350 إلى يصل ما استيعاب 2 للدرج ويمكن
.ملحقات

2 الصينية لترآيب
السطح يكون أن ويجب .المجهز الموقع إلى الصيني حرك ثم التغليف ومواد أشرطة وأزل العبوة، من الصينية أخرج.١

.ومستوًيا قوًيا

.التيار سلك وافصل الجهاز، تشغيل أوقف.٢
.الصينية أعلى الجهاز ضع.٣

.الجهاز أسفل ويديك أصابعك وضع عدم على حريًصا آنتنبيه 

.الجهاز بتشغيل قم ثم التيار سلك صل.٤
.الطابعة تشغيل برنامج في الملحقات تشغيل راجع المعلومات، من للمزيد .الطابعة تشغيل برنامج في 2 الصينية شغل.٥

الطابعة تشغيل برنامج في الملحقات تشغيل
Windows نظام أجهزة في الملحقات لتشغيل•
Macintosh نظام أجهزة في الملحقات لتشغيل•

الطابعة تشغيل برنامج في الملحقات تشغيل ٢٠



Windows نظام أجهزة في الملحقات لتشغيل
يجب ال( .الجهاز مع تعمل لكي الطابعة تشغيل برنامج في 2 الصينية تشغيل يجب الكمبيوتر؛ في الجهاز برنامج تثبيت بعد

).الوجهين على الطابعة وحدة تشغيل

.وفاآسات طابعات أو طابعات فوق انقر ثم ،إعدادات إلى أشر ،ابدأ فوق انقر.١
ـ أو ـ

.طابعات على مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،التحكم لوحة انقر ثم ،ابدأ الزر انقر
.الطباعة تفضيالت أو المستند افتراضيات أو خصائص فوق انقر ثم الطابعة، رمز فوق األيمن الماوس بزر انقر.٢
أو ،)الجهاز إعدادات( Device Settings ،)تكوين( Configure :التالية التبويب عالمات إحدى اختر.٣

Device Options )التشغيل ونظام الطابعة تشغيل برنامج على التبويب عالمة اسم يعتمد( ).الجهاز خيارات.(
ثم المنسدلة، القائمة في Installed اضغط ثم تشغيله، المطلوب الملحق على اضغط المختارة؛ التبويب عالمة في

.OK اضغط

Macintosh نظام أجهزة في الملحقات لتشغيل
ملحق إضافة وعند .الجهاز برنامج تثبيت عند تلقائًيا الطابعة تشغيل برنامج في الملحقات آل بتشغيل Mac OS نظام يقوم
:التالية الخطوات باتباع فقم بعد؛ فيما جديد

).الحامل( Dock في الموجود Printer Setup Utilityرمز فوق انقر.١
.الختياره إعداده تريد الذي الجهاز على واحدة نقرة انقرة Printer List نافذة في.٢
).المعلومات عرض( Show info اختر ),الطابعات(  Printers قائمة من.٣
القابلة الخيارات( Installable Options اختبر ثم Names and Location المنسدلة القائمة على انقر.٤

.)للتثبيت
.تشغيلها في ترغب التي الملحقة الوحدة على انقر.٥
).التغييرات تطبيق(  Apply Changes فوق انقر.٦

٢ الفصل

٢١ الملحقات ترآيب



المتكامل الجهاز استخدام٣
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

التحكم لوحة قوائم استخدام•
التحكم لوحة رسائل أنواع•
الجهاز إعدادات تغيير•
  HP Solution Center (Windows)  استخدم•
HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج استخدام•
ورموز نص•
األصلية المستندات تحميل•
الطباعة وسائط تحديد•
الوسائط تحميل•
الصينيتين تكوين•
المخصصة األحجام ذات والوسائط الخاصة الوسائط على طباعة•
بيضاء أطر بدون طباعة•
)فقط الطرز بعض( سريع طلب إدخاالت إعداد•

التحكم لوحة قوائم استخدام
زر اضغط القائمة؛ لعرض . الملونة الشاشة على تظهر التي األعلى المستوى من للقوائم سريًعا مرجًعا التالية األقسام توفر
.استخدامها المطلوب بالوظيفة الخاص القائمة

.الطراز على - األسطر ثنائية أو ملونة - التحكم لوحة في الشاشة نوع يعتمدمالحظة 

HP photo and والمصورات الصور برنامج مثل الوجهات، من مجموعة تعرض ):المسح( Scan قائمة•
imaging. ذاآرة بطاقة إلى مسحها أو طباعتها وإعادة الصورة مسح يمكن الطرز؛ بعض في.

:القائمة خيارات .Fax قائمة عرض أو السريع، الرقم طلب أو الفاآس إدخال تتيح ):الفاآس( Fax قائمة•
الدقة تعديل•
اإلضاءة ضعف / قوة•
المتأخرة الفاآسات إرسال•
الجديدة االفتراضية اإلعدادات ضبط•

:القائمة خيارات ):نسخ( Copy قائمة•
النسخ أعداد اختيار•
•Reducing/enlarging )تكبير / تصغير(
الطباعة وسائط ونوع حجم اختيار•

:القائمة خيارات ):الصور(  Photo قائمة•
الطباعة خيارات تحديد•
)خاصة وظائف( Special Features استخدام•
•Editing )تحرير(
الكمبيوتر إلى النقل•
مراجعة ورقة اختيار•

٢٢ المتكامل الجهاز استخدام



التحكم لوحة رسائل أنواع
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

الحالة رسائل•
التحذيرية الرسائل•
الخطأ رسائل•
الهامة الخطأ رسائل•

الحالة رسائل
تبًعا الرسائل وتتغير .لمسحها معين عمل توجد وال عادي العمل أن وتخبرك .للجهاز الحالية الحالة تعكس الحالة رسائل
الحالة رسالة فإن معلقة؛ تحذيرية رسائل توجد وال مشغوًال، وليس مستعًدا؛ الجهاز يكون فعندما .الجهاز حالة لتغير

READY )التشغيل قيد الجهاز آان إذا تظهر )جاهز.

التحذيرية الرسائل
CYAN INK LOW ومنها .الجهاز استخدام تمنع ال ولكنها االنتباه يتطلب ما حدوث عند تظهر التحذيرية الرسائل

.المشكلة تحل أن إلى الرسائل تلك وتظهر ).اآلن الحبر افحص(

الخطأ رسائل
الرسائل تلك ويصحب .الوسائط انحشار إزالة أو وسائط إضافة مثل المشكلة، حل بوجوب اإلعالم هي الخطأ رسائل وظيفة
.الطباعة لمواصلة المناسب اإلجراء اتخذ .Attention الوامض األحمر التنبيه ضوء العادة في

معظم في .تشغيله أعد ثم الجهاز، عمل إلنهاء Power الطاقة زر على فاضغط الخطأ؛ رمز الخطأ رسالة عرضت إذا
.صيانة إلى بحاجة الجهاز يكون فقد الرسالة، ظهور استمرار حالة في أما .المشكلة حل إلى اإلجراء هذا يؤدي الحاالت،

لظهور المحتملة األسباب عن المزيد لمعرفة )HP Instant Support( الفوري الدعم إلى انتقل ثم الخطأ؛ رمز اآتب
.)HP Instant Support( الفوري الدعم راجع المعلومات، من للمزيد .الرسالة

الهامة الخطأ رسائل
عمل إلنهاء Power الطاقة زر على بالضغط الرسائل تلك بعض مسح يمكن .الجهاز بتعطل تخبرك الهامة الخطأ رسائل
.والضمان الدعم راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز خدمة فيجب الحرج؛ الخطأ استمر وإذا .تشغيله إعادة ثم الجهاز،

الجهاز إعدادات تغيير
:األماآن هذه من الجهاز إعدادات تغيير يمكن

.التحكم لوحة من•
من للمزيد . HP Device Manager (Mac OS) أو   HP Solution Center  (Windows ) من•

.HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج استخدام راجع المعلومات،
.الداخلي اإلنترنت مزود راجع المعلومات، من للمزيد المضمن الويب ملقم من•

رؤية يمكن ال ؛HP Device Manager في أو HP Solution Center في اإلعدادات ضبط عندمالحظة 
).المسح إعدادات مثل( التحكم لوحة في ضبطها تم التي اإلعدادات

٣ الفصل

٢٣ المتكامل الجهاز استخدام



التحكم لوحة من اإلعدادات تغيير
)).نسخ( Copy قائمة مثًال( تستخدمها التي للوظيفة القائمة زر اضغط التحكم؛ لوحة في.١
:التالية الطرق إحدى استخدم تغييره؛ المطلوب الخيار إلى للوصول.٢

.القيمة لضبط اليسار أو لليمين السهم استخدم ثم التحكم، لوحة زر اضغط•
.التحكم لوحة شاشة في القائمة من الخيار حدد•

.)موافق( OK على اضغط ثم المطلوبة، القيمة حدد.٣

 HP photo and imaging software (Mac OS ) والمصورات الصور برنامج من اإلعدادات لتغيير
).الحامل( Dock في لموجود HP Device Manager رمز فوق انقر.١
).األجهزة( Devices المنسدلة القائمة في الجهاز اختر.٢
.تغييره المطلوب العنصر على اضغط ؛)وإعدادات معلومات( Information and Settings القائمة في.٣

المضمن الويب ملقم من اإلعدادات تغيير
.الداخلي اإلنترنت مزود افتح.١
.تغييرها تريد التي اإلعدادات بها توجد التي الصفحة اختثر.٢
.Apply على اضعط ثم اإلعدادات بتغيير قم.٣

  HP Solution Center (Windows)  استخدم
برنامج لبرنامج الوصول نقطة هو HP Solution Center يكون ؛Windows التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر في

HP Photosmart Software . استخدم HP Solution Center إعداد مرشد وبدء الطباعة، إعدادات لتغيير
.الشاشة على التعليمات إلى والوصول المستلزمات، وطلب الفاآس،

HP Solution تخصيص يتم .لديك المثبتة لألجهزة تبًعا HP Solution Center في المتوفرة الميزات تختلف
Center رمز يظهر لن معينة؛ بميزة مزودًا تحديده تم الذي الجهاز يكن لم إذا .المحدد بالجهاز المتعلقة الرموز لعرض

. HP Solution Center في الميزة تلك

حدوث الممكن فمن رموز؛ أية على يحتوي الكمبيوتر جهاز على المثبت HP Solution Center برنامج يكن لم إذا
برنامج تثبيت إللغاء Windows في )التحكم لوحة( Control Panel استخدم ذلك لتصحيح .البرنامج تثبيت أثناء خطأ

HP Photosmart Software التعليمات  راجع المعلومات، من للمزيد .البرنامج تثبيت بإعادة قم ثم آامل، بشكل
.الجهاز مع المزودة الشاشة على الظاهرة

HP photo والمصورات الصور برنامج استخدام راجع ،  HP Solution Center فتح عن معلومات على للحصول
and imaging  .

HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج استخدام
تتوفر ال التي الميزات من الكثير إلى للوصول HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج استخدام يمكن
.التحكم لوحة خالل من

.جهازك مع المتوفر اإلعداد وثائق راجع المعلومات، من للمزيد .اإلعداد أثناء الكمبيوتر جهاز على البرنامج تثبيت يتم

على ).OS( التشغيل لنظام تبًعا HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج إلى الوصول طريقة تختلف
HP لبرنامج الوصول نقطة فتكون ؛Windows التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر لديك يوجد آان إن المثال؛ سبيل

Photosmart Software التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر لديك يوجد آان إن المثال؛ سبيل على .   اإلطار هي
Macintoshوالمصورات الصور لبرنامج الوصول نقطة فتكون ؛ HP photo and imaging اإلطار هي

٢٤  HP Solution Center (Windows)  استخدم



HP Photosmart Studio  . برنامج إلى االنطالق لوحة هي الدخول نقطة تعتبر التشغيل، نظام عن النظر بغض
.وخدماته HP photo and imaging والمصورات الصور

Windows التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر في HP Photosmart Software برنامج لفتح
:يلي مما واحدًا اعمل.١

.HP Photosmart Software برنامج رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر ،Windows مكتب سطح من•
HP رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر ،Windows مهام شريط يمين أقصى في الموجودة النظام صينية في•

Digital Imaging Monitor   )من الرقمية الصور شاشة   HP (  .
آافة( All Programs أو )البرامج( Programs إلى وأشر ،)ابدأ( Start فوق انقر المهام، شريط من•

.HP Photosmart Software فوق وانقر ،HP حدد ثم ،)البرامج
المنتج ' السم التبويب عالمة حدد ؛HP جهاز من أآثر تثبيت حالة في.٢

HP في المتوفرة الميزات تختلف ؛Windows التشغيل بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة فيمالحظة 
Photosmart Software بالجهاز المتعلقة الرموز لعرض البرنامج تخصيص يتم .لديك المثبتة لألجهزة تبًعا

. البرنامج في الميزة تلك رمز يظهر فلن معينة؛ بميزة مزودًا تحديده تم الذي الجهاز يكن لم وإذا .المحدد

أي على يحتوي الكمبيوتر جهاز على المثبت HP Photosmart Software برنامج يكن لم إذاتلميح 
)التحكم لوحة( Control Panel استخدم ذلك؛ لتصحيح .البرنامج تثبيت أثناء خطأ حدوث الممكن فمن رموز؛

بإعادة قم ثم آامل؛ بشكل HP Photosmart Software برنامج برنامج تثبيت إللغاء Windows في
.الجهاز مع المرفق التشغيل وبدء اإلعداد دليل دليل راجع المعلومات؛ من للمزيد .البرنامج تثبيت

Macintosh التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر جهاز في HP Photosmart Studio برنامج لفتح
).القاعدة( Dock في الموجود HP Photosmart Studio رمز فوق انقر.١

.HP Photosmart Studio نافذة تظهر عندئذ،
.)األجهزة( Devices فوق انقر ,HP Photosmart Studio لـ المهام شريط في.٢

).HP من األجهزة إدارة( HP Device Manager نافذة فتح سيتم
.Device المنسدلة القائمة من الجهاز اختر.٣

في الحبر مستويات فحص مثل الصيانة إجراءات وتنفيذ الوثائق، واستيراد الفاآسات، وإرسال المسح، من تتمكن هنا
.الطباعة خراطيش

HP Photosmart برنامج في المتوفرة الميزات تختلف  ؛Macintosh آمبيوتر جهاز فيمالحظة 
Studio المختار للجهاز تبًعا.

)القاعدة( Dock قائمة اختصارات إلى الوصول يمكن ,HP Photosmart Studio برنامج فتح عندتلميح 
).القاعدة( Dock في HP Photosmart Studio رمز فوق وتثبيته الماوس زر تحديد خالل من

ورموز نص
لوحة من ورموز نص إدخال أيًضا يمكن .ورموز نص إلدخال التحكم لوحة على الموجودة المفاتيح لوحة استخدام يمكنك
عند الملونة الشاشة على تلقائًيا البصرية المفاتيح لوحة تظهر ).فقط الطرز بعض( المرئية المفاتيح لوحة باستخدام التحكم
.السريع الطلب إدخاالت أو الفاآس، عنوان أو السلكية، أو سلكية شبكة إعداد

بتفسير سيقوم للرقم، الجهاز طلب عند .هاتف رقم أو فاآس رقم طلب عند المفاتيح لوحة من رموز إدخال أيًضا يمكنك
بقية طلب قبل الجهاز سيتوقف الفاآس، رقم في (-) شرطة بإدخال قمت إذا المثال، سبيل على .لذلك تبًعا ويسجيب الرمز
.الفاآس رقم طلب قبل خارجي خط إلى الوصول إلى تحتاج آنت إذا المؤقت التوقف يفيدك .الرقم

لوحة باستخدام الرمز إدخال إلى فتحتاج  ، ) - (  الشرطة مثل الفاآس رقم في رمز إدخال إلى تحتاج آنت إذامالحظة 
.المفاتيح

٣ الفصل

٢٥ المتكامل الجهاز استخدام



التحكم لوحة مفاتيح لوحة باستخدام والنص األرقام آتابة
.التحكم لوحة على الموجودة المفاتيح لوحة باستخدام رموز أو نص إدخال أيًضا يمكنك

.اإلدخال لتخزين )موافق( OK على اضغط النص، إدخال من االنتهاء بعد

نص إلدخال
 c   و    b   و    a   الحروف تناسب المثال، سبيل على .االسم أحرف يناسب الذي المفاتيح لوحة أرقام من رقم على اضغط.١

.أدناه الزر على يظهر آما   2   الرقم

المنطقة/والبلد اللغة إعداد إلى استناًدا .المتاحة الحروف لرؤية مرات عدة األزرار أحد على اضغطتلميح 
.المفاتيح لوحة على الظاهرة الرموز إلى باإلضافة لديك أخرى حروف تتوفر قد ,بك الخاص

اضغط .األيمن السهم زر  على اضغط أو ,تلقائًيا اليمين إلى المؤشر تحريك إلى انتظر ,الصحيح الحرف ظهور بعد.٢
ضبط يتم .الصحيح الحرف يظهر حتى مرات عدة الزر على اضغط .االسم في التالي للحرف المناسب الرقم على

.الكبيرة الحروف إلى تلقائًيا الكلمة من األول الحرف

رمز أو فاصلة ,مسافة إلدخال
.)المسافات( Space على اضغط مسافة، إلدخال•
.الرقم تتابع في (-) شرطة تظهر .)مؤقت توقف/الرقم طلب إعادة( Redial/Pause على اضغط وقفة، إلدخال•
:المتوفرة الرموز قائمة خالل للتمرير متكرر بشكل )رموز( Symbols زر على اضغط ،@ مثل رمز، إلدخال•

يساوي عالمة ),'( علوية فاصلية عالمة ,) ( قوسان ),/( مائل خط ),.( نقطة ),&( و عالمة ),-( شرطة ),*( النجمة
منقوطة فاصلة ),!( التعجب عالمة ),+( الجمع عالمة ),_( السفلية الشرطة ),@( عالمة ),#( مربع علمة ),=(
).~( التقريب وإشارة ),%( المئوية النسبة عالمة ),:( النقطتين عالمة ),,( الفاصلة ),?( االستفهام عالمة ),;(

رمز أو رقم ,حرف لمحو
.الصحيح اإلدخال بإجراء قم ثم لمسحه، األيسر السهم زر على اضغط ما، خطأ ارتكبت إذا▲

)فقط الطرز بعض( المرئية المفاتيح لوحة باستخدام نص آتابة
.نص إدخال وجوب عند الملونة الشاشة على تلقائًيا تظهر التي المرئية المفاتيح لوحة باستخدام رموز أو نص إدخال يمكنك
إدخاالت أو الفاآس عنوان أو السلكية، أو سلكية شبكة بإعداد تقوم عندما المرئية المفاتيح لوحة تظهر المثال، سبيل على

.السريع الطلب

المرئية المفاتيح لوحة باستخدام نص إلدخال
.المناسب التحديد لتظليل األسهم مفاتيح على اضغط المرئية، المفاتيح لوحة باستخدام رمز أو رقم حرف، لتحديد.١

والرموز واألرقام الكبيرة، والحروف الصغيرة؛ الحروف إلدخال
).موافق( )موافق( OK على اضغط ثم المرئية المفاتيح لوحة في abc زر حدد صغيرة، حروف إلدخال•
 . )موافق( )موافق( OK على اضغط ثم المرئية؛ المفاتيح لوحة في ABC زر حدد آبيرة؛ حروف إلدخال•
 .)موافق( OK على اضغط ثم المرئية، المفاتيح لوحة على 123 الزر حدد وأرقام؛ رموز إلدخال•
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مسافة إلضافة
.)موافق( OK على اضغط ثم المرئية، المفاتيح لوحة في لليمين السهم زر على اضغط مسافة، إلضافة

إضافة من تتمكن لن .مسافة إلضافة المرئية المفاتيح لوحة على  لليمين السهم زر استخدام من تأآدمالحظة 
.التحكم لوحة على الموجودة األسهم أزرار باستخدام مسافة

.لتحديده التحكم لوحة على )موافق( OK على اضغط المناسب؛ الرمز أو الرقم أو الحرف تمييز عند.٢
.الملونة الشاشة على التحديد يظهر

OK على اضغط ثم المرئية، المفاتيح لوحة على )مسح( Clear حدد رمز، أو رقم أو حرف لمحوتلميح 
.)موافق(

على اضغط ثم المرئية، المفاتيح لوحة على )تم( Done  حدد الرموز، أو األرقام أو النص؛ إدخال من االنتهاء عند.٣
OK )موافق(.

)فقط الطرز بعض( الفاآس أرقام لطلب المتوفرة الرموز
التالي الجدول يوفر .الرموز قائمة خالل للتمرير متكرر بشكل )رموز( Symbols على اضغط ،* مثل رمز؛ إلدخال
.السريع الطلب وإدخاالت الفاآس عنوان معلومات فاآس، أو هاتف رقم تتابع في استخدامها يمكنك التي الرموز

اإلدخال عند متوفرالوصفالمتوفرة الرموز

أو السريع، الطلب أسماء أو الفاآس، عنوان اسم.الرقم طلب قيد إليها الحاجة عند النجمة رمز بعرض يقوم*
الهاتف أو الفاآس أرقام أو السريع، الطلب أرقام

المراقب الطلب وإدخاالت

أو الفاآس، ترويسة رقم أو الفاآس، ترويسة اسم.الرقم تتابع في وقفة بإدخال الجهاز يقوم اآللي، الطلب عند-
السريع الطلب أرقام أو السريع، الطلب أسماء
الهاتف أو الفاآس وأرقام

مثل ,األرقام لفصل أيمن أو أيسر قوس بعرض يقوم) (
على الرموز هذه تؤثر ال .القراءة لسهولة ,المناطق رموز
.األرقام طلب

أو الفاآس، ترويسة رقم أو الفاآس، ترويسة اسم
السريع الطلب أرقام أو السريع، الطلب أسماء
الهاتف أو الفاآس وأرقام

Wالحرف يجعل اآللي، الطلب عند W حتى ينتظر الجهاز
.الرقم طلب في االستمرار قبل طلب نغمة سماع

الهاتف أو الفاآس وأرقام السريع الطلب أرقام

Rالحرف يؤدي اآللي، الطلب أثناء R زر وظيفة نفس
Flash )الهاتف في )تبديل.

الهاتف أو الفاآس وأرقام السريع الطلب أرقام

طلب على الرمز هذا يؤثر وال .الجمع رمز بعرض يقوم+
.األرقام

أو الفاآس، ترويسة رقم أو الفاآس، ترويسة اسم
السريع الطلب أرقام أو السريع، الطلب أسماء
الهاتف أو الفاآس وأرقام

األصلية المستندات تحميل
المستندات .الماسحة زجاج أو للوثائق اآللي التلقيم وحدة في المسح مهمة أو الفاآس أو للنسخ األصلي المستند تحميل يمكن

.الجهاز في تلقائًيا إدخالها يتم للوثائق اآللي التلقيم وحدة في تحميلها يتم التي األصلية

للوثائق آلي تلقيم وحدة في أصلي مستند تحميل
أو A4 بحجم صفحات عدة أو واحدة صفحة من ومكون وجهين أو واحد بوجه فاآس إرسال أو مسح أو نسخ، يمكنك

letter المستندات تغذية وحدة درج في بوضعها.

.الصور يتلف ذلك ألن للوثائق، آلي تلقيم وحدة في صور بتحميل تقم التنبيه 

٣ الفصل

٢٧ المتكامل الجهاز استخدام



وحدة باستخدام إرسالها أو ضوئًيا مسحها أو نسخها يمكن ال الوجهين، ذات legal بحجم للمستندات بالنسبةمالحظة 
تحميل عند تعمل ال ،)الصفحة مالءمة(Fit to Page النسخ ميزة مثل الميزات، بعض إن .للوثائق اآللي التلقيم

.الزجاجي السطح على األصلية الُنسخ تحميل عليك يجب .للوثائق اآللي التلقيم وحدة في األصلية المستندات

.العادي الورق من ورقة 50 تسع للوثائق اآللي التلقيم وحدة صينية

للمستندات اآللية التغذية درج في أصلية نسخة لتحميل
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة صينية في األعلى، إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية، النسخة بتحميل قم.١

أو نغمة تسمع حتى للوثائق آلي تلقيم وحدة في الوسائط ادفع .أوًال للمستند العلوية الحافة تدخل بحيث الصفحات ضع
.المحملة الصفحات اآتشاف إلى تشير الشاشة على تظهر رسالة ترى

البياني الرسم راجع للمستندات، اآللية التغذية درج في األصلية النسخ تحميل حول المعلومات من لمزيدتلميح 
.المستندات تغذية درج في المحفور

.اليسار وناحية اليمين ناحية الوسائط حواف عند يتوقفان حتى للداخل العرض دليلي بإمالة قم.٢

.الجهاز عن الغطاء رفع قبل للوثائق اآللي التلقيم وحدة صينية من األصلية المستندات آل أخرجمالحظة 

الماسحة زجاج على أصلية نسخة تحميل
بعض .الزجاج على تحميلها خالل من A4 أو letter بحجم أصلية ُنسخ حتى الفاآس إرسال أو المسح أو النسخ يمكن

صفحات على تحتوي األصلية الُنسخة آانت إن .الزجاجي السطح على legal الحجم من األصلية النسخ تدعم الطرازات
على Legal بحجم األصلية النسخ يدعم ال الطراز آان إن .للوثائق اآللي التلقيم وحدة في بتحميلها فقم آامل؛ بحجم متعددة
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة في legal الحجم من األصلية النسخ بتحميل فقم الزجاجي؛ السطح

من للمزيد .نظيفين والغطاء الزجاجي السطح يكن لم إذا صحيح بشكل الخاصة الميزات من العديد تعمل المالحظة 
.الجهاز تنظيف راجع المعلومات،

الماسحة زجاج على أصلية نسخة لتحميل
.الغطاء برفع قم ثم للوثائق اآللي التلقيم وحدة صينية من األصلية النسخ جميع بإزالة قم.١
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاوية في األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة بتحميل قم.٢

.الزجاجي السطح طرف على المحفورة األدلة راجع ,األصلية الُنسخ تحميل حول التعليمات من للمزيدتلميح 
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.الغطاء أغلق.٣

الطباعة وسائط تحديد
أنواع من متنوعة تشكيلة اختبار األفضل من .المكتب وسائط أنواع أغلب مع جيد نحٍو على تعمل بحيث الجهاز تصميم تم

على HP موقع بزيارة تفضل .طباعة جودة أفضل على للحصول HP وسائط استخدم .آبيرة آميات شراء قبل الورق
.HP وسائط عن المعلومات من للمزيد www.hp.com الويب

واستخدامها الطباعة وسائط تحديد حول تلميحات
.التالية اإلرشادات اتبع ,نتائج أفضل على لحصول

الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز مواصفات مع تتوافق مواد استخدام دوًما ينبغي•
.المدعومة

.الواحدة المرة في األدراج أحد داخل الورق من فقط واحًدا نوًعا حمِّل•
الحواف مقابل ومحاذاتها ألسفل للطباعة المخصص الوجه يكون بحيث الوسائط حّمل ،2 والصينية 1 للصينية بالنسبة•

.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .الطرز بعض في تتوفر 2 الصينية .للدرج والخلفية اليمنى
.فقط العادي الورق لحمل مخصص 2 الدرج•
.المدعومة الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .األدراج حمل زيادة عدم يجب•
استخدام تجنب بالطابعة، المتعلقة األخرى والمشكالت رديئة طباعة جودة على والحصول الورق انحشار لتفادي•

:التالية الوسائط
األجزاء متعددة النماذج•
المتجعدة أو الملتفة أو التالفة الوسائط•
ثقوب أو مقطوعة أجزاء على تحتوي التي الوسائط•
.جيد بشكل الحبر تمتص ال التي أو المنقوشة أو السميك النسيج ذات الوسائط•
تمددها يسهل التي أو للغاية الخفيفة الوسائط•

واألظرف البطاقات
آذلك تجنب .إطارات أو مشابك على تحتوي التي أو اللصق ذاتية األظرف أو للغاية الملساء األظرف استخدام تجنب•

أو متجعدة مناطق على تحتوي التي أو الحواف؛ متجعدة أو ,منتظمة أوغير ,سميكة حواف على تحتوي التي األظرف
.آخر شكٍل بأي تالفة تكون أو ,ممزقة

.حاد بشكل ثناياه طي من وتأآد الجيد الترآيب ذات األظرف استخدم•
.ألعلى ألسنتها تتجه أن على األظرف حمِّل•

٣ الفصل
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الصور وسائط
الطباعة مهام تستغرق الوضع، هذا تحديد حالة في أنه الحظ .الفوتوغرافية الصور لطباعة ممتازة الوضع استخدام•

.الكمبيوتر من أآبر ذاآرة وتستهلك أطول وقًتا
تلطخ إلى يؤدي تجميعها يتم حتى المبتلة الوسائط فترك .تجف حتى جانًبا وضعها خروجها فور ورقة آل بإزالة قم•

.الحبر

شفافة أغشية
.الجهاز من الخلفي الجزء تجاه الالصق والشريط ألسفل الخشن الوجه توجيه مع الشفافة األغشية ضع•
الحبر جفاف ويضمن للجفاف أطول وقًتا الوضع هذا يوفر .الشفافة األغشية على للطباعة Normal الوضع استخدم•

.االستقبال صينية إلى التالية الصفحة خروج قبل تماًما
تلطخ إلى يؤدي تجميعها يتم حتى المبتلة الوسائط فترك .تجف حتى جانًبا وضعها خروجها فور ورقة آل بإزالة قم•

.الحبر

المخصص الحجم ذات الوسائط
.الجهاز يدعمها التي المخصص الحجم ذات الوسائط استخدم•
.المستند طباعة قبل التطبيق في الوسائط حجم بتعيين فقم المخصص، الحجم ذات الوسائط لديك التطبيق دعم حالة في•

المستندات تنسيق ضبط إعادة إلى تحتاج قد .الجهاز تشغيل برنامج في الحجم بتعيين فقم دعمه، عدم حالة في أما
.المخصص الحجم ذات الوسائط على صحيح بشكل لطباعتها الموجودة

المدعومة الوسائط أنواع على التعرف
الصحيحة الوسائط لتحديد المدعومة الوسائط وأوزان أنواع على التعرف و المدعومة األحجام على التعرف جداول استخدم
.الوسائط مع تعمل سوف التي الميزات وتحديد جهازك، مع ستستخدمها التي

المدعومة األحجام على التعرف•
المدعومة الوسائط وأوزان أنواع على التعرف•

المدعومة األحجام على التعرف

.الطرز بعض في تتوفر الوجهين على الطباعة ووحدة 2 الصينيةمالحظة 

على الطباعة وحدة2 الدرج1 الدرجالوسائط حجم
الوجهين

ADF

القياسية الوسائط أحجام

× 216 ( مقاس U.S. Letter بحجم ورق
)بوصة  11 × 8.5  مم،  279

  )*مم  330 × 216 ( بوصة  13 × 8.5 

× 216 ( مقاس U.S. Legal بحجم ورق
)بوصة  14 × 8.5  مم،  356

 

A4 11.7 × 8.3  مم،  297 × 210 ( مقاس
)بوصة 

184 ( مقاس U.S. Executive بحجم ورق
)بوصة  10.5 × 7.25  مم،  267 ×

140 ( مقاس U.S. Statement بحجم ورق
)بوصة  8.5 × 5.5  مم،  216 ×
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على الطباعة وحدة2 الدرج1 الدرجالوسائط حجم
الوجهين

ADF

B5 7.17  مم  257 × 182 ( مقاس ×
)بوصة 0.12 1

A5 8.3 × 5.8  مم،  210 × 148 ( مقاس
)بوصة 

 

  *بوصات  8 × 6 

A4 8.3  مم،  297 × 210 ( بيضاء أطر بدون
)*بوصة  11.7 ×

   

A5 5.8  مم،  210 × 148 ( بيضاء أطر بدون
)*بوصة  8.3 ×

   

B5 مم  257 × 182 ( بيضاء أطر بدون
)*بوصة  10.12 × 7.17 

   

األظرف

مم،  241 × 105 (  #10  أمريكي ظرف
)*بوصة  9.5 × 4.12 

   

× 3.88  مم،  Monarch  ) 98 × 191 ظرف
)* بوصة  7.5

   

 HP  ) 111 × 152 من التحية بطاقات أظرف
)* بوصات  6 × 4.38  مم؛

   

× 4.37  مم،  A2  ) 111 × 146 ظرف
)* بوصة  5.75

   

8.7 × 4.3  مم،  DL  ) 110 x 220 ظرف
)* بوصة 

   

9 × 6.4  مم،  C5  ) 162 × 229 ظرف
)* بوصات 

   

6.4 × 4.5  مم،  C6  ) 114 × 162 ظرف
)* بوصة 

   

مم؛  Chou #3  ) 120 × 235 يابانية أظرف
)* بوصة  9.3 × 4.7 

   

مم؛  Chou #4  ) 90 × 205 يابانية أظرف
)* بوصة  8.1 × 3.5 

   

البطاقات

 5 × 3  مم،  127 × 76.2 ( فهرس بطاقة
)*بوصات

   

6 ×  4 مم،  152 × 102 ( فهرس بطاقة
)*بوصات 

  

8 × 5  مم،  203 × 127 ( فهرس بطاقة
)*بوصات 

  

× 4.13  مم،  A6  ) 105 × 148.5 بطاقة
)* بوصة  5.83

  

٣ الفصل
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على الطباعة وحدة2 الدرج1 الدرجالوسائط حجم
الوجهين

ADF

148.5 × 105 (  بيضاء أطر بدون A6 بطاقة
)* بوصة  5.83 × 4.13  مم، 

   

 Hagaki**   ) 100 × 148  ،5.8 × 3.9  مم 
)* بوصة

   

 الصور ورق

5 × 3  مم،  127 × 76.2 (  الصور ورق
)* بوصات 

   

6 ×  4 مم،  152 × 102 (  الصور ورق
)* بوصات 

   

   )* بوصات  7 × 5 (  الصور ورق

   )* بوصات  10 × 8 (  الصور ورق

   )* سم  15 × 10 (  الصور ورق

   )* بوصات  5 × 3.5  مم،  L  ) 89 × 127 صور

152 × 102 (  بيضاء أطر بدو صور ورق
)* بوصات  6 × 4  مم، 

   

   )* بوصات  7 × 5 (  بيضاء أطر بدون صور ورق

10 × 8 (  بيضاء أطر بدون صور ورق
)* بوصات 

   

11 × 8.5 (  بيضاء أطر بدون صور ورق
)* بوصة 

   

   )* سم  15 × 10 (  بيضاء أطر بدون صور ورق

مم،  127 × 89 (  بيضاء أطر بدون L صور
)* بوصات  5 × 3.5 

   

األخرى الوسائط

بين عرضها يتراوح مخصص حجم ذات وسائط
356 إلى 127 من وطولها مم 216و 76.2

14 إلى 5و عرًضا بوصة 8.5 إلى 3( مم
)*طوًال بوصة

   

آلي تلقيم وحدة ( مخصص حجم ذات وسائط
مم 216و 127 بين عرضها يتراوح )للوثائق
8.5 إلى 5( مم 305 إلى 241 من وطولها
)طوًال بوصة 12 إلى 9.5و عرًضا بوصة

   

بوصة،  11 × 4  بوصات،  10 × 4 ( بانوراما
* )بوصة  12 × 4 و

   

بوصات،  10 × 4 ( بيضاء أطر بدون بانوراما
* )بوصة   12 × 4 و بوصة،  11 × 4 

   

الوجهين على أو واحد وجه على للطباعة للوثائق اآللي التلقيم وحدة مع لالستخدام متوافق غير *

)تابع(

الطباعة وسائط تحديد ٣٢



من الصور hagaki مع متوافًقا وليس .فقط Japan Post من الحبر ونفث العادي hagaki مع متوافق الجهاز **
Japan Post.

المدعومة الوسائط وأوزان أنواع على التعرف

.الطرز بعض في تتوفر الوجهين على الطباعة ووحدة 2 الصينيةمالحظة 

السعةالوزنالنوعالدرج

2م\جم 105 إلى 60 منالورق1 الدرج

)رطًال 28 إلى 16(
العادي الورق من ورقة 250 حتى

)مجمع بوصة 1 أو مم 25(

ورقة 70 إلى يصل ما شفاف ورق
)مجمع بوصة 0.67 أو مم 17(

2م/جم 280صور ورق

)فاخر رطل 75 (
ورقة 100 إلى يصل ما
)مجمع بوصة 0.67 أو مم 17(

ورقة 100 إلى يصل ما الملصقات
)مجمع بوصة 0.67 أو مم 17(

2م\جم 90 إلى 75 منأظرف

)فاخر رطًال 24 إلى 20(
ورقة 30 إلى يصل ما
)مجمع بوصة 0.67 أو مم 17(

2م\جم 200 حتىبطاقات

)رطل 110 فهرس(
بطاقة 80 حتى

2م\جم 105 إلى 60 منفقط عادي ورق2 الدرج

)رطًال 28 إلى 16(
العادي الورق من ورقة 350 حتى

)مجمع بوصة 1.38 أو مم 35(

الطباعة وحدة
الوجهين على

2م\جم 105 إلى 60 منالورق

)رطًال 28 إلى 16(
للتطبيق قابل غير

الورق من ورقة 150 حتى المدعومة الوسائط آلاستقبال صينية
)النصوص طباعة( العادي

للهوامش األدنى الحد ضبط
.الطولي باالتجاه الخاصة الهوامش إعدادات )تتجاوز أو( المستند هوامش تطابق أن يجب

٣ الفصل

٣٣ المتكامل الجهاز استخدام



الهامش )4(العلوي الهامش )3(األيمن الهامش )2(األيسر الهامش )1(الوسائط
*السفلي

Letter أمريكي
U.S. Legal ورق
A4

Executive أمريكي
Statement أمريكي

بوصة 13 × 8.5
B5
A5

بطاقات
المعرف الحجم ذات وسائط
صور ورق

0.13( مم 3.3
)بوصة

0.13( مم 3.3
)بوصة

0.13( مم 3.3
)بوصة

0.13( مم 3.3
)بوصة

0.13( مم 3.3أظرف
)بوصة

0.13( مم 3.3
)بوصة

0.65( مم 16.5
)بوصة

0.65( مم 16.5
)بوصة

التبويب عالمة اضغط ،Windows الويندوز بنظام يعمل آمبيوتر على الهامش هذا إعداد على للحصول *
Advanced )متقدم( وأختر الطابعة، تشغيل برنامج في Minimize Margins )الهوامش تقليل.(

للهوامش األدنى الحد يطابق أن يجب ،)الطرز بعض في تتوفر( الوجهين على الطباعة وحدة استخدام عندمالحظة 
).بوصة 0.47( مم 12 يتجاوز أو والسفلية العلوية

الوسائط تحميل
.الجهاز في الوسائط بتحميل خاصة إرشادات القسم هذا يوفر

مستلزمات شراء طلب راجع الشراء، بيانات حول المعلومات من لمزيد .الطرز بعض في تتوفر 2 الصينيةمالحظة 
.اإلنترنت عبر الطباعة

)الرئيسية الصينية( 1 الصينية تحميل
.المطبوعات استقبال صينية ارفع.١

الوسائط تحميل ٣٤



مجموعة محاذاة من تأآد .للصينية األيمن للجانب الوسائط محاذاة مع ألسفل للطباعة المخصص والوجه الوسائط أدخل.٢
.الصينية مؤشر خط يتجاوز وال للصينية، والخلفية اليمنى للحافتين الورق

.الطباعة أثناء الورق تحمل المالحظة 

صينية اخفض ثم بتحميلها قمت الذي الوسائط وحجم يتالءم بما واضبطها بالصينية الموجودة الوسائط موجهات حرك.٣
.المطبوعات استقبال

.المطبوعات استقبال صينية في الوصلة اسحب.٤

2 الصينية تحميل
.الصينية مقدمة أسفل بجذب الجهاز خارج الصينية اسحب.١

٣ الفصل

٣٥ المتكامل الجهاز استخدام



مجموعة محاذاة من تأآد .للدرج األيمن للجانب الوسائط محاذاة مع ألسفل للطباعة المخصص والوجه الورق أدخل.٢
.الدرج مؤشر خط يتجاوز وال للدرج، والخلفية اليمنى للحافتين الورق

.فقط العادي بالورق 2 الدرج تحميل يمكنمالحظة 

.بتحميله قمت الذي والحجم يتالءم بما واضبطها بالصينية الموجودة الوسائط موجهات حرك.٣

.برفق الصينية إدخال أعد.٤
.المطبوعات استقبال صينية في الوصلة اسحب.٥

الصينيتين تكوين
مستلزمات شراء طلب راجع الشراء، بيانات حول المعلومات من لمزيد .الطرز بعض في تتوفر 2 الصينيةمالحظة 

.اإلنترنت عبر الطباعة

2 الصينية من الوسائط الجهاز يسحب فارغة، 1 الصينية آان فإذا .1 الصينية من الوسائط بسحب افتراضًيا الجهاز يقوم
:التالية الميزات باستخدام السلوك هذا تغيير يمكنك ولكن ).بالوسائط وتحميلها ترآيبها حالة في(

من مسبًقا المطبوع الورق أو اإلسقاط ورق مثل الخاصة الوسائط حماية في الميزة هذه استخدم :الصينية قفل•
المقفلة الصينية من ورًقا يستخدم فلن المستندات، أحد طباعة أثناء الجهاز من الوسائط نفدت إذا .العارض االستخدام
.الطباعة مهمة إلآمال

.منها الوسائط الجهاز يسحب التي األولى الصينية تحديد في الميزة بهذه استعن :االفتراضية الصينية•

في للصينية التلقائي التحديد خيار تحديد عليك االفتراضية، الصينية وإعدادات الصينية قفل ميزة الستخداممالحظة 
اإلعداد هذا يسري فسوف االفتراضية، الصينية بتعيين وقمت بالشبكة متصًال الجهاز آان إذا .الجهاز تشغيل برنامج
.الجهاز مستخدمي آافة على

الصينيتين تكوين ٣٦



.فقط العادي الورق لحمل مخصص 2 الدرج

.الطباعة احتياجات يالئم بما األدرج إعدادات استخدام في اتباعها يمكن التي الطرق التالي الجدول يسرد

التالية الخطوات اّتبع...أريد

يلتقط الجهاز وجعل الوسائط نوع بنفس الصينيتين آال بتحميل قم
.اآلخر نفاد حالة في الصينيتين أحد من الورق

من لمزيد .2 الصينية و1 الصينية في الوسائط بتحميل قم•
.الوسائط تحميل راجع المعلومات؛

.الدرج قفل ميزة تعطيل من تأآد•

)اإلسقاط ورق أو الشفاف الورق مثل( الخاصة الوسائط تحميل
.األدراج داخل العادي والورق

.2 الصينية أو 1 الصينية في الخاصة الوسائط بتحميل قم•
.1 للصينية الصينية قفل ميزة ضبط من تأآد•

يلتقط الجهاز جعل مع لكن الصينيين آلتا داخل الوسائط بتحميل قم
.أوًال معينة صينية من

.2 الصينية و1 الصينية في الوسائط بتحميل قم•
.االفتراضية الصينية لتكون المطلوبة الصينية ضبط من تأآد•

األدراج لتكوين
.الجهاز تشغيل من تأآد.١
:يلي مما بإجراء قم.٢

•Embedded Web server )فوق انقر ثم إعدادات التبويب عالمة فوق انقر ):الداخلي اإلنترنت مزود
.األيمن بالجزء الورق معالجة

من أي في )الطابعة خدمات( Printer services الزر فوق انقر ):Windows( الطباعة تشغيل برنامج•
Paper Handling اختر ثم )لون( Color أو )الوظائف( Features فوق انقر ثم التبويب عالمتي

.)الورق معالجة(
Paper فوق انقر ثم )خدمات( Services التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•

Handling )الورق معالجة(.
Printer لوحة من )الورق تداول( Paper Handling أضغط ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•

Settings )الطابعة إعدادات.(
Default Tray حدد ثم ,)تفضيالت( Preferences حدد ،)إعداد( Setup زر اضغط :التحكم لوحة•

.)الدرج قفل( Tray Lock أو )الرئيسي الدرج(
.المرغوبة الصينية إعدادات تغيير بعد )تطبيق( Apply فوق ثم )موافق( OK فوق انقر.٣

المخصصة األحجام ذات والوسائط الخاصة الوسائط على طباعة
)Windows نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة•
)Mac OS نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة•

)Windows نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١
.تفضيالت أو خصائص أو إعداد فوق انقر ثم ،طباعة فوق انقر ،ملف القائمة من المستند، فتح بعد.٢
.)ميزات/ورق( Paper/Features التبويب عالمة فوق انقر.٣
. Size المنسدلة القائمة من الوسائط حجم اختر.٤

:مخصص وسائط حجم لضبط
.مخصص الزر فوق انقر.أ
.الجديد المخصص الحجم اسم اآتب.ب
.حفظ فوق انقر ثم االرتفاعو العرض مربعي في األبعاد اآتب.ج

٣ الفصل

٣٧ المتكامل الجهاز استخدام



.أخرى مرة الحوار مربع افتح ثم .التفضيالت أو الخصائص حوار مربع لغلق مرتين )موافق( OK فوق انقر.د
.جديد مخصص حجم أختر.هـ

:الوسائط نوع لتحديد.٥
.المنسدلة القائمة مننوع منالمزيد أضغط.أ
.موافق انقر ثم استخدامه في المرغوب الوسائط نوع أضغط.ب

.)هو المصدر( Source is المنسدلة القائمة من الوسائط مصدر حدد.٦
.)موافق( OK اضغط ثم األخرى، اإلعدادات بتغيير قم.٧
.المستند اطبع.٨

)Mac OS نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١
.)الصفحة إعداد( Page Setup فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.٢
.الوسائط حجم حدد.٣
:مخصص وسائط حجم لضبط.٤

Paper Size المنسدلة القائمة في )المخصصة األحجام إدارة( Manage Custom Sizes فوق انقر.أ
.)الورق حجم(

.)الورق حجم اسم( Paper Size Name مربع في للحجم اسًما اآتب ثم ،)جديد( New فوق انقر.ب
.ترغب حسبما الهوامش واضبط االرتفاعو العرض مربعي في األبعاد اآتب.ج
.)حفظ( Save فوق انقر ثم ،)موافق( OK فوق ثم )إتمام( Done فوق انقر.د

.الجديد المخصص الحجم وحدد )الصفحة إعداد( Page Setup فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.٥
).موافق( OK فوق انقر.٦
.)طباعة( Print فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.٧
.)الورق تداول( Paper Handling لوحة افتح.٨
حدد ثم الورق حجم ليناسب )المقياس( Scale التبويب عالمة فوق انقر ,Destination Paper Size أسفل.٩

.المخصص الورق حجم
.)طباعة( Print أو )موافق( OK فوق انقر ثم المطلوب، النحو على اإلعدادات بتغيير قم.١٠

بيضاء أطر بدون طباعة
.القياسية الوسائط أحجام ومجموعة الوسائط أنواع بعض حواف حتى الطباعة بيضاء أطر بدون الطباعة تتيح

سيتم التي الوسائط حجم مع يتوافق الحجم أن تأآد .الصورة حجم بتخصيص قم ثم البرنامج في الملف افتحمالحظة 
.عليها الصورة طباعة
افتح ).الطباعة اختصارات( Printing Shortcuts التبويب عالمة من الوظيفة هذه إلى الوصول يمكنك آما

اختصار اختر ،)الطباعة اختصارات( Printing Shortcuts التبويب عالمة اختر ثم الطابعة؛ تشغيل برنامج
.هذه المنسدلة الطباعة مهام قائمة من الطباعة

)Windows( بيضاء أطر بدون مستند طباعة
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١
.طباعته في ترغب الذي الملف افتح.٢
:الطباعة تشغيل برنامج افتح التطبيق؛ من.٣

).طباعة( Print فوق انقر ثم ،)ملف( File فوق انقر.أ
).إعداد( Setup أو )خصائص( Properties فوق انقر.ب

.)جودة/ورق( Paper/Quality التبويب عالمة فوق انقر.٤

بيضاء أطر بدون طباعة ٣٨



. Size المنسدلة القائمة من الوسائط حجم اختر.٥
).بيضاء أطر بدون طباعة( Borderless Printing االختيار مربع حدد.٦
.)هو المصدر( Source is المنسدلة القائمة من الوسائط مصدر حدد.٧
.)هو النوع( Type is المنسدلة القائمة من الوسائط نوع حدد.٨
اختيار يمكن أو ).الطباعة جودة( Print Quality المنسدلة القائمة من Best حدد الصور؛ طباعة عند.٩

Maximum dpi، طباعة جودة أفضل على للحصول *محسنة للبوصة نقطة  1200 × 4800  حتى تقدم التي.
هذا .إدخال البوصة في نقطة 1200و باأللوان الطباعة عند محسنة البوصة في نقطة  1200 × 4800  حتى *

.بطًئا أآثر بشكل بالطباعة ويقوم )أآثر أو ميغابايت 400( القرص مساحة من آبيًرا مقداًرا مؤقًتا يستخدم قد الضبط
.)موافق( OK اضغط ثم األخرى، الطباعة إعدادات بتغيير قم.١٠
.المستند اطبع.١١
بدون المستند يصبح لكي الهامش افصل ،tear off tab للقطع مثقب هامش به صور ورق على بالطباعة قمت إذا.١٢

.تماًما أطر

)Mac OS( بيضاء أطر بدون مستند طباعة
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١
.طباعته في ترغب الذي الملف افتح.٢
).الصفحة إعداد( Page Setup فوق انقر ثم ،)ملف( File فوق انقر.٣
.)موافق( OK فوق انقر ثم بيضاء، أطر بدون وسائط حجم حدد.٤
).طباعة( Print فوق انقر ثم ،)ملف( File فوق انقر.٥
.)جودة/الورق نوع( Paper Type/Quality لوحة افتح.٦
Paper type المنسدلة القائمة من الوسائط نوع حدد ثم ،)إضافية خيارات( Paper التبويب عالمة فوق انقر.٧

.)الورق نوع(
حجم أقصى Maximum اختيار يمكن أو ).جودة( Quality المنسدلة القائمة من Best حدد الصور؛ طباعة عند.٨

*.محسنة للبوصة نقطة  1200 × 4800  حتى تقدم التي للبوصة، نقطة
هذا .إدخال البوصة في نقطة 1200و باأللوان الطباعة عند محسنة البوصة في نقطة  1200 × 4800  حتى *

.بطًئا أآثر بشكل بالطباعة ويقوم )أآثر أو ميغابايت 400( القرص مساحة من آبيًرا مقداًرا مؤقًتا يستخدم قد الضبط
.اليدوي التلقيم خيار حدد صور؛ ورق أو سميك ورق على الطباعة عند .الوسائط مصدر حدد.٩
.)طباعة( Print اضغط ثم األخرى، الطباعة إعدادات بتغيير قم.١٠
بدون المستند يصبح لكي الهامش افصل ،tear off tab للقطع مثقب هامش به صور ورق على بالطباعة قمت إذا.١١

.تماًما أطر

)فقط الطرز بعض( سريع طلب إدخاالت إعداد
بشكل األرقام هذه بطلب ذلك لك يسمح .سريع طلب آإدخاالت الشبكة ومجلدات االستخدام متكررة الفاآس أرقام إعداد يمكن
لوحة في الخمسة السريع االتصال بأزرار مرتبطة الوجهات تلك من لكل إدخاالت خمس أول .التحكم لوحة باستخدام سريع
.التحكم

مجموعات أو سريع طلب آإدخاالت الفاآس أرقام إعداد
مرتبطة 5 إلى 1 السريع الطلب إدخاالت .سريع طلب آإدخاالت الفاآس أرقام مجموعات أو الفاآس أرقام تخزين يمكن

.التحكم لوحة في المعنية الخمسة السريع االتصال بأزرار

.السريع الطلب إدخاالت قائمة وعرض طباعة راجع إعدادها؛ تم التي السريع الطلب إدخاالت قائمة طباعة عن للمعلومات

٣ الفصل

٣٩ المتكامل الجهاز استخدام



سريع طلب إدخاالت إعداد
،)إعدادات( Settings التبويب عالمة انقر ثم الداخلي؛ اإلنترنت مزود افتح :)شبكة اتصال( الداخلي اإلنترنت مزود•

.اليسرى اللوحة في )للفاآس سريع طلب( Fax Speed-dial انقر ثم
-Quick Add Fax Speed القسم في الموجودة الحقول في المطلوبة المعلومات اآتب :إدخال إلضافة•

Dial Entry )للفاآس سريع طلب إلدخال سريعة إضافة.(
)للفاآس سريع طلب عناوين دليل( Fax Speed-dial Address Book القسم في مسحه؛ أو إدخال لتعديل•

).حذف( Delete أو )تعديل( Edit الرمز انقر ثم اإلدخال حدد ،
.االنتهاء عند )تطبيق( Apply اضغط•

•HP Photosmart Software: برنامج افتح HP Photosmart Software تظهر التي اإلرشادات واتبع
.الشاشة تعليمات في

• HP Device Manager (Mac OS) : ابدأ Device Manager ، اضغط ثم Information and
Settings )وإعدادات معلومات(، اختر ثم Fax Speed-Dial Settings )من )للفاآس سريع طلب إعدادات

.المنسدلة القائمة
).سريع طلب إعداد( Speed Dial Setup الخيار حدد ثم )إعداد( Setup على اضغط :التحكم لوحة•

Group Speed أو )واحد سريع طلب( Individual Speed Dial اختر :إدخال تغيير أو إلضافة•
Dial )بلوحة الرقم اآتب أو مستخدم غير إدخال رقم إلى لالنتقال األسهم أزرار اضغط ثم )مجموعة سريع طلب
رمز مثل مطلوبة، أخرى أرقام أي أو وقفات أي أدخل .)موافق( OK على اضغط ثم الفاآس رقم اآتب .األرقام
ثم االسم، أدخل .البعيد االتصال بادئة أو )0 أو 9 عادة( السنترال نظام خارج ألرقام الوصول رمز أو المنطقة،
.)موافق( OK على اضغط

األسهم أزرار اضغط ثم ,)السريع الطلب حذف( Delete Speed Dial حدد :اإلدخاالت آل أو إدخال لحذف•
.)موافق( OK اضغط ثم حذفه، المطلوب السريع الطلب إدخال لتمييز

سريع طلب مجموعة إعداد
لتسهيل للمجموعة سريع اتصال إدخال إعداد فيمكن منتظم؛ بشكل الفاآس أرقام مجموعة نفس إلى معلومات أرسلت إذا

.التحكم لوحة في السريع الطلب أزرار بأحد السريع الطلب إدخال ربط ويمكن .العملية

الطلب مجموعة إلى العضو إضافة من تتمكن لكي السريع الطلب قائمة أعضاء أحد المجموعة عضو يكون أن يجب
).فاآس رقم لكل حرًفا 50 إلى يصل ما مع( مجموعة لكل فاآس رقم 20 إلى يصل ما إضافة يمكن .السريع

)إعدادات( Settings التبويب عالمة انقر ثم الداخلي؛ اإلنترنت مزود افتح ):شبكة اتصال( الداخلي اإلنترنت مزود•
رقم على يحتوي الذي الرابط اضغط .اليسرى اللوحة في )للفاآس سريع طلب( Fax Speed-dial انقر ثم ،

سريع طلب عناوين دليل( Fax Speed-dial Address Book في ) 50-26  المثال؛ سبيل على( اإلدخال
).للفاآس

اضغط ؛)للفاآس سريع طلب عناوين دليل( Fax Speed-dial Address Book في مجموعة؛ إلضافة•
المجموعة معلومات أدخل .التحديد من فردية إدخاالت اختر ثم ،)جديدة مجموعة( New Group الزر

).تطبيق( Apply اضغط ثم المناسبة
،)للفاآس سريع طلب عناوين دليل( Fax Speed-dial Address Book في مسحه؛ أو إدخال لتعديل•

).حذف( Delete أو )تعديل( Edit الرمز انقر ثم اإلدخال حدد
.)حذف( Delete الزر انقر ثم اإلدخاالت، حدد :مجموعة لحذف•
.االنتهاء عند )تطبيق( Apply اضغط•

•HP Photosmart Software: برنامج افتح HP Photosmart Software تظهر التي اإلرشادات واتبع
.الشاشة تعليمات في

(فقط الطرز بعض) سريع طلب إدخاالت إعداد ٤٠



• HP Device Manager (Mac OS) : ابدأ Device Manager ، اضغط ثم Information and
Settings )وإعدادات معلومات(، اختر ثم Fax Speed-Dial Settings )من )للفاآس سريع طلب إعدادات

.المنسدلة القائمة
.)السريع الطلب إعداد( Speed Dial Setup الخيار حدد ثم )إعداد( Setup الزر على اضغط :التحكم لوحة•

غير سريع طلب إدخال حدد ,)لمجموعة السريع الطلب( Group Speed Dial حدد :مجموعة إلضافة•
OK اضغط ثم السريع، الطلب إدخال لتمييز األسهم أزرار اضغط .)موافق( OK اضغط ثم مخصص،

طلب إدخاالت إلضافة الخطوة هذه آرر ).السريع الطلب إدخال بجانب التحديد عالمة تظهر( لتحديده )موافق(
OK اضغط ثم ،)التحديد تم( Done Selecting الخيار حدد االنتهاء، بعد .المجموعة لهذه أخرى سريع

.)تم( Done حدد ثم السريع، الطلب لمجموعة اسم إلدخال الشاشة على الموجودة المفاتيح لوحة استخدم .)موافق(
الطلب إدخال حدد ,)لمجموعة السريع الطلب( Group Speed Dial حدد :مجموعة إلى إدخاالت إلضافة•

السريع، الطلب إدخال لتمييز األسهم أزرار اضغط .)موافق( OK اضغط ثم تغييره، المطلوب لمجموعة السريع
إلضافة الخطوة هذه آرر ).السريع الطلب إدخال بجانب التحديد عالمة تظهر( لتحديده )موافق( OK اضغط ثم

ثم ،)التحديد تم( Done Selecting الخيار حدد االنتهاء، بعد .المجموعة لهذه أخرى سريع طلب إدخاالت
.)المجموعة اسم( Group Name الشاشة في )تم( Done حدد .)موافق( OK اضغط

الطلب إدخال حدد ,)لمجموعة السريع الطلب( Group Speed Dial حدد :مجموعة من إدخال لحذف•
السريع، الطلب إدخال لتمييز األسهم أزرار اضغط .)موافق( OK اضغط ثم تغييره، المطلوب لمجموعة السريع

إلزالة الخطوة هذه آرر ).السريع الطلب إدخال بجانب التحديد عالمة تختفي( لتحديده )موافق( OK اضغط ثم
،)التحديد تم( Done Selecting الخيار حدد االنتهاء، بعد .المجموعة هذه من أخرى سريع طلب إدخاالت

.)المجموعة اسم( Group Name الشاشة في )تم( Done حدد .)موافق( OK اضغط ثم
إدخال لتمييز األسهم أزرار اضغط ثم ,)السريع الطلب حذف( Delete Speed Dial حدد :مجموعة لحذف•

.)موافق( OK اضغط ثم حذفه، المطلوب السريع الطلب

)الطرز بعض( سريع طلب آإدخاالت الشبكة مجلدات إعداد
الخمسة السريع الطلب بأزرار إدخاالت خمسة ترتبط .سريع طلب آإدخاالت شبكة مجلدات عشرة إلى يصل ما حفظ يمكن
Direct Digital Filing Speed-dial يتيح .لمجموعة سريع طلب إدخاالت إعداد يمكنك ال .التحكم لوحة في المعنية

االسم استخدم .السريع بالطلب لإلرسال الرقمية المستندات وتخزين لمسح مجلدات إنشاء )الرقمية للملفات سريع طلب(
.الرقمية للملفات سريع طلب إدخال إلضافة االختياري PIN ورمز السر وآلمة المستخدم واسم الشبكة ومسار

.السريع الطلب إدخاالت قائمة وعرض طباعة راجع إعدادها؛ تم التي السريع الطلب إدخاالت قائمة طباعة عن للمعلومات

سريع طلب إدخاالت إعداد
ثم ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة انقر ثم المضمن؛ اإلنترنت مزود افتح :)شبكة اتصال( الداخلي اإلنترنت مزود
.اليسرى اللوحة في )الرقمية للملفات سريع طلب( Direct Digital Filing Speed-dial انقر

دليل( Direct Digital Filing Speed-dial Address Book في اإلدخال حدد :إدخال تغيير أو إلضافة•
اضغط ثم الالزمة، التغييرات لعمل ،)تعديل(  Edit الزر اضغط ثم ،)الرقمية للملفات السريع الطلب عناوين

Apply )تطبيق.(
.)حذف( Delete الزر انقر ثم اإلدخال، حدد :إدخال لحذف•
.االنتهاء عند )تطبيق( Apply اضغط•

السريع الطلب إدخاالت قائمة وعرض طباعة
:التالية المعلومات على إدخاالت آل ويحتوي .إعدادها تم التي السريع الطلب إدخاالت بكل قائمة عرض أو طباعة يمكن

)التحكم لوحة في الخمسة السريع االتصال أزرار مع تتوافق إدخاالت خمسة أول( السريع الطلب رقم•
الفاآس أرقام مجموعة أو الفاآس برقم الخاص االسم•
)المجموعة فاآس أرقام آل أو( الفاآس رقم للفاآس؛ السريع الطلب لقائمة•
المجلد مسار اسم الشبكة، مجلدات لقائمة•

٣ الفصل

٤١ المتكامل الجهاز استخدام



السريع الطلب بإدخاالت قائمة لطباعة
)للفاآس سريع طلب( Fax Speed-dial حدد ثم ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة حدد :الداخلي اإلنترنت مزود
من )للفاآس السريع الطلب عناوين دليل( Fax Speed-dial Address Book صفحة اطبع ثم اليسرى، اللوحة من

.المستعرض

السريع الطلب بإدخاالت قائمة لعرض
،)إعدادات( Settings التبويب عالمة انقر ثم الداخلي؛ اإلنترنت مزود افتح :)شبكة اتصال( الداخلي اإلنترنت مزود•

.اليسرى اللوحة في )للفاآس سريع طلب( Fax Speed-dial انقر ثم
• HP Device Manager (Mac OS) : ابدأ Device Manager ، اضغط ثم Information and

Settings )وإعدادات معلومات(، اختر ثم Fax Speed-Dial Settings )من )للفاآس سريع طلب إعدادات
.المنسدلة القائمة

•HP Photosmart Software: برنامج افتح HP Photosmart Software تظهر التي اإلرشادات واتبع
.الشاشة تعليمات في

(فقط الطرز بعض) سريع طلب إدخاالت إعداد ٤٢



٤Print  ) طباعة( 
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

الطباعة إعدادات تغيير•
)الوجهين على طباعة( الوجهين على الطباعة•
طباعة مهمة إلغاء•

الطباعة إعدادات تغيير
التي التغييرات .الطابعة مشغل من أو تستخدمه الذي التطبيق من )الورق ونوع مقاس مثل( الطباعة إعدادات تغيير يمكنك
من وبالرغم .الطابعة تشغيل برنامج خالل من إجراؤها يتم التي التغييرات على األولوية لها التطبيق خالل من إجراؤها يتم

.التشغيل برنامج في تكوينها تم التي االفتراضية اإلعدادات إلى اإلعدادات تعود البرنامج، إغالق وبعد ذلك،

.الطابعة تشغيل برنامج خالل من التغييرات نفذ الطباعة، مهام لكافة الطباعة إعدادات لضبطمالحظة 

.الطابعة تشغيل برنامج تعليمات انظر ،Windows بنظام الطابعة تشغيل برنامج ميزات حول المعلومات من للمزيد
.البرنامج مع تأتي التي الوثائق انظر محدد، برنامج من الطباعة حول المعلومات من وللمزيد

)Windows نظام( التطبيقات أحد خالل من الحالية الطباعة لمهام الطباعة إعدادات تغيير
.طباعته في ترغب الذي المستند افتح.١
)خصائص( Properties أو )إعداد( Setup فوق انقر ثم ،)طباعة( Print فوق انقر ،)ملف( File القائمة من.٢

.)المستخدم للتطبيق وفًقا معينة خيارات تتفاوت قد( .)تفضيالت( Preferences أو
.مشابه أمر أي أو )طباعة( Print فوق ثم )موافق( OK فوق وانقر المطلوب، النحو على اإلعدادات بتغيير قم.٣

)Windows نظام( الحالية الطباعة مهام لكافة االفتراضية اإلعدادات تغيير
.وفاآسات طابعات أو طابعات فوق انقر ثم ،إعدادات إلى أشر ،ابدأ فوق انقر.١

ـ أو ـ
.طابعات على مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،التحكم لوحة انقر ثم ،ابدأ الزر انقر

.الطباعة تفضيالت أو المستند افتراضيات أو خصائص فوق انقر ثم الطابعة، رمز فوق األيمن الماوس بزر انقر.٢
.)موافق( OK اضغط ثم المطلوبة، اإلعدادات بتغيير قم.٣

)Mac OS نظام( اإلعدادات تغيير
.)الصفحة إعداد( Page Setup فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.١
.)موافق( OK اضغط ثم ،)الورق حجم مثل( المطلوبة اإلعدادات بتغيير قم.٢
.الطباعة تشغيل برنامج لفتح )طباعة( Print فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.٣
.)طباعة( Print أو )موافق( OK اضغط ثم ،)الطباعة مواد أنواع مثل( المطلوبة اإلعدادات بتغيير قم.٤

)الوجهين على طباعة( الوجهين على الطباعة
على الطباعة وحدة( االختياري تلقائًيا الوجهين على الطباعة ملحق ترآيب عند تلقائًيا الورقة وجهي على الطباعة يمكنك

.الجهاز داخل أخرى مرة تلقيمها ثم الورقة بقلب يدوًيا أو ،)الوجهين

الصفحة وجهي على الطباعة آيفية حول إرشادات•
)Windows نظام( الوجهين على الطباعة إلجراء•
)Mac OS نظام( تلقائًيا الوجهين على الطباعة إلجراء•

٤٣ Print  )طباعة (  



الصفحة وجهي على الطباعة آيفية حول إرشادات
الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز مواصفات مع تتوافق مواد استخدام دوًما ينبغي•

.المدعومة
.الطابعة تشغيل برنامج أو البرنامج داخل الوجهين على الطباعة خيارات حدد•
فاخًرا رطًال 16 من األخف الورق أو الالمع الورق أو الصور ورق أو األظرف أو الشفاف الورق وجهي تطبع ال•

.الوسائط من األنواع هذه مع ورق انحشار ينجم قد حيث ).2م/جم 105( فاخًرا رطًال 28 من أثقل أو )2 جم 60(
الرسمي الشرآات ورق مثل الوجهين، على الطباعة عند معين باتجاه تلقيمها الطباعة مواد من عديدة أنواع تتطلب•

جهاز من الطباعة عند .مائية عالمات على يحتوي الذي والورق التثقيب مسبق والورق مسبًقا المطبوع والورق
،Mac OS بنظام يعمل آمبيوتر من الطباعة عند .أوًال األول الوجه الجهاز يطبع ،Windows بنظام يعمل آمبيوتر
.ألسفل األمامي الوجه توجيه مع الطباعة مواد بتحميل قم .أوًال الثاني الوجه الجهاز يطبع

الطباعة مواد الجهاز يحتجز الطباعة، مواد وجهي أحد على الطباعة من االنتهاء عند تلقائًيا، الوجهين على للطباعة•
ويجري الجهاز داخل إلى أخرى مرة الورق سحب يتم الحبر، جفاف وبمجرد .الحبر يجف حتى للحظات ويتوقف
الورقة تسحب ال .المطبوعات استقبال صينية على الطباعة مواد إخراج يتم الطباعة، اآتمال عند .اآلخر الوجه طباعة
.طباعتها اآتمال قبل

الجهاز داخل وتلقيمها الطباعة مواد بقلب المدعومة المخصص الحجم ذات الطباعة مواد وجهي على الطباعة يمكنك•
.المدعومة الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .أخرى مرة

)Windows نظام( الوجهين على الطباعة إلجراء
تحميلو الصفحة وجهي على الطباعة آيفية حول إرشادات راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١

. الوسائط
.الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب راجع المعلومات، من للمزيد .الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب صحة من تأآد.٢
.تفضيالت أو خصائص أو إعداد فوق انقر ثم ،طباعة فوق انقر ،ملف القائمة من المستند، فتح بعد.٣
.)مزايا( Features التبويب عالمة فوق انقر.٤
من تأآد تلقائًيا، الوجهين على للطباعة .المنسدلة القائمة من )الوجهين على طباعة( Two-sided printing حدد.٥

.)آلًيا( Automatic الخيار تحديد
وقد .التخطيط حفظ الخيار تحديد من تأآد الشاشة، على المستند تخطيط مع يتماشى حتى تلقائًيا صفحة آل حجم لتغيير.٦

.فيها مرغوب غير صفحات فواصل ظهور إلى الخيار هذا تحديد عدم يؤدي
الرسوم انظر .المطلوبة التجليد لطريقة وفًقا )لألعلى الصفحات قلب( Flip Pages Up االختيار مربع بتحديد قم.٧

.آأمثلة الطباعة تشغيل برنامج في التوضيحية
.ذلك في الرغبة حسب )الكتيب تخطيط( Booklet Layout المنسدلة القائمة من الكتيب تخطيطات أحد اختر.٨
.)موافق( OK اضغط ثم األخرى، اإلعدادات بتغيير قم.٩
.المستند اطبع.١٠

)Mac OS نظام( تلقائًيا الوجهين على الطباعة إلجراء
تحميلو الصفحة وجهي على الطباعة آيفية حول إرشادات راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١

. الوسائط
.الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب راجع المعلومات، من للمزيد .الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب صحة من تأآد.٢
.)طباعة( Print فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.٣
.الوجهين على طباعة لوحة افتح.٤
.الوجهين على للطباعة الخيار هذا حدد.٥
.المالئم الرمز فوق بالنقر التجليد اتجاه حدد.٦
.)طباعة( Print اضغط ثم األخرى، اإلعدادات بتغيير قم.٧

(الوجهين على طباعة) الوجهين على الطباعة ٤٤



طباعة مهمة إلغاء
.التالية الطرق إحدى باتباع معينة طباعة مهمة إلغاء يمكنك

يؤثر ال ولكن .حالًيا الجهاز يعالجها التي المهمة مسح إلى ذلك يؤدي ).)إلغاء( Cancel الزر(  اضغط :التحكم لوحة
.المعالجة تنتظر التي المهام على ذلك
الكمبيوتر شاشة من األيمن أو األيسر السفلي بالجزء يظهر الذي الطابعة رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر :Windows نظام
.المفاتيح بلوحة Delete الحذف مفتاح على اضغط ثم الطباعة، مهمة حدد .التشغيل نظام للغة تبًعا

Mac OS: داخل الطابعة اسم فوق مزدوًجا نقًرا انقر Printer Setup Utility )حدد .)المساعدة الطابعة إعداد أداة
).حذف( Delete انقر ثم ),حجز( Hold فوق انقر ثم الطباعة، مهمة

٤ الفصل

٤٥ Print  )طباعة (  



٥Copy )نسخ(
.الورق من مختلفة وأحجام أنواع باستخدام الجودة عالية الرمادي اللون ودرجات وباألبيض ملونة ُنسخ عمل يمكن

:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

التحكم لوحة من نسخ عمل•
النسخ إعدادات تغيير•
)فقط الملونة الشاشة طرز( أصلي مستند قص•
نسخ مهمة إلغاء•

التحكم لوحة من نسخ عمل
.التحكم لوحة خالل من عالية بجودة ُنسخ عمل يمكنك

التحكم لوحة خالل من نسخة لعمل
.اإلدخال حاوية في الورق تحميل من تأآد.١
راجع المعلومات، من للمزيد .ADF للوثائق اآللي التلقيم وحدة أو الماسحة زجاج باستخدام األصلي المستند بتحميل قم.٢

األصلية المستندات تحميل
:يلي مما واحدًا اعمل.٣

.واألسود باألبيض نسخ مهمة لبدء )باألسود النسخ بدء( START COPY Black على اضغط•
.باأللوان نسخ مهمة لبدء )باأللوان النسخ بدء( START COPY Color على اضغط•

)باألسود النسخ بدء(START COPY Black على الضغط يؤدي ,ملون أصلي مستند وجود عندمالحظة 
START COPY Color على الضغط أما ,الملون األصلي المستند من واألسود باألبيض نسخة إنشاء إلى

.الملون األصلي المستند من آاملة بألوان نسخة إنشاء إلى يؤدي فهو )باأللوان النسخ بدء(

النسخ إعدادات تغيير
.تقريًبا مهمة أي لمعالجة النسخ إعدادات تخصيص يمكنك

افتراضية آإعدادات التغييرات آافة ضبط ويجب .فقط الحالية النسخ مهمة على التغييرات تسري النسخ، إعدادات تغيير عند
.المستقبلية النسخ مهام آافة على لتنطبق

المستقبلية للمهام افتراضية آإعدادات الحالية اإلعدادات حفظ
.)النسخ قائمة( Copy Menu في اإلعدادات على الضرورية التغييرات بإجراء قم.١
Set New الرسالة تظهر أن إلى األسهم مفاتيح على اضغط ثم ،)النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط.٢

Defaults )الجديدة االفتراضية اإلعدادات تعيين.(
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)نعم( Yes لتحديد األسهم مفاتيح اضغط.٣

)فقط الملونة الشاشة طرز( أصلي مستند قص
قائمة( Copy Menu من )قص(  Crop  اإلعداد باستخدام للنسخ منطقة تحديد في ترغب قد األصلي، المستند نسخ قبل

.الملونة الشاشة على األصلية للمستند معاينة وعرض المسح عملية بدء إلى )قص(  Crop اإلعداد تحديد يؤدي .)النسخ

.الفعلي حجمها تقليل ثم ومن الصورة، أبعاد تغيير إلى القص يؤدي

Copy (نسخ) ٤٦



استخدم .)تكبير/تصغير(Reduce/Enlarge إعداد تغيير طريق عن قصها تم صورة حجم تغيير يمكنكتلميح 
جودة على يؤثر قد قصها تم صورة تكبير إن .حدود ذات نسخة لعمل )الصفحة مالءمة(  Fit to Page إعداد

.الصورة دقة حسب الطباعة

التحكم لوحة من صورة لقص
).قص( Crop حدد ثم ,)النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط ),نسخ( Copy منطقة في.١
.القص منطقة من اليسرى العلوية الزاوية موضع لضبط األسهم أزرار استخدم.٢
.)موافق( OK على اضغط.٣
.القص منطقة من اليمنى السفلية الزاوية موضع لضبط األسهم أزرار استخدم.٤
.)موافق( OK على اضغط.٥

.الملونة الشاشة على قصها تم التي الصورة عرض يتم

نسخ مهمة إلغاء
.التحكم لوحة في )إلغاء( Cancel على اضغط النسخ، إليقاف▲

٥ الفصل

٤٧ Copy (نسخ)



٦Scan )مسح(
ويمكن .آمبيوتر على برامج أو الشبكة في مجلد مثل الوجهات من عدد إلى وإرسالها األصلية المستندات مسح يمكن

أو TWAIN متوافقة برامج أو ،HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج أو التحكم، لوحة استخدام
WIA الكمبيوتر على.

:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

أصلي مستند مسح•
الداخلي اإلنترنت مزود خالل من Webscan استخدام•
WIA أو TWAIN مع متوافق برنامج من مسح•
ممسوح أصلي مستند تعديل•
المسح إعدادات تغيير•
مسح مهمة إلغاء•

أصلي مستند مسح
.فقط التحكم لوحة من المسح إجراء طريقة القسم هذا يوضح .التحكم لوحة من أو الكمبيوتر جهاز من المسح بدء يمكنك

صور ومنها الصور لمسح HP Photosmart Software برنامج برنامج استخدام يمكن آذلكمالحظة 
.الممسوحة الصور باستخدام خاصة مشاريع وإنشاء الممسوحة الصورة تعديل يمكن البرنامج؛ هذا مستخدًما .بانوراما
وتغيير الممسوحة، المستندات ضبط وآيفية الكمبيوتر جهاز من المسح إجراء آيفية حول معلومات على للحصول
الظاهرة HP Photosmart Software برنامج تعليمات راجع ووضوحها، وزيادة وقصها وتدويرها، حجمها،
.البرنامج مع المزودة الشاشة على

على وتشغيله الطابعة برنامج تثبيت أيًضا يلزم .وتشغيلهما الكمبيوتر بجهاز الجهاز توصيل يجب المسح، ميزات الستخدام
عن ابحث ،Windows آمبيوتر على يعمل الطابعة برنامج أن من للتحقق .المسح إجراء قبل بك الخاص الكمبيوتر جهاز
Mac يستخدم الكمبيوتر هذا أن للتحقق .الساعة بجوار الشاشة، من السفلية اليسرى الجهة في النظام صينية في الجهاز رمز
OS، افتح Device Manager، على واضغط Scan Picture )فستبدأ متوفرة؛ الماسحة آانت إذا ).الصورة مسح
.موجودة غير الماسحة أن إلعالمك رسالة تظهر تتوفر؛ لم وإذا .HP ScanPro تطبيق

حاوية في )HP من الرقمية الصور شاشة(   HP Digital Imaging Monitor  رمز إغالق يؤدي قدمالحظة 
No الخطأ رسالة إظهار ذلك عن ينتج مما به الخاصة المسح وظائف بعض الجهاز فقدان إلى  Windows نظام

Connection  )جهاز تشغيل إعادة طريق عن بالكامل الوظائف استعادة يمكنك ذلك، حدوث حالة في .)اتصال بال
.HP Photosmart Software برنامج برنامج تشغيل بدء طريق عن أو الكمبيوتر

)فقط الطرز بعض( Direct Digital Filing إعداد
Direct Digital Filing )ومشارآة مجلد في وحفظها المستندات مسح لك تتيح خاصية هي )المباشرة الرقمية الملفات

)الرقمية للملفات السريع الطلب( Direct Digital Filing speed-dial إعداد يمكن .الشبكة في اآلخرين مع المستندات
.الكمبيوتر في المضمن الويب مقم باستخدام

.الشبكة لمفاهيم األساسية المعرفة يتطلب )المباشرة الرقمية المفات( Direct Digital Filing استخدام إنمالحظة 
.الشبكات في الخبرة بعض لديهم الذين المستخدمون يكمله أن يجب الميزات تلك إعداد

Scan (مسح) ٤٨



الشبكة مجلدات من مجلد إلعداد
Direct Digital Filing وظيفة باستخدام الممسوحة البيانات لحفظ المجلد هذا يستخدم .الشبكة على مجلد بإنشاء قم▲

.المباشرة الرقمية الملفات

على القدرة وآذلك المجلد، إلى للوصول اإلذن لديهم الشبكة مجلد يستخدمون الذين األفراد آل أن تأآدمالحظة 
.التشغيل نظام مع المتوفرة الوثائق راجع المجلدات، أذون لتغيير .المجلد محتويات وتغيير الكتابة

السريع الطلب إدخال ألعداد
هو IP عنوان آان إذا المثال، سبيل على .للجهاز المخصص IP عنوان واآتب الويب، مستعرض افتح.١

http://123.123.123.123 :الويب مستعرض في التالي العنوان فاآتب ،123.123.123.123

.التحكم لوحة من بالجهاز الخاص IP عنوان على الحصول يمكن .االتصال بشبكة الطابعة توصيل يجبمالحظة 

.)إعدادات(  Settings التبويب عالمة فوق انقر.٢
السريع الطلب( Direct Digital Filing Speed-dial فوق انقر ،)العناوين دليل( Address Book في.٣

).المباشرة الرقمية للمفات
.تغييرها المراد المسح إعدادات بتعديل قم ثم السريع، الطلب إدخال معلومات أدخل.٤

خاصية استخدام من لهم المسموح غير منع في للمساعدة PIN الطالب تعريف رقم إضافة أيًضا يمكنمالحظة 
 لتعطيل .السريع الطلب استخدام عند PIN رمز الجهاز تحكم لوحة تطلب ؛PIN ضبط بعد .السريع الطلب
PINحقل اترك ؛ PIN فارًغا.

Direct Digital المباشرة الرقمية للمفات السريع الطلب عناوين دليل إلى اإلدخال يضاف .)إضافة( Add فوق انقر.٥
Filing Speed-dial Address Book.

الشبكة مجلدات ألحد أصلية نسخة بمسح قم
المجلد يوضع أن يمكن .آمبيوتر على يعتمد برنامج أي بدون الشبكة مجلد في مباشرة األصلية المستندات مسح يمكن

.الشبكة في آمبيوتر أي أو رئيسي مزود أي على المشترك

مزود باستخدام المباشرة الرقمية للملفات السريع الطلب عناوين دليل في المجلد مكان إعداد يجب الوظيفة؛ هذه استخدام قبل
آإدخاالت الشبكة مجلدات إعداد أيًضا راجع المعلومات؛ من للمزيد .السابق القسم في موضح هو آما المضمن اإلنترنت

.الجهاز مع المرفق التشغيل وبدء اإلعداد دليل أو )الطرز بعض( سريع طلب

الشبكة مجلدات من مجلد إلى ممسوحة نسخة إلرسال
راجع المعلومات، من للمزيد .ADF للوثائق اآللي التلقيم وحدة أو الماسحة زجاج في األصلي المستند بتحميل قم.١

.األصلية المستندات تحميل
:التالية الخطوات أحد بإجراء قم ثم ,)الرقمية الملفات إنشاء( Digital Filing اضغط.٢

.الشاشة في السريع الطلب إدخاالت من وجهة حدد•
.الشاشة في السريع بالطلب الخاصة الخمسة األزرار أحد على الضغط طريق عن وجهة حدد•

.المتابعة قبل PIN رمز إدخال يجب السريع؛ الطلب إلدخال PIN إعداد تم إذامالحظة 

.)المسح بدء( START SCAN على اضغط.٣

.االتصال وسرعة الشبكة حرآة حسب الوقت، بعض االتصال يتسغرق قدمالحظة 

)مباشر توصيل( الكمبيوتر في برنامج إلى مسح
.USB آابل باستخدام مباشر بشكل متصًال الجهاز آان إذا التالية الخطوات اتبع

.بمسحه قمت الذي المستند ويعرض فتحه سيتم اخترته الذي البرنامج فإن المسح؛ عملية اآتمال بعد

٦ الفصل

٤٩ Scan (مسح)



HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج من الكمبيوتر في برنامج إلى ممسوح ملف إرسال
المعلومات، من للمزيد .HP photo and imaging software والمصورات الصور برنامج افتح الكمبيوتر؛ في.١

.HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج استخدام راجع
.إضافية إرشادات على للحصول الشاشة في التعليمات راجع.٢

)مباشر اتصال( التحكم لوحة في الكمبيوتر في برنامج إلى ممسوح ملف إرسال
راجع المعلومات، من للمزيد .ADF للوثائق اآللي التلقيم وحدة أو الماسحة زجاج في األصلي المستند بتحميل قم.١

.األصلية المستندات تحميل
.)إلى مسح( Scan To أو )المسح قائمة(   Scan Menu زر على اضغط.٢
HP photo and والمصورات الصور برنامج مثل( استخدامه تريد الذي البرنامج الختيار األسهم مفاتيح اضغط.٣

imaging(، اضغط ثم OK )موافق(.
.)المسح بدء( START SCAN على اضغط.٤

)شبكة اتصال( التحكم لوحة في الكمبيوتر في برنامج إلى ممسوح ملف إرسال
راجع المعلومات، من للمزيد .ADF للوثائق اآللي التلقيم وحدة أو الماسحة زجاج في األصلي المستند بتحميل قم.١

.األصلية المستندات تحميل
.)إلى مسح( Scan To أو )المسح قائمة(   Scan Menu زر على اضغط.٢
).الكمبيوتر جهاز تحديد( Select Computer اختر.٣
.)موافق( OK اضغط ثم المتوفرة، األجهزة قائمة من الكمبيوتر اسم اختر.٤
HP photo and والمصورات الصور برنامج مثل( استخدامه تريد الذي البرنامج الختيار األسهم مفاتيح اضغط.٥

imaging.(
.)المسح بدء( START SCAN على أو )موافق( OK على اضغط?.٦

ذاآرة جهاز إلى مستند مسح
مرفق تخزين جهاز إلى أو حالًيا المدخلة الذاآرة بطاقة إلى PDF ملف JPEG آصورة ممسوحة صورة إرسال يمكنك
.الورق وحجم الجودة إعدادات تشمل أخرى مسح خيارات توجد آما .األمامي USB بمنفذ حالًيا

ذاآرة لجهاز للمسح
للسطح اليمنى األمامية الزاوية في األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة بتحميل قم.١

.للوثائق اآللي التلقيم وحدة في أو الزجاجي
.ذاآرة بطاقة أدخل.٢
.)المسح بدء( START SCAN على اضغط.٣

الوجهة هي االفتراضية الوجهة إن .متعددة وجهات أو خيارات لعرض ؛)المسح قائمة(   Scan Menu تظهر•
.القائمة هذه فيها استخدمت مرة آخر بتحديدها قمت التي

.)إلى مسح(   Scan To قائمة فتظهر ، USB آابل خالل من بالكمبيوتر مباشرًة الجهاز توصيل عند•
.)موافق( OK على اضغط ثم ،)ذاآرة وحدة(  Memory Device  لتمييز األسهم مفاتيح على اضغط.٤

.التخزين جهاز في أو الذاآرة بطاقة في الملف ويحفظ الصورة بمسح الجهاز يقوم

الداخلي اإلنترنت مزود خالل من Webscan استخدام
جهاز إلى الجهاز من والمستندات الصور بمسح لك تسمح  الداخلي اإلنترنت مزود في ميزة عن عبارة هي Webscan إن

.بك الخاص الكمبيتر جهاز على الجهاز برنامج بتثبيت تقم لم إذا حتى متاحة الميزة هذه .الويب مستعرض باستخدام الكمبيوتر

Imageاختيارات وحدد األيسر، الجزء في Webscan فوق انقر ثم ,Informationالتبويب عالمة فوق انقر▲
Type )الصورة نوع( و Document Size )المستند حجم(، فوق انقر ثمScan )أو )مسح Preview

).مطالعة(

الداخلي اإلنترنت مزود خالل من Webscan استخدام ٥٠



. الداخلي اإلنترنت مزود راجع الداخلي، اإلنترنت مزود حول المعلومات من للمزيد

WIA أو TWAIN مع متوافق برنامج من مسح
أثناء .WIAو TWAIN مع المتوافقة المسح أجهزة تدعم التي البرامج مع ويعمل WIAو TWAIN مع متوافق الجهاز
.مباشرة البرنامج إلى صورة بمسح والقيام المسح لميزة الوصول يمكن ،WIA أو TWAIN مع متوافق برنامج في العمل

TWAIN في التشغيل أنظمة آل يدعمها خاصية Windows وMac OS، المباشرة والتوصيالت الشبكة توصيالت لكل.
.Mac OS نظام يدعمها وال .فقط المباشرة Windows XP توصيالت في مدعمة WIA ؛Windows التشغيل أنظمة في

TWAIN مع متوافق برنامج من المسح
أو )ملف اآتساب( File Acquire أو )اآتساب( Acquire مثل أمر به آان إذا TWAIN مع متوافق البرنامج عموًما؛
Scan )مسح( أو Import New Object )جديد آائن استيراد( أو Insert from )أو )من إدراج Scanner

وثائق أو تعليمات راجع األمر، على يطلق ماذا تعرف ال أو ال، أم متوافًقا البرنامج آان إذا ما متأآًدا تكن لم إذا ).الماسحة(
.البرامج

.استخدامها وخطوات األوامر عن للمعلومات وثائق أو تعليمات راجع .TWAIN مع متوافق برنامج من المسح عملية ابدأ

أن إلى انتظر .المسح عملية تتم وال خطأ رسالة تظهر الفاآس، استالم أثناء TWAIN مسح مهمة بدأت إذامالحظة 
.المسح عملية بدء أعد ثم الفاآس، استالم ينتهي

WIA مع متوافق برنامج من مسح
من/صورة( Camera أو Picture/From Scanner مثل أمر به آان إذا WIA مع متوافق البرنامج عموًما؛
تعرف ال أو ال، أم متوافًقا البرنامج آان إذا ما متأآًدا تكن لم إذا ).ملف( File أو )إدراج( Insert في )آاميرا أو ماسحة
.البرامج وثائق أو تعليمات راجع األمر، على يطلق ماذا

.استخدامها وخطوات األوامر عن للمعلومات وثائق أو تعليمات راجع .WIA مع متوافق برنامج من المسح عملية ابدأ

ممسوح أصلي مستند تعديل
مستند تحرير يمكنك آما .HP Photosmart Software برنامج برنامج باستخدام ممسوحة صورة تحرير يمكنك
. ) OCR (   ) األحرف على البصري التعرف(  Optical Character Recognition برنامج خالل من ممسوح

ممسوح رسم أو صورة تحرير
هذا فباستخدام .HP Photosmart Software برنامج برنامج باستخدام ممسوح رسم أو صورة تحرير يمكنك

برنامج برنامج باستخدام الصورة تدوير آذلك يمكنك .والمزيد األلوان وتشبع والتباين السطوع درجة ضبط يمكنك البرنامج،
HP Photosmart Software.

.الشاشة على الظاهرة HP Photosmart Software برنامج تعليمات راجع المعلومات، من للمزيد

OCR الحروف على الضوئي التعرف برنامج باستخدام ممسوح مستند تعديل
لك يتيح األمر هذا .لتعديله المفضل الكلمات معالجة برنامج إلى الممسوح النص الستيراد OCR برنامج استخدام يمكن
.األخرى المستندات من والعديد الصحف وقصاصات والخطابات الفاآسات، تحرير

فهذا نشًطا، أو موجوًدا الكلمات معالج رمز يكن لم إذا .للتعديل استخدامها تريد التي الكلمات معالجة برنامج تحديد يمكن
على التعرف من يتمكن لم الماسحة برنامج أن أو الكمبيوتر جهاز على مثبت للكلمات معالج برنامج يوجد ال أنه يعني

لمعرفة HP photo and imaging والمصورات الصور لبرنامج الشاشة على التعليمات راجع .التثبيت أثناء التطبيق
.الكلمات معالجة ببرنامج الربط آيفية عن معلومات

إلى إرسالها قبل وأبيض أسود نص إلى تتحول الملونة فالنصوص .الممسوحة الملونة النصوص OCR برنامج يدعم ال
.األصلي المستند لون عن النظر بغض واألبيض، باألسود النهائي المستند في النص آل يصبح وبذلك؛ .OCR برنامج

٦ الفصل

٥١ Scan (مسح)



Wordpad برنامج إلى المسح األحيان بعض في يفضل الجهاز؛ مع وتداخلها الكلمات معالجة برامج بعض لتعقيد ونظًرا
.المفضل الكلمات معالجة برنامج في ولصقه النص قص ثم ،)Windows ملحقات من(

المسح إعدادات تغيير

المسح إعدادات تغيير
• HP Device Manager (Mac OS) : ابدأ HP Device Manager ، انقر ثم Information and

Settings )وإعدادات معلومات(، اختر ثم Scan Preferences )المنسدلة القائمة من )المسح تفضيالت.
•Windows: حدد ثم الجهاز؛ برنامج افتح Settings )حدد ثم ،)إعدادات Scan Settings and

Preferences )المتوفرة االختيارات بين من حدد ثم ،)وتفضيالته المسح إعدادات.

مسح مهمة إلغاء
.التحكم لوحة على )إلغاء( Cancel على اضغط▲

المسح إعدادات تغيير ٥٢



)فقط الطرز بعض( الذاآرة أجهزة مع العمل٧
.الرقمية الكاميرات ذاآرة بطاقات من مختلفة أنواع قراءة يمكنه الذي الذاآرة بطاقات قارئ على محتوًيا الجهاز يأتي

مصغرة صوًرا تعرض معاينة، صفحة طباعة يمكن آما .تلك الذاآرة بطاقات من الصور لحفظ الجهاز استخدام ويمكنك
.الذاآرة بطاقة في الموجودة للصور

:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

ذاآرة بطاقة إدخال•
رقمية آاميرا توصيل•
تخزين جهاز توصيل•
الصور عرض•
التحكم لوحة من صور طباعة•
الكمبيوتر في الصور حفظ•

ذاآرة بطاقة إدخال
لطباعة الجهاز في الذاآرة بطاقة إدخال فيمكنك الصور؛ لتخزين ذاآرة بطاقة تستخدم بك الخاصة الرقمية الكاميرا آانت إذا

.حفظها أو صورك

البطاقة إزالة يمكنك .البطاقة على الموجودة الملفات تضر قد إليها الوصول محاولة أثناء الذاآرة بطاقة إزالة إنتنبيه 
هذه ألن الواحدة المرة في واحدة ذاآرة بطاقة من أآثر تدخل لن ,آذلك .الصور مصباح وميض عدم عند فقط بأمان
.الذاآرة بطاقات على الموجودة الملفات أيًضا تضر قد العملية

.البطاقة لتلك المناسبة الفتحة في فقط الذاآرة بطاقات من نوع آل إدخال يمكن .أدناه الموضحة الذاآرة بطاقات الجهاز يدعم

1CompactFlash )النوع I وII(

2Secure Digital ، MultiMediaCard (MMC)  ، Secure MMC

3xD

4Memory Stick، MagicGate Memory Stick، Memory Stick Duo، Memory Stick Pro

)PictBridge بإمكانية( أمامي USB تسلسلي عام ناقل منفذ5

٥٣ فقط الطرز بعض( الذاآرة أجهزة مع العمل )



ذاآرة بطاقة إلدخال
.الجهاز إلى التالمس نقاط وتوجيه اليسار إلى الملصق توجيه مع الذاآرة بطاقة بإدارة قم.١
.المالئمة الذاآرة بطاقة فتحة إلى الذاآرة بطاقة بإدخال قم.٢

رقمية آاميرا توصيل
.الذاآرة بطاقة فتحات أسفل PictBridge بإمكانية األمامي USB منفذ يوجد

11 من أقصر الجهاز في الموصل آان إذا أو للحجم نظًرا المنفذ هذا مع USB جهاز يتناسب لم إذامالحظة 
.المنفذ هذا في الجهاز الستخدام USB تمديد وصلة آابل شراء عليك يجب ملليمتًرا؛

تتعرف قد للكاميرا؛ تبًعا .بك الخاصة الرقمية بالكاميرا للطباعة تحديدها يتم صور هي الكاميرا قبل من المحددة الصور
.األخرى الطباعة وإعدادات والتدوير النسخ وعدد الصفحة تخطيط على الكاميرا

،1.1 الملف تنسيق  Digital Print Order Format (DPOF)  و  PictBridge  هما قياسيين، تنسيقين الجهاز يدعم
.لطباعتها الصور اختيار إعادة عليك يجب ال بحيث

؛PictBridge باستخدام الصور لطباعة .نفسها الكاميرا في الطباعة تعليمات يحفظ PictBridge القياسي المعيار•
آابل باستخدام بالجهاز األمامي USB منفذ في الكاميرا توصيل ثم ،PictBridge وضع في الكاميرا وضع يجب

USB.
يجب ؛DPOF ملف من الصور ولطباعة .الذاآرة بطاقة في ملف شكل في الطباعة تعليمات DPOF المعيار يحفظ•

.الجهاز في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة إدخال ثم الكاميرا من الذاآرة بطاقة إخراج

DPOF أو PictBridge إعدادات محلها وتحل تطبق؛ ال الجهاز طباعة إعدادات فإن الكاميرا؛ حددتها صور طباعة عند
.النسخ وعدد الصفحة بتخطيط الخاصة

رقمية آاميرا توصيل ٥٤



الرقمية الكاميرا مع المرفقة الوثائق راجع .للطباعة صورك بتحديد الرقمية الكاميرات آافة لك تسمح المالحظة 
.DPOF 1.1 الملف تنسيق أو PictBridge المعيار تدعم الكاميرا آانت إذا ما لمعرفة

PictBridge المعيار باستخدام الكاميرا حددتها التي الصور طباعة
.الكاميرا مع المزود USB آابل باستخدام بالجهاز األمامي USB بمنفذ الرقمية الكاميرا بتوصيل قم.١
.PictBridge وضع في وجودها من وتأآد الكاميرا بتشغيل قم.٢

أنواع تستخدم .PictBridge وضع إلى USB وضع تغيير آيفية من للتحقق الكاميرا وثائق راجعمالحظة 
أنواع بعض في يوجد المثال، سبيل فعلى .PictBridge وضع لوصف أخرى مصطلحات المختلفة الكاميرات
المثال، هذا وفي .)أقراص محرك(   disk drive وإعداد )رقمية آاميرا(   digital camera إعداد الكاميرا

.PictBridge وضع إعداد هو )رقمية آاميرا(   digital camera إعداد يعد

DPOF المعيار باستخدام الكاميرا حددتها التي الصور طباعة
.الجهاز في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١
:يلي مما أًيا نفذ المطالبة؛ عند.٢

. DPOFبـ المعرفة الصور جميع لطباعة )موافق( OK على اضغط•
. DPOF بـ المعرفة الصور جميع الجهاز يطبع

.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)ال( No لتمييز األسهم أزرار على اضغط•
.DPOF طباعة يتجاوز هذا

تخزين جهاز توصيل
جهاز وضع في رقمية آاميرا أو ,صلبة أقراص محرك ,أقراص محرك مثل التخزين أجهزة إحدى توصيل يمكنك ال

.الذاآرة بطاقة فتحات أسفل األمامي USB منفذ يوجد .األمامي USB بمنفذ التخزين

٧ الفصل

٥٥ فقط الطرز بعض( الذاآرة أجهزة مع العمل )



الجهاز يعامل .األمامي USB بمنفذ التخزين وضع إلى المضبوطة الرقمية الكاميرات توصيل يمكنمالحظة 
التخزين وضع على المضبوطة الرقمية الكاميرات إلى اإلشارة تمت .عادية تخزين آأجهزة الوضع هذا في الكاميرات

.تخزين آأجهزة القسم هذا طوال

يجب ملليمتًرا؛ 11 من أقصر الجهاز في الموصل آان إذا أو للحجم نظًرا المنفذ هذا مع USB جهاز يتناسب لم إذا
USB أجهزة حول المعلومات من للمزيد .المنفذ هذا في الجهاز الستخدام USB تمديد وصلة آابل شراء عليك

.المدعمة األجهزة راجع المدعمة،
المختلفة الكاميرات أنواع تستخدم .التخزين وضع إلى USB وضع تغيير آيفية من للتحقق الكاميرا وثائق راجع

digital إعداد الكاميرا أنواع بعض في يوجد المثال، سبيل فعلى .التخزين جهاز وضع لوصف أخرى مصطلحات
camera   )رقمية آاميرا( وإعداد disk drive   )إعداد يعد المثال، هذا وفي .)أقراص محرك disk drive

تحديث إلى تحتاج قد الكاميرا، على يعمل ال التخزين وضع آان إذا .التخزين جهاز وضع إعداد )أقراص محرك(
.الكاميرا مع تأتي التي المستندات راجع المعلومات، من للمزيد .للكاميرا ثابت برنامج

:التخزين جهاز على المخزنة الملفات مع باآلتي القيام يمكنك التخزين، جهاز توصيل بمجرد

الكمبيوتر إلى الملفات نقل•
)فقط الملونة الشاشة( الصور عرض•
)فقط الملونة الشاشات( التحكم لوحة خالل من الصور تحرير•
صور طباعة•

الموجودة الملفات تلف إلى ذلك يؤدي فقد .إليها الوصول يتم بينما التخزين أجهزة إحدى فصل أبًدا تحاول التنبيه 
.يومض ال الذاآرة بطاقة بجوار الحالة ضوء يكون عندما إال التخزين جهاز إزالة يمكنك ال .التخزين جهاز على

الصور عرض
HP Photosmart برنامج باستخدام الصور عرض آذلك يمكنك .للجهاز الملونة الشاشة على الصور عرض يمكنك

Software.

)فقط الملونة الشاشة طرز( الصور عرض
.للجهاز الملونة الشاشة على الصور وتحديد عرض يمكنك

صورة عرض
.األمامي USB بمنفذ التخزين جهاز بتوصيل قم أو الجهاز، في المالئمة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١
.)الصور قائمة( Photo Menu على اضغط.٢

.)وطباعة عرض( View & Print تمييز يتم افتراضي؛ بشكل .Photosmart Express قائمة ستظهر
.الملونة الشاشة على عرضها في ترغب التي الصورة تظهر حتى األسهم مفاتيح على اضغط.٣

.الصور آافة بين سريًعا للتنقل األسهم مفاتيح على االستمرار مع الضغط يمكنكتلميح 

الكمبيوتر خالل من الصور عرض
.الجهاز مع المزود HP Photosmart Software برنامج برنامج باستخدام وتحريرها الصور عرض يمكنك
.الشاشة على الظاهرة HP Photosmart Software برنامج تعليمات راجع المعلومات، من للمزيد

التحكم لوحة من صور طباعة
طباعة ويمكن .أوًال الكمبيوتر إلى الملفات نقل بدون التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة من مباشرة الصور طباعة الجهاز يتيح

.الورقة من واحدة صفحة على صور عدة طباعة يمكن أو )الورقة من صفحة لكل واحدة( بيضاء أطر بدون الصورة

الصور عرض ٥٦



:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

المعاينة صفحة باستخدام صور طباعة•
بانوراما صور طباعة•
السفر جواز صور طباعة•
فيديو من صور طباعة•

المعاينة صفحة باستخدام صور طباعة
جهاز أو الذاآرة بطاقة من مباشرًة منها مطبوعات وعمل الصور لتحديد ومريحة بسيطة طريقة المعاينة صفحة تعد

اسم ويظهر .المحفوظة الصور مناظر توضح )صفحات عدة طولها يبلغ قد التي( المعاينة صفحة .الكمبيوتر بدون التخزين
.مصغرة صورة آل تحت والتاريخ الفهرس ورقم الملف

.لصورك مطبوع آتالوج إلنشاء سريعة طريقة أيضًا هي المعاينة صفحات

انقلها ,الملفات من أخرى أنواع لطباعة .TIFFو JPEG الصور ملفات إلى الوصول يمكن الجهاز؛ منمالحظة 
HP Photosmart برنامج برنامج واستخدم بك الخاص الكمبيوتر إلى التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة من

Software.

:خطوات ثالث في المعاينة صفحة من الصور طباعة عملية تتم
التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة في الموجودة الصور معاينة صفحة طباعة•
المعاينة صفحة إآمال•
المعاينة صفحة مسح•

المعاينة صفحة طباعة
.األمامي USB بمنفذ تخزين جهاز بتوصيل قم أو الجهاز، في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١
:المناسبة العرض طريقة اختر.٢

الملونة الشاشة طرز
.)وطباعة عرض( View & Print اختر ثم ،)الصور قائمة( Photo Menu الزر اضغط.أ

.الشاشة في الصور أحدث تظهر ؛)موافق( OK على الضغط عند
).الطباعة قائمة( Print Menu لعرض )موافق( OK على اضغط.ب
.)مشاريع( Projects لتحديد األسهم مفاتيح اضغط.ج
.)معاينة صفحة( Proof Sheet لتحديد األسهم مفاتيح اضغط.د

٧ الفصل

٥٧ فقط الطرز بعض( الذاآرة أجهزة مع العمل )



.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)مراجعة ورقة طباعة( Print Proof Sheet لتحديد األسهم مفاتيح اضغط.هـ
.)الورق نوع( Paper Typeو )الورق حجم( Paper Size المناسبة العنصر لتحديد األسهم مفاتيح اضغط.و

األسطر ثنائية الشاشة طرز
.)الصور قائمة( Photo Menu زر على اضغط.أ

.التخزين جهاز أو البطاقة في الموجودة الملفات بعدد رسالة تظهر
ثم ،)طباعة(    Print لتحديد األسهم مفاتيح اضغط ثم ؛)معاينة صفحة( Proof Sheet الزر على اضغط.ب

.)موافق( OK اضغط

المعاينة صفحة إآمال
على المصغرة الصور تحت الموجودة الدوائر لملء رصاص قلم أو داآن قلم باستخدام طباعتها تريد التي الصور حدد.١

ما طباعة يمكن .الثالثة أو الثانية الدائرة بتعبئة قم الصورة؛ من نسخة من أآثر طباعة تريد آنت إذا .المعاينة صفحة
.مختارة صورة آل من نسخ ثالث إلى يصل

آل تحديد(Select All Photos الدائرة بتعبئة قم الذاآرة؛ بطاقة في الصور آل طباعة تريد آنت إذاتلميح 
.صورة لكل واحدة نسخة طباعة يتم .المعاينة صفحة من 2 الخطوة في التخطيط خيارات تحت )الصور

.المعاينة صفحة من 2 الخطوة في دائرة بتعبئة التخطيط أساليب أحد حدد.٢

طباعة فيمكنك ,المعاينة صفحة توفره مما أآثر الطباعة بإعدادات التحكم من المزيد تريد آنت إذامالحظة 
.التحكم لوحة من مباشرًة صور

تحت )التاريخ( Date Stamp الدائرة بتعبئة قم الصور؛ في الوقت / التاريخ طباعة تريد آنت إذا )اختياري(.٣
.المعاينة صفحة من 2 الخطوة في التخطيط خيارات

مكتملة معاينة صفحة مسح
للسطح اليمنى األمامية الزاوية على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع المعاينة صفحة بتحميل قم.١

.الغطاء أغلق .واألمامية اليمنى الحواف تالمس المعاينة صفحة جوانب أن تأآد .الزجاجي

التحكم لوحة من صور طباعة ٥٨



في مدخلة زالت ما المعاينة صفحة طباعة في استخدمتهما الذين التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة نفس أن من تأآد.٢
.المعاينة صفحة مسح عند الجهاز

.الجهاز في محمل الصور ورق أن تأآد.٣
.)الصور قائمة( Photo Menu زر على اضغط.٤
:المناسبة العرض طريقة اختر.٥

الملونة الشاشة طرز
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)وطباعة عرض( View & Print لتحديد األسهم مفاتيح اضغط.أ
.)معاينة صفحة( Proof Sheet حدد ثم ؛)مشاريع( Projects لتحديد األسهم مفاتيح اضغط.ب
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)المراجعة لورقة المسح( Scan Proof Sheet لتحديد األسهم مفاتيح اضغط.ج
.)موافق( OK على اضغط ثم ونوعه الورق حجم حدد الرسالة، لك تظهر عندما.د

األسطر ثنائية الشاشة طرز
ثم ،)مسح( Scan لتحديد األسهم مفاتيح اضغط ثم ؛)معاينة صفحة( Proof Sheet الزر على اضغط▲

.)موافق( OK اضغط
.المحددة الصور ويطبع المعاينة صفحة بمسح الجهاز يقوم

بانوراما صور طباعة
.وطباعتها التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة من متعددة بانوراما صور اختيار من الجهاز يمكنك

برنامج تطبيق استخدام عليك يجب بل بانوراما، صور إلنشاء مًعا المتعددة الصور بتدبيس يقوم لن الجهازمالحظة 
.HP Photosmart برنامج مثل آخر،

بانوراما صورة لطباعة
.األمامي USB بمنفذ تخزين جهاز بتوصيل قم أو الجهاز، في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١
.)الصور قائمة( Photo Menu على اضغط.٢

.)وطباعة عرض( View & Print تمييز يتم افتراضي؛ بشكل .Photosmart Express قائمة ستظهر
.)وطباعة عرض( View & Print لتحديد )موافق( OK على اضغط.٣

.الشاشة في الصور أحدث تظهر ؛ )موافق( OK على الضغط عند
.التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة في الصور خالل للتنقل األسهم مفاتيح اضغط.٤
.)موافق( OK على اضغط ,طباعتها في ترغب التي الصورة ظهور عند.٥

.)طباعة(    Print قائمة ستظهر
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛ )مشاريع( Projects لتمييز األسهم أزرار على اضغط.٦

.)مشاريع( Projects قائمة ستظهر
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)بانوراما مطبوعات( Panorama Prints لتمييز األسهم أزرار على اضغط.٧
.)موافق( OK على اضغط ثم التلقيم، صينية في سم  30 × 10  بحجم بانوراما الصور ورق بتحميل قم الطلب؛ عند.٨

.للظهور المختارة الصورة تعود ؛)موافق( OK على الضغط عند
.لطباعتها إضافية صور تحديد أو الطباعة إعدادات تغيير )اختياري(.٩

المحددة الصورة من نسخة من أآثر طباعة
.التحديد قائمة لعرض )موافق( OK على اضغط.أ
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)النسخ عدد( Number of Copies لتمييز األسهم أزرار على اضغط.ب
.)موافق( OK على اضغط ثم النسخ؛ عدد تقليل أو لزيادة األسهم أزرار على اضغط.ج

٧ الفصل

٥٩ فقط الطرز بعض( الذاآرة أجهزة مع العمل )



الطبع قبل المختارة الصورة تعديل
.التحديد قائمة لعرض )موافق( OK على اضغط.أ
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)تحرير( Edit لتمييز األسهم أزرار على اضغط.ب

للطباعة إضافية صور اختيار
.التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة في الصور خالل للتنقل األسهم مفاتيح اضغط.أ
.)موافق( OK على اضغط ,طباعتها في ترغب التي الصورة ظهور عند.ب
.)للطباعة تحديد( Select to Print لتحديد )موافق( OK على اضغط.ج
.طباعتها تريد صورة لكل الخطوات هذه آرر.د
.التحديد قائمة لعرض )موافق( OK على اضغط الصور؛ واختيار الطباعة إعدادات تغيير من االنتهاء بعد.١٠
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)التحديد تم( Done Selecting لتمييز األسهم أزرار على اضغط.١١

. )ملخص طباعة( Print Summary الشاشة تظهر
.)موافق( OK على اضغط ثم التالية؛ الخيارات أحد لتمييز األسهم أزرار على اضغط.١٢

Print Options
)الطباعة خيارات(

والوقت التاريخ طباعة تريد آنت إذا وما عليه بالطباعة تقوم الذي الورق لنوع اليدوي التحديد يتيح
.الصورة على
إيقاف( Off الوضع على )التاريخ ختم( Date Stamp إعدادات ضبط يتم افتراضي، بشكل

Set الخيار خالل من اإلعدادات لتلك االفتراضية اإلعدادات تغيير يمكن الرغبة؛ عند .)التشغيل
New Defaults )جديدة افتراضية بدائل ضبط(.

Print Preview
الشاشة( )الطباعة معاينة(

)فقط الملونة

اإلعدادات من التحقق ذلك لك يتيح حيث .المطبوعة الصفحة عليه ستبدو الذي للشكل معاينة لعرض
.محتملة أخطاء في والحبر الورق وإضاعة الطباعة قبل

Print Now )الطباعة
)اآلن

.المحدد والتخطيط بالحجم الصور لطباعة

السفر جواز صور طباعة
اإلرشادات بشأن أسئلة لديك آان إذا .التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة من السفر بجواز الخاص بالحجم صورك طباعة يمكن
.المحلية السفر جوازات خدمة وآالة على فاتصل السفر؛ جواز صور على القيود أو

السفر جواز صور طباعة
.األمامي USB بمنفذ تخزين جهاز بتوصيل قم أو الجهاز، في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١

.)وطباعة عرض( View & Print تمييز يتم افتراضي؛ بشكل .Photosmart Express قائمة ستظهر
.)وطباعة عرض( View & Print لتحديد )موافق( OK على اضغط.٢

.الشاشة في الصور أحدث تظهر ؛)موافق( OK على الضغط عند
.التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة في الصور خالل للتنقل األسهم مفاتيح اضغط.٣
.)موافق( OK على اضغط ,طباعتها في ترغب التي الصورة ظهور عند.٤

.)طباعة(    Print قائمة ستظهر
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)مشاريع( Projects لتمييز األسهم أزرار على اضغط.٥

.)مشاريع( Projects قائمة ستظهر
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)السفر جواز صور( Passport Photos لتمييز األسهم أزرار على اضغط.٦
.)موافق( OK على اضغط ثم طباعته؛ المطلوبة الحجم لتمييز األسهم أزرار على اضغط.٧

.للظهور المختارة الصورة تعود ؛)موافق( OK على الضغط عند

التحكم لوحة من صور طباعة ٦٠



.لطباعتها إضافية صور تحديد أو الطباعة إعدادات تغيير )اختياري(.٨

المحددة الصورة من نسخة من أآثر طباعة
.التحديد قائمة لعرض )موافق( OK على اضغط.أ
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)النسخ عدد( Number of Copies لتمييز األسهم أزرار على اضغط.ب
.)موافق( OK على اضغط ثم النسخ؛ عدد تقليل أو لزيادة األسهم أزرار على اضغط.ج

الطبع قبل المختارة الصورة تعديل
.التحديد قائمة لعرض )موافق( OK على اضغط.أ
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)تحرير( Edit لتمييز األسهم أزرار على اضغط.ب

للطباعة إضافية صور اختيار
.التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة في الصور خالل للتنقل األسهم مفاتيح اضغط.أ
.)موافق( OK على اضغط ,طباعتها في ترغب التي الصورة ظهور عند.ب
.)للطباعة تحديد( Select to Print لتحديد )موافق( OK على اضغط.ج
.طباعتها تريد صورة لكل الخطوات هذه آرر.د

.التحديد قائمة لعرض )موافق( OK على اضغط الصور؛ واختيار الطباعة إعدادات تغيير من االنتهاء بعد.٩
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)التحديد تم( Done Selecting لتمييز األسهم أزرار على اضغط.١٠

. )ملخص طباعة( Print Summary الشاشة تظهر
.)موافق( OK على اضغط ثم التالية؛ الخيارات أحد لتمييز األسهم أزرار على اضغط.١١

Print Options
)الطباعة خيارات(

والوقت التاريخ طباعة تريد آنت إذا وما عليه بالطباعة تقوم الذي الورق لنوع اليدوي التحديد يتيح
.الصورة على
Date واإلعداد )عادي( Plain على )الورق نوع( Paper Type ضبط تم ,افتراضي بشكل

Stamp )التاريخ ختم( على Off )اإلعدادات تغيير يمكن الرغبة؛ عند .)التشغيل إيقاف
.)جديدة افتراضية بدائل ضبط( Set New Defaults الخيار خالل من اإلعدادات لتلك االفتراضية

Print Preview
الشاشة( )الطباعة معاينة(

)فقط الملونة

اإلعدادات من التحقق ذلك لك يتيح حيث .المطبوعة الصفحة عليه ستبدو الذي للشكل معاينة لعرض
.محتملة أخطاء في والحبر الورق وإضاعة الطباعة قبل

Print Now )الطباعة
)اآلن

.المحدد والتخطيط بالحجم الصور لطباعة

فيديو من صور طباعة
فيديو ملف من الصور من مجموعة لطباعة )فيديو لحرآات مطبوعات( Video Action Prints الخيار استخدام يمكن
ظهورها بترتيب واحدة صفحة على الفيديو من إطارات تسع بطباعة الخيار هذا ويقوم .التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة في
.تلقائًيا الفيديو إطارات باختيار الجهاز يقوم .الفيديو في

فيديو من صور مطبوعات إلنشاء
.األمامي USB بمنفذ تخزين جهاز بتوصيل قم أو الجهاز، في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١

.)وطباعة عرض( View & Print تمييز يتم افتراضي؛ بشكل .Photosmart Express قائمة ستظهر
.)وطباعة عرض( View & Print لتحديد )موافق( OK على اضغط.٢

.الشاشة في الصور أحدث تظهر ؛)موافق( OK على الضغط عند
.التخزين جهاز أو الذاآرة بطاقة في الفيديو ومقاطع الصور خالل للتنقل األسهم مفاتيح اضغط.٣
.)موافق( OK على اضغط ,طباعته في ترغب الذي الفيديو ظهور عند.٤

.)طباعة(    Print قائمة ستظهر

٧ الفصل

٦١ فقط الطرز بعض( الذاآرة أجهزة مع العمل )



.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)مشاريع( Projects لتمييز األسهم أزرار على اضغط.٥
.)مشاريع( Projects قائمة ستظهر

OK على اضغط ثم ؛)فيديو لحرآات مطبوعات( Video Action Prints لتمييز األسهم أزرار على اضغط.٦
.)موافق(

.)موافق( OK على اضغط ثم طباعته؛ المطلوبة الحجم لتمييز األسهم أزرار على اضغط.٧
.)موافق( OK على اضغط ثم طباعته؛ المطلوب الورق حجم لتمييز األسهم أزرار على اضغط.٨
.للمتابعة )موافق( OK على اضغط الفيديو، يظهر عندما.٩
.الفيديو طباعة أو تعديل قم )اختياري(.١٠

الطبع قبل المختارة الصورة تعديل
.التحديد قائمة لعرض )موافق( OK على اضغط.أ
.)موافق( OK على اضغط ثم ),تعديل( Edit لتمييز األسهم أزرار على اضغط.ب

اآلن للطباعة
.)موافق( OK على اضغط ثم )اآلن طباعة(    Print Now  حدد▲

الكمبيوتر في الصور حفظ
أخرد الكمبيوتر، في الصور لحفظ .الكمبيوتر جهاز في حفظها أو فوًرا طباعتها يمكنك ,الرقمية بالكاميرا الصور التقاط بعد

.الجهاز في المالئمة الذاآرة بطاقة فتحة في أدخلها ثم الرقمية الكاميرا من الذاآرة بطاقة

USB منفذ في الجهاز بتوصيل )أقراص محرك أو الرقمية الكاميرا مثل( التخزين جهاز في الصور حفظ يمكن آما
.الجهاز في األمامي

الصور لحفظ
.األمامي USB بمنفذ تخزين جهاز بتوصيل قم أو الجهاز، في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١
.)الصور قائمة( Photo Menu على اضغط.٢
:المناسبة العرض طريقة اختر.٣

الملونة الشاشة طرز
.)حفظ( Save وحدد األسهم مفاتيح اضغط.أ
.الكمبيوتر اسم حدد ثم ؛ )الكمبيوتر إلى نقل( Transfer to Computer حدد ثم األسهم مفاتيح اضغط.ب
.الكمبيوتر في الصور لحفظ الكمبيوتر شاشة على الظاهرة المطالبات اتبع.ج

األسطر ثنائية الشاشة طرز
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛ )صور نقل( Photo Transfer وحدد األسهم مفاتيح اضغط.أ
.)نعم( Yes وحدد األسهم مفاتيح اضغط.ب
.الكمبيوتر اسم حدد ثم ؛ )الكمبيوتر إلى نقل( Transfer to Computer حدد ثم األسهم مفاتيح اضغط.ج
.الكمبيوتر في الصور لحفظ الكمبيوتر شاشة على الظاهرة المطالبات اتبع.د

الكمبيوتر في الصور حفظ ٦٢



)فقط الطرز بعض( فاآس٨
إلرسالها الفاآسات موعد تحديد يمكنك .الملونة الفاآسات ذلك في بما واستقبالها، الفاآسات إلرسال الجهاز استخدام يمكن
في .متكررة بصورة تستخدمها التي األرقام إلى وسهولة بسرعة الفاآسات إلرسال السريع الطلب عناصر وإعداد الحًقا،
الفاآسات في والداآنة الفاتحة األلوان مقدار بين والتباين الدقة مثل ,الفاآس خيارات من عدد ضبط أيًضا يمكن ,التحكم لوحة
.ترسلها التي

HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج استخدام يمكن مباشرة؛ بالكمبيوتر متصًال الجهاز آان إذا
الصور برنامج استخدام حول المعلومات من للمزيد .التحكم لوحة خالل من تتوفر ال التي الفاآس عمليات لتنفيذ

.HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج استخدام راجع ، HP photo and imaging والمصورات

وظائف استخدام أجل من صحيح بشكل الجهاز إعداد من تأآد واستقبالها، الفاآسات إرسال في البدء قبلمالحظة 
.الجهاز مع المزود البرنامج أو التحكم لوحة باستخدام األولي، اإلعداد خالل بذلك قمت قد أنك الممكن من .الفاآس
اضغط الفاآس، لتشغيل .التحكم لوحة من الفاآس إعداد اختبار تشغيل خالل من الفاآس إعداد صحة من التحقق يمكن
 على اضغط ثم ),الفاآس اختبار تشغيل( Run fax test ثم ),أدوات( Tools اختبر ثم ),إعداد( Setup على
OK )موافق.(

:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

فاآس إرسال•
فاآس استقبال•
الفاآس إعدادات تغيير•
اإلنترنت عبر فاآس•
الفاآس إعداد اختبار•
التقارير استخدام•
فاآس إلغاء•

فاآس إرسال
يمكن .باأللوان فاآس أو واألسود باألبيض فاآس إرسال يمكنك التحكم، لوحة باستخدام .مختلفة بطرق الفاآس إرسال يمكنك
.الفاآس إرسال قبل المستلم مع التكلم من يمكنك وهذا .مرفق هاتف خالل من يدوًيا الفاآس إرسال أيًضا

أساسي فاآس إرسال
.التحكم لوحة باستخدام متعددة صفحات من أو واحدة صفحة من يتألف واألسود باألبيض فاآس إرسال بسهولة يمكنك

.فاآسات أية إرسال قبل الفاآس تأآيد بتمكين فقم بنجاح، إرسالها تم الفاآسات بأن مطبوعًا تأآيدًا تريد آنت إذامالحظة 

الميزات تلك تتيح .المراقب الرقم طلب ميزة استخدام خالل من أو الهاتف من يدوًيا فاآس إرسال أيًضا يمكنتلميح 
المكالمة رسم لدفع اتصال بطاقة استخدام في ترغب عندما مفيدة أيًضا الميزات هذه تعتبر .الرقم طلب بسرعة التحكم
.الرقم طلب أثناء النغمية المطالبات على الرد إلى الحاجة وعند

٦٣ فقط الطرز بعض( فاآس )



التحكم لوحة من أساسي فاآس إرسال
.الوسائط تحميل راجع إضافية، معلومات على للحصول .األصلية النسخ بتحميل قم.١

تلقيم وحدة في األصلية المستندات تحميل عليك فيجب متعددة؛ صفحات من فاآس إرسال حالة فيمالحظة 
.الزجاج من متعددة صفحات من فاآس إرسال يمكن ال .الوثائق

السريع الطلب زر على أو )سريع طلب( Speed Dial على اضغط ,المفاتيح لوحة باستخدام الفاآس رقم أدخل.٢
)مؤقت توقف/الرقم طلب إعادة( Redial/Pause على اضغط أو ,السريع الطلب إدخال لتحديد واحدة بلمسة
.رقم آخر طلب إلعادة

/الرقم طلب إعادة(Redial/Pause على اضغط ,بإدخاله تقوم الذي الفاآس رقم في فاصلة إلضافةتلميح 
.العرض شاشة على )-( شرطة ظهور حتى ,متكرر بشكل (*) رموز زر على اضغط أو ,)مؤقت توقف

الفاآس بدء( START FAX Color على أو )باألسود الفاآس بدء( START FAX Black على اضغط.٣
.)باأللوان

الرقم إلى المستند الجهاز يرسل ؛للوثائق اآللي التلقيم وحدة في تحميلها تم أصلية نسخة عن الجهاز آشف عند•
.أدخلت الذي

Fax المطالبة فتظهر ؛للوثائق اآللي التلقيم وحدة في تحميلها تم أصلية نسخة عن جهاز آشف عدم عند•
from glass?      )السطح على األصلية النسخة تحميل من تأآد )الزجاجي؟ السطح من الفاآس تريد هل

).نعم( Yes على اضغط ثم األسفل، إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع الزجاجي

أو الفاآس دقة تغيير فحاول ,بإرساله قمت الذي الفاآس جودة مع مشاآل بحدوث مستلم أي أخبرك إذاتلميح 
.التباين

هاتف من يدوًيا فاآس إرسال
استخدام من بدًال الهاتف مفاتيح لوحة استخدام تفضل آنت إذا الهاتف خط نفس على موجود هاتف من فاآس إرسال يمكنك
عند .الجهاز من الخلفي الجزء في  EXT–2  منفذ في الهاتف بتوصيل بذلك القيام يمكن .الجهاز تحكم لوحة مفاتيح لوحة
يؤدي .الهاتف سماعة عبر أخرى أصوات أية أو الهاتفية المطالبات أو الرقم، طلب نغمات سماع يمكنك يدوًيا، فاآس إرسال
.الفاآس إلرسال االتصال بطاقة الستخدام عليك التيسير إلى ذلك

على للرد الفاآس جهاز ترك أو الهاتف على الرد للمستلم يمكن به، الخاص الفاآس لجهاز المستلم إعداد لكيفية وفًقا
بالرد الفاآس جهاز قام إذا .الفاآس إرسال قبل المستلم مع التحدث يمكنك الهاتف، على بالرد األشخاص أحد قام إذا .المكالمة
.المستلم الفاآس جهاز من الفاآس نغمات سماع عند فاآس جهاز إلى مباشرًة الفاآس إرسال فيمكنك المكالمة، على

الهاتف من يدوًيا فاآس إلرسال
.الوسائط تحميل راجع إضافية، معلومات على للحصول .األصلية النسخ بتحميل قم.١

تحميل عليك يجب .الزجاجي السطح على األصلية المستندات بتحميل قمت إذا الوظيفة هذه تدعم المالحظة 
.الوثائق تحميل وحدة صينية في األصلية المستندات

.بالجهاز المتصل الهاتف على الموجودة المفاتيح لوحة باستخدام الرقم اطلب.٢

استخدام يجب .يدوًيا الفاآس إرسال أثناء الجهاز تحكم لوحة على الموجودة المفاتيح لوحة تستخدم المالحظة 
'.المستلم رقم لطلب الهاتف على الموجودة األرقام لوحة

فاآس إرسال ٦٤



.الفاآس إرسال قبل المحادثة في االنخراط من فتتمكن ,المكالمة على المستلم يرد عندما.٣

إلى تابع .الفاآس استقبال جهاز من الفاآس نغمات فستسمع المكالمة، على بالرد الفاآس جهاز قام إذامالحظة 
.الفاآس إلرسال التالية الخطوة

START على أو )باألسود الفاآس بدء( START FAX Black على اضغط الفاآس، إلرسال االستعداد عند.٤
FAX Color )باأللوان الفاآس بدء(.

بدء(START FAX Black على اضغط ثم ؛ )فاآس إرسال(Send Fax حدد المطالبة؛ عندمالحظة 
.أخرى مرة )باأللوان الفاآس بدء(START FAX Color أو )باألسود الفاآس

جهاز على الموجود )ابدأ( Start الزر على الضغط منه فاطلب الفاآس، إرسال قبل المستلم مع تتحدث آنت إذا
.الفاآس نغمات يسمع أن بمجرد به الخاص الفاآس

.الهاتف سماعة وضع إعادة يمكنك الوقت، هذا في .باإلرسال الفاآس قيام أثناء الهاتف خط عن صوت أي يصدر لن
.الفاآس إرسال ينتهي حتى الخط على فانتظر المستلم، مع الحديث في االستمرار أردت إذا

المراقب الطلب باستخدام فاآس إرسال
ميزة باستخدام فاآس إرسال عند .عادي هاتف رقم بطلب تقوم مثلما التحكم لوحة من رقم بطلب المراقب الطلب يسمح
.الجهاز صوت مكبرات عبر أخرى أصوات أية أو الهاتفية المطالبات أو الرقم طلب نغمات سماع يمكنك المراقب، الطلب
.الرقم طلب بسرعة التحكم إلى إضافًة الرقم، طلب أثناء للمطالبات االستجابة لك يتيح حيث

الفاآس نغمات بإرسال الجهاز يبدأ وقد آافية، بسرعة بك الخاصة االتصال لبطاقة PIN رقم إدخال عدم عندتلميح 
إدخال إنشاء يمكن الحالة؛ هذه في .االتصال بطاقة خدمة قبل من PIN رقم تعريف عدم إلى ويؤدي للغاية مبكر بشكل
.بك الخاصة االتصال لبطاقة PIN رقم تخزين أجل من سريع طلب

.الطلب نغمة صوت تسمع فلن وإال الصوت تشغيل من تأآدمالحظة 

التحكم لوحة من المراقب الطلب باستخدام فاآس إلرسال
.الوسائط تحميل راجع إضافية، معلومات على للحصول .األصلية النسخ بتحميل قم.١

وجه يكون بحيث األصلية المستندات تحميل عليك فيجب متعددة؛ صفحات من فاآس إرسال حالة فيمالحظة 
على للحصول .الزجاج من متعددة صفحات من فاآس إرسال يمكن ال .الوثائق تلقيم وحدة في ألعلى الطباعة
.الوسائط تحميل راجع إضافية، معلومات

الفاآس بدء( START FAX Color على أو )باألسود الفاآس بدء( START FAX Black على اضغط.٢
.)باأللوان

.طلب نغمة ستسمع ,للمستندات اآللية التغذية درج في تحميلها تم أصلية نسخة الجهاز آشف عند•
Fax المطالبة فتظهر ؛للوثائق اآللي التلقيم وحدة في تحميلها تم أصلية نسخة عن جهاز آشف عدم عند•

from glass?      )السطح على األصلي المستند تحميل من تأآد )الزجاجي؟ السطح من الفاآس تريد هل
).نعم( Yes حدد ثم الزجاجي،

.التحكم لوحة على الموجودة األرقام مفاتيح لوحة باستخدام الرقم أدخل االتصال، لطنين سماعك عند.٣
.تحدث قد مطالبات أية اتبع.٤

,سريع طلب آإدخال االتصال لبطاقة PIN رقم وتخزين فاآس إلرسال اتصال بطاقة استخدام عندتلميح 
 رقم إلدخال مطالبة ظهور عند ,واحدة بلمسة سريع طلب زر على أو )سريع طلب(Speed Dial على فاضغط

PIN, رقم تخزين تم الذي السريع الطلب إدخال تحديد أجل من PIN فيه.

.بالرد المستقبلة الفاآس آلة تقوم عند الفاآس إرسال تم قد يكون

)فقط الملونة الشاشة طرز( فاآس بث خيار باستخدام فاآس إرسال
.سريع طلب مجموعة إعداد بدون مستلم من أآثر إلى فاآس إرسال يمكن

٨ الفصل

٦٥ فقط الطرز بعض( فاآس )



األلوان غير الفاآسات إرسال في تستخدم أنها آما الفاآس، لهذا حددتهم الذين المستلمين قائمة حفظ يتم والمالحظة 
الطلب مجموعة قائمة إنشاء عليك فيجب المستلمين؛ قائمة لنفس أخرى فاآسات إرسال في ترغب آنت إذا أما .فقط

مجموعات أو سريع طلب آإدخاالت الفاآس أرقام إعداد راجع المعلومات، من للمزيد .السريع

التحكم لوحة من متعددين مستلمين إلى الفاآس بث
).فاآس بث( Broadcast Fax اختر ثم )الفاآس قائمة( Fax Menu على اضغط.١
.السريع الطلب أرقام قائمة إلى للوصول األسهم مفاتيح استخدم أو المفاتيح، لوحة باستخدام الفاآس رقم أدخل.٢

.فردي فاآس رقم 20 إلى يصل ما إضافة يمكنمالحظة 

.)باألسود الفاآس بدء( START FAX Black على اضغط.٣
منتصف في العلوي الجزء وإدخال ألعلى، الطباعة وجه يكون بحيث األصلية المستندات بتحميل قم الطلب؛ عند.٤

.الوسائط تحميل راجع إضافية، معلومات على للحصول .الوثائق تلقيم وحدة صينية
.أخرى مرة )باألسود الفاآس بدء( START FAX Black على اضغط.٥

فاآس استقبال
الفاآسات استقبال يجب ؛)اآللي الرد( Auto Answer الخيار تشغيل إيقاف عند .يدوًيا أو آلًيا الفاآسات استقبال يمكن
المكالمات على بالرد الجهاز سيقوم ،)االفتراضي اإلعداد( )اآللي الرد( Auto Answer الخيار تشغيل عند .يدوًيا

إعداد( .)الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer اإلعداد في المحدد الرنات عدد بعد الفاآسات ويستقبل آلًيا الواردة
Rings to Answer )رنات خمس هو االفتراضي )الرد قبل الرنات عدد.(

حجم بتصغير الجهاز فسيقوم ،legal بحجم ورق استخدام إلى حالًيا الجهاز ضبط وعدم legal بحجم فاآس استقبال عند
يقوم ؛)آلي تقليل( Automatic Reduction ميزة تعطيل عند .تحميله تم الذي الورق حجم مع يتالءم بحيث الفاآس
.صفحتين على الفاآس بطباعة الجهاز

يدوًيا فاآس استقبال
إرسال ذلك فيسمى .به تتصل زلت ما وأنت فاآس إرسال من معه تتحدث الذي الشخص يتمكن ,بالهاتف التحدث عند

.يدوًيا فاآس الستقبال القسم هذا في الموجودة اإلرشادات استخدم .يدوًيا الفاآس

:هاتف من يدوًيا الفاآسات استقبال يمكنك

) EXT-2  منفذ في( بالجهاز مباشر اتصال•
بالجهاز مباشرًة متصًال ليس ولكنه الهاتف، خط نفس على•

يدوًيا فاآس الستقبال
.التلقيم صينية في عادي ورق وتحميل الجهاز تشغيل من تأآد.١
.تلقائيًا المستندات تغذية حاوية من أصلية ُنسخ أي بإزالة قم.٢
الواردة المكالمة على الرد من يمكنك مرتفع عدد على )الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer إعداد اضبط.٣

على بالرد الجهاز يقوم ال بحيث )اآللي الرد( Auto Answer اإلعداد تشغيل بإيقاف قم أو، .بالرد الجهاز قيام قبل
.آلًيا الواردة المكالمات

.لديه الفاآس جهاز في )ابدأ( Start الزر على الضغط منه فاطلب المرسل، مع الهاتف على حاليًا آنت إذا.٤
:باآلتي فقم باإلرسال، يقوم الذي الفاآس جهاز من الفاآس لنغمات سماعك بمجرد.٥

الفاآس بدء( START FAX Color أو )باألسود الفاآس بدء( START FAX Black على اضغط.أ
.التحكم لوحة على )باأللوان

).الفاآس استقبال( Fax Receive حدد الطلب؛ عند.ب
خط يكون .الخط على البقاء أو مكانها في الهاتف سماعة وضع يمكنك الفاآس، استقبال الجهاز يبدأ أن بعد.ج

.الفاآس إرسال أثناء صامًتا الهاتف

فاآس استقبال ٦٦



احتياطي فاآس استقبال إعداد
حالة في استقبالها يتم التي الفاآسات الواردة، الفاآسات آافة لتخزين الجهاز إعداد يمكنك األمان، ومتطلبات لتفضيالتك وفًقا

.الواردة الفاآسات من أي تخزين عدم أو فقط، بالجهاز خطأ ظهور

:التالية )احتياطي فاآس استقبال(  Backup Fax Reception أوضاع تتوفر

On )تشغيل(عندما .االفتراضي اإلعداد Backup Fax Reception  )يكون )احتياطي فاآس استقبال On
ثمانية حتى طباعة إعادة من ذلك ويمكنك .الذاآرة في الواردة آافة بتخزين الجهاز يقوم ،)تشغيل(

.الذاآرة في محفوظة آانت ما إذا حديًثا المستقبلة الفاآسات من فاآسات

عند مطبوعة، الفاآسات أقدم فوق بالكتابة يقوم فإنه منخفضة، الجهاز ذاآرة تكون عندمامالحظة 
الرد عن الجهاز يتوقف المطبوعة، غير بالفاآسات ممتلئة الذاآرة أصبحت إذا .جديدة فاآسات استقبال
.الواردة الفاآس مكالمات على

في تخزينه يتم ال قد ,التفاصيل من العديد ذات ملونة صورة مثل ,جدًًا آبير فاآس استقبال عندمالحظة 
.الذاآرة قيود بسبب الذاآرة

On Error Only  )في
)فقط الخطأ حاالت

طباعة من الجهاز يمنع خطأ حدوث حالة في فقط الذاآرة في الفاآسات بتخزين الجهاز قيام إلى يؤدي
الواردة الفاآسات تخزين في الجهاز سيستمر ).الجهاز في الورق نفاد عند المثال، سبيل على( الفاآسات
عند ).الواردة الفاآس مكالمات على بالرد الجهاز يقوم فلن الذاآرة، امتألت إذا( .الذاآرة توفرت طالما
.الذاآرة من حذفها يتم ثم آلًيا الذاآرة في المخزنة الفاآسات طباعة تتم الخطأ، حالة حل

Off )تشغيل إيقاف في ترغب قد المثال؛ سبيل على .الذاآرة في فاآسات أي تخزين يتم ال)التشغيل إيقاف Backup Fax
Reception  )من الجهاز تمنع خطأ حالة حدوث عند .األمان ألغراض )احتياطي فاآس استقبال

.الواردة الفاآس مكالمات على الجهاز يرد فلن ،)مثًال الجهاز من الورق نفاد( الطباعة

الجهاز، تشغيل بإيقاف وقمت )احتياطي فاآس استقبال(  Backup Fax Reception تمكين تم إذامالحظة 
وجود أثناء استقبلتها قد تكون قد مطبوعة غير فاآسات أية ذلك في بما الذاآرة، في المخزنة الفاآسات آافة حذف فيتم

على للحصول .مطبوعة غير فاآسات أية إرسال بإعادة تسألهم بحيث بالمرسلين االتصال يجب .الخطأ حالة في الجهاز
)الفاآسات سجل(Fax Log حذف يتم ال .)الفاآسات سجل(Fax Log بطباعة قم استقبلتها، التي بالفاآسات قائمة
.الجهاز تشغيل إيقاف عند

التحكم لوحة من احتياطي فاآس استقبال لضبط
.)إعداد( Setup على اضغط.١
استقبال( Backup Fax Reception حدد ثم )للفاآس المتقدم اإلعداد( Advanced Fax Setup حدد.٢

.)احتياطي فاآس
إيقاف( Off أو ,)فقط الخطأ حاالت في(  On Error Only ,)تشغيل( On لتحديد األيمن السهم زر على اضغط.٣

.)التشغيل
.)موافق( OK على اضغط.٤

الداخلي اإلنترنت مزود عبر احتياطي فاآس استقبال إعداد
الفرعية التبويب عالمة حدد األيسر، الجزء من )فاآس( Fax حدد ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة حدد▲

Advanced )متقدم(، حدد ثم On )تشغيل( قائمة في Backup Fax Reception الفرعية )فاآس استقبال
).احتياطي

الذاآرة من الواردة الفاآسات طباعة إعادة
الفاآسات تخزين يتم ،)تشغيل( On على )احتياطي فاآس استقبال(  Backup Fax Reception وضع ضبط عند

.ال أم خطأ حالة في الجهاز آان سواء الذاآرة، في الواردة

٨ الفصل

٦٧ فقط الطرز بعض( فاآس )



المخزنة الفاآسات جميع آانت إذا .المطبوعة الفاآسات محل الجديدة الفاآسات تحيل الذاآرة، امتالء حالة فيمالحظة 
في أيًضا ترغب قد .الذاآرة من حذفها أو الفاآسات طباعة تتم حتى الفاآس مكالمات الجهاز يستقبل فلن مطبوعة؛ غير
.الخصوصية أو األمان ألهداف الذاآرة من الفاآسات حذف

ما إذا حديًثا، المستقبلة الفاآسات من فاآسات ثمانية حتى طباعة إعادة يمكنك الذاآرة، في المخزنة الفاآسات ألحجام ووفًقا
.مطبوعاتك آخر من نسخة فقدان عند الفاآسات طباعة إعادة إلى تحتاج قد المثال، سبيل على .الذاآرة في محفوظة آانت

التحكم لوحة من الذاآرة في المخزنة الفاآسات طباعة إلعادة
.اإلدخال حاوية في الورق تحميل من تأآد.١
.)إعداد( Setup على اضغط.٢
.)الذاآرة في التي الفاآسات طباعة إعادة( Reprint Faxes in Memory حدد ثم )أدوات( Tools اختر.٣

.وهكذا أوًال استقبالها تم فاآسات آخر طباعة تتم بحيث استقبالها ترتيب بعكس الفاآسات طباعة تتم
.)إلغاء( Cancel على فاضغط الذاآرة، في الموجودة الفاآسات طباعة إعادة مهمة توقف تريد آنت إذا.٤

التحكم لوحة من الذاآرة فاآسات آل حذف
:يلي مما أًيا نفذ لديك؛ للطراز وتبًعا▲

.)الطاقة( Power زر على بالضغط الجهاز تشغيل بإيقاف قم :األسطر ثنائية شاشة•
.الجهاز تشغيل إيقاف عند الذاآرة في المخزنة الفاآسات جميع حذف يتم

سجل مسح( Clear Fax Log اضغط ثم ،)أدوات( Tools حدد ثم ،)إعداد( Setup اضغط :ملونة شاشة•
).الفاآس

الداخلي اإلنترنت مزود خالل من الفاآس سجل مسح
الفرعية التبويب عالمة حدد األيسر، الجزء من )فاآس( Fax حدد ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة حدد▲

Options )خيارات(، الزر انقر ثم Clear )مسح( العنوان ضمن Clear Fax Logs )الفاآس سجالت مسح.(

آخر رقم إلى الفاآس توجيه
عند يتحول الوارد الملون الفاآس .آخر فاآس رقم إلى بك الخاصة الفاآسات توجيه بإعادة يقوم بحيث الجهاز إعداد يمكن

.وأبيض أسود إلى توجيهه
للتأآد اختبار فاآس بإرسال قم .نشط فاآس خط باعتباره إليه الفاآس توجيه بإعادة تقوم الذي الرقم من بالتحقق HP توصي

.توجيهها إعادة تتم التي الفاآسات استقبال الفاآس آلة إمكان من

التحكم لوحة من الفاآسات توجيه إلعادة
.)إعداد( Setup على اضغط.١
Fax Forwarding Black Only حدد ثم )للفاآس المتقدم اإلعداد( Advanced Fax Setup حدد.٢

.)فقط باألسود الفاآس توجيه(
عند( On-Print & Forward أو )التوجيه تشغيل( On-Forward تظهر حتى األيمن السهم زر على اضغط.٣

.)موافق( OK على اضغط ثم ،)التوجيه وإعادة الطباعة
نسخة طباعة دون آخر رقم إلى الفاآس توجيه إعادة في رغبت إذا )التوجيه تشغيل( On-Forward اختر•

.الجهاز على احتياطية

على تشغيلها؛ عدم عند( المحددة الفاآس آلة إلى الفاآس توجيه إعادة من الجهاز يتمكن ال عندمامالحظة 
الواردة؛ للفاآسات األخطاء تقارير لطباعة الجهاز إعداد عند .الفاآس بطباعة الجهاز يقوم ؛)المثال سبيل
.خطأ تقرير بطباعة آذلك يقوم

المستقبل للفاآس احتياطية نسخة لطباعة )التوجيه وإعادة الطباعة عند( On-Print & Forward اختر•
.آخر رقم إلى الفاآس توجيه إعادة أثناء
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.توجيهها الُمعاد الفاآسات باستقبال ستقوم التي الفاآس آلة رقم بإدخال قم ذلك، منك يطلب عندما.٤
.التوقف وتاريخ ووقت البداية وتاريخ وقت أدخل الطلب، عند.٥
.)موافق( OK على اضغط.٦

.التحكم لوحة شاشة في )الفاآسات توجيه إعادة( Fax Forwarding تظهر
Fax اإلعداد بحفظ الجهاز يقوم ؛)الفاآسات توجيه إعادة( Fax Forwarding إعداد عند الطاقة الجهاز فقد إذا

Forwarding )إعداد فيكون الجهاز؛ إلى الطاقة استعادة عند .الهاتف ورقم )الفاآسات توجيه إعادة Fax
Forwarding )الفاآسات توجيه إعادة( يزال ما On )تشغيل(.

 رسالة رؤية عند التحكم لوحة على )إلغاء(Cancel على بالضغط الفاآس توجيه إعادة إلغاء يكمنمالحظة 
Fax Forwarding)الفاآسات توجيه إعادة( تحديد يمكن أو ,العرض شاشة على Off)من )التشغيل إيقاف

.)فقط باألسود الفاآسات توجيه إعادة(Fax Forwarding Black Only قائمة

الداخلي اإلنترنت مزود باستخدام فاآسات توجيه
عالمة فوق، انثر ثم األيمن، الجزء في )فاآس( Fax فوق، انقر ثم ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة فوق انقر.١

).خيارات( Options الفرعية التبويب
من )اإلرسال عند( On — Forward أو )واإلرسال الطباعة عند( On — Print and Forward حدد.٢

).الفاآس إرسال( Fax Forwarding المنسدلة القائمة
).تطبيق( Apply فوق، انقر ثم المربع، في )الفاآس إرسال رقم( Fax Forward Number اآتب.٣

المرغوبة غير الفاآسات حظر
يقوم ال بحيث معينة، فاآس أرقام حظر فيمكن الهاتفية؛ الخدمات مزود قبل من المتصل رقم تعريف خدمة في االشتراك عند

الرقم بمقارنة الجهاز يقوم واردة، فاآس مكالمة استقبال عند .المستقبل في األرقام هذه من الواردة الفاآسات بطباعة الجهاز
للرقم الرقم مالءمة عند .ال أم المكالمة حظر يجب آان إذا لتحديد بإعدادها قمت التي المرغوبة غير الفاآس أرقام قائمة مع

حظرها يمكن الفاآس أرقام لعدد األقصى الحد يختلف( .الفاآس طباعة تتم فلن المحظورة، الفاآس أرقام قائمة في الموجود
).الطراز باختالف

يظهر فال منطقتك،/بلدك في معتمدة غير الميزة هذه آانت إذا .المناطق/البلدان آافة في الميزة هذه دعم يتم المالحظة 
Basic Fax Setup قائمة في )الهامة غير الفاآسات حاظر إعداد(Junk Fax Blocker Set Up خيار

.)للفاآس األساسي اإلعداد(

المرغوبة غير الفاآسات وضع ضبط
االشتراك عدم عند .)تشغيل( On على مضبوط )هام غير فاآس حظر( Block Junk Fax وضع افتراضي؛ بشكل
هذا تشغيل إيقاف فيمكن استخدامها؛ في ترغب ال عندما أو الهاتفية، الخدمات مزود قبل من المتصل رقم تعريف خدمة في

.اإلعداد

المرغوبة غير الفاآسات وضع ضبط
أًيا نفذ لديك؛ للطراز وتبًعا ).المرغوب غير الفاآس حظر( Block Junk Fax الزر على تحتوي الطرز بعض▲

:يلي مما
•Block Junk Fax button: الزر اضغط Junk Fax Blocker )ثم ،)الهامة غير الفاآسات حاظر

).إيقاف( Off أو )تشغيل( On حدد ثم ،)المرغوب غير الفاآس حظر( Block Junk Fax الخيار حدد
ثم األساسية، الفاآس قائمة Basic Fax Menu حدد ثم ،)إعداد( Setup اضغط :الملونة الشاشة قائمة•

Block Junk حدد ثم ،)المرغوبة غير الفاآسات حظر إعداد( Junk Fax Blocker Setup حدد
Fax )المرغوب غير الفاآس حظر( حدد ثم On )تشغيل( أو Off )إيقاف.(
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المرغوبة غير الفاآس أرقام قائمة إلى أرقام إضافة
إدخال يمكن أو ,المتصل تعريف محفوظات من أرقام تحديد يمكن .الهامة غير األرقام قائمة إلى رقم إلضافة طريقتان هناك
حظر( Block Junk Fax وضع ضبط عند المرغوبة غير األرقام قائمة في الموجودة األرقام حظر يتم .جديدة أرقام
.)تشغيل( On على )هام غير فاآس

المتصل تعريف أرقام قائمة من رقم لتحديد
.)إعداد( Setup على اضغط.١
حظر إعداد( Junk Fax Blocker Setup اختر ثم ،)األساسي الفاآس إعداد( Basic Fax Setup اضغط.٢

).المرغوب غير الفاآس
Select اضغط ثم ،)المرغوبة غير قائمة إلى رقم إضافة( Add number to Junk List اضغط.٣

Number )رقم تحديد.(
ترغب رقم ظهور عند .منها الفاآسات باستقبال قمت لقد التي األرقام خالل من للتمرير األيمن السهم زر على اضغط.٤

.لتحديده )موافق( OK على اضغط ,حظره في
:يلي مما أًيا نفذ ؛)آخر؟ تحديد تريد هل(       ?Select Another مطالبة ظهور عند.٥

آرر ثم ،)نعم( Yes على اضغط ؛المرغوبة غير الفاآسات أرقام قائمة إلى آخر رقم إضافة في رغبت إذا•
.حظرها في ترغب التي األرقام من رقم لكل 4 خطوة

).ال( No على اضغط ؛االنتهاء عند•

لحظره يدوًيا رقم إدخال
.)إعداد( Setup على اضغط.١
حظر إعداد( Junk Fax Blocker Setup اختر ثم ،)األساسي الفاآس إعداد( Basic Fax Setup اضغط.٢

).المرغوب غير الفاآس
Enter Number اضغط ثم ،)المرغوبة غير قائمة إلى رقم إضافة( Add number to Junk List اضغط.٣

).رقم إدخال(
.)موافق( OK على اضغط ثم حظره ليتم فاآس رفم إلدخال المفانيح لوحة استخدم.٤

الفاآس ترويسة على يظهر الذي الفاآس رقم تدخل وال التحكم لوحة شاشة على بظهوره فاآس رقم إدخال من تأآد
.األرقام هذه في الممكن االختالف بسبب الوارد،

:يلي مما أًيا نفذ ؛)آخر؟ إدخال تريد هل(     ?Enter Another مطالبة ظهور عند.٥
آرر ثم ،)نعم( Yes على اضغط ؛المرغوبة غير الفاآسات أرقام قائمة إلى آخر رقم إضافة في رغبت إذا•

.حظرها في ترغب التي األرقام من رقم لكل 4 خطوة
).ال( No على اضغط ؛االنتهاء عند•

الداخلي اإلنترنت مزود عبر الحظر أرقام إدخال
الفرعية التبويب عالمة حدد األيسر، الجزء من )فاآس( Fax حدد ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة حدد▲

Blocked Fax )محظور فاآس(، الحقول في الحظر أرقام اآتب ثم Fax Number )فوق انقر ).الفاآس رقم
).تطبيق( Apply الزر

المرغوبة غير الفاآس أرقام قائمة من أرقام إزالة
.الهامة غير األرقام قائمة من الرقم إزالة من فتتمكن ,فاآس رقم حظر إلغاء في رغبت إذا

الهامة غير الفاآس أرقام قائمة من أرقام إلزالة
.)إعداد( Setup على اضغط.١
حظر إعداد( Junk Fax Blocker Setup اختر ثم ،)األساسي الفاآس إعداد( Basic Fax Setup اضغط.٢

).المرغوب غير الفاآس
.)المرغوبة غير األرقام قائمة من رقم إزالة( Remove Number from Junk List اضغط.٣
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OK على اضغط ,إزالته في ترغب رقم ظهور عند .المحظورة األرقام خالل للتمرير األيمن السهم زر على اضغط.٤
.لتحديده )موافق(

:يلي مما أًيا نفذ ؛)آخر؟ حذف تريد هل(         ?Delete Another مطالبة ظهور عند.٥
خطوة آرر ثم ،)نعم( Yes على اضغط ؛المرغوبة غير الفاآسات أرقام قائمة من آخر رقم إزالة في رغبت إذا•

.حظرها في ترغب التي األرقام من رقم لكل 4
).ال( No على اضغط ؛االنتهاء عند•

الداخلي اإلنترنت مزود خالل من المرغوبة غير الفاآس أرقام قائمة من أرقام إزالة
التبويب عالمة اضغط .المضمن الويب ملقم لفتح راجع المعلومات، من للمزيد .الداخلي اإلنترنت مزود افتح▲

Settings )إعدادات(، حدد Fax )الفرعية التبويب عالمة اضغط األيسر، الجزء من )فاآس Junk Fax
Blocker )الهامة غير الفاآسات حاظر(، الحقول في الحظر أرقام امسح أو أضف ثم Fax Number )الفاآس رقم(

).تطبيق( Apply على اضغط ثم ،

المحظورة الفاآس أرقام قائمة عرض
.شبكة اتصال تتطلب والتي الداخلي اإلنترنت مزود من المحظورة الفاآس أرقام قائمة عرض يمكن

الداخلي اإلنترنت مزود خالل من المحظورة األرقام قائمة عرض
التبويب عالمة فوق انقر .المضمن الويب ملقم لفتح راجع المعلومات، من للمزيد .الداخلي اإلنترنت مزود افتح▲

Settings )إعدادات( حدد ثم Fax  )الفرعية التبويب عالمة فوق انقر ثم األيسر، الجزء في )فاآس Junk Fax
Blocker )الهامة غير الفاآسات حاظر.(

الفاآس إعدادات تغيير
أو األولية اإلعدادات لتغيير التالية الخطوات اتبع الجهاز، مع المرفق التشغيل وبدء اإلعداد دليل في الخطوات إآمال بعد

.الفاآس الستخدام أخرى خيارات ضبط

الفاآس ترويسة ضبط
ترويسة بإعداد HP توصي .ترسله فاآس آل من العلوي الجزء في الفاآس ورقم اسمك بطباعة الفاآس ترويسة تقوم

.أدناه موضح هو آما التحكم؛ لوحة من الفاآس ترويسة إعداد أيًضا يمكن .الجهاز مع المثبت البرنامج باستخدام الفاآس

.القانونية الشروط من الفاآس ترويسة معلومات تصبح المناطق،/البلدان بعض فيمالحظة 

الفاآس ترويسة تغيير أو لضبط
.)إعداد( Setup على اضغط.١
).الفاآس ترويسة( Fax Header اختر ثم ،)األساسي الفاآس إعداد( Basic Fax Setup اضغط.٢
.)موافق( OK على اضغط ثم ,األرقام لوحة باستخدام الشرآة اسم أو الشخصي االسم أدخل.٣
.)موافق( OK على اضغط ثم ,الرقمية المفاتيح لوحة باستخدام الفاآس رقم بإدخال قم.٤

الداخلي اإلنترنت مزود عبر الفاآس ترويسة تغيير أو إعداد
الفرعية التبويب عالمة حدد األيسر، الجزء من )فاآس( Fax حدد ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة حدد▲

Basic )أساسي(، أدخل ثم Fax Header Name )الفاآس ترويسة اسم( وFax Number )الفاآس رقم.(
).تطبيق( Apply الزر فوق انقر
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)آلي رد( الرد وضع ضبط
.ال أو الواردة المكالمات على بالرد الجهاز يقوم أن بتحديد الرد وضع يقوم

بالرد الجهاز سيقوم .آلًيا الفاآسات على الجهاز رد في رغبت إذا )اآللي الرد( Auto Answer إعداد بتشغيل قم•
.الواردة والفاآسات المكالمات آافة على

تكون أن عليك يحب .يدوًيا الفاآسات استقبال في رغبت إذا )اآللي الرد( Auto Answer إعداد تشغيل بإيقاف قم•
.الفاآسات باستقبال الجهاز يقوم فلن وإال الواردة؛ الفاآس مكالمة على شخصًيا للرد جاهًزا

التحكم لوحة خالل من آلي أو يدوي على الرد وضع ضبط
.إعدادك يناسب آما ,تشغيله وإليقاف المصباح لتشغيل )اآللي الرد( Auto Answer على اضغط▲

تشغيل إيقاف عند .آلًيا المكالمات على بالرد الجهاز يقوم ؛)اآللي الرد( Auto Answer مصباح يضيء عندما
.المكالمات على الجهاز يرد ال المصباح؛

الداخلي اإلنترنت مزود خالل من آلي أو يدوي على الرد وضع ضبط
اللوحة في )فاآس( Fax انقر ثم ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة انقر ثم الداخلي؛ اإلنترنت مزود افتح.١

).أساسي( Basic الفرعية التبويب عالمة اضغط ثم اليسرى،
Other القسم في )اآللي الرد( Auto Answer المنسدلة القائمة في )إيقاف( Off أو )تشغيل( On اختر.٢

Basic Fax Settings )األخرى األساسية الفاآس إعدادات.(

الرد قبل الرنات عدد ضبط
.آلًيا الواردة المكالمة على الرد قبل تحدث التي الرنات عدد تحديد يمكن ؛)اآللي الرد( Auto Answer اإلعداد تشغيل عند

مع الهاتف خط نفس على المكالمات على للرد آلة لديك آان إذا مهم )الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer إعداد
بالنسبة الرد قبل الرنات عدد .بذلك الجهاز يقوم أن قبل الهاتف على المكالمات على الرد آلة ترد أن ترغب ألنك الجهاز،
.المكالمات على الرد آللة بالنسبة الرد قبل الرنات عدد من أآبر يكون أن يجب للجهاز

الرنات عدد بعد بالرد يقوم بحيث الجهاز واضبط منخفض رنات عدد إلى المكالمات على الرد آلة اضبط المثال؛ سبيل على
الجهاز ويقوم المكالمات على الرد آلة سترد اإلعداد، هذا في ).المنطقة/البلد حسب للرنات األقصى العدد يختلف( .األقصى
ستقوم صوتية، مكالمة المكالمة آانت إذا+++ .الفاآس باستقبال فسيقوم الفاآس؛ نغمات الجهاز اآتشف إذا .الخط بمراقبة

.الواردة الرسالة بتسجيل المكالمات على الرد آلة

التحكم لوحة من الرد قبل الرنات عدد ضبط
.)إعداد( Setup على اضغط.١
).الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer اختر ثم ،)األساسي الفاآس إعداد( Basic Fax Setup اضغط.٢
.الرنات عدد لتغيير األيسر أو األيمن السهم زر على اضغط أو ,المفاتيح لوحة باستخدام المناسب الرنات عدد أدخل.٣
.اإلعداد لقبول )موافق( OK على اضغط.٤

الداخلي اإلنترنت مزود خالل من الرد قبل الرنات عدد ضبط
اللوحة في )فاآس( Fax انقر ثم ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة انقر ثم الداخلي؛ اإلنترنت مزود افتح.١

).أساسي( Basic الفرعية التبويب عالمة اضغط ثم اليسرى،
Other Basic Fax القسم في )الرد قبل الرنات عدد( Rings-to-Answer المنسدلة القائمة في الرقم اختر.٢

Settings )األخرى األساسية الفاآس إعدادات.(

مميزة لرنة الرد رنين طريقة تغيير
تشترك عندما .واحد هاتف خط على هاتف أرقام بعدة لك تسمح التي المميز الرنين ميزة الهواتف شرآات من العديد توفر
طريقة لها التي الواردة المكالمات على للرد الجهاز إعداد يمكنك .مختلفة رنين طريقة رقم لكل سيكون الخدمة؛ هذه في

.معينة رنين

الفاآس إعدادات تغيير ٧٢



المكالمات لكل واحد رنين نموذج تعيين الهاتف شرآة من فاطلب المميز، الرنين ميزة به بخط الجهاز بتوصيل قمت إذا
يكتشف عندما .الفاآس لرقم رنات ثالث أو رنتين تطلب أن لك HP ُتوصي .الفاآس لمكالمات آخر ونموذج الصوتية
.الفاآس ويستقبل المكالمة على فسيرد المحدد، الرنين طريقة الجهاز

.)الرنات آافة( All Rings وهو افتراضي رنين نموذج فاستخدم الخدمة، هذه لديك تكن لم إذا

التحكم لوحة من مميز رنين على الرد رنين طريقة تغيير
.الفاآس مكالمات على اآللي الرد على الجهاز ضبط من تحقق.١
.)إعداد( Setup على اضغط.٢
).مميز رنين( Distinctive Ring اختر ثم ،)المتقدم الفاآس إعداد( Advanced Fax Setup اضغط.٣
.)موافق( OK على اضغط ثم االختيارات، أحد لتحديد األيمن السهم زر على اضغط.٤

.الفاآس واستقبال المكالمة على بالرد الجهاز يقوم الفاآس، لخط تخصيصه تم الذي الرنين بنموذج الهاتف يرن عندما

الداخلي اإلنترنت مزود عبر الرد رنين طريقة إعداد
الفرعية التبويب عالمة انقر ثم األيسر، الجزء في )فاآس( Fax انقر ثم ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة نقر▲

Advanced )المنسدلة القائمة في الرنين أنماط أحد حدد ثم ،)متقدم Distinctive Ring ، زر على اضغط ثم
Apply )تطبيق.(

الفاآس خطأ تصحيح وضع ضبط
وآانت اإلرسال أثناء خطأ إشارة وجد فإذا .استقباله أو الفاآس إرسال أثناء الهاتف خط في اإلشارات الجهاز يراقب عادة،
.الفاآس من جزء إرسال إعادة يطلب قد الجهاز فإن تعمل؛ الخطأ تصحيح وظيفة

إن .اإلرسال في األخطاء قبول وتريد استقباله، أو الفاآس إرسال في مشاآل تواجه آنت إذا الخطأ تصحيح تشغيل أوقف
منطقة / بلد من فاآس استقبال أو أخرى، منطقة / بلد إلى فاآس إرسال محاولة عند مفيًدا يكون قد الوظيفة هذه إيقاف
.الصناعي بالقمر الهاتف اتصال تستخدم آنت إذا أخرى،

الفاآس خطأ تصحيح وضع ضبط
انقر ثم ، Settings التبويب عالمة فوق انقر ثم المضمن، الويب ملقم افتح ):شبكة اتصال( الداخلي اإلنترنت مزود•

)تشغيل( On حدد ثم )متقدم( Advanced التبويب عالمى فوق انقر ثم األيسر، الجزء في ثم ،)فاآس( Fax فوق
زر فوق انقر ثم ،)األخطاء تصيح وضع( Error Correction Mode المنسدلة القائمة في )إيقاف( Off أو

Apply )تطبيق.(
المتقدم اإلعداد( Advance Fax Setup القائمة افتح ثم ،)الفاآس قائمة( Fax Menu اضغط :التحكم لوحة•

).الخطأ تصحيح وضع( Error correction mode الخيار استخدم ثم ،)للفاآس

الطلب نوع ضبط
هذا تغير ال ).نغمة( Tone هو االفتراضي المصنع ضبط .النبضي أو النغمي الطلب وضع لضبط الطريقة هذه استخدم
.النغمي الطلب استخدام يمكنه ال لديك الهاتف خط أن تعرف آنت إذا إال الضبط

.المناطق/البلدان آافة في النبضي الطلب خيار يتوفر المالحظة 

االتصال نوع ضبط
)إعدادات( Settings التبويب عالمة فوق انقر ثم المضمن، الويب ملقم افتح :)شبكة اتصال( الداخلي اإلنترنت مزود•

القائمة في االختيار وحدد ،)أساسي( Basic التويب عالمة فوق انقر ثم األيسر، الجزء في Fax فوق انقر ثم ،
).تطبيق( Apply زر فوقف انقر ثم ،)النبضي أو النغمي الطلب( Tone or Pulse Dialing المنسدلية

استخدم ثم ،)للفاآس األساسي اإلعداد( Basic Fax Setup اضغط ثم ،)إعداد( Setup اضغط :التحكم لوحة•
).النبضي أو النغمي الطلب( Tone or Pulse Dialing الخيار

٨ الفصل

٧٣ فقط الطرز بعض( فاآس )



االتصال معاودة خيارات ضبط
االتصال معاودة يحاول الجهاز فإن مشغولة؛ آانت أو ترد لم الفاآس استالم آلة ألن الفاآس إرسال من الجهاز يتمكن لم إذا
.إيقافها أو الخيارات لتشغيل التالية الطريقة اتبع .الرد عدم أو االنشغال إعدادات على بناء

•Busy Redial )تلقى إذا تلقائًيا االتصال الجهاز يعاود الخيار؛ هذا تشغيل عند :)الخط انشغال عند الطلب إعادة
).تشغيل( ON هو االفتراضي المصنع ضبط .االنشغال إشارة

•No Answer Redial )لم إذا تلقائًيا االتصال الجهاز يعاود الخيار؛ هذا تشغيل عند :)الرد عدم عند الطلب إعادة
).تشغيل إيقاف( OFF هو االفتراضي المصنع ضبط .المطلوب الفاآس جهاز يرد

االتصال معاودة خيارات ضبط
،)إعدادات( Settings التبويب عالمة انقر ثم الداخلي؛ اإلنترنت مزود افتح :)شبكة اتصال( الداخلي اإلنترنت مزود•

).متقدم( Advanced التبويب عالمة اضغط ثم اليسرى، اللوحة في )فاآس( Fax انقر ثم
ثم ،)للفاآس المتقدم اإلعداد( Advanced Fax Setup اضغط ثم ،)إعداد( Setup اضغط :التحكم لوحة•

.No Answer Redial أو Busy Redial الخيار استخدم

الفاآس سرعة ضبط
سرعة .واستقبالها الفاآسات إرسال عند األخرى الفاآس وآالت الجهاز بين لالتصال المستخدمة الفاآس سرعة ضبط يمكنك
).سريعة( Fast هي االفتراضية الفاآس

:أقل سرعة على الفاآس سرعة ضبط يلزم فقد يلي، مما واحًدا استخدمت إذا

اإلنترنت هاتف خدمة•
PBX خاصة فرعية بدالة نظام•
)FoIP( اإلنترنت بروتوآول عبر فاآس•
)ISDN( المتكاملة الرقمية الخدمات شبكة خدمة•

)الفاآس سرعة( Fax Speed إعداد ضبط في ترغب فقد استقبالها، أو فاآس رسائل إرسال في مشاآل إلى التعرض عند
:المتاحة الفاآس سرعة إعدادات يوضح التالي الجدول ).البطيء( Slow أو )المتوسط( Medium الوضع على

الفاآس سرعةالفاآس سرعة إعداد

Fast )بود 33600()سريع( v.34

Medium )بود 14400()معتدل( v.17

Slow )بود 9600()بطيء( v.29

التحكم لوحة من الفاآس سرعة لضبط
.إعداد على اضغط.١
).الفاآس سرعة( Fax Speed اضغط ثم ،)للفاآس المتقدم اإلعداد( Advanced Fax Setup اختر.٢
.)موافق( OK اضغط ثم األسهم، مفاتيح باستخدام الخيار حدد.٣

اإلنترنت عبر فاآس
.اإلنترنت خالل من الجهاز مع واستقبالها الفاآسات إرسال من تمكنك التي التكلفة منخفضة هاتف خدمة في تشترك قد

خدمة استخدام يمكنك . )FoIP ( )اإلنترنت عبر فاآس بروتوآول( Fax over Internet Protocol الطريقة هذه تسمى
FoIP )آنت إذا )الهواتف شرآة قبل من المتوفرة:

أو الفاآس، رقم مع خاص وصول رمز تطلب•
.الفاآس توصيل أجل من تناظرية هاتف بمنافذ ومزود باإلنترنت متصل IP محول صندوق لديك آان إذا•

اإلنترنت عبر فاآس ٧٤



في وليس الجهاز في  LINE-1  بمنفذ الهاتف سلك توصيل طريق عن فقط واستقبالها الفاآسات إرسال يمكنمالحظة 
هاتف مقابس يوفر والذي( المحول صندوق عبر سواء إتمامه يجب باإلنترنت اتصالك أن يعني مما .Ethernet منفذ

.لديك الهواتف شرآة أو )الفاآس توصيالت أجل من عادية تناظرية

سرعة على واستقبالها الفاآسات بإرسال الجهاز يقوم عندما جيدة بصورة اإلنترنت عبر الفاآس خدمات بعض تعمل ال قد
عبر الفاآس خدمة باستخدام واستقبالها الفاآسات إرسال عند مشاآل إلى التعرض عند ).الثانية في بت 33600( عالية

)عالية( High من )الفاآس سرعة( Fax Speed ضبط بتغيير بذلك القيام يمكن .أقل فاآس سرعة استخدم اإلنترنت؛
.الفاآس سرعة ضبط راجع الضبط، هذا تغيير حول معلومات على للحصول ).متوسطة( Medium إلى

الفاآسات إرسال عملية تدعم اإلنترنت فاآس خدمة أن من للتأآد الهواتف شرآة مع األمر مراجعة آذلك عليك يجب
.واستقبالها

الفاآس إعداد اختبار
بإجراء قم .واستقبالها الفاآسات أو إرسال أجل من إعداده صحة من وللتأآد الجهاز حالة لفحص الفاآس إعداد اختبار يمكنك
:يلي ما بإجراء االختبار يقوم .واستقبالها الفاآسات إلرسال الجهاز إعداد من االنتهاء بعد االختبار هذا

الفاآس أجهزة فحص•
بالجهاز الصحيح الهاتف سلك توصيل من التحقق•
الصحيح بالمنفذ الهاتف سلك توصيل من التحقق•
الرقم طلب نغمة عن البحث•
نشط هاتف خط عن البحث•
بك الخاص الهاتف خط توصيل حالة اختبار•

إصالح حول معلومات على للحصول التقرير بمراجعة قم االختبار؛ فشل إذا .االختبار بنتائج تقرير بطباعة الجهاز يقوم
.االختبار تشغيل وإعادة المشكلة

الفاآس إعداد الختبار
.مكتبك أو بمنزلك الخاصة اإلعداد إلرشادات وفًقا واستقبالها الفاآسات إلرسال الجهاز بإعداد قم.١
قبل اإلدخال حاوية في آامل بحجم ورق تحميل من تأآد ثم الطباعة، ورؤوس الطباعة خرطوشات إدخال من تأآد.٢

.االختبار في البدء
).إعداد( Setup الزر على اضغط ،  التحكم لوحة في.٣
).الفاآس اختبار تشغيل( Run Fax Test حدد ثم )أدوات(  Tools اختر.٤

.تقريًرا ويطبع العرض شاشة على االختبار حالة بعرض الجهاز يقوم
.التقرير بمراجعة قم.٥

في المدرجة الفاآس إعدادات بفحص قم واستقبالها، الفاآسات إرسال في مشاآل تواجه زلت وما االختبار نجح إذا•
إرسال في المشاآل يسبب قد للفاآس صحيح غير أو فارغ إعداد إن .اإلعدادات صحة من للتحقق التقرير

.واستقبالها الفاآسات
العثور تم التي المشاآل تصليح آيفية عن معلومات على للحصول التقرير بمراجعة قم االختبار، فشل حالة في•

.عليها

التقارير استخدام
طباعة أيًضا يمكن .واستقباله بإرساله تقوم فاآس لكل آلًيًا التأآيد وتقارير األخطاء تقارير لطباعة الجهاز إعداد يمكنك
.الجهاز حول مفيدة نظام معلومات التقارير هذه توفر ,إليها الحاجة عند يدوًيا النظام تقارير

تأآيد رسالة تظهر .واستقبالها الفاآسات إرسال في مشكلة هناك آانت إذا فقط تقرير لطباعة افتراضًيا الجهاز ضبط تم لقد
.ال أم بنجاح الفاآس إرسال إلى لتشير معاملة آل بعد التحكم لوحة شاشة على قصيرة لفترة

٨ الفصل

٧٥ فقط الطرز بعض( فاآس )



الفاآس تأآيد تقارير طباعة
أية إرسال قبل الفاآس تأآيد لتمكين اإلرشادات هذه اتبع بنجاح، إرسالها تم قد الفاآسات بأن مطبوعًا تأآيدًا تريد آنت إذا

.     )واستقبال إرسال(  Send & Receive أو )الفاآس إرسال عند( On Fax Send إما حدد .فاآسات
لكل بالنسبة التأآيد تقرير بطباعة يقوم ال الجهاز أن ذلك ويعني .)التشغيل إيقاف( Off هو االفتراضي الفاآس تأآيد إعداد
إرسال إلى لتشير معاملة آل بعد التحكم لوحة شاشة على قصيرة لفترة تأآيد رسالة تظهر .استقباله أو إرساله تم فاآس
.ال أم بنجاح الفاآس

الفاآس إرسال تأآيد تمكين
.)إعداد( Setup على اضغط.١
).الفاآس تأآيد( Fax Confirmation على اضغط ثم ،)تقرير طباعة( Print Report على اضغط.٢
.)موافق( OK على اضغط ثم التالية، االختيارات أحد لتحديد األيمن السهم زر على ضغط.٣

Off )اإلعداد هو وهذا .بنجاح الفاآسات استقبال أو بإرسال قيامك عند الفاآس تأآيد تقرير طباعة عدم)التشغيل إيقاف
.االفتراضي

On Fax Send )عند
)الفاآس إرسال

.بإرساله تقوم فاآس لكل الفاآس تأآيد تقرير بطباعة يقوم

On Fax Receive
)الفاآس استقبال عند(

.باستقباله تقوم فاآس لكل الفاآس تأآيد تقرير بطباعة يقوم

Send & Receive 
     )واستقبال إرسال(

.واستقباله بإرساله تقوم فاآس لكل الفاآس تأآيد تقرير بطباعة يقوم

,     )واستقبال إرسال(  Send & Receive أو )الفاآس إرسال عند(On Fax Send اختيار عندتلميح 
Fax تقرير في الفاآس من األولى للصفحة صورة ضمان من فتتمكن ,الذاآرة من إرساله ليتم الفاآس ومسح

Sent Confirmation)الفاآس إرسال تأآيد(. على اضغط Setup)على اضغط ,)إعداد Fax
Confirmation )على اضغط ثم ,الفاآس تأآيد On Fax Send )حدد .ثانية مرة )الفاآس إرسال عند On

.)الفاآس إرسال تقرير على صورة(Image on Fax Send Report قائمة من )تشغيل(

الفاآس أخطاء تقارير طباعة
.استقباله أو الفاآس إرسال أثناء خطأ حدوث عند التقرير بطباعة آلًيا يقوم بحيث الجهاز، تكوين يمكنك

تلقائيًا الفاآس أخطاء تقارير بطباعة يقوم يحيث الجهاز لضبط
.)إعداد( Setup على اضغط.١
).الفاآس أخطاء تقرير( Fax Error Report على اضغط ثم ،)تقرير طباعة( Print Report على اضغط.٢
.)موافق( OK على اضغط ثم التالية، االختيارات أحد لتحديد األيمن السهم زر على ضغط.٣

Send & Receive 
     )واستقبال إرسال(

.االفتراضي اإلعداد هو وهذا .الفاآسات أحد في خطأ حدوث عند طباعته يتم

Off )الفاآس خطأ تقارير أي بطباعة يقوم ال)التشغيل إيقاف.

On Fax Send )عند
)الفاآس إرسال

.الفاآسات أحد إرسال في خطأ حدوث عند طباعته يتم

On Fax Receive
)الفاآس استقبال عند(

.الفاآسات أحد استالم في خطأ حدوث عند طباعته يتم

التقارير استخدام ٧٦



الفاآسات سجل وعرض طباعة
المعلومات على السجل في إدخال آل ويحتوي .الجهاز طريق عن وإرسالها استالمها تم التي الفاآسات سجل طباعة يمكنك
:التالية

اإلرسال ووقت تاريخ•
)استقبال أو استالم سواء( النوع•
الفاآس رقم•
المدة•
الصفحات عدد•
اإلرسال )حالة( نتيجة•

.استالمها تم التي الفاآسات وجميع التحكم لوحة من إرسالها تم التي الفاآسات سجالت قائمة

المضمن الويب ملقم من الفاآس سجل لعرض
فوق انقر ثم األيسر، الجزء في )سجل( Log فوق انقر ثم ،)معلومات( Information التبويب عالمة فوق انقر▲

).الفاآس سجل( Fax Log الفرعية التبويب عالمة

.استالمها تم التي الفاآسات وجميع HP من والمصورات الصور برنامج من إرسالها تم التي الفاآسات سجالت قائمة

HP من والمصورات الصور برنامج من الفاآس سجل لعرض
المعلومات، من للمزيد .HP photo and imaging software والمصورات الصور برنامج افتح الكمبيوتر؛ في.١

.HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج استخدام راجع
.التعليمات من للمزيد HP photo and imaging والمصورات الصور لبرنامج الشاشة على التعليمات راجع.٢

التي الفاآسات وجميع HP من والمصورات الصور برنامج ومن التحكم لوحة من إرسالها تم التي الفاآسات سجالت قائمة
.استالمها تم

التحكم لوحة من الفاآسات سجل لطباعة
.)إعداد( Setup على اضغط التحكم، لوحة في.١
.)موافق( OK على اضغط ثم ),تقرير طباعة( Print Report إلى إلسفل لالنتقال األسهم أزرار اضغط.٢
.)موافق( OK على اضغط ثم )الفاآس سجل( Fax Log إلى لالنتقال األسهم أزرار اضغط.٣
.السجل لطباعة أخرى مرة )موافق( OK على اضغط.٤

فاآس إلغاء
.وقت أي في استقباله أو بإرساله تقوم فاآس إلغاء يمكنك

فاآس إللغاء
الجهاز توقف عدم عند .استقباله أو بإرساله تقوم الذي الفاآس لتوقف التحكم لوحة في )إلغاء( Cancel على اضغط▲

.أرخرى مرة )إلغاء( Cancel على اضغط الفاآس، إرسال عن
.لحظات بضع ذلك يستغرق قد .الفاآس بقية بإلغاء يقوم ثم مسبًقا طباعتها في بدأ صفحات أية بطباعة الجهاز يقوم

بطلبه تقوم رقم إللغاء
.حالًيا بطلبه تقوم الذي الرقم إللغاء )إلغاء( Cancel على اضغط▲

٨ الفصل
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واإلدارة الضبط٩
.التالية المواضيع حول معلومات على القسم هذا ويحتوي .الجهاز إدارة عن المسؤول الشخص أو المشرف يخص القسم هذا

الجهاز إدارة•
الجهاز إدارة أدوات استخدام•
الذاتي االختبار تشخيص صفحة معرفة•
الشبكة تكوين صفحة جيًدا افهم•
الشبكة خيارات ضبط•
)فقط الطرز بعض( للجهاز الفاآس إعداد•
)Windows( الجهاز ضبط•
)Mac OS( الجهاز ضبط•
)فقط الطرز بعض( الالسلكي لالتصال الجهاز إعداد•
Bluetooth التصال الجهاز إعداد•
تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء•

الجهاز إدارة
اإلدارة مهام على عامة نظرة•
الجهاز مراقبة•
الجهاز على اإلشراف•

اإلدارة مهام على عامة نظرة
طرق على معينة إجراءات تشتمل وقد .الجهاز إدارة في استخدامها يمكن والتي الشائعة األدوات التالي الجدول يسرد
.الجهاز إدارة أدوات استخدام إلى ارجع واستخدامها، األدوات إلى الوصول حول معلومات على للحصول .أخرى

.المساعدة HP طابعة وأداة الداخلي اإلنترنت ومزود التحكم لوحة استخدام Mac OS لمستخدمي يمكنمالحظة 
األدوات ومربع الطابعة تشغيل وبرنامج الداخلي اإلنترنت ومزود التحكم لوحة استخدام Windows لمستخدمي يمكن

.myPrintMileage وخدمة HP Web Jetadmin وبرنامج

على واّطلع HP Web Jetadmin برنامج افتح ،HP Web Jetadmin برنامج حول المعلومات من لمزيد
الخاص الويب موقع بزيارة تفضل ،myPrintMileage خدمة حول المعلومات من لمزيد .به الخاصة المراجع
.myPrintMileage بخدمة

...األدوات هذه استخدم...في رغبت إذا

لوحة أجزاء 
التحكم

اإلنترنت مزود
الداخلي

صندوق
األدوات

)Windows(

 HP Printer
Utility

(Mac OS)  

HP برنامج
Web

Jetadmin

myPrint-
Mileage

*

الجهاز مراقبة

المستلزمات حالة

المستلزمات استخدام
والوسائط

   

  والحالة التشغيل
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...األدوات هذه استخدم...في رغبت إذا

الجهاز على اإلشراف

  الجهاز صيانة

    الجهاز تأمين

    الماسحة مصباح وقت

  الصينية إعدادات

صوت إعدادات
زر صوت أو الجهاز
Control التحكم

    

     واإلخطارات التنبيهات

.مثبًتا myPrintMileage آان إذا يتوفر *

الجهاز مراقبة
.الجهاز بمراقبة خاصة إرشادات القسم هذا يوفر

...التالية المعلومات على للحصول...األداة هذه استخدم

وحالة معالجتها الجاري المهام حالة حول معلومات على الحصولالتحكم لوحة
.الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش وحالة الجهاز تشغيل

،معلومات التبويب عالمة فوق انقر :الطابعة حالة معلومات•الداخلي اإلنترنت مزود
.األيمن بالجزء المتاح الخيارات أحد فوق انقر ثم

عالمة فوق انقر :الطباعة ورأس الطباعة خرطوشة حالة•
Ink فوق انقر ثم )معلومات( Information التبويب

Supplies )األيسر الجزء في )الحبر مستلزمات.
التبويب عالمة فوق انقر :والوسائط للحبر الكلي االستهالك•

Information )فوق انقر ثم )معلومات Usage
.األيسر الجزء في )االستهالك(

التبويب عالمة فوق انقر :الحبر خرطوشة معلومات)Windows( األدوات مربع
Estimated Ink Levels )المقدرة الحبر مستويات(

زر لعرض بالتمرير قم ثم الحبر، مستوى حول معلومات لعرض
Cartridge Details )زر فوق انقر ).الخرطوشة تفاصيل
Cartridge Details )معلومات لعرض )الخرطوشة تفاصيل

.االنتهاء وتواريخ الحبر خرطوشة استبدال حول

تتفاوت قد .فقط تقديرية المعروضة الحبر مستوياتمالحظة 
.الفعلية الحبر مقادير

Information and لوحة افتح :الحبر خرطوشة معلومات)Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة
Support )فوق انقر ثم )والدعم المعلومات Supplies

Status )الموارد حالة(.

٩ الفصل
)تابع(
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الجهاز على اإلشراف
.إعداداته وتعديل الجهاز إدارة حول معلومات القسم هذا يقدم

...يلي بما للقيام...األداة هذه استخدم

قائمة افتح ثم ،)إعداد( Setup على اضغط :المنطقة/والبلد اللغة•:التحكم لوحة
Preferences )تفضيالت.(

قائمة افتح ثم ،)إعداد( Setup على اضغط :التحكم لوحة صوت•
Preferences )تفضيالت.(

Fax اختر ثم ،)إعداد( Setup اضغط :الفاآس صوت مستوى•
Sound Volume )الفاآس صوت مستوى.(

القائمة افتح ثم ،)إعداد( Setup اضغط  :آلًيا التقارير طباعة•
Advance Fax Setup )للفاآس المتقدم اإلعداد.(

القائمة افتح ثم ،)إعداد( Setup اضغط :االتصال نوع ضبط•
Basic Fax Setup )للفاآس األساسي اإلعداد.(

افتح ثم ،)إعداد( Setup اضغط :االتصال معاودة خيارات إعداد•
).للفاآس المتقدم اإلعداد( Advance Fax Setup القائمة

الشبكة إعدادات تغيير راجع(بالجهاز الخاص IP عنوان عرض•
).المتقدمة

press ,)إعداد( Setup على اضغط :والوقت التاريخ ضبط•
Tools )أدوات(، على اضغط ثم Date and Time )التاريخ
).والوقت

,)إعداد( Setup الزر على اضغط : الماسحة مصباح وقت ضبط•
Set Bulb حدد ثم ،)تفضيالت( Preferences حدد ثم

Time )المصباح وقت ضبط.(

التبويب عالمة فوق انقر :الداخلي اإلنترنت مزود سر آلمة تعيين•الداخلي اإلنترنت مزود
Settings )إعدادات( فوق انقر ثم Security )في )تأمين

.األيسر الجزء
Settings التبويب عالمة فوق انقر :الصينيتين إعدادات تغيير•

)الورق معالجة( Paper Handling فوق انقر ثم )إعدادات(
.األيسر الجزء في

Settings التبويب عالمة فوق انقر :الجهاز صيانة مهام إجراء•
)الجهاز خدمات( Device Services فوق انقر ثم )إعدادات(
.األيسر الجزء في

Settings التبويب عالمة فوق انقر :المنطقة/والبلد اللغة•
الجزء في )دولي( International فوق انقر ثم )إعدادات(

.األيسر
Settings التبويب عالمة فوق انقر :الفاآس صوت مستوى•

Fax الخيار اضبط ثم ،)فاآس( Fax فوق انقر ثم ،)إعدادات(
Sound Volume )الفاآس صوت مستوى.(

التبويب عالمة فوق انقر :االتصال شبكة إعدادات تكوين•
Networking )الجزء في الخيارات أحد فوق انقر ثم ،)الشبكة

.األيسر

الجهاز إدارة ٨٠



...يلي بما للقيام...األداة هذه استخدم

Networking التبويب عالمة فوق انقر:ثابت IP عنوان تعيين•
Wireless أو Wired 802.3 فوق انقر ثم )الشبكة(

ضبط( IP Address Configuration الجزء في 802.11
عنوان أدخل ثم )يدوي عنوان( Manual IP حدد ؛)IP عنوان

IP أدخل .الثابت Manual Subnet Mask وManual
Default Gateway اضغط ثم األمر، لزم إذا Apply

األخطاء استكشاف تلميحات راجع المعلومات، من للمزيد ).تطبيق(
.بها الخاصة والمصادر وإصالحها

قد ولكن .للجهاز ثابت IP عنوان بتخصيص يوصى المالحظة 
اإلعداد مشكالت بعض حل إلى ثابت IP عنوان تخصيص يؤدي

.الشخصي الحماية جدار مع تعارض مشكلة وجود مثل والطباعة

الملفات إنشاء( Direct Digital Filing إعدادات ضبط•
Settings التبويب عالمة فوق انقر ):المباشر الرقمية

-Direct Digital Filing Speed فوق انقر ثم )إعدادات(
dial )المباشرة الرقمية للملفات سريع طلب(.

Settings التبويب عالمة فوق انقر  :آلًيا الفاآس تقارير طباعة•
انقر ثم .األيسر الجزء في )فاآس( Fax فوق انقر ثم )إعدادات(

.)متقدم(   Advanced التبويب عالمة فوق
Settings التبويب عالمة فوق انقر :الطلب نوع إعداد•

انقر ثم .األيسر الجزء في )فاآس( Fax فوق انقر ثم )إعدادات(
.)أساسي(   Basic التبويب عالمة فوق

التبويب عالمة فوق انقر :االتصال معاودة خيارات إعداد•
Settings )إعدادات,( اختر ثم Fax )عالمة فوق انقر ).فاآس

.)متقدم(   Advanced التبويب
Order الزر فوق انقر تبويب؛ عالمة أي في :المستلزمات طلب•

Supplies )تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم ،)المستلزمات طلب
.الشاشة على

،)الدعم( Support الزر فوق انقر تبويب؛ عالمة أي في :الدعم•
.الدعم خيار حدد ثم

التبويب عالمة فوق انقر :Bluetooth إعدادات تكوين•
Bluetooth.

)إعدادات( Settings التبويب عالمة انقر :والوقت التاريخ ضبط•
األيسر، الجزء في )الوقت خدمات( Time Services انقر ثم ،
).تطبيق( Apply اضغط ثم الحقول، في الالزمة القيم اآتب ثم

Paper Handling فوق انقر :الصينيتين إعدادات تغيير•)Windows( األدوات صندوق
.)خدمات( Services التبويب عالمة في )الورق مناولة(

.خدمات التبويب عالمة فوق انقر  :الجهاز صيانة مهام إجراء•

 HP Printer Utility (Mac OS) •أضغط :الصينيتين إعدادات تغيير Paper Handling )تداول
).الطابعة إعدادات( Printer Settings لوحة من )الورق

Information and لوحة افتح :الجهاز صيانة مهام إجراء•
Support )المهمة خيار فوق انقر ثم )والدعم المعلومات
.إجراؤها المطلوب

الجهاز إدارة أدوات استخدام
الداخلي اإلنترنت مزود•
)Windows( األدوات صندوق•
• HP Printer Utility (Mac OS)  
•Network Printer Setup Utility )للشبكة الطابعة إعداد أداة( )Mac OS(
HP Web Jetadmin برنامج•

٩ الفصل
)تابع(
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)HP Instant Support( الفوري الدعم•
•myPrintMileage

الداخلي اإلنترنت مزود
اإلعدادات وتغيير الحالة معلومات عرض في الداخلي اإلنترنت مزود استخدام يمكنك الشبكات، بإحدى الجهاز يتصل عندما
.الكمبيوتر خالل من الجهاز وإدارة

.الداخلي اإلنترنت مزود مواصفات راجع المضمن، الويب بملقم الخاصة النظام بمتطلبات قائمة على للحصولمالحظة 

.مرور آلمة بطلب مقيدة اإلعدادات بعض تكون وقد

.الوظائف بعض تتوفر لن ولكن باإلنترنت، اتصال وجود دون واستخدامه الداخلي اإلنترنت مزود فتح ويمكنك

المضمن الويب ملقم لفتح
:التالية بالطرق الداخلي اإلنترنت مزود فتح يمكنك

HP طابعة أداة خالل من أو )Windows( الطابعة تشغيل برنامج خالل من الداخلي اإلنترنت مزود لفتحمالحظة 
تخصيص مع اتصال شبكة عبر متصًال الجهاز يكون أن يجب ،  HP Printer Utility (Mac OS)  المساعدة
.له IP عنوان

.للجهاز تخصيصه تم الذي IP عنوان اآتب بالكمبيوتر، الويب مستعرضات أحد في :الويب مستعرض•
:الويب مستعرض في التالي العنوان فاآتب ،123.123.123.123 هو IP عنوان آان إذا المثال، سبيل على

http://123.123.123.123

صفحة جيًدا افهم راجع المعلومات، من للمزيد .الذاتي الفحص تشخيص صفحة في موجود بالجهاز الخاص IP عنوان
.الشبكة تكوين
.بعد فيما سريع بشكل إليه الرجوع لك يتسنى بحيث له مرجعية إشارة تسجيل يمكنك المضمن، الويب ملقم بفتح القيام بعد

فوق انقر ؛)الطابعة إعدادات( Printer Settings اللوحة في ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•
Additional Settings )إضافية إعدادات(، الزر انقر ثم Open Embedded Web Server )فتح

).الداخلي اإلنترنت مزود

الداخلي اإلنترنت مزود صفحات
آما .الجهاز إعدادات وتغيير المنتج معلومات عرض في بها االستعانة يمكن صفحات على الداخلي اإلنترنت مزود يحتوي
.أخرى إلكترونية لخدمات ارتباطات على آذلك الصفحات تحتوي

)المحتويات (     Contentsاألزرار/الصفحات

تعرض آما واستهالآه، الحبر ومستلزمات الجهاز حالة معلومات لعرض)المعلومات( Information صفحة
).مثال األخطاء( الجهاز بأحداث سجًال

.وتغييرها للجهاز تكوينها تم التي اإلعدادات لعرض)اإلعدادات( Settings صفحة

هذه تظهر .للجهاز تكوينها تم التي وإعداداتها االتصال شبكة حالة لعرض)الشبكة( Networking صفحة
من للمزيد .اتصال بشبكة الجهاز توصيل حالة في فقط الصفحات
.الشبكة خيارات ضبط راجع المعلومات،

.وتغييرها للجهاز تكوينها تم التي Bluetooth إعدادات لعرضBluetooth صفحة

اإللكترونية والخدمات الدعم، خدمات من عدًدا يقدم )الدعم( Supportالمستلزمات وطلب الدعم أزرار
،)HP Instant Support( الفوري الدعم مثل
الفوري الدعم راجع المعلومات، من للمزيد .myPrintMileageو
)HP Instant Support( وmyPrintMileage .

Order Supplies )طلب بخدمة لالتصال )المستلزمات طلب
.اإلنترنت عبر المستلزمات
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)Windows( األدوات صندوق
.الجهاز عن الصيانة معلومات األدوات صندوق يوفر

التثبيت خيار تحديد طريق عن )البدء( Starter المضغوط القرص من األدوات صندوق تثبيت ويمكنمالحظة 
.النظام متطلبات يستوفي الكمبيوتر آان ما إذا الكامل،

األدوات مربع لفتح
إعدادات( Print Settings إلى أشر ثم ؛)إعدادات( Settings القائمة انقر ؛HP Solution Center في•

).الطابعة أدوات صندوق(  Printer Toolbox فوق انقر ثم ،)الطباعة
إلى أشر ثم ،)HP من الرقمية الصور شاشة( HP Digital Imaging Monitor على األيمن بالزر انقر•

Printer Model Name )الطابعة طراز اسم( فوق انقر ثم Display Printer Toolbox )عرض
).الطابعة أدوات صندوق

األدوات بمربع الخاصة التبويب عالمات
.التالية التبويب عالمات على األدوات مربع يحتوي

)المحتويات (     Contentsالتبويب عالمة

Estimated Ink Level )لكل المقدرة الحبر مستويات تعرض :الحبر مستوى معلومات•)المقدر الحبر مستوى
.خرطوشة

تتفاوت قد .فقط تقديرية المعروضة الحبر مستوياتمالحظة 
.الفعلية الحبر مقادير

•Shop Online )أحد إلى وصوًال يوفر ):اإلنترنت عبر التسوق
وذلك للجهاز الطباعة مستلزمات طلب يمكنك حيث الويب مواقع
.اإلنترنت عبر

•Order by Phone )الهاتف أرقام لعرض ):بالهاتف الطلب
أرقام تتوفر ال .الجهاز مستلزمات لطلب بها االتصال يمكن التي

.المناطق/البلدان آل في الهاتف
انتهاء وتواريخ الشراء طلب أرقام تعرض :الخرطوشة تفاصيل•

.المثبتة الحبر لخراطيش الصالحية

لخدمة ارتباًطا توفر ):الطابعة معلومات( Printer Informationمعلومات
myPrintMileage الجهاز مكونات حالة حول معلومات وتعرض

:Information التبويب عالمة خيارات .الطباعة ورأس
•Hardware information )المكونات معلومات(
•myPrintmileage )وجد إن(
)HP Instant Support( الفوري الدعم•
•HP printhead health )طباعة رأس حالة HP(

Print PQ (print quality) Diagnostic Page•خدمات
تشخيص لك تتيح ):الطباعة جودة( PQ تشخيص صفحة طباعة(

المعلومات، من للمزيد .بالجهاز الطباعة بجودة المتعلقة المشكالت
.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع

•Print Self-Test Diagnostic Page )صفحة طباعة
الفحص تشخيص صفحة طباعة يتيح ):الذاتي الفحص تشخيص
الجهاز عن معلومات الصفحة هذه وتحوي .للجهاز الذاتي

تشخيص صفحة معرفة راجع المعلومات، من للمزيد .ومستلزماته
.الذاتي االختبار

•Align Printheads )خالل ترشدك ):الطباعة رؤوس محاذاة
محاذاة راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس محاذاة عملية
.الطباعة رؤوس

٩ الفصل
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)المحتويات (     Contentsالتبويب عالمة

رؤوس تنظيف عملية خالل ترشدك :الطباعة رؤوس تنظيف•
.الطباعة رؤوس تنظيف راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة

•Calibrate Linefeed )لك تتيح ):السطر تغذية معايرة
معايرة راجع المعلومات، من للمزيد .السطر تغذية معايرة إجراء
.السطر تغذية

•Paper Handling )قفل تعيين لك يتيح ):الورق مناولة
).2 الصينية ترآيب حالة في( االفتراضية الصينية وتحديد الصينية
.الصينيتين تكوين راجع المعلومات، من للمزيد

 HP Printer Utility (Mac OS)  
وتنظيف الطابعة، ومعايرة الجهاز، إعدادات لتكوين أدوات على HP Printer Utility المساعدة HP طابعة أداة تحتوي
معلومات على والحصول اإلنترنت، عبر المستلزمات وطلب الذاتي، الفحص تشخيص صفحة وطباعة الطباعة، رؤوس
.الويب بموقع الدعم

المساعدة HP طابعة أداة لفتح
.أذهب قائمة من آمبيوتر اختر ،الباحث من.١
.)الطابعات( Printers حدد ثم ،)المكتبة( Library حدد.٢
.)HP طابعة محدد( HP Printer Selector حدد ثم ،)مساعدة أدوات( Utilities حدد ثم ،hp حدد.٣
.)المساعدة األداة بدء( Launch Utility فوق انقر ثم الجهاز حدد.٤

HP Printer Utility لوحات

)والدعم المعلومات( Information and Support لوحة
•Supplies Status )حالًيا المرآبة الحبر وخراطيش الطباعة رؤوس حول معلومات تعرض ):الموارد حالة.
.الحبر خرطوشة استبدل خيارات لك يظهر :المستلزمات حول معلومات•
•Device Information )أيًضا ويتيح .المسلسل والرقم الطراز عن المعلومات لعرض ):األجهزة معلومات

من للمزيد .ومستلزماته الجهاز عن معلومات الصفحة هذه وتحوي .للجهاز الذاتي الفحص تشخيص صفحة طباعة
.الذاتي االختبار تشخيص صفحة معرفة راجع المعلومات،

من للمزيد .بالجهاز الطباعة بجودة المتعلقة المشكالت تشخيص لك تتيح :الجودة مشكالت تشخيص طباعة•
.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات،

•Clean )الطباعة رؤوس تنظيف راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس تنظيف عملية خالل ترشدك ):تنظيف.
.الطباعة رؤوس محاذاة راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس محاذاة عملية خالل ترشدك :محاذاة•
•Calibrate Linefeed )المعلومات، من للمزيد .السطر تغذية معايرة إجراء لك تتيح ):السطر تغذية معايرة

.السطر تغذية معايرة راجع
•HP Support )دعم HP:( موقع إلى الوصول تتيح HP للجهاز، الدعم على الحصول يمكنك حيث الويب على

وإعادة المستهلكة الطباعة مستلزمات إرجاع حول معلومات على والحصول المستلزمات، شراء وطلب وتسجيله،
.تدويرها

)الطابعة إعدادات( Printer Settings لوحة
•Trays Configuration )أولوية وتعيين األدراج، ألحد االفتراضي الوسائط وحجم نوع تعيين ):األدراج تكوين

.الصينيتين تكوين راجع المعلومات، من للمزيد .األدراج
•Additional Settings )إعدادات تكوين .الشبكة إعدادات لتغيير المضمن الويب ملقم ابدأ ):إضافية إعدادات

.االتصال بشبكة لالتصال IP عنوان

الجهاز إدارة أدوات استخدام ٨٤



Network Printer Setup Utility )للشبكة الطابعة إعداد أداة( )Mac OS( 
االتصال شبكة موقع اسم مثل السلكية إعدادات تكوين ويمكنك .للجهاز االتصال شبكة إعدادات تكوين األداة هذه لك تتيح

.الفرعية الشبكة وقناع والموجه TCP/IP عنوان مثل السلكية واإلعدادات الالسلكي والوضع

للشبكة المساعدة الطابعة أداة لفتح
.أذهب قائمة من آمبيوتر اختر ،الباحث من.١
.)الطابعات( Printers حدد ثم ،)المكتبة( Library حدد.٢
.الشبكة على المساعدة الطابعة إعداد أداة اختر وبعدها ,مساعدة أدوات اختر ثم ,hp اختر.٣
.للجهاز االتصال شبكة إعدادات لتكوين الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٤

HP Web Jetadmin برنامج
أو منفصل بشكل سواء( وتكوين بتثبيت خاص الويب إلى مستنًدا إدارًيا برنامًجا HP Web Jetadmin برنامج يعتبر
ال والتي HP تنتجها التي الطرفية األجهزة من آبيرة مجموعة )الموارد مستويات ذلك في بما( حالة ومراقبة )مجمع بشكل
.وإصالحها أخطائها واستكشاف لها، بعد عن تشخيص وإجراء HP تنتجها

لمزيد .قياسي ويب مستعرض باستخدام الداخلية بالشبكة مكان أي من إليه الوصول يمكنك البرنامج، تثبيت من االنتهاء بعد
.www.hp.com/go/webjetadmin التالي الوقع بزيارة تفضل لتنزيله، أو البرنامج حول المعلومات من

)HP Instant Support( الفوري الدعم
في األدوات هذه تساعد .الويب على معتمدة وإصالحها األخطاء استكشاف أدوات من مجموعة الفوري HP دعم يمثل

.وحلها وتشخيصها الطباعة مشكالت على السريع التعرف

.جهازك حول التالية المعلومات الفوري HP دعم يوفر

.لجهازك مخصص بشكل الموضوعة التلميحات توفر :إصالحها و األخطاء استكشاف تلميحات إلى الوصول سهول•
الخاصة الخطأ رسائل حل في تساعدك التي المعلومات إلى مباشرًا وصوًال توفر :للجهاز بالنسبة معينة أخطاء حل•

الموجودة الرابط فوق انقر منعها، أو المشكلة هذه حل بشأن التوصيات وآذلك للمشاآلة، وصف لمعاينة .بجهازك
.الرسالة داخل

على رسالة تظهر .الطابعة تشغيل لبرنامج تحديث وجود حالة في تنبهك :الطباعة تشغيل برنامج بتحديثات اإلخطار•
في التنزيالت قسم إلى مباشرة لالنتقال بالرسالة الموجود االرتباط فوق انقر الفوري، HP لدعم الرئيسية الصفحة
.الويب على HP موقع

.لجهازك بالنسبة المتاحة الدعم خدمات من قائمة يوفر :الدعم خدمات على الحصول•
الجهاز مستلزمات استخدام في التحكم في يساعدك ):myPrintMileage( والوسائط الحبر استخدام في التحكم•

 .االستخدام بهذا والتنبؤ
Self بقائمة )الطابعة( Printer حدد .لجهازك تشخيصي اختبار بتشغيل يقوم:لجهازك ذاتي تشخيصي اختبار•

Help )الفوري الدعم بصفحة )الذاتية المساعدة Instant Support الدعم يقوم .لألجهزة تشخيص إجراء لبدء
الجهاز تحديد عند .تكوينها تم التي باألجهزة قائمة وتظهر الكمبيوتر بفحص )HP Instant Support( الفوري
.المهام هذه في يساعدك )HP Instant Support( الفوري الدعم فإن تشخيصه؛ المطلوب

مساعدة يوفر ):Active Chat النشطة المحاورة( اإلنترنت بشبكة االتصال أثناء HP خبير يوفرها التي المساعدة•
آل .المباشرة المحادثة خالل من وقت أي في مباشرة اإلنترنت شبكة على HP دعم خبراء احد من تحديدًا بك خاصة

وأي النظام تكوين وإعدادات للجهاز الحالي السجل توجيه يتم .لمشكلتك وصف أو االستفسارات أحد تقديم هو عليك ما
.أخرى مرة المشكلة وصف عدم لك يتسنى حتى )موافقتك بموجب( تلقائي بشكل HP إلى إجراؤها حاولت إجراءات

•Knowledge database )إجابات على للحصول المعرفية البيانات بقاعدة استعن ):المعارف بيانات قاعدة
.الستفساراتك سريعة

٩ الفصل
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والخصوصية األمان
إلى والحالة الخطأ وحاالت المسلسل الرقم مثل الجهاز حول مفصلة معلومات إرسال يتم الفوري، HP دعم استخدام عند

HP. شرآة تحترم HP المنشور الخصوصية بيان في الموضحة لإلرشادات وفًقا المعلومات هذه بإدارة وتقوم خصوصيتك
. HP (welcome.hp.com/country/us/en/privacy.html)  بشرآة الخاص الويب موقع على

Internet Explorer برنامج في( المصدر حدد ،HP شرآة إلى إرسالها يتم التي البيانات آافة لعرضمالحظة 
View قائمة من )Mozilla Firefoxو Netscape برنامج في( )الصفحة مصدر(Page Source أو )Operaو
.لديك الويب مستعرض في )عرض(

الفوري HP دعم إلى للوصول
الفوري الدعم فوق انقر ثم )معلومات( Information التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•

)HP Instant Support(.
•Embedded Web server )الداخلي اإلنترنت مزود:( التبويب عالمة فوق انقر Support )انقر ثم ،)دعم

.)HP Instant Support( الفوري الدعم فوق

.الصفحات آل في )الدعم( Support الزر يتوفرمالحظة 

HP Instant( الفوري الدعم فتح في المستخدمة الويب لصفحات مرجعية إشارة بتسجيل تقم المالحظة 
Support.( تحتوي لن المرجعية، اإلشارة هذه باستخدام به باالتصال وقمت للموقع مرجعية إشارة بتسجيل قمت وإذا
.الحالية الحديثة المعلومات على الصفحات

myPrintMileage
مما الجهاز استخدام تعقب على لمساعدتك HP شرآة توفرها التي الخدمات إحدى myPrintMileage خدمة تعتبر

.المستلزمات لشراء والتخطيط الجهاز استخدام تنبؤ في يساعدك

:التالي لديك يتوافر أن يجب ،myPrintMileage خدمة الستخدام

باإلنترنت االتصال•
الجهاز توصيل•

حبًرا تستهلك آنت إذا وما المستهلك، الحبر مقدار مثل للطباعة، تحليل رؤية يمكن ؛myPrintMileage ويب موقع في
.الحبر من المتبقي بالمقدار طباعتها يمكنك التي المقدرة الصفحات وعدد أآثر، بشكل ملوًنا أم أسود

myPrintMileage خدمة إلى للوصول
•Embedded Web server )الداخلي اإلنترنت مزود:( التبويب عالمة فوق انقر Support  )انقر ثم ،)الدعم

.myPrintMileage فوق

.الصفحات آل في )الدعم( Support الزر يتوفرمالحظة 

واتبع myPrintMileage فوق انقر ثم ،معلومات التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات

مهام شريط في HP Digital Imaging رمز على األيمن بالزر انقر :Windows مهام شريط خالل من•
Windows، انقر ثم عرضه، المطلوب الجهاز اختر ثم myPrintMileage.

قمت وإذا .myPrintMileage خدمة فتح في المستخدمة الويب لصفحات مرجعية إشارة بتسجيل تقم المالحظة 
على الصفحات تحتوي لن المرجعية، اإلشارة هذه باستخدام به باالتصال وقمت للموقع مرجعية إشارة بتسجيل

.الحالية الحديثة المعلومات

الجهاز إدارة أدوات استخدام ٨٦
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الذاتي االختبار تشخيص صفحة معرفة
:يلي فيما الذاتي الفحص تشخيص صفحة استخدم

الطباعة رأس وحالة الطباعة خرطوشة وحالة الحالي، الجهاز معلومات عرض•
المشكالت حل في المساعدة•
الوجهين على الطباعة وحدة مثل االختيارية، الملحقات ترآيب من التحقق•

.األخيرة لألحداث سجل على الذاتي الفحص تشخيص صفحة تحتوي آما

.االتصال قبل مفيدة عملية تكون ما غالًبا الذاتي الفحص تشخيص صفحة فطباعة ،HP بشرآة االتصال أردت إذا

١.Printer Information )والرقم الطراز ورقم المنتج اسم مثل( الجهاز معلومات تعرض ):الطابعة معلومات
وعدد ،)الوجهين على الطباعة وحدة مثل( المرآبة الملحقات وتعرض ،)الثابت البرنامج إصدار ورقم المسلسل
.والملحقات األدراج من طباعتها تمت التي الصفحات

٢.Ink Cartridge Status )بياني شكل في تمثيلها يتم( المقدرة الحبر مستويات تعرض ):الطباعة خرطوشة حالة
.الطباعة خراطيش صالحية انتهاء وتواريخ األجزاء وأرقام ،)آمقاييس

.الفعلية الحبر مقادير تتفاوت قد .فقط تقديرية المعروضة الحبر مستوياتمالحظة 

٣.Printhead Status )األولي الترآيب وتاريخ األجزاء وأرقام الطباعة رأس حالة تعرض ):الطباعة رأس حالة
الطباعة لرأس المتوفرة الحالة وخيارات .الحبر استهالك إجمالي إلى باإلضافة الطباعة رؤوس ضمان انتهاء وتواريخ

الطباعة، جودة متابعة ينبغي أنه يعني فهذا ،'معقولة' الحالة آانت إذا .استبداًال وتتطلب ومعقولة جيدة :آالتالي هي
استبدال ينبغي أنه يعني ،فهذا)استبداًال تتطلب( ',replace' الحالة آانت إذا .الطباعة رأس الستبدال حاجة ال ولكن
.استبدالها بعد إال الجهاز يعمل ولن الطباعة رأس

٤.Event Log )وقعت التي األخيرة لألحداث سجًال يعرض ):األحداث سجل.

٩ الفصل
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الذاتي الفحص تشخيص صفحة لطباعة
Self-Test حدد ثم ),الطباعة تقرير( Print Report حدد ثم ,)إعداد( Setup على اضغط :التحكم لوحة•

Report )الذاتي الفحص تقرير( على اضغط ثمOK )موافق(.
Print Self فوق انقر ثم )خدمات( Services التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•

Test Diagnostic Page )الذاتي الفحص تشخيص صفحة طباعة.(
طباعة فوق انقر ثم ،والدعم المعلومات لوحة من األجهزة معلومات أضغط ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•

.التهيئة صفحة

 الشبكة تكوين صفحة جيًدا افهم
الخاصة االتصال شبكة إعدادات لعرض االتصال؛ لشبكة تكوين صفحة طباعة يمكنك اتصال، بشبكة الجهاز توصيل تم إذا

أردت إذا .وإصالحها بالشبكة االتصال أخطاء استكشاف على لتساعدك الشبكة تكوين صفحة استخدام يمكنك .بالجهاز
.االتصال قبل مفيدة عملية تكون ما غالًبا الصفحة هذه فطباعة ،HP بشرآة االتصال

االتصال شبكة تكوين صفحة
١.General Information )الفعال الشبكة اتصال ونوع الحالية الحالة حول معلومات تعرض ):عامة معلومات

.المضمن الويب بملقم الخاص URL عنوان مثل أخرى، ومعلومات
والعّبارة الفرعية الشبكة وقناع ،IP عنوان مثل الفعال، السلكية الشبكة اتصال حول معلومات يعرض :سلكي 802.3.٢

.الجهاز برنامج عنوان وآذلك االفتراضية
اسم االتصال، وضع ،IP عنوان مثل الفعال، الالسلكية الشبكة اتصال حول معلومات يعرض :السلكي 802.11.٣

.اإلشارة وقوة المصادقة نوع الشبكة،
وعنوانه، الجهاز اسم مثل الفعال، الالسلكي Bluetooth اتصال حول معلومات يعرض :Bluetooth تقنية.٤

.المرور مفتاح وآذلك
٥.SNMP: وحالة إعدادات حول معلومات يعرض SNMP ،المجموعة اسم إعداد ذلك في بما الحالية.

٨٨ الشبكة تكوين صفحة جيًدا افهم



التحكم لوحة من الشبكة تكوين صفحة لطباعة
Network Setup حدد ثم )إعداد( Setup الزر على اضغط :األسطر ثنائية عرض شاشة به الجهاز آان إذا•

.)موافق( OK اضغط ثم ،)الشبكة إعدادات طباعة Print Network Settings حدد ثم ؛)الشبكة إعداد(
حدد ثم ،)الشبكة( Network حدد ثم )إعداد( Setup الزر على اضغط :ملونة عرض شاشة به الجهاز آان إذا•

View Network Settings )حدد ثم ،)الشبكة إعداد عرض Print Network Configuration
Page )الشبكة تكوين صفحة طباعة(، اضغط ثم OK )موافق(.

القناة نطاق تعريفات
.802.11 الالسليكة القناة نطاق تعريفات على يحتوي التالي الجدول

الموقع رقم على االول الرقم يتوقف

: 11-1  القنوات :0 الموقع

802.11b عالية طاقة•
802.11g منخفضة طاقة•

: 13-1  القنوات :1 الموقع

802.11b منخفضة طاقة•
802.11g منخفضة طاقة•

: 14-1  القنوات :2 الموقع

802.11b منخفضة طاقة•
802.11g منخفضة طاقة•

.14 قناة على 802.11g بـ مسموح غيرمالحظة 

أسمية Ad-Hoc أتصال حالة :Ad-Hoc0 الـ توافق وضع على الثاني الرقم يتوقف
متصلة دائمًا Ad-Hoc تظهر :1

802.11g أو 802.11b :0التحتية البنية معدل وضوح على الثالث الرقم يتوقف
1: 802.11b فقط

802.11g أو Ad-Hoc0: 802.11b الـ معدل وضوح على الرابع الرقم يتوقف
1: 802.11b فقط

الشبكة خيارات ضبط
متقدمة إعدادات تتوفر .التالي القسم في موضح هو آما الجهاز تحكم لوحة خالل من للجهاز الشبكة إعدادات إدارة يمكن

إليها الوصول يمكن وحالة تكوين أداة عن عبارة ،)الداخلي اإلنترنت مزود(  Embedded Web Server في إضافية
.الداخلي اإلنترنت مزود راجع المعلومات، من للمزيد . بالجهاز النشط الشبكة توصيل باستخدام الويب مستعرض من

األساسية الشبكة إعدادات تغيير
في بما .الشبكة إدارة مهام من منوعة تشكيلة وتنفيذ وإدارته السلكي توصيل إعداد من الجهاز تحكم لوحة خيارات تمكنك
إعدادات وتغيير تشغيله وإيقاف الالسلكي اإلرسال وتشغيل للشبكة االفتراضية البدائل واستعادة الشبكة إعدادات عرض ذلك

.الشبكة

Wireless Setup Wizard الالسلكي اإلعداد مرشد استخدام
ضبط عن المعلومات من للمزيد . وإدارته الجهاز على السلكي توصيل إلعداد سهلة طريقة الالسلكي اإلعداد مرشد يوفر

.)فقط الطرز بعض( الالسلكي لالتصال الجهاز إعداد راجع الالسلكي؛ اإلعداد ومرشد السلكي توصيل

٩ الفصل

٨٩ واإلدارة الضبط



الشبكة إعدادات وطباعة عرض
.تفصيًال أآثر بشكل الشبكة تكوين صفحة طباعة يمكن أو الجهاز، تحكم لوحة في الشبكة إعدادات من ملخص عرض يمكن
للحصول . mDNSو DNS الوصلة، سرعة ،  IP عناوين مثل الهامة الشبكة إعدادات آافة الشبكة تكوين صفحة تسرد
.الشبكة تكوين صفحة جيًدا افهم راجع الشبكة؛ إعدادات حول معلومات على

.)إعداد( Setup زر على اضغط.١
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)الشبكة( Network تمييز يتم حتى األسهم أزرار على اضغط.٢
:يلي مما واحدًا اعمل.٣

،)الشبكة إعدادات عرض( View Network Settings   حدد ؛Ethernet السلكية الشبكة إعدادات لعرض•
).السلكية الشبكة ملخص عرض( Display Wired Summary   حدد ثم

 حدد ثم ،)الشبكة إعدادات عرض( View Network Settings   حدد الالسلكية؛ الشبكة إعدادات لعرض•
 Display Wireless Summary )الالسلكية الشبكة ملخص عرض.(

Print حدد ثم ،)الشبكة إعدادات عرض(   View Network Settings حدد الشبكة؛ تكوين صفجة لطباعة•
Network Configuration Page )الشبكة تكوين صفحة طباعة.(

تشغيلها وإنهاء الالسلكية الموجات تشغيل
.  الجهاز من األمامية الجهة في الموجود األزرق المصباح يشير آما افتراضي، بشكل التشغيل قيد الالسلكي اإلرسال يوجد
ويوجد سليكة بشبكة متصًال الجهاز آان إذا ولكن، .التشغيل قيد اإلرسال يبقى أن يجب السلكية، بشبكة متصًال تبقى آي
.اإلرسال تشغيل إيقاف عليك يجب هذه مثل حالة في .اإلرسال استخدام يتم فال  ،  USB توصيل لديك

.)إعداد( Setup زر على اضغط.١
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)الشبكة( Network تمييز يتم حتى األسهم أزرار على اضغط.٢
)ال( No على اضغط أو اإلرسال، لتشغيل )نعم( Yes حدد ثم ،)الالسلكي اإلرسال( Wireless Radio  حدد.٣

.اإلرسال تشغيل إليقاف

المتقدمة الشبكة إعدادات تغيير
مستخدًما آنت إذا إال اإلعدادات هذه تغير أال عليك يجب ذلك، ومع .راحتك أجل من للشبكة المتقدمة اإلعدادات تتوفر
Memoryو   )   IP    إعدادات(     IP Settings ,)الوصلة سرعة(  Link Speed المتقدمة اإلعدادات تتضمن .محترًفا

Card Security    )الذاآرة بطاقة أمان(.

الوصلة سرعة ضبط
.)تلقائي(   Automatic هو االفتراضي الخيار .الشبكة عبر البيانات بث سرعة تغيير يمكن
.)إعداد( Setup زر على اضغط.١
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛ Network تمييز يتم حتى األسهم أزرار على اضغط.٢
).الوصلة سرعة( Link Speed حدد ثم ،)متقدم إعداد( Advanced Setup حدد.٣
:بك الخاصة الشبكة أجهزة تالئم التي الوصلة سرعة بجوار الموجود الرقم على اضغط.٤

• 1.   Automatic   )تلقائي(
•2.     10-Full   
•3.    10-Half  
•4.     100-Full   
•5.    100-Half  

الشبكة خيارات ضبط ٩٠



IP إعدادات لعرض
حدد ثم ،)إعداد( Setup زر على اضغط التحكم، لوحة من بالجهاز الخاص IP عنوان لعرض :ملونة شاشة•

Network )الشبكة(، حدد ثم View Network Settings )حدد ثم ،)الشبكة إعدادات عرض Display
Wired Summary )السلكية الشكبة ملخص عرض( أو Display Wireless Summary )عرض

).الالسلكية الشكبة ملخص
المعلومات، من للمزيد .   الشبكة تكوين صفحة بطباعة قم ،  بجهاز الخاص IP عنوان لعرض :األسطر ثنائية شاشة•

.الشبكة تكوين صفحة جيًدا افهم راجع

IP إعدادات لتغيير
آنت إذا ذلك؛ ومع .تلقائًيا IP إعدادات بضبط ويقوم )تلقائي(   Automatic   هو  IP  إلعدادات االفتراضي  IP  إعداد

االفتراضية العّبارة أو ،subnet mask الفرعية الشبكة قناع يدوًيا؛  IP عنوان تغيير في ترغب فقد متقدًما؛ مستخدًما
default gateway.

مكونات تتمكن ال التثبيت؛ عملية أثناء صالح غير IP عنوان إدخال عند .يدوًيا IP عنوان تعيين عند انتبهتنبيه 
.  بالجهاز التوصيل من الشبكة

.)إعداد( Setup زر على اضغط.١
.)موافق( OK على اضغط ثم ؛)الشبكة( Network تمييز يتم حتى األسهم أزرار على اضغط.٢
Manual IP حدد ثم ، ) IP   إعدادات(   IP Settings حدد ثم ،)متقدم إعداد(  Advanced Setup حدد.٣

Settings   )إعدادات IP   يدوية(.
: IP إعداد جانب إلى الموجود الرقم على اضغط.٤

•1.  IP Address   )ن عنوا   IP ( 
•2.   Subnet Mask   )الفرعية الشبكة قناع(
•3.   Default Gateway   )االفتراضية العّبارة(

.)موافق( OK على اضغط ثم التغييرات، أدخل.٥

)فقط الطرز بعض( للجهاز الفاآس إعداد
الستكمال القسم هذا في الموجودة اإلرشادات استخدم التشغيل، وبدء اإلعداد دليل في الواردة الخطوات آافة من االنتهاء بعد

.الحق وقت في استخدامه ليتم التشغيل وبدء اإلعداد بدليل االحتفاظ يرجى .الفاآس إعداد

تجهيزات أية باستخدام بنجاح واستقبالها الفاآسات إرسال من تتمكن بحيث الجهاز إعداد طريقة ستتعلم القسم؛ هذا في
.الهاتف خط نفس على لديك تكون قد وخدمات

HP Fax Setup  أو ) Windows ( )الفاآس إعداد مرشد(   Fax Setup Wizard استخدام آذلك يمكنكتلميح 
Utility  (Mac OS)   ومعلومات الرد وضع مثل بسرعة، الهامة الفاآس إعدادات بعض إعداد في مساعدتك بغرض

HP Fax  أو ) Windows ( )الفاآس إعداد مرشد(   Fax Setup Wizard إلى الوصول يمكنك .الفاآس ترويسة
Setup Utility  (Mac OS)  تشغيل بعد .الجهاز  مع المثبت البرنامج خالل من Fax Setup Wizard  )مرشد

إلآمال القسم هذا في اإلجراءات اتبع ،)Mac OS(   HP Fax Setup Utility أو )Windows( )الفاآس إعداد
.الفاآس إعداد

٩ الفصل

٩١ واإلدارة الضبط



)المتوازية الهاتف أنظمة( الفاآس إعداد
اإلرشادات إن .منطقتك/بلدك في المستخدم الهاتف نظام بتحديد قم واستقبالها، الفاآسات إلرسال الجهاز إعداد في البدء قبل
.متوازًيا أو مسلسًال الهاتف نظام لكون وفًقا تختلف قد واستقبالها الفاآسات إلرسال الجهاز إعداد حول

هاتف نظام في .مسلسل هاتف نظام على تحتوي أنك المحتمل فمن أدناه، الجدول في منطقتك/بلدك ترى ال آنت إذا•
من )المكالمات على الرد وآالت والهاتف المودم أجهزة( المشترآة الهاتف أجهزة على الموصل نوع يتمكن ال مسلسل،
الموجود الهاتف بمقبس األجهزة آافة توصيل يجب ذلك؛ من بدًال . الجهاز في "  EXT-2   "  بمنفذ الظاهر التوصيل
.بالحائط

مع المزود الهاتف سلك يحتوي قد المسلسلة؛ الهاتف أنظمة تستخدم التي المناطق/البلدان بعض فيمالحظة 
الحائط بمقبس بعد عن متصلة أخرى أجهزة توصيل لك يتيح حيث .به مرفق إضافي حائط مقبس على الجهاز
.به الجهاز بتوصيل تقوم الذي

المتوازي، الهاتف نظام في .المتوازي النوع من هاتفك نظام يكون فقد أدناه، الجدول في منطقتك/بلدك وجود حالة في•
. الجهاز من الخلفي الجزء في "   EXT-2 " منفذ خالل من الهاتف بخط المشترآة الهاتف أجهزة توصيل من تتمكن

يتم سلكين من مكون هاتف سلك باستخدام HP توصي المتوازي؛ الهاتف نظام على االحتواء عندمالحظة 
.بالحائط الموجود الهاتف بمقبس الجهاز لتوصيل الجهاز مع تزويده

المتوازي الهاتف نظام فيها ُيستخدم مناطق/بلدان  ١-٩ جدول

البرازيلأستراليااألرجنتين

الصينشيليآندا

الهنداليونانآولومبيا

اليابانأيرلنداإندونيسيا

ماليزياالالتينية أمريكاآوريا

بولنداالفلبينالمكسيك

السعودية العربية المملكةروسيالبرتغال

تايوانإسبانياسنغافورة

فنزويالاألمريكية المتحدة الوالياتتايالند

  فيتنام

.الهواتف شرآة فراجع ),متوازي أو متسلسل( لديك الموجود الهاتف نظام نوع من متأآدًا تكن لم إذا

المكتب أو للمنزل الصحيح الفاآس إعداد اختيار
الهاتف خط نفس تتشارك التي )وجدت إن( والخدمات األجهزة أنواع معرفة يجب بنجاح؛ واستقبالها الفاآسات بإرسال للقيام
تغيير إلى تحتاج قد أنك آما بالجهاز، مباشرًة المكتبية األجهزة بعض توصيل إلى تحتاج قد ألنك هامًا هذا يعد .الجهاز مع

.بنجاح واستقبالها الفاآسات إرسال من تتمكن أن قبل الفاآس إعدادات بعض

بعد .أجوبتك وتسجيل القسم هذا في التي األسئلة على االطالع يجب مكتبك أو منزلك في الجهاز إلعداد طريقة أفضل لتحديد
.أجوبتك إلى استنادًا بها الموصى اإلعداد حالة واختر القسم هذا في الوارد الجدول على اطلع ذلك،

(فقط الطرز بعض) للجهاز الفاآس إعداد ٩٢



.الترتيب حسب عليها واإلجابة التالية األسئلة على االطالع من تأآد

آلمة DSL على يطلق قد( بك؟ الخاصة الهواتف شرآة خالل من )DSL( الرقمي المشترك الخط خدمة لديك هل.١
ADSL منطقتك/بلدك في.(

على اإلجابة في االستمرار عليك يجب ال .DSL مع الجهاز إعداد :ب الحالة إلى مباشرًة فانتقل 'نعم' إجابتك آانت إذا
.األسئلة

.األسئلة على اإلجابة في االستمرار فيرجى ",ال" إجابتك آانت إذا
؟)ISDN( المتكاملة الرقمية الخدمات شبكة خدمة أو )PBX( خاصة فرعية بدالة الهاتف نظام لديك يوجد هل.٢

عليك يجب ال .ISDN خط أوPBX هاتف نظام مع الجهاز إعداد :ج الحالة إلى مباشرًة فانتقل 'نعم' إجابتك آانت إذا
.األسئلة على اإلجابة في االستمرار

.األسئلة على اإلجابة في االستمرار فيرجى ",ال" إجابتك آانت إذا
مختلفة؟ رنين بنماذج هاتف أرقام عدة لتوفير بك الخاصة الهواتف شرآة في المميز الرنين خدمة في تشترك هل.٣

عليك يجب ال .الخط نفس على مميزة رنين خدمة مع فاآس :د الحالة إلى مباشرًة فانتقل 'نعم' إجابتك آانت إذا
.األسئلة على اإلجابة في االستمرار

.األسئلة على اإلجابة في االستمرار فيرجى ",ال" إجابتك آانت إذا
لك تسمح التي المميز الرنين ميزة الهواتف شرآات من العديد توفر مميز؟ رنين لديك يوجد إذا متأآد غير أنت هل
.واحد هاتف خط على هاتف أرقام بعدة
على الحصول يمكنك المثال، سبيل على .مختلف رنين نموذج هاتفي رقم لكل سيكون الخدمة هذه في تشترك عندما
لمكالماتك واحدة برنة الهاتف أرقام أحد بتخصيص تقوم قد .المختلفة لألرقام رنات وثالث ورنتين واحدة رنة

الفاآس ومكالمات الصوتية المكالمات بين بالتمييز ذلك يمكنك .الفاآس لمكالمات برنتين آخر هاتف ورقم الصوتية،
.الهاتف يرن عندما

الجهاز؟ في الفاآس لمكالمات تستخدمه الذي الهاتف رقم نفس على الصوتية المكالمات تستقبل هل.٤
.األسئلة على اإلجابة في االستمرار يرجى

؟ الجهاز يستخدمه الذي الهاتف خط نفس على هاتفي باتصال آمبيوتر مودم لديك هل.٥
فأنت ,التالية األسئلة من أي على نعم إجابتك آانت إذا هاتفي؟ باتصال آمبيوتر مودم استخدمت إذا متأآد غير أنت هل

:هاتفي باتصال آمبيوتر مودم تستخدم
الهاتفي التوصيل طريق عن الكمبيوتر برامج تطبيقات ومن إلى مباشرًة واستقبالها فاآسات بإرسال تقوم هل•

الشبكي؟
الشبكي؟ الهاتفي التوصيل طريق عن الكمبيوتر جهاز على اإللكتروني البريد رسائل واستقبال بإرسال تقوم هل•
الشبكي؟ الهاتفي التوصيل طريق عن الكمبيوتر جهاز من باإلنترنت االتصال يمكنك هل•

.األسئلة على اإلجابة في االستمرار يرجى
لمكالمات تستخدمه الذي الهاتف رقم نفس على الصوتية المكالمات على بالرد تقوم المكالمات على للرد آلة لديك هل.٦

الجهاز؟ في الفاآس
.األسئلة على اإلجابة في االستمرار يرجى

في الفاآس لمكالمات تستخدمه الذي الهاتف رقم بنفس الهواتف شرآة طريق عن الصوتي البريد خدمة في تشترك هل.٧
الجهاز؟

.الفاآس إعداد حالة لتحديد التالي القسم إلى إذهب ,األسئلة على اإلجابة من االنتهاء بعد

الفاآس إعداد حالة تحديد
جاهز فأنت الجهاز؛ مع الهاتف خط تشترك التي والخدمات باألجهزة المتعلقة األسئلة آافة على اإلجابة من االنتهاء بعد اآلن

.مكتبك أو منزلك تناسب إعداد حالة أفضل الختيار

ثم .مكتبك أو منزلك في اإلعداد تناسب التي والخدمات األجهزة مجموعة باختيار قم التالي؛ الجدول في األول العمود من
خطوة إرشادات توجد .بك الخاص الهاتف نظام إلى استناًدا الثالث أو الثاني العمود في المناسبة اإلعداد حالة عن ابحث
.الالحقة األقسام في حالة لكل بخطوة

فاختر ,وصفها تم التي الخدمات أو األجهزة من أي لديك وليس السابق القسم في األسئلة آل على أجبت قد آنت إذا
 " None " )الجدول في األول العمود من )يوجد ال.

٩ الفصل

٩٣ واإلدارة الضبط



إعداد طريقة بنفس الجهاز بإعداد فقم القسم؛ هذا في مكتبك أو بمنزلك الخاص اإلعداد وصف عدم عندمالحظة 
الموجود الهاتف بمقبس الطرفين أحد لتوصيل العلبة في المزود الهاتف سلك استخدام من تأآد .التناظري الهاتف
آخر؛ هاتف سلك استخدام عند . الجهاز من الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر والطرف بالحائط

.واستقبالها الفاآسات إرسال أثناء مشاآل إلى تتعرض فقد

مع تشترك التي األخرى الخدمات/األجهزة
بك الخاص الفاآس خط

الهاتف ألنظمة به الموصى الفاآس إعداد
.المتوازي النوع من

الهاتف ألنظمة به الموصى الفاآس إعداد
.التسلسلي النوع من

None )شيء ال(
).األسئلة آل على "ال" إجابتك آانت(

مكالمات بال( منفصل هاتف خط :أ الحالة
)صوتية

النوع من الفاآس إعداد في بلدك حدد
المسلسل

DSL خدمة
).فقط 1 السؤال على نعم إجابتك آانت(

النوع من الفاآس إعداد في بلدك حددDSL مع الجهاز إعداد :ب الحالة
المسلسل

ISDN أو PBX نظام
).فقط 2 السؤال على نعم إجابتك آانت(

 هاتف نظام مع الجهاز إعداد :ج الحالة
PBXخط أو ISDN

النوع من الفاآس إعداد في بلدك حدد
المسلسل

المميز الرنين خدمة
).فقط 3 السؤال على نعم إجابتك آانت(

على مميزة رنين خدمة مع فاآس :د الحالة
الخط نفس

النوع من الفاآس إعداد في بلدك حدد
المسلسل

صوتية مكالمات
).فقط 4 السؤال على نعم إجابتك آانت(

النوع من الفاآس إعداد في بلدك حددمشترك فاآس/صوت خط :هـ الحالة
المسلسل

الصوتي والبريد الصوتية المكالمات خدمة
7و 4 السؤال على "نعم" إجابتك آانت(

.)فقط

مع مشترك فاآس/صوت خط :و الحالة
صوتي بريد

النوع من الفاآس إعداد في بلدك حدد
المسلسل

هاتفي باتصال آمبيوتر مودم
).فقط 5 السؤال على نعم إجابتك آانت(

مودم مع مشترك فاآس خط :ز الحالة
)صوتية مكالمات بدون( الكمبيوتر

.للتطبيق قابل غير

آمبيوتر ومودم الصوتية المكالمات
هاتفي باتصال

5و 4 السؤال على "نعم" إجابتك آانت(
.)فقط

مع مشترك فاآس/صوت خط :ح الحالة
الكمبيوتر مودم

.للتطبيق قابل غير

المكالمات على الرد وآلة الصوتية المكالمات
6و 4 السؤال على "نعم" إجابتك آانت(

.)فقط

مع مشترك فاآس/صوت خط :ط الحالة
المكالمات على الرد آلة

.للتطبيق قابل غير

باتصال آمبيوتر مودم ,الصوتية المكالمات
المكالمات على الرد وآلة هاتفي

5 ,4 السؤال على "نعم" إجابتك آانت(
.)فقط 6و

مع مشترك فاآس/صوت خط :ر الحالة
المكالمات على الرد وآلة الكمبيوتر مودم

.للتطبيق قابل غير

باتصال آمبيوتر مودم ,الصوتية المكالمات
الصوتي البريد وخدمة هاتفي

5 ,4 السؤال على "نعم" إجابتك آانت(
.)فقط 7و

مع فاآس/صوت مشترك خط :ز الحالة
وبريد الهاتفي للطلب آمبيوتر طلب مودم

صوتي

.للتطبيق قابل غير

(فقط الطرز بعض) للجهاز الفاآس إعداد ٩٤



)صوتية مكالمات بال( منفصل هاتف خط :أ الحالة
فقم هذا، الهاتف بخط متصلة أخرى أجهزة أية لديك يكن ولم صوتية، مكالمات عليه تستلم ال مستقل هاتف خط لديك آان إذا

.القسم هذا في موضح هو آما الجهاز بإعداد

للجهاز خلفي منظر  ١-٩ شكل

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

 LINE-1  بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم2

المستقل الفاآس خط مع الجهاز إلعداد
قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.١

.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل

من تتمكن ال فقد بالجهاز، بالحائط الموجود الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات واستقبال إرسال
.المكتب في أو المنزل

.)اآللي الرد( Auto Answer إعداد بتشغيل قم.٢
).رنتان( إعداد أقل إلى )الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer إعداد بتغيير قم )اختياري(.٣
.الفاآس عمل اختبر.٤

عدد( Rings to Answer إعداد في بضبطها قمت التي الرنات عدد بعد آلًيا بالرد الجهاز يقوم الهاتف؛ يرن عندما
.الفاآس باستقبال الجهاز ويقوم الفاآس إرسال آلة إلى الفاآس استقبال نغمات إصدار في الجهاز يبدأ .)الرد قبل الرنات

DSL مع الجهاز إعداد :ب الحالة
الواردة اإلرشادات باستخدام فقم بالجهاز؛ متصلة معدة أي يوجد وال الهاتف، شرآة طريق عن DSL خدمة لديك آان إذا
الرقمية اإلشارة بإزالة DSL مرشح يقوم .والجهاز بالحائط الموجود الهاتف مقبس بين DSL مرشح لتوصيل القسم هذا في
آلمة DSL على يطلق قد( .الهاتف بخط صحيح بشكل االتصال من الجهاز يتمكن ال بحيث الجهاز؛ مع تتداخل قد التي

ADSL منطقتك/بلدك في.(

.بالجهاز واستقبالها الفاآسات إرسال من تتمكن فلن ؛DSL مرشح لديك وليس DSL خط لديك آان إذامالحظة 

٩ الفصل

٩٥ واإلدارة الضبط



للجهاز خلفي منظر  ٢-٩ شكل

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

DSL خدمة مزود قبل من والسلك )ADSL أو( DSL مرشح توفر يتم2

 LINE-1  بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم3

DSL مع الجهاز إلعداد
.DSL مزود من DSL مرشح على احصل.١
قم ثم ،DSL مرشح في المفتوح بالمنفذ األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز، مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.٢

.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل

واستقبال إرسال من تتمكن ال فقد الجهاز، إلى DSL مرشح من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في أو المنزل في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات
.المكتب

.العملية لهذه إضافية هاتف أسالك إلى تحتاج ربما واحد؛ هاتف سلك لوجود نظًرا

.بالحائط الموجود الهاتف بمقبس DSL مرشح من إضافي هاتف سلك بتوصيل قم.٣
.الفاآس عمل اختبر.٤

ISDN خط أو PBX هاتف نظام مع الجهاز إعداد :ج الحالة
:يلي بما القيام من فتأآد ,ISDN محول أو PBX الهاتف نظام إما استخدام حالة في

.والهاتف الفاآس الستخدام المخصص بالمنفذ الجهاز بتوصيل فقم ISDN محول أو PBX محول تستخدم آنت إذا•
.ممكًنا ذلك آان إذا المنطقة،/للبلد الصحيح المحور نوع إلى الطرفي المحول ضبط من أيًضا، تأآد

تكون قد المثال، سبيل على .المعينة الهاتف ألجهزة المنافذ تكوين من تمكنك ISDN أنظمة بعض إنمالحظة 
أثناء مشاآل إلى التعرض عند .متعددة ألهداف أخًرا ومنفًذا 3 المجموعة فاآس أو للهاتف منفًذا خصصت قد

قد( متعددة ألهداف المخصص المنفذ استخدام فحاول ,بك الخاص ISDN لمحول هاتف/فاآس بمنفذ التوصيل
).مماثل شيء أو ”multi-combi“ عليه مكتوبًا يكون

".تشغيل إيقاف" إلى االنتظار وضع في مكالمة ميزة رنين نغمة بضبط قم ,PBX الهاتف نظام استخدام حالة في•

يتم التي االنتظار وضع في مكالمة لميزة رنين نغمة على تحتوي الرقمية PBX أنظمة من العديد إنمالحظة 
لن فلذلك الفاآس؛ إرسال على المكالمات انتظار لميزة الرنين نغمة تشوش . " تشغيل "  على افتراضًيا ضبطها
للحصول PBX الهاتف نظام مع المتوفرة الوثائق راجع . الجهاز مع استقبالها أو الفاآسات إرسال من تتمكن
.المكالمات انتظار لميزة الرنين نغمة تشغيل إيقاف حول إرشادات على

(فقط الطرز بعض) للجهاز الفاآس إعداد ٩٦



.الفاآس برقم االتصال قبل خارجي خط على للحصول بالرقم باالتصال قم ,PBX الهاتف نظام استخدام حالة في•
إرسال من تتمكن ال فقد وإال؛ . والجهاز بالحائط الموجود الهاتف مقبس بين للتوصيل المزود السلك استخدام من تأآد•

أو المنزل في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح واستقبالها الفاآسات
.الطول لزيادة المحلية الكهربائية األدوات متجر من وصلة شراء فيمكن جًدا؛ قصيًرا المزود السلك آان إذا .المكتب في

الخط نفس على مميزة رنين خدمة مع فاآس :د الحالة
على متعددة هاتف أرقام على الحصول لك يتيح ذلك فإن )الهاتف شرآة خالل من( المميز للرنين خدمة في مشترآًا آنت إذا
.القسم هذا في الموضح النحو على الجهاز بإعداد فقم مختلف، رنين طريقة منها لكل واحد؛ هاتف خط

للجهاز خلفي منظر  ٣-٩ شكل

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

 LINE-1  بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم2

المميز الرنين خدمة مع الجهاز إلعداد
قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.١

.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل

من تتمكن ال فقد بالجهاز، بالحائط الموجود الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات واستقبال إرسال
.المكتب في أو المنزل

.)اآللي الرد( Auto Answer إعداد بتشغيل قم.٢
لرقم الهواتف شرآة قبل من المخصص النموذج يالئم بحيث )المميز الرنين( Distinctive Ring إعداد بتغيير قم.٣

.بك الخاص الفاآس

Distinctive ضبط عدم حالة في .الرنين نماذج جميع على للرد الجهاز ضبط تم افتراضي؛ بشكلمالحظة 
Ring)على بالرد الجهاز فسيقوم بك، الخاص الفاآس لرقم المخصص الرنين نموذج يالئم بحيث )المميز الرنين

.أبًدا عليها يرد ال قد أو الفاآس ومكالمات الصوتية المكالمات

).رنتان( إعداد أقل إلى )الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer إعداد بتغيير قم )اختياري(.٤
.الفاآس عمل اختبر.٥

Distinctive إعداد( بتحديده قمت الذي الرنين نموذج على تحتوي التي الواردة المكالمات على بالرد تلقائًيا الجهاز يقوم
Ring )المميز الرنين(( حددتها التي الرنات عدد بعد )إعداد Rings to Answer )يبدأ ).)الرد قبل الرنات عدد
.الفاآس باستقبال الجهاز ويقوم الفاآس إرسال آلة إلى الفاآس استقبال نغمات إصدار في الجهاز

٩ الفصل

٩٧ واإلدارة الضبط



مشترك فاآس/صوت خط :هـ الحالة
بريد أو( أخرى مكتبية أجهزة أية لديك يكن ولم الهاتف رقم نفس على الفاآس ومكالمات الصوتية المكالمات تستقبل آنت إذا

.القسم هذا في موضح هو آما الجهاز بإعداد فقم هذا؛ الهاتف خط على )صوتي

للجهاز خلفي منظر  ٤-٩ شكل

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

 LINE-1  بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم2

)اختياري( هاتف3

الفاآس/للصوت مشترك خط مع الجهاز إلعداد
قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.١

.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل

من تتمكن ال فقد بالجهاز، بالحائط الموجود الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات واستقبال إرسال
.المكتب في أو المنزل

:يلي مما واحدًا اعمل.٢
 EXT-2  عليه المكتوب المنفذ من األبيض القابس بإزالة فقم المتوازي؛ النوع من الهاتف نظام لديك يوجد آان إذا•

.المنفذ بهذا الهاتف بتوصيل قم ثم الجهاز، من الخلفي الجزء في
.الحائط مقبس به الذي الجهاز آابل بأعلى مباشرًة الهاتف توصيل يرجى مسلسل؛ هاتف نظام استخدام عند•

:يدويًا أو تلقائيًا المكالمات، على بالرد الجهاز خالله من يقوم سوف الذي األسلوب اختيار اآلن يلزمك.٣
لن .الفاآسات واستقبال الواردة المكالمات آافة على بالرد فسيقوم ،آلًيا المكالمات على للرد الجهاز إعداد عند•

هناك أن تشك آنت إذا فلذلك الحالة؛ هذه في الصوتية والمكالمات الفاآس مكالمات بين التمييز من الجهاز يتمكن
المكالمات على يرد بحيث الجهاز إلعداد .عليها بالرد الجهاز يقوم أن قبل عليها الرد يجب واردة صوتية مكالمة
.)اآللي الرد( Auto Answer إعداد بتشغيل قم آلًيا؛

الواردة، الفاآس مكالمات على شخصيًا للرد جاهزًا تكون أن يجب ،يدويًا الفاآسات على للرد الجهاز إعداد عند•
إعداد بتشغيل قم يدوًيا؛ المكالمات على يرد بحيث الجهاز إلعداد .الفاآسات استقبال من يتمكن لن الجهاز فإن وإال

Auto Answer )اآللي الرد(.
.الفاآس عمل اختبر.٤
بإرسال يقوم الذي الفاآس جهاز من فاآس نغمات وسمعت المكالمة على بالرد الجهاز قيام قبل الهاتف سماعة التقطت إذا

.يدويًا الفاآس مكالمة على بالرد تقوم أن فيجب الفاآس؛

(فقط الطرز بعض) للجهاز الفاآس إعداد ٩٨



صوتي بريد مع مشترك فاآس/صوت خط :و الحالة
من صوتي بريد خدمة في آذلك مشترآًا وآنت الهاتف رقم نفس على الفاآس ومكالمات الصوت مكالمات تستقبل آنت إذا

.القسم هذا في موضح هو آما الجهاز بإعداد فقم الهاتف؛ شرآة خالل

تستخدمه الذي الهاتفي الرقم نفس على الصوتي البريد خدمة استخدام عند آلًيا الفاآسات استقبال من تتمكن لنمالحظة 
شخصيًا للرد جاهًزا تكون أن عليك يجب أنه ذلك ويعني يدوًيا؛ الفاآسات استقبال عليك يجب .الفاآس مكالمات في
في لالشتراك الهاتف بشرآة فاتصل آلًيا، الفاآسات استقبال ذلك من بدًال تريد آنت إذا .الواردة الفاآس مكالمات على
.الفاآسات واستقبال إلرسال مستقل هاتف خط على الحصول أو المميز، الرنين خدمة

للجهاز خلفي منظر  ٥-٩ شكل

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

"LINE-1 " بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم2

الصوتي البريد مع الجهاز إلعداد
قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.١

.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل

من تتمكن ال فقد بالجهاز، بالحائط الموجود الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات واستقبال إرسال
.المكتب في أو المنزل

.)اآللي الرد( Auto Answer إعداد تشغيل بإيقاف قم.٢
.الفاآس عمل اختبر.٣

.الفاآسات استقبال من يتمكن لن الجهاز فإن وإال الواردة، الفاآس مكالمات على بنفسك ترد لكي متواجدًا تكون أن يجب

)صوتية مكالمات بدون( الكمبيوتر مودم مع مشترك فاآس خط :ز الحالة
فقم هذا، الهاتف بخط متصل آمبيوتر مودم آذلك لديك وآان صوتية، مكالمات أية عليه تتلقى ال فاآس خط لديك آان إذا

.القسم هذا في موضح هو آما الجهاز بإعداد

لمن .الجهاز مع التليفون خط في يشترك الكمبيوتر طلب موديم فإن آمبيوتر، طلب موديم لديك آان إذامالحظة 
إلرسال الجهاز استخدام يمكن ال المثال؛ سبيل على .واحد وقت في والجهاز الموديم من آال استخدام من تتمكن

.اإلنترنت إلى للوصول أو اإللكتروني البريد إلرسال الكمبيوتر مودم استخدام عند واستقبالها الفاآسات

هاتفي باتصال آمبيوتر مودم مع الجهاز إعداد قم•
DSL/ADSL آمبيوتر مودم مع الجهاز بإعداد قم•

٩ الفصل

٩٩ واإلدارة الضبط



هاتفي باتصال آمبيوتر مودم مع الجهاز إعداد قم
.الجهاز إعداد لضبط التعليمات هذه اتبع الكمبيوتر، طلب ولموديم الفاآسات إلرسال الهاتف خط نفس تستخدم آنت إذا

للجهاز خلفي منظر  ٦-٩ شكل

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

"LINE-1 " بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم2

مودم مع آمبيوتر3

هاتفي باتصال آمبيوتر مودم مع الجهاز إلعداد
.للجهاز الخلفي الجزء في  EXT-2  المسمى المنفذ من األبيض القابس بإزالة قم.١
إلى )بالكمبيوتر الخاص هاتفي طلب مودم( الكمبيوتر جهاز خلف من بالتوصيل يقوم الذي الهاتف سلك عن ابحث.٢

 EXT-2  المسمى المنفذ في وأدخله بالحائط الموجود الهاتف مقبس من الكابل افصل .بالحائط الموجود الهاتف مقبس
.للجهاز الخلفي الجزء في

قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.٣
.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل

من تتمكن ال فقد بالجهاز، بالحائط الموجود الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات واستقبال إرسال
.المكتب في أو المنزل

.اإلعداد هذا تشغيل بإيقاف فقم آلًيا، الكمبيوتر على الفاآسات استقبال إلى مضبوطًا بك الخاص المودم برنامج آان إذا.٤

من الجهاز يتمكن فلن المودم، برنامج في للفاآسات اآللي االستقبال إعداد تشغيل إيقاف عدم عندمالحظة 
.الفاآسات استقبال

.)اآللي الرد( Auto Answer إعداد بتشغيل قم.٥
).رنتان( إعداد أقل إلى )الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer إعداد بتغيير قم )اختياري(.٦
.الفاآس عمل اختبر.٧

عدد( Rings to Answer إعداد في بضبطها قمت التي الرنات عدد بعد آلًيا بالرد الجهاز يقوم الهاتف؛ يرن عندما
.الفاآس باستقبال الجهاز ويقوم الفاآس إرسال آلة إلى الفاآس استقبال نغمات إصدار في الجهاز يبدأ .)الرد قبل الرنات

(فقط الطرز بعض) للجهاز الفاآس إعداد ١٠٠



DSL/ADSL آمبيوتر مودم مع الجهاز بإعداد قم
.الفاآس إعدادات لضبط التعليمات هذه اتبع الفاآسات، إلرسال هذا الهاتف خط وتستخدم DSL خط لديك آان إذا

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

متوازي مقسم2

DSL/ADSL مقسم3
.الجهاز خلفية في  LINE-1  بمنفذ لالتصال الجهاز مع المزود الهاتف مقبس طرقي أحد بتوصيل قم

.DSL/ADSL بمقسم االسلك من اآلخر الطرف صل

4Computer )آمبيوتر(

DSL/ADSL آمبيوتر موديم5

المتوازية التقسيم وحدة تحتوي( ).الوصلة اسم أيًضا عليه ويطلق( متوازي مقسم شراء إلى تحتاج سوفمالحظة 
وال الخطوط ثنائي لهاتف التقسيم وحدة تستخدم ال .مؤخرتها في   RJ-11   ومنفذي مقدمتها في واحد   RJ-11   منفذ على
).المؤخرة في ومقبس المقدمة في   RJ-11   منفذا بها متوازية تقسيم وحدة وال تسلسلية تقسيم وحدة

هاتفي باتصال آمبيوتر مودم مع الجهاز إلعداد
.DSL مزود من DSL مرشح على احصل.١
الطرف بتوصيل قم ثم ،DSL مرشح أطراف أحد بتوصيل قم الجهاز، مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.٢

.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر

من تتمكن ال فقد الجهاز، من الخلفي الجزء في DSL مرشح من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات واستقبال إرسال
.المكتب في أو المنزل

.المتوازي بالمقسم DSL مرشح صل.٣
.المتوازي بالمقسم DSL موديم صل.٤
.الحائطي بالمقبس المتوازي المقسم صل.٥
.الفاآس عمل اختبر.٦

عدد( Rings to Answer إعداد في بضبطها قمت التي الرنات عدد بعد آلًيا بالرد الجهاز يقوم الهاتف؛ يرن عندما
.الفاآس باستقبال الجهاز ويقوم الفاآس إرسال آلة إلى الفاآس استقبال نغمات إصدار في الجهاز يبدأ .)الرد قبل الرنات

٩ الفصل

١٠١ واإلدارة الضبط



الكمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط :ح الحالة
متصًال آمبيوتر مودم آذلك لديك وآان الهاتف رقم نفس على الفاآس ومكالمات الصوتية المكالمات من آال تستلم آنت إذا

.القسم هذا في موضح هو الجهازآما بإعداد فقم هذا، الهاتف بخط

آن في والجهاز المودم استخدام من تتمكن فلن الجهاز، مع الهاتف خط في الكمبيوتر مودم الشتراك نظرًامالحظة 
إلرسال الكمبيوتر مودم استخدام عند واستقبالها الفاآسات إلرسال الجهاز استخدام يمكن ال ,المثال سبيل على .واحد
.اإلنترنت إلى للوصول أو اإللكتروني البريد

هاتفي باتصال آمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط•
DSL/ADSL آمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط•

هاتفي باتصال آمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط
إعدادات لضبط التعليمات هذا استخدم الهاتفين، والمكالمات الفاآس لمكالمات بك الخاص الهاتف خط تستخدم آنت إذا

.بك الخاص الفاآس

تبدأ؛ أن قبل .الكمبيوتر في توجد التي الهاتف منافذ لعدد تبًعا وذلك الكمبيوتر، مع الجهاز إلعداد مختلفتان طريقتان هناك
.منفذين على أو واحد منفذ على احتوى إذا لمعرفة الكمبيوتر راجع

آذلك عليها يطلق والذي( متوازية تقسيم وحدة شراء إلى فتحتاج واحد؛ هاتف منفذ على الكمبيوتر احتواء حالة في•
  RJ-11   ومنفذي مقدمتها في واحد   RJ-11   منفذ على المتوازية التقسيم وحدة تحتوي( .أدناه موضح هو آما ،)موصل

منفذا بها متوازية تقسيم وحدة وال تسلسلية تقسيم وحدة وال الخطوط ثنائي لهاتف التقسيم وحدة تستخدم ال .مؤخرتها في
  RJ-11   المؤخرة في ومقبس المقدمة في.(

المتوازية التقسيم لوحدة مثال  ٧-٩ شكل

.أدناه موضح هو آما الجهاز بإعداد فقم واحد؛ هاتف منفذ على الكمبيوتر احتواء حالة في•

للجهاز خلفي منظر  ٨-٩ شكل

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

.الجهاز من الخلفي الجزء في  LINE-1  بالمنفذ متصل الجهاز مع المزود الهاتف سلك2

متوازي مقسم3

(فقط الطرز بعض) للجهاز الفاآس إعداد ١٠٢



4Computer )آمبيوتر(

هاتف5

واحد هاتف بمنفذ الكمبيوتر جهاز مثل الهاتف خط نفس على الجهاز إلعداد
.للجهاز الخلفي الجزء في  EXT-2  المسمى المنفذ من األبيض القابس بإزالة قم.١
إلى )بالكمبيوتر الخاص هاتفي طلب مودم( الكمبيوتر جهاز خلف من بالتوصيل يقوم الذي الهاتف سلك عن ابحث.٢

.المتوازي المقسم في وأدخله بالحائط الموجود الهاتف مقبس من الكابل افصل .بالحائط الموجود الهاتف مقبس
.الجهاز من الخلفي الجزي في  EXT-2  المسمى للمنفذ المتوازي المقسم من الهاتف سلك توصيل قم.٣
.المتوازي بالمقسم الهاتف جهاز صل.٤
قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.٥

.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل

من تتمكن ال فقد بالجهاز، بالحائط الموجود الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات واستقبال إرسال
.المكتب في أو المنزل

.اإلعداد هذا تشغيل بإيقاف فقم آلًيا، الكمبيوتر على الفاآسات استقبال إلى مضبوطًا بك الخاص المودم برنامج آان إذا.٦

من الجهاز يتمكن فلن المودم، برنامج في للفاآسات اآللي االستقبال إعداد تشغيل إيقاف عدم عندمالحظة 
.الفاآسات استقبال

:يدويًا أو تلقائيًا المكالمات، على بالرد الجهاز خالله من يقوم سوف الذي األسلوب اختيار اآلن يلزمك.٧
لن .الفاآسات واستقبال الواردة المكالمات آافة على بالرد فسيقوم ،آلًيا المكالمات على للرد الجهاز إعداد عند•

هناك أن تشك آنت إذا فلذلك الحالة؛ هذه في الصوتية والمكالمات الفاآس مكالمات بين التمييز من الجهاز يتمكن
المكالمات على يرد بحيث الجهاز إلعداد .عليها بالرد الجهاز يقوم أن قبل عليها الرد يجب واردة صوتية مكالمة
.)اآللي الرد( Auto Answer إعداد بتشغيل قم آلًيا؛

الواردة، الفاآس مكالمات على شخصيًا للرد جاهزًا تكون أن يجب ،يدويًا الفاآسات على للرد الجهاز إعداد عند•
إعداد بتشغيل قم يدوًيا؛ المكالمات على يرد بحيث الجهاز إلعداد .الفاآسات استقبال من يتمكن لن الجهاز فإن وإال

Auto Answer )اآللي الرد(.
.الفاآس عمل اختبر.٨

حاجة في لست فإنك منه، الخلفي الجزء في للهاتف منفذين على يحتوي بك الخاص الكمبيوتر جهاز آان إذامالحظة 
الكمبيوتر بجهاز الهاتف طلب موديم في "OUT" بمنفذ الهاتف خط توصيل يمكنك .متوزازي مقسم استخدام إلى

.بك الخاص

بإرسال يقوم الذي الفاآس جهاز من فاآس نغمات وسمعت المكالمة على بالرد الجهاز قيام قبل الهاتف سماعة التقطت إذا
.يدويًا الفاآس مكالمة على بالرد تقوم أن فيجب الفاآس؛

التعليمات هذه اتبع الكمبيوتر، طلب ولموديم الهاتفية المكالمات وإجراء الفاآسات إلرسال الهاتف خط تستخدم آنت إذا
.الفاآس إعدادات لضبط

٩ الفصل

١٠٣ واإلدارة الضبط



DSL/ADSL آمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط
DSL/ADSL موديم على يحتوي بك الخاص الكمبيوتر جهاز آان إذا التعليمات هذه اتبع

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

متوازي مقسم2

DSL/ADSL مرشح3

الجهاز مع المزود الهاتف سلك4

DSL/ADSL موديم5

6Computer )آمبيوتر(

هاتف7

المتوازية التقسيم وحدة تحتوي( ).الوصلة اسم أيًضا عليه ويطلق( متوازي مقسم شراء إلى تحتاج سوفمالحظة 
وال الخطوط ثنائي لهاتف التقسيم وحدة تستخدم ال .مؤخرتها في   RJ-11   ومنفذي مقدمتها في واحد   RJ-11   منفذ على
).المؤخرة في ومقبس المقدمة في   RJ-11   منفذا بها متوازية تقسيم وحدة وال تسلسلية تقسيم وحدة

هاتفي باتصال آمبيوتر مودم مع الجهاز إلعداد
.DSL مزود من DSL مرشح على احصل.١

مع الهاتف رقم نفس في وتشترك المكتب / المنزل من أخرى أجزاء أي في الموجودة الهاتف أجهزةمالحظة 
عند الضوضاء بعض تسمع سوف فإنك وإال أخرى، DSL بمرشحات توصيلها إلى تحتاج سوف DSL خدمة
.المكالمات إجراء

الطرف بتوصيل قم ثم ،DSL بمرشح األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز، مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.٢
.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر

واستقبال إرسال من تتمكن ال فقد الجهاز، إلى DSL مرشح من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في أو المنزل في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات
.المكتب

(فقط الطرز بعض) للجهاز الفاآس إعداد ١٠٤



في  EXT-2  عليه المكتوب المنفذ من األبيض القابس بإزالة فقم المتوازي؛ النوع من الهاتف نظام لديك يوجد آان إذا.٣
.المنفذ بهذا الهاتف بتوصيل قم ثم الجهاز، من الخلفي الجزء

.المتوازي بالمقسم DSL مرشح صل.٤
.المتوازي بالمقسم DSL موديم صل.٥
.الحائطي بالمقبس المتوازي المقسم صل.٦
.الفاآس عمل اختبر.٧

عدد( Rings to Answer إعداد في بضبطها قمت التي الرنات عدد بعد آلًيا بالرد الجهاز يقوم الهاتف؛ يرن عندما
.الفاآس باستقبال الجهاز ويقوم الفاآس إرسال آلة إلى الفاآس استقبال نغمات إصدار في الجهاز يبدأ .)الرد قبل الرنات

المكالمات على الرد آلة مع مشترك فاآس/صوت خط :ط الحالة
المكالمات على رد آلة آذلك لديك وآان الهاتف رقم نفس على الفاآس ومكالمات الصوتية المكالمات تستقبل آنت إذا

.القسم هذا في موضح هو آما الجهاز بإعداد فقم هذا، الهاتف رقم على الصوتية

للجهاز خلفي منظر  ٩-٩ شكل

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

.الجهاز من الخلفي الجزء في  LINE-1  بالمنفذ لالتصال الجهاز مع المزود الهاتف سلك استخدم2

المكالمات على الرد آلة3

)اختياري( هاتف4

مكالمات على الرد آلة مع الفاآس مكالمات/الصوتية للمكالمات مشترك خط مع الجهاز إلعداد
.للجهاز الخلفي الجزء في  EXT-2  المسمى المنفذ من األبيض القابس بإزالة قم.١
في  EXT-2  عليه المكتوب بالمنفذ وبتوصيلها بالحائط الموجود الهاتف مقبس من المكالمات على الرد آلة افصل.٢

.للجهاز الخلفي الجزء

إرسال آلة من الفاآس نغمات تسجيل يتم فقد بالجهاز؛ مباشرًة المكالمات على الرد آلة توصيل عدم عندمالحظة 
.بالجهاز الفاآسات استقبال من تتمكن ال أنك المحتمل ومن المكالمات، على الرد آلة في الفاآس

قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.٣
.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل

من تتمكن ال فقد بالجهاز، بالحائط الموجود الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات واستقبال إرسال
.المكتب في أو المنزل

٩ الفصل

١٠٥ واإلدارة الضبط



إلى راحتك أجل من تحتاج فقد ,داخلي هاتف على بك الخاصة المكالمات على الرد آلة احتواء عدم عند )اختياري(.٤
".OUT" منفذ في المكالمات على الرد آلة من الخلفية بالجهة هاتف توصيل

المتوازية التقسيم وحدة شراء يمكن خارجي؛ هاتف بتوصيل المكالمات على الرد آلة لك تسمح لم إذامالحظة 
يمكن .بالجهاز والهاتف المكالمات على الرد آلة من آل لتوصيل )موصل آذلك عليها يطلق والذي( واستخدامها
.التوصيالت لهذه العادية الهاتف أسالك استخدام

.)اآللي الرد( Auto Answer إعداد بتشغيل قم.٥
.للرنات منخفض عدد بعد للرد المكالمات على الرد آلة بضبط قم.٦
في الممكن األقصى الرنات عدد إلى الجهاز في )الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer إعداد بتغيير قم.٧

).المنطقة/البلد حسب للرنات األقصى العدد يختلف( .الجهاز
.الفاآس عمل اختبر.٨

.المسجلة الرسالة بتشغيل تقوم ثم بتحديده، قمت الذي الرنات عدد بعد بالرد المكالمات على الرد آلة تقوم الهاتف يرن عندما
الجهاز يرسل واردة؛ فاآس نغمات عن الكشف حالة في .فاآس لنغمات "إنصاتًا" األثناء، هذه في المكالمة الجهاز سيراقب
آللة ويمكن الخط مراقبة عن الجهاز يتوقف فاآس نغمات هناك تكن لم وإذا الفاآس، باستقبال ويقوم فاآس استقبال نغمات
.صوتية رسالة تسجيل المكالمات على الرد

المكالمات على الرد وآلة الكمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط :ر الحالة
بخط متصلين رد وآلة آمبيوتر مودم آذلك لديك وآان الهاتف رقم نفس على والفاآس الصوتية المكالمات تستلم آنت إذا

.القسم هذا في الموضح النحو على الجهاز بإعداد فقم هذا، الهاتف

آن في والجهاز المودم استخدام من تتمكن فلن الجهاز، مع الهاتف خط في الكمبيوتر مودم الشتراك نظرًامالحظة 
إلرسال الكمبيوتر مودم استخدام عند واستقبالها الفاآسات إلرسال الجهاز استخدام يمكن ال المثال؛ سبيل على .واحد
.اإلنترنت إلى للوصول أو اإللكتروني البريد

مكالمات على الرد وآلة هاتفي باتصال آمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط•
مكالمات على الرد وآلة DSL/ADSL آمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط•

مكالمات على الرد وآلة هاتفي باتصال آمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط
راجع تبدأ؛ أن قبل .الكمبيوتر في توجد التي الهاتف منافذ لعدد تبًعا الكمبيوتر؛ مع الجهاز لضبط مختلفتان طريقتان هناك

.منفذين على أو واحد منفذ على احتوى إذا لمعرفة الكمبيوتر

آذلك عليها يطلق والذي( متوازية تقسيم وحدة شراء إلى فتحتاج واحد؛ هاتف منفذ على الكمبيوتر احتواء حالة في•
  RJ-11   ومنفذي مقدمتها في واحد   RJ-11   منفذ على المتوازية التقسيم وحدة تحتوي( .أدناه موضح هو آما ،)موصل

منفذا بها متوازية تقسيم وحدة وال تسلسلية تقسيم وحدة وال الخطوط ثنائي لهاتف التقسيم وحدة تستخدم ال .مؤخرتها في
  RJ-11   المؤخرة في ومقبس المقدمة في.(

المتوازية التقسيم لوحدة مثال  ١٠-٩ شكل

(فقط الطرز بعض) للجهاز الفاآس إعداد ١٠٦



.أدناه موضح هو آما الجهاز بإعداد فقم واحد؛ هاتف منفذ على الكمبيوتر احتواء حالة في•

للجهاز خلفي منظر  ١١-٩ شكل

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

المتوازي بالقسم متصل الهاتف سلك2

متوازي مقسم3

)اختياري( هاتف4

المكالمات على الرد آلة5

مودم مع آمبيوتر6

"LINE-1 " بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم7

واحد هاتف بمنفذ الكمبيوتر جهاز مثل الهاتف خط نفس على الجهاز إلعداد
.للجهاز الخلفي الجزء في  EXT-2  المسمى المنفذ من األبيض القابس بإزالة قم.١
إلى )بالكمبيوتر الخاص هاتفي طلب مودم( الكمبيوتر جهاز خلف من بالتوصيل يقوم الذي الهاتف سلك عن ابحث.٢

 EXT-2  المسمى المنفذ في وأدخله بالحائط الموجود الهاتف مقبس من الكابل افصل .بالحائط الموجود الهاتف مقبس
.للجهاز الخلفي الجزء في

في  EXT-2  عليه المكتوب بالمنفذ وبتوصيلها بالحائط الموجود الهاتف مقبس من المكالمات على الرد آلة افصل.٣
.للجهاز الخلفي الجزء

إرسال آلة من الفاآس نغمات تسجيل يتم فقد بالجهاز؛ مباشرًة المكالمات على الرد آلة توصيل عدم عندمالحظة 
.بالجهاز الفاآسات استقبال من تتمكن ال أنك المحتمل ومن المكالمات، على الرد آلة في الفاآس

قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.٤
.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل

من تتمكن ال فقد بالجهاز، بالحائط الموجود الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات واستقبال إرسال
.المكتب في أو المنزل

٩ الفصل

١٠٧ واإلدارة الضبط



إلى راحتك أجل من تحتاج فقد ,داخلي هاتف على بك الخاصة المكالمات على الرد آلة احتواء عدم عند )اختياري(.٥
".OUT" منفذ في المكالمات على الرد آلة من الخلفية بالجهة هاتف توصيل

المتوازية التقسيم وحدة شراء يمكن خارجي؛ هاتف بتوصيل المكالمات على الرد آلة لك تسمح لم إذامالحظة 
يمكن .بالجهاز والهاتف المكالمات على الرد آلة من آل لتوصيل )موصل آذلك عليها يطلق والذي( واستخدامها
.التوصيالت لهذه العادية الهاتف أسالك استخدام

.اإلعداد هذا تشغيل بإيقاف فقم آلًيا، الكمبيوتر على الفاآسات استقبال إلى مضبوطًا بك الخاص المودم برنامج آان إذا.٦

من الجهاز يتمكن فلن المودم، برنامج في للفاآسات اآللي االستقبال إعداد تشغيل إيقاف عدم عندمالحظة 
.الفاآسات استقبال

.)اآللي الرد( Auto Answer إعداد بتشغيل قم.٧
.للرنات منخفض عدد بعد للرد المكالمات على الرد آلة بضبط قم.٨
في الممكن األقصى الرنات عدد إلى الجهاز في )الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer إعداد بتغيير قم.٩

).المنطقة/البلد حسب للرنات األقصى العدد يختلف( .الجهاز
.الفاآس عمل اختبر.١٠

مقسم استخدام إلى حاجة في لست فإنك للهاتف، منفذين على يحتوي آمبيوتر جهاز تستخدم آنت إذامالحظة 
.الكمبيوتر من الخلفي الجانب في "OUT" بمنفذ اآللي الرد آلة توصيل يمكنك .متوزازي

.المسجلة الرسالة بتشغيل تقوم ثم بتحديده، قمت الذي الرنات عدد بعد بالرد المكالمات على الرد آلة تقوم الهاتف يرن عندما
الجهاز يرسل واردة؛ فاآس نغمات عن الكشف حالة في .فاآس لنغمات "إنصاتًا" األثناء، هذه في المكالمة الجهاز سيراقب
آللة ويمكن الخط مراقبة عن الجهاز يتوقف فاآس نغمات هناك تكن لم وإذا الفاآس، باستقبال ويقوم فاآس استقبال نغمات
.صوتية رسالة تسجيل المكالمات على الرد

مكالمات على الرد وآلة DSL/ADSL آمبيوتر مودم مع مشترك فاآس/صوت خط

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

متوازي مقسم2

DSL/ADSL مرشح3

.الجهاز من الخلفي الجزء في  LINE-1  بالمنفذ متصل الجهاز مع المزود الهاتف سلك4

DSL/ADSL موديم5

6Computer )آمبيوتر(

المكالمات على الرد آلة7

(فقط الطرز بعض) للجهاز الفاآس إعداد ١٠٨



)اختياري( هاتف8

المتوازية التقسيم وحدة تحتوي( ).الوصلة اسم أيًضا عليه ويطلق( متوازي مقسم شراء إلى تحتاج سوفمالحظة 
وال الخطوط ثنائي لهاتف التقسيم وحدة تستخدم ال .مؤخرتها في   RJ-11   ومنفذي مقدمتها في واحد   RJ-11   منفذ على
).المؤخرة في ومقبس المقدمة في   RJ-11   منفذا بها متوازية تقسيم وحدة وال تسلسلية تقسيم وحدة

هاتفي باتصال آمبيوتر مودم مع الجهاز إلعداد
.DSL/ADSL مزود من DSL/ADSL مرشح على احصل.١

مع الهاتف رقم نفس في وتشترك المكتب / المنزل من أخرى أجزاء أي في الموجودة الهاتف أجهزةمالحظة 
بعض تسمع سوف فإنك وإال أخرى، DSL/ADSL بمرشحات توصيلها إلى تحتاج سوف DSL/ADSL خدمة

.المكالمات إجراء عند الضوضاء

بتوصيل قم ثم ،DSL/ADSL بمرشح األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز، مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.٢
.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف

إرسال من تتمكن ال فقد بالجهاز، DSL/ADSL مرشح من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
المنزل في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات واستقبال

.المكتب في أو

.بالمقسم DSL/ADSL مرشح صل.٣
في  EXT-2  عليه المكتوب بالمنفذ وبتوصيلها بالحائط الموجود الهاتف مقبس من المكالمات على الرد آلة افصل.٤

.للجهاز الخلفي الجزء

إرسال آلة من الفاآس نغمات تسجيل يتم فقد بالجهاز؛ مباشرًة المكالمات على الرد آلة توصيل عدم عندمالحظة 
.بالجهاز الفاآسات استقبال من تتمكن ال أنك المحتمل ومن المكالمات، على الرد آلة في الفاآس

.المتوازي بالمقسم DSL موديم صل.٥
.الحائطي بالمقبس المتوازي المقسم صل.٦
.للرنات منخفض عدد بعد للرد المكالمات على الرد آلة بضبط قم.٧
.الجهاز في الممكن األقصى الرنات عدد إلى الجهاز في )الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer إعداد بتغيير قم.٨

.المنطقة/البلد حسب للرنات األقصى العدد يختلفمالحظة 

.الفاآس عمل اختبر.٩
.المسجلة الرسالة بتشغيل تقوم ثم بتحديده، قمت الذي الرنات عدد بعد بالرد المكالمات على الرد آلة تقوم ,هاتفك يرن عندما

يرسل سوف واردة؛ فاآس نغمات عن الكشف حالة في .فاآس لنغمات "إنصاتًا" األثناء، هذه في المكالمة الجهاز سيراقب
ويمكن الخط مراقبة عن الجهاز يتوقف فاآس نغمات هناك تكن لم وإذا الفاآس، باستقبال ويقوم فاآس استقبال نغمات الجهاز
.صوتية رسالة تسجيل المكالمات على الرد آللة

لضبط التعليمات هذه اتبع ،DSL ولموديم الهاتفية المكالمات وإجراء الفاآسات إلرسال الهاتف خط نفس تستخدم آنت إذا
.الفاآس إعدادات

٩ الفصل
)تابع(

١٠٩ واإلدارة الضبط



صوتي وبريد الهاتفي للطلب آمبيوتر طلب مودم مع فاآس/صوت مشترك خط :ز الحالة
هاتفي باتصال آمبيوتر مودم وتستخدم الهاتف، رقم نفس على الفاآس ومكالمات الصوتية المكالمات من آال تستقبل آنت إذا
النحو على الجهاز بإعداد فقم الهاتف، شرآة خالل من الصوتي البريد خدمة في آذلك مشترآًا وآنت الهاتف خط نفس على

.القسم هذا في الموضح

تستخدمه الذي الهاتفي الرقم نفس على الصوتي البريد خدمة استخدام عند آلًيا الفاآسات استقبال من تتمكن لنمالحظة 
شخصيًا للرد جاهًزا تكون أن عليك يجب أنه ذلك ويعني يدوًيا؛ الفاآسات استقبال عليك يجب .الفاآس مكالمات في
في لالشتراك الهاتف بشرآة فاتصل آلًيا، الفاآسات استقبال ذلك من بدًال تريد آنت إذا .الواردة الفاآس مكالمات على
.الفاآسات واستقبال إلرسال مستقل هاتف خط على الحصول أو المميز، الرنين خدمة

سبيل على .واحد آن في والجهاز المودم استخدام من تتمكن فلن الجهاز، مع الهاتف خط في الكمبيوتر مودم الشتراك نظرًا
أو اإللكتروني البريد إلرسال الكمبيوتر مودم استخدام عند واستقبالها الفاآسات إلرسال الجهاز استخدام يمكن ال المثال؛
.اإلنترنت إلى للوصول

تبدأ؛ أن قبل .الكمبيوتر في توجد التي الهاتف منافذ لعدد تبًعا وذلك الكمبيوتر، مع الجهاز إلعداد مختلفتان طريقتان هناك
.منفذين على أو واحد منفذ على احتوى إذا لمعرفة الكمبيوتر راجع

آذلك عليها يطلق والذي( متوازية تقسيم وحدة شراء إلى فتحتاج واحد؛ هاتف منفذ على الكمبيوتر احتواء حالة في•
  RJ-11   ومنفذي مقدمتها في واحد   RJ-11   منفذ على المتوازية التقسيم وحدة تحتوي( .أدناه موضح هو آما ،)موصل

منفذا بها متوازية تقسيم وحدة وال تسلسلية تقسيم وحدة وال الخطوط ثنائي لهاتف التقسيم وحدة تستخدم ال .مؤخرتها في
  RJ-11   المؤخرة في ومقبس المقدمة في.(

المتوازية التقسيم لوحدة مثال  ١٢-٩ شكل

.أدناه موضح هو آما الجهاز بإعداد فقم الهاتف؛ منفذي على الكمبيوتر احتواء حالة في•

للجهاز خلفي منظر  ١٣-٩ شكل

بالحائط الموجود الهاتف مقبس1

 LINE-1  بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم2

مودم مع آمبيوتر3

هاتف4

(فقط الطرز بعض) للجهاز الفاآس إعداد ١١٠



الهاتف منفذي مع الكمبيوتر جهاز مثل الهاتف خط نفس على الجهاز إلعداد
.للجهاز الخلفي الجزء في  EXT-2  المسمى المنفذ من األبيض القابس بإزالة قم.١
إلى )بالكمبيوتر الخاص هاتفي طلب مودم( الكمبيوتر جهاز خلف من بالتوصيل يقوم الذي الهاتف سلك عن ابحث.٢

 EXT-2  المسمى المنفذ في وأدخله بالحائط الموجود الهاتف مقبس من الكابل افصل .بالحائط الموجود الهاتف مقبس
.للجهاز الخلفي الجزء في

.هاتفي باتصال آمبيوتر مودم من الخلفية الجهة في  " OUT "  بمنفذ هاتف بتوصيل قم.٣
قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.٤

.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل

من تتمكن ال فقد بالجهاز، بالحائط الموجود الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الكابل تستخدم لم إذامالحظة 
في لديك توجد قد التي الهاتف أسالك عن يختلف هذا الخاص الهاتف سلك إن .بنجاح الفاآسات واستقبال إرسال
.المكتب في أو المنزل

.اإلعداد هذا تشغيل بإيقاف فقم آلًيا، الكمبيوتر على الفاآسات استقبال إلى مضبوطًا بك الخاص المودم برنامج آان إذا.٥

من الجهاز يتمكن فلن المودم، برنامج في للفاآسات اآللي االستقبال إعداد تشغيل إيقاف عدم عندمالحظة 
.الفاآسات استقبال

.)اآللي الرد( Auto Answer إعداد تشغيل بإيقاف قم.٦
.الفاآس عمل اختبر.٧

.الفاآسات استقبال من يتمكن لن الجهاز فإن وإال الواردة، الفاآس مكالمات على بنفسك ترد لكي متواجدًا تكون أن يجب

المسلسل النوع من الفاآس إعداد
المسلسل، النوع من هاتف نظام استخدام طريق عن الفاآسات إلرسال الجهاز إعدادات ضبط حول المعلومات من لمزيد
.منطقتك / ببلدك الخاصة التعليمات على للحصول اإلنترنت على الفاآس تكوين صفحة راجع

www.hp.com/at/faxconfigالنمسا

www.hp.com/de/faxconfigألمانيا

www.hp.com/ch/fr/faxconfig)الفرنسية( سويسرا

www.hp.com/ch/de/faxconfig)األلمانية( سويسرا

www.hp.com/uk/faxconfigالمتحدة المملكة

www.hp.fi/faxconfigفنلندا

www.hp.dk/faxconfigالدانمرك

www.hp.se/faxconfigالسويد

www.hp.no/faxconfigالنرويج

www.hp.nl/faxconfigهولندا

www.hp.be/nl/faxconfig)هولندي( بلجيكا

www.hp.be/fr/faxconfig)فرنسي( بلجيكا

www.hp.pt/faxconfigلبرتغال

www.hp.es/faxconfigإسبانيا

www.hp.com/fr/faxconfigفرنسا

٩ الفصل

١١١ واإلدارة الضبط
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www.hp.com/ie/faxconfigأيرلندا

www.hp.com/it/faxconfigإيطاليا

)Windows( الجهاز ضبط
.اتصال شبكة عبر آخرين مستخدمين مع الجهاز مشارآة يمكنك أو بالكمبيوتر مباشرًة الجهاز توصيل يمكنك

برنامج تشغيل يتسنى حتى الكمبيوتر على Microsoft Internet Explorer 6.0 برنامج تثبيت يجبمالحظة 
.التثبيت

أو Windows 2000 التشغيل نظام على الطابعة تشغيل برنامج لتثبيت المسئول صالحيات لديك يكون أن يجب آما
Windows XP أو Windows Server 2003.

أسهل لك يوفر بحيث مصمم التثبيت برنامج ألن البرنامج تثبيت بعد الجهاز بتوصيل HP شرآة توصي الجهاز، إعداد عند
.البرنامج تثبيت قبل الجهاز لتوصيل فراجع أوال، الكابل بتوصيل قمت إذا ولكن، .اإلطالق على إعداد عملية

المباشر التوصيل
.USB آابل باستخدام آمبيوتر بجهاز مباشرًة الجهاز توصيل يمكنك

يمكنك فإنه ،Windows بنظام يعمل بكمبيوتر الجهاز بتوصيل وقمت الجهاز برنامج بتثبيت قمت إذامالحظة 
.الجهاز برنامج تثبيت إلعادة الحاجة دون USB آابالت خالل من الكمبيوتر نفس إلى إضافية أجهزة توصيل

أسهل لك يوفر بحيث مصمم التثبيت برنامج ألن البرنامج تثبيت بعد الجهاز بتوصيل HP شرآة توصي الجهاز، إعداد عند
.البرنامج تثبيت قبل الجهاز لتوصيل فراجع أوال، الكابل بتوصيل قمت إذا ولكن، .اإلطالق على إعداد عملية

)مستحسن( الجهاز توصيل قبل البرنامج لتثبيت
.تشغيلها جاري تطبيقات أي أغلق.١
لم إذا .تلقائيا المضغوط القرص قائمة تبدأ .المضغوطة األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص أدخل.٢

)..البدء( Starter المضغوط بالقرص اإلعداد رمز فوق مزدوًجا نقًرا فانقر تلقائًيا، المضغوط القرص قائمة تبدأ
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع تثبيت فوق انقر المضغوط، القرص قائمة من.٣
على العثور مرشد يظهر .USB آابل باستخدام آمبيوتر بجهاز مباشرًة وتوصيله الجهاز بتشغيل قم الطلب، وعند.٤

Printers مجلد في الجهاز رمز إنشاء ويتم الكمبيوتر شاشة على Found New Hardware جديد جهاز
".طابعات"

.الجهاز استخدام إلى الحاجة عند الحق وقت في USB آابل توصيل يمكنكمالحظة 

والمعروف االتصال شبكة ضبط من المبسط الشكل باستخدام أخرى آمبيوتر أجهزة مع الجهاز مشارآة آذلك يمكنك
.محلية شبكة على الجهاز لمشارآة راجع المعلومات، من للمزيد .المحلية المشارآة اتصال شبكة باسم

البرنامج تثبيت قبل الجهاز لتوصيل
جهاز على العثور Found New Hardware مرشد يظهر البرنامج، تثبيت قبل بالكمبيوتر الجهاز توصيل حالة في

.الكمبيوتر شاشة على جديد

قمت فإذا .التثبيت برنامج تشغيل أثناء منه الكابل فصل أو تشغيله بإيقاف تقم فال الجهاز، بتشغيل قمت إذامالحظة 
.العملية التثبيت برنامج ينهي فلن بذلك،

)تابع(

(Windows) الجهاز ضبط ١١٢

http://www.hp.com/ie/faxconfig
http://www.hp.com/it/faxconfig


برنامج موقع تحديد طرق يعرض الذي )جديد جهاز على العثور( Found New Hardware الحوار مربع في.١
).التالي( Next فوق انقر ثم )متقدم( Advanced الخيار حدد الطابعة، تشغيل

.الطابعة تشغيل برنامج عن تلقائي بحث بإجراء يقوم جديد جهاز على العثور معالج تدع المالحظة 

.األخرى االختيار مربعات تحديد عدم من وتأآد التشغيل برنامج موقع بتحديد الخاص االختيار مربع حدد.٢
المضغوط، القرص قائمة ظهرت ما إذا .المضغوطة األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص أدخل.٣

.بإغالقها فقم
.OK فوق انقر ثم )مثال D( المضغوط )البدء( Starter قرص على الموجود الجذري الدليل إلى انتقل.٤
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )التالي( Next فوق انقر.٥
المرشد يبدأ ).جديد جهاز على العثور( Found New Hardware مرشد إلغالق )إنهاء( Finish فوق انقر.٦

).قليلة لحظات ذلك يستغرق قد( تلقائًيا التثبيت برنامج
.التثبيت عملية بإتمام قم.٧

االتصال شبكة ضبط من المبسط الشكل باستخدام أخرى آمبيوتر أجهزة مع الجهاز مشارآة آذلك يمكنكمالحظة 
.محلية شبكة على الجهاز لمشارآة راجع المعلومات، من للمزيد .المحلية المشارآة اتصال شبكة باسم والمعروف

محلية شبكة على الجهاز لمشارآة
وتتم )المزود باسم يعرف والذي( المحدد بالكمبيوتر USB بمنفذ مباشرة الجهاز توصيل يتم المحلية، الشبكات إحدى في

).العمالء( األخرى الكمبيوتر أجهزة عبر مشارآته

سبيل على .آمزود تشغيل نظام بأحدث يعمل الذي الكمبيوتر استخدم مباشرة، متصل جهاز مشارآة عندمالحظة 
أقدم، Windows بإصدار يعمل آخر آمبيوتر وهناك Windows XP بنظام يعمل آمبيوتر لديك آان إذا المثال،
.آمزود Windows XP بنظام يعمل الذي الكمبيوتر فاستخدم

المتصل الكمبيوتر أن العلم مع .قليًال االستخدام يكون عندما أو الصغيرة العمل مجموعات في فقط التكوين هذا استخدم
.بالجهاز بالطباعة المستخدمين من العديد قيام عند بطيًئا يصبح

.مشارآتها يمكن فال والفاآس والنسخ المسح أما .الطباعة وظيفة على المشارآة تقتصر

.وفاآسات طابعات أو طابعات فوق انقر ثم ،إعدادات إلى أشر ،ابدأ فوق انقر.١
ـ أو ـ

.طابعات على مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،التحكم لوحة انقر ثم ،ابدأ الزر انقر
التبويب عالمة فوق انقر ثم ،)خصائص( Properties فوق انقر ثم الجهاز، رمز فوق األيمن الماوس بزر انقر.٢

Sharing )مشارآة.(
.له مشارآة اسم وحدد الجهاز، لمشارآة الخيار فوق انقر.٣
Additional فوق انقر ،Windows من أخرى بإصدارات تعمل عميلة آمبيوتر أجهزة مع الجهاز لمشارآة.٤

Drivers )إضافية تشغيل برامج( قرص إدخال يجب .المستخدمين يالئم بما تشغيلها برامج لتثبيت Starter )البدء(
.المضغوطة األقراص محرك في المضغوط

الشبكة توصيل
بشبكة مباشرة بتوصيله االتصال شبكة بيئات أحد في مشارآته يمكن االتصال، شبكة بإمكانات مزوًدا الجهاز آان إذا

شبكة على يعمل آمبيوتر أي من داخلي إنترنت مزود باستخدام الجهاز إدارة إمكانية االتصال من النوع هذا ويتيح .االتصال
.االتصال

برنامج تشغيل يتسنى حتى الكمبيوتر على Microsoft Internet Explorer 6.0 برنامج تثبيت يجبمالحظة 
.التثبيت

٩ الفصل

١١٣ واإلدارة الضبط



:لديك االتصال شبكة بنوع الخاص التثبيت خيار اختر

على الجهاز برنامج بتثبيت فقم طباعة، آمزود يعمل آمبيوتر جهاز االتصال بشبكة آان إذا :ملقم/عميل اتصال شبكة•
على الجهاز تثبيت راجع المعلومات، من للمزيد .العميلة الكمبيوتر أجهزة على الجهاز برنامج بتثبيت قم ثم المزود،
.الجهاز وظائف آل بمشارآة لك تسمح ال الطريقة هذه . عميلة آمبيوتر أجهزة على الجهاز برنامج لتثبيتو الشبكة
.فقط الطباعة على العميلة األجهزة تقتصر حيث

آمبيوتر جهاز وجود دون اتصال شبكة( نظير إلى نظير نوع من لديك االتصال شبكة آانت إذا :نظير إلى نظير شبكة•
راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز تستخدم التي الكمبيوتر أجهزة على البرنامج بتثبيت فقم ،)طباعة آملقم يعمل
.الشبكة على الجهاز تثبيت

معالج باستخدام االتصال شبكات من النوعين آال على االتصال شبكة طابعات بأحد االتصال يمكنك ذلك، إلى باإلضافة
 طابعة إضافة وظيفة باستخدام التشغيل برنامج تثبيت راجع المعلومات، من للمزيد .Windows نظام في طابعة إضافة

Add Printer.

الشبكة على الجهاز تثبيت
:التالية االتصال شبكات حاالت في الجهاز برنامج لتثبيت التالية الخطوات اتبع

)طباعة آملقم يعمل آمبيوتر جهاز وجود دون اتصال شبكة( نظير إلى نظير نوع من لديك االتصال شبكة آانت إذا
.بالشبكة الجهاز صل ثم ' بالجهاز الخاص االتصال شبكة منفذ من الواقي الغطاء أزل.١
.طباعة آمزود يعمل الذي الكمبيوتر في عاملة تطبيقات وأي أخرى أطراف من حماية برنامج أي أغلق.٢
في .تلقائيا المضغوط القرص قائمة تظهر .المضغوطة األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص أدخل.٣

ثم بالكمبيوتر الخاص المضغوطة األقراص محرك استعرض تلقائي، بشكل المضغوط القرص قائمة تشغيل عدم حالة
.setup.exe التنفيذي الملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )تثبيت( Install فوق انقر المضغوط، القرص قائمة من.٤
ال/سلكية شبكة( Wired network/Wireless بتحديد قم ،)التوصيل نوع( Connection Type شاشة في.٥

.)التالي( Next انقر ثم ،)سلكية
.التثبيت عملية إلتمام الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٦

على الجهاز برنامج لتثبيت راجع ،Windows بنظام تعمل عميلة آمبيوتر أجهزة مع الجهاز لمشارآةمالحظة 
.محلية شبكة على الجهاز لمشارآة و عميلة آمبيوتر أجهزة

عميلة آمبيوتر أجهزة على الجهاز برنامج لتثبيت
على ويجب .الطباعة وظائف مشارآة يمكن طباعة، آمزود يعمل الذي الكمبيوتر جهاز على تشغيل برامج تثبيت بعد

).العميلة( الكمبيوتر أجهزة على البرنامج تثبيت الشبكة جهاز استخدام يريدون الذين Windows مستخدمي

:التالية بالطرق بالجهاز االتصال عميل آمبيوتر لجهاز يمكن
من للمزيد .االتصال شبكة تثبيت إرشادات اتبع ثم ،طابعة إضافة فوق مزدوًجا نقًرا انقر ،"طابعات" مجلد في•

.Add Printer طابعة إضافة وظيفة باستخدام التشغيل برنامج تثبيت راجع المعلومات،
).طابعات( Printers مجلد إلى به الخاص الرمز اسحب ثم الجهاز إلى تصل حتى استعرض االتصال، شبكة خالل من•
ملفات توجد ؛CD اسطوانة في .االتصال شبكة على الموجود INF ملف خالل من البرنامج وثبِّت الجهاز أضف•

INF لالسطوانة الجذر الدليل في.

Add Printer طابعة إضافة وظيفة باستخدام التشغيل برنامج تثبيت
.وفاآسات طابعات أو طابعات فوق انقر ثم ،إعدادات إلى أشر ،ابدأ فوق انقر.١

ـ أو ـ
.طابعات على مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،التحكم لوحة انقر ثم ،ابدأ الزر انقر

.التالي فوق انقر ثم ,طابعة إضافة فوق مزدوًجا نقًرا انقر.٢
.اتصال شبكة طابعة ملقم أو اتصال شبكة طابعة حدد.٣

(Windows) الجهاز ضبط ١١٤



.التالي فوق انقر.٤
:يلي مما واحدًا اعمل.٥

مطالبتك عند ).التالي( Next فوق انقر ثم مشارآته تم الذي للجهاز االنتظار قائمة اسم أو االتصال شبكة مسار اآتب
).خاص قرص( Have Disk فوق انقر الجهاز؛ طراز بتحديد
.المشترآة الطابعات قائمة في الجهاز موقع وحدد )التالي( Next فوق أنقر

.التثبيت إلتمام الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع التالي فوق انقر.٦

)Mac OS( الجهاز ضبط
بين الجهاز مشارآة يمكنك أو ،USB آابل باستخدام واحد Macintosh آمبيوتر جهاز مع الجهاز استخدام يمكنك

.اتصال شبكة عبر آخرين مستخدمين

:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

المباشر االتصال أو الشبكة التصال البرنامج تثبيت•
محلية اتصال شبكة على الجهاز لمشارآة•

المباشر االتصال أو الشبكة التصال البرنامج تثبيت
.USB آابل خالل من الكمبيوتر بجهاز الجهاز بتوصيل قم.١
القرص رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر .المضغوطة األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص أدخل.٢

Installer مجلد موقع تحديد أيًضا يمكنك .اإلعداد رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم المكتب، سطح على المضغوط
.المضغوط )البدء( Starter قرص على )المثبت(

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )البرنامج تثبيت( Install Software فوق انقر.٣
.آخرين Macintosh آمبيوتر أجهزة مستخدمي مع الجهاز بمشارآة قم األمر، لزم إذا.٤

من للمزيد .آخرين Macintosh آمبيوتر أجهزة مستخدمي مع الجهاز بمشارآة قم :المباشر االتصال•
.محلية اتصال شبكة على الجهاز لمشارآة راجع المعلومات،

شبكة عبر الجهاز استخدام يريدون الذين Macintosh آمبيوتر أجهزة مستخدمي على يجب :بالشبكة االتصال•
.لديهم الكمبيوتر أجهزة على الجهاز برنامج تثبيت االتصال

 محلية اتصال شبكة على الجهاز لمشارآة
االتصال شبكة ضبط من المبسط الشكل باستخدام أخرى آمبيوتر أجهزة مع مشارآتها يمكنك مباشرًة، الجهاز توصيل عند

يكون عندما أو الصغيرة العمل مجموعات في فقط التكوين هذا استخدم .المحلية المشارآة اتصال شبكة باسم والمعروف
.بالجهاز بالطباعة المستخدمين من العديد قيام عند بطيًئا يصبح المتصل الكمبيوتر أن العلم مع .قليًال االستخدام

:التالية العناصر Mac OS نظام بيئة عبر للمشارآة األساسية المتطلبات وتشمل
عناوين تخصيص يتم أن ويجب ،TCP/IP البروتوآول عبر بالشبكة Macintosh آمبيوتر أجهز تتصل أن يجب•

IP لها. )AppleTalk مدعوم غير(.
.المضيف Macintosh آمبيوتر بجهاز المضمن USB بمنفذ مشارآته المطلوب الجهاز توصيل ويجب•
آمبيوتر جهاز من آل على المثبت بالجهاز الخاص PPD أو تشغيله وبرنامج الجهاز مشارآة برنامج تثبيت ويجب•

Macintosh آمبيوتر وأجهزة المضيف Macintosh برنامج تشغيل يمكنك( .المشترك الجهاز تستخدم التي العميلة
.)به المرتبطة التعليمات وملفات الجهاز مشارآة برنامج لتثبيت التثبيت

٩ الفصل

١١٥ واإلدارة الضبط



الخاص الويب موقع على الدعم معلومات إلى ارجع ،USB منفذ خالل من الجهاز مشارآة حول المعلومات من للمزيد
 .بالكمبيوتر Apple Macintosh Help تعليمات إلى ارجع أو  Apple (www.apple.com)  بشرآة

Mac OS بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة من العديد بين الجهاز لمشارآة
وتبًعا .بالطابعة المتصلة )والعميلة المضيف( Macintosh آمبيوتر أجهزة آل في الجهاز مشارآة ميزة بتشغيل قم.١

:يلي مما أًيا نفذ ؛ OS التشغيل نظام إلصدار
•Mac OS 10.3: افتح System Preferences )النظام تفضيالت(، انقر ثم Print & Fax )طباعة

Share my printers with other computers للخيار المجاور المربع في عالمة ضع ثم ),وفاآس
).األخرى الكمبيوتر أجهزة مع طابعاتي مشارآة(

•Mac OS 10.4: افتح System Preferences )النظام تفضيالت(، انقر ثم Print & Fax )طباعة
Share للخيار المجاور المربع في عالمة ضع ثم ،)مشارآة( Sharing التبويب عالمة انقر ثم ),وفاآس

these printers with other computers )ثم )األخرى الكمبيوتر أجهزة مع الطابعات تلك مشارآة
.مشارآتها تريد التي الطابعة حدد

:يلي ما نفذ الشبكة؛ في )العميلة( األخرى Macintosh آمبيوتر أجهزة من للطباعة.٢
.طباعته المطلوب المستند في )الصفحة إعداد( Page Setup اختر ثم ،)ملف( File فوق انقر.أ
الطابعات( Shared Printers اختر ثم ،)تنسيق( Format for للعنصر المجاورة المنسدلة القائمة في.ب

.الجهاز اختر ثم ،)المشترآة
).موافق( OK فوق انقر ثم )الورق حجم( Paper Size حدد.ج
).طباعة( Print اختر ثم ،)ملف( File فوق انقر المستند؛ في.د
)المشترآة الطابعات( Shared Printers اختر ثم ،)الطابعة( Printer للعنصر المجاورة المنسدلة القائمة في.هـ

.الجهاز اختر ثم ،
).طباعة( Print فوق انقر ثم األمر، لزم ذا إ إضافية بإعدادات قم.و

)فقط الطرز بعض( الالسلكي لالتصال الجهاز إعداد
:التالية الطرق إحدى باستخدام الالسلكي لالتصال الجهاز إعداد يمكنك

 *  Ad hoc  التحتية البنيةالالسلكي االتصال نمط

التحكم لوحة

الشبكة آابل
 نظام( السلكية شبكة على الجهاز إعداد راجع المعلومات، من للمزيد

Mac OS( المثبت باستخدام الالسلكي االتصال إعداد أو )نظام 
Windows(.

SecureEasySetup
 وظيفة باستخدام السلكي اتصال إعداد راجع المعلومات، من للمزيد

SecureEasySetup.

 

.االسطوانة في Wireless Connection Utility المساعدة الالسلكي التوصيل أداة باستخدام خاصة شبكة إعداد يمكن *

.الالسلكية المشاآل حل راجع مشكلة، أّي واجهتك إذامالحظة 

Starter قرص خالل من األقل على واحدة مرة التثبيت برنامج تشغيل يجب السلكي، اتصال أي مع الجهاز الستخدام
.السلكي اتصال وإنشاء المضغوط )البدء(

.شبكة آابل باستخدام االتصال بشبكة الجهاز اتصال عدم من تأآد

.مرآبة السلكية 802.11 بطاقة أو مدمجة 802.11 شبكة إمكانات على اإلرسال جهاز يحتوي أن ويجب

.subnet الشبكة قناع نفس في موجودة تستخدمه التي الكمبيوتر وأجهزة الجهاز يكون أن يجب

(فقط الطرز بعض) الالسلكي لالتصال الجهاز إعداد ١١٦

http://www.apple.com


مسؤولي من المعلومات على احصل .لديك االتصال شبكة إعدادات على التعرف في ترغب قد الجهاز، برنامج تثبيت قبل
:التالية المهام أآمل أو النظام،

أو تحتية بنية( االتصال ونمط )SSID( الخدمات مجموعة معرف أو بك الخاصة ' االتصال شبكة اسم على احصل•
الخاصة االتصال شبكة لبطاقة أو ' )WAP( للشبكة الالسلكية الوصول لنقطة المساعدة التكوين أداة من )خاصة

'. بالكمبيوتر
).WEP( السلكي المعادل بروتوآول مثل لديك، االتصال شبكة في المستخدم التشفير نوع على تعرف•
.االسلكي بجهاز الخاص التشفير مفتاح أو األمان مرور آلمة على تعرف•

802.11 نوع من الالسلكية االتصال شبكة إعدادات على التعرف
) SSID (  الشبكة اسم
".hpsetup" باسم )SSID( الخدمات مجموعة معرف عن أو الالسلكية االتصال شبكة اسم عن افتراضًيا الجهاز يبحث
.مختلف )SSID( شبكة اسم االتصال لشبكة يكون وقد

االتصال نمط
:وهما االتصال لنمط خياران هانك

•Ad hoc: الخاصة الشبكات في ad hocنمط على الجهاز ضبط يتم ؛ ad hoc، باألجهزة مباشرة ويتصل
).WAP( السلكي اتصال بنقطة لالستعانة الحاجة دون األخرى الالسلكية
:التالية الشروط ad hoc نوع من شبكة على األجهزة آل تستوفي أن ويجب

802.11 معيار مع التوافق•
ad hoc على االتصال نمط ضبط•
)SSID( الشبكة اسم نفس ضبط•
القناة نفس وعلى الفرعية الشبكة نفس على وجودها•
802.11 أمان إعدادات نفس ضبط•

•Infrastructure )التحتية البنية شبكات نوع من الشبكات في ):به موصى infrastructure، نمط ضبط يتم
أم سلكية األجهزة آانت سواء االتصال، شبكة على األخرى باألجهزة الجهاز ويتصل التحتية، البنية نوع على االتصال
شبكات على عّبارات أو موجهات بمثابة الالسلكي االتصال نقاط وتعمل ).WAP( السلكي اتصال نقطة عبر السلكية
.الصغيرة االتصال

األمان إعدادات

.الشبكة تكوين صفحة جيًدا افهم راجع للجهاز؛ المتوفرة اإلعدادات لمعرفةمالحظة 

/www.weca.net/opensection/pdf الموقع بزيارة تفضل الالسلكي، األمان حول المعلومات من لمزيد
whitepaper_wi-fi_security4-29-03.pdf.

أمان إعداد يتطلب ال والذي )'مفتوح( Open' هو' للجهاز االفتراضي المصنع إعداد :االتصال شبكة مصادقة•
'،)مشترآة( Shared' '،)مشارآة ثم فتح( OpenThenShared' هي االخرى الممكنة القيم .التشفير أو للمصادقة

). ®Wi-Fi  بروتوآول خالل من اآلمن للوصول المسبق المشارآة مفتاح( 'WPA-PSK' و
الحالية Wi-Fi شبكة على over-the-air الجوية البيانات إلى التحكم ووصول حماية مستوى من WPA يزيد

.القياسي 802.11 في األصلية الميكانيكية المعروفة، WEP ضعف اماآن جميع تعنون .والمستقبلية

٩ الفصل

١١٧ واإلدارة الضبط

http://www.weca.net/opensection/pdf/whitepaper_wi-fi_security4-29-03.pdf
http://www.weca.net/opensection/pdf/whitepaper_wi-fi_security4-29-03.pdf


بروتوآول ومستخدمي للشرآات يوفر والذي WPA األمان لبروتوآول الثاني الجيل هو WPA2 البروتوآول ويعتبر
Wi-Fi الالسلكية شبكاتهم إلى الوصول يمكنهم من هم فقط لهم المصرح المستخدمين إن بحيث األمان من عالًيا مستوًى.

:البيانات تشفير•
الموجات عبر إرسالها يتم التي البيانات تشفير يوفر فهو )WEP( السلكي المعادل خصوصّية بروتوآول أما•

تدعم اتصال شبكة على الموجودة فاألجهزة .آخر السلكي جهاز إلى الالسلكية األجهزة أحد من الالسلكية
البروتوآول تستخدم لديك االتصال شبكة آانت إذا .البيانات تشفير في WEP مفاتيح تستخدم WEP بروتوآول

WEP، مفاتيح( مفتاح معرفة فعليك( WEP الشبكة تستخدمها التي.
أنواع واحد مع 802.1X تصديق واستخدام للتشفير )TKIP( متكامل مؤقت مفتاح بروتوآول WPA تستخدم•

.اليوم المتوفرة )EAP( القياسي الممتد المصادقة بروتوآوالت
في الصفر - آتلة عداد في محدد AES ( . AES(  القياسي المتقدم التشفير هو جديد، تشفير نظام WPA2 يقدم•

شبكة عميل بين األمان لتمكين )IBSS( المستقلة الرئيسية الخدمات ضبط ويدعم )CCM( التصفير وضع
.ad hoc بوضع تعمل عمل ورشة

الالسلكي اإلعداد مرشد مع التحكم لوحة باستخدام السلكي اتصال إعداد
. وإدارته الجهاز على السلكي توصيل إلعداد سهلة طريقة الالسلكي اإلعداد مرشد يوفر

.وعاملة مضبوطة السلكية شبكة وجود يجب الطريقة؛ هذه الستخداممالحظة 

).بالجهاز المرفق اإلعداد ملصق أو البدء دليل راجع( الجهاز مكونات إعداد.١
).إعداد( Setup الزر على اضغط ،  التحكم لوحة في.٢
).موافق(  OK على اضغط ثم ،)الشبكة( Network إلى لالنتقال السهم زر على اضغط.٣
).موافق(  OK على اضغط ثم ،)المرشد( Wizard إلى لالنتقال السهم زر على اضغط.٤
.اإلعداد عملية إلتمام الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٥

)Windows نظام( المثبت باستخدام الالسلكي االتصال إعداد
.وعاملة مضبوطة شبكة وجود يجب الطريقة؛ هذه الستخدام

).التشغيل وبدء اإلعداد دليل راجع( الجهاز مكونات إعداد.١
'.الطابعة اتصال شبكة منفذ من الواقي الغطاء أزل.٢
.الكمبيوتر جهاز على تشغيلها جاري تطبيقات أي أغلق.٣
لم إذا .تلقائيا المضغوط القرص قائمة تبدأ .المضغوطة األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص أدخل.٤

).البدء( Starter المضغوط بالقرص اإلعداد رمز فوق مزدوًجا نقًرا فانقر تلقائًيا، المضغوط القرص قائمة تبدأ
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع تثبيت فوق انقر المضغوط، القرص قائمة من.٥
.)التالي( Next انقر ثم ،)سلكية ال( Wireless بتحديد قم ،)التوصيل نوع( Connection Type شاشة في.٦

وضبط بالجهاز للتوصيل الشبكة لكابل المؤقت االستخدام إمكانية لديك الجهاز؛ على يعثر لم إذامالحظة 
.الالسلكية اإلعدادات

(فقط الطرز بعض) الالسلكي لالتصال الجهاز إعداد ١١٨



.الالسلكي التوصيل تأسيس من تتمكن لم إذا بالشبكة مؤقًتا الطابعة لتوصيل التالية الخطوات أآمل
.Ethernet آابل خالل من االتصال بشبكة مؤقًتا الجهاز بتوصيل قم.أ

.الطلب عند الكابل وافصل الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.ب
Select a detected Wireless  انقر ؛  Select a Network Name (SSID)  الشاشة في.٧

Network Name (SSID)  انقر أو الالسلكية، الشبكة لتحديد Specify a wireless network إلدخال
.جديد شبكة اسم

).تم( Done اضغط ثم التحكم لوحة في أدخله جديد؛ شبكة اسم إدخال اخترت إذا.٨

الشبكة تستخدم لم وإذا .األمان معلومات تقديم من فسيطلب أدخلته؛ الذي SSID اسم على يعثر لم إذامالحظة 
.المتابعة قبل SSID من التحقق اإلعداد يحاول التشفير؛

الطلب؛ عند المفاتيح بلوحة WPA مرور عبارة أو WEP مفتاح قدم الشبكة؛ باسم االتصال من الجهاز يتمكن لم إذا.٩
).تم( Done اضغط ثم

.االنتهاء بعد Ethernet آابل فصل من تأآدمالحظة 

SecureEasySetup وظيفة باستخدام السلكي اتصال إعداد
.SES استخدام إلعداد التالية التعليمات انظر ،SES مع متوافًقا الالسلكي التوجيه جهاز آان إذا

بضبط قم .الطريقة هذه الستخدام SecureEasySetup مع السلكية وصول نقطة إلى تحتاج سوفمالحظة 
.التعليمات من لمزيد الوصول نقطة مستندات راجع .SecureEasySetup الوضع على الوصول نقطة إعدادات

.الالسلكي بالموجه الموجود SES زر على اضغط.١

٩ الفصل

١١٩ واإلدارة الضبط



Network حدد السطر؛ ثنائية شاشة على يحتوي الجهاز آان إذا .)إعداد( Setup على اضغط دقيقتين؛ خالل.٢
SecureEasySetup اضغط ثم ،)الالسلكي اإلعداد مرشد( Wireless Setup Wizard حدد ثم ؛)الشبكة(
.الشاشة في التعليمات اتبع ثم

إعدادات مع SES إعدادات مطابقة من تحقق ثم للجهاز، ' الذاتي الفحص تشخيص صفحة واطبع دقيقتين، انتظر.٣
'. الالسلكية الموجه

اإلعدادات تعديل أو للجهاز ' االتصال شبكة إعدادات تعيين إعادة تحتاج قد االتصال، فشل إذاIمالحظة 
.الالسلكية المشاآل حل راجع المعلومات، من للمزيد .الخطوات آرر ثم الالسلكية

.الكمبيوتر جهاز على تشغيلها جاري تطبيقات أي أغلق.٤
لم إذا .تلقائيا المضغوط القرص قائمة تبدأ .المضغوطة األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص أدخل.٥

).البدء( Starter المضغوط بالقرص اإلعداد رمز فوق مزدوًجا نقًرا فانقر تلقائًيا، المضغوط القرص قائمة تبدأ
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع تثبيت فوق انقر المضغوط، القرص قائمة من.٦
شبكة( Wired network/Wireless بتحديد قم ،)التوصيل نوع( Connection Type الحوار مربع في.٧

.الشاشة في التعليمات اتبع ثم ،)سلكية ال/سلكية

)Mac OS نظام( السلكية شبكة على الجهاز إعداد
).التشغيل وبدء اإلعداد دليل راجع( الجهاز مكونات إعداد.١
.بالكمبيوتر AirPort بطاقة تثبيت من تأآد.٢
.الكمبيوتر جهاز على تشغيلها جاري تطبيقات أي أغلق.٣
).مساعدة أدوات( Utilities مجلد من )AirPort بطاقة إعداد مساعد( AirPort Setup Assistant بفتح قم.٤

.الالسلكية االتصال شبكات إعداد حول تفاصيل على للحصول AirPort بطاقة وثائق إلى ارجع
داخل ”hpsetup“ حدد ثم القوائم، شريط على الموجود Airport رمز فوق انقر ؛ad hoc الخاصة الشبكات في.٥

Computer to Computer Networks )فوق انقر الالسلكية؛ الشبكات في .)آمبيوتر إلى آمبيوتر شبكات
.الشبكة إلى لالنضمام )أخرى( Other انقر ثم ،AirPort الرمز

لم إذا .تلقائيا المضغوط القرص قائمة تبدأ .المضغوطة األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص أدخل.٦
).البدء( Starter المضغوط بالقرص اإلعداد رمز فوق مزدوًجا نقًرا فانقر تلقائًيا، المضغوط القرص قائمة تبدأ

على تظهر التي اإلرشادات واتبع )البرنامج تثبيت( Install Software فوق انقر المضغوط، القرص قائمة من.٧
.الشاشة

.)تم( Done فوق انقر ثم الالسلكية، الشبكة اختيار بتحديد قم ،)التوصيل نوع( Connection Type الشاشة في.٨
،Network Printer Setup Utility االتصال شبكة إعداد أداة في الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٩

.الطابعة تشغيل برنامج لتثبيت تلقائًيا، تبدأ والتي

الالسلكي االتصال إيقاف
Wireless حدد ثم ،)الشبكة قائمة( Network Menu حدد ثم ،)إعداد( Setup على اضغط التحكم؛ لوحة في

Radio )الالسلكي اإلرسال(، حدد ثم On )نعم( أو Off )ال.(

الالسلكية االتصال شبكات على التداخل من الحد إرشادات
:الالسلكية االتصال شبكات إحدى في التداخل احتماالت من الحد في التالية التلميحات تساعد

األخرى الكهرومغناطيسية واألجهزة األرشفة دواليب مثل الكبيرة المعدنية األشياء عن بعيدة الالسلكية األجهزة ابق•
.الالسلكية اإلشارات على األشياء هذه تشوش قد حيث الالسلكية والهواتف الميكرويف اجهزة مثل

قوة يضعف مما الالسلكية الموجات البنايات هذه تمتص قد حيث الجدارية البنايات عن بعيًدا الالسلكية األجهزة ابق•
.اإلشارة

بشكل مرآزي مكان في )WAP( الالسلكية االتصال نقطة بوضع قم التحتية، البنية نوع من االتصال لشبكات بالنسبة•
.االتصال شبكة على الموجودة الالسلكية لألجهزة مرئي

.جهاز لكل المحدد النطاق في االتصال شبكة على الموجود الالسلكية األجهزة آافة ابق•

(فقط الطرز بعض) الالسلكي لالتصال الجهاز إعداد ١٢٠



الالسلكية الشبكة أمان لضمان إرشادات
)WAP( السلكية اتصال نقطة إلى األجهزة عناوين إضافة•
أخرى أرشادات•

)WAP( السلكية اتصال نقطة إلى األجهزة عناوين إضافة
أجهزة بعناوين قائمة إنشاء مع )WAP( الالسلكية االتصال نقطة تكوين يتم فيها والتي أمان، ميزة هي MAC تصفية ميزة

MAC )االتصال نقطة عبر االتصال شبكة إلى بالوصول لها المسموح ")األجهزة عناوين"أيًضا عليها يطلق والتي
).WAP( الالسلكية

االتصال، شبكة إلى الوصول تحاول التي األجهزة ألحد الجهاز عنوان على )WAP( الالسلكية االتصال نقطة تحتوي لم إذا
.االتصال شبكة إلى وصوله )WAP( الالسلكية االتصال نقطة ترفض فسوف

القائمة إلى MAC عنوان إضافة يجب فإنه ،MAC أجهزة عنواين بتصفية تقوم )WAP( االسلكي الوصول نقطة آانت إذا
.المقبولة MAC أجهزة لعناوين )WAP( الالسلكي الوصول بنقطة الخاصة

تكوين صفحة جيًدا افهم راجع التكوين، صفحة حول المعلومات من للمزيد .االتصال شبكة تكوين صفحة بطباعة قم.١
.  الشبكة

بنقطة الخاصة القائمة إلى الجهاز عنوان وأضف المساعدة، )WAP( الالسلكية االتصال نقطة تكوين أداة افتح.٢
.المقبولة MAC أجهزة لعناوين )WAP( الالسلكية االتصال

أخرى أرشادات
:التالية اإلرشادات اتبع آمنة، الالسلكية االتصال شبكة بقاء لضمان

آلمات في حرًفا 63 إلى يصل ما استخدام ويمكنك .األقل على عشوائًيا حرًفا 20 على تحتوي مرور آلمة استخدم•
.WPA بـ الخاصة المرور

آذلك وتجنب )1 بالرقم آلها تحديدها مثل( السهلة الحروف فتسلسالت شائعة، عبارات أو آلمات أي تعيين تجنب•
من تتألف الحروف من سالسل دوًما استخدم .مرور آكلمات عليها التعرف يمكن التي الشخصية المعلومات تعيين
.أمكن إن خاصة وأحرف وأرقام صغيرة وأخرى آبيرة أحرف

.دوري بشكل المرور آلمات بتغيير قم•
الموجه أو االتصال نقطة إلى المسئول لوصول المصنعة الجهة توفرها التي االفتراضية المرور آلمة بتغيير قم•

.آذلك المسئول اسم تغيير الموجهات بعض لك تتيح .الالسلكي
.النوافذ إحدى من بالقرب وليس الحجرة منتصف في الموجه أو االتصال نقطة ضع•
اتصال طريق عن بالموجه االتصال إلى تحتاج بذلك، قمت فإن .أمكن إن السلكًيا المسئول وصول ميزة تشغيل أوقف•

Ethernet التكوين على بتغييرات القيام تريد آنت إذا سلكي.
ميزة استخدام يمكنك .أمكن إن لديك، الموجه في اإلنترنت طريق عن بعد عن المسئول وصول ميزة تشغيل أوقف•

Remote Desktop )تشغيله يجري الذي بالكمبيوتر مشفر اتصال إلجراء )بعد عن المكتب سطح إلى الوصول
.اإلنترنت عبر إليه بالوصول تقوم الذي المحلي الكمبيوتر من التكوين تغييرات بإجراء وقم الموّجه عبر

االتصال بشبكات التلقائي االتصال إعداد تشغيل بإيقاف قم األشخاص، ألحد الالسلكية بالشبكة الخطأ االتصال لتفادي•
.Windows XP نظام في افتراضًيا معّطل الخيار وهذا .المفضلة غير

٩ الفصل

١٢١ واإلدارة الضبط



Bluetooth التصال الجهاز إعداد
قم .بالكابل التوصيل دون Bluetooth أجهزة من الوثائق طباعة يتيح HP من Bluetooth الالسلكية الطباعة موصل
ذي هاتف أو PDA مثل Bluetooth جهاز من بالطباعة قم ثم األمامي USB بمنفذ HP Bluetooth موصل بإدخال
.الجهاز إلى الكمبيوتر من للطباعة Bluetooth تقنية استخدام أيًضا يمكن .آاميرا

التحكم لوحة من Bluetooth التصال الجهاز إعداد
).أدناه الرسم في موضح هو آما( األمامي USB بمنفذ HP Bluetooth موصل أدخل.١

ذلك؛ إلى باإلضافة .التوصيل وإنشاء البعض بعضها مع اتصالها عند العناوين بتبادل Bluetooth أجهزة بعض تقوم.٢
االفتراضي االسم عرض في ترغب لم إذا .به اتصالها عند اآلخر الجهاز اسم بعرض Bluetooth أجهزة بعض تقوم
.الجهاز اسم تغيير فيمكن جهازك؛ آاسم
:المناسب بالشكل التالي بعمل قم

الجهاز عنوان آشف
.)إعداد( Setup على اضغط.أ
.فقط للقراءة ويكون الجهاز عنوان يظهر ).الجهاز عنوان( Device Address اختر ثم ،Bluetooth حدد.ب
.Bluetooth جهاز مع المزودة اإلرشادات اتبع الجهاز؛ في العنوان إلدخال.ج

االفتراضي الخيار من الجهاز اسم تغيير
.)إعداد( Setup على اضغط.أ
).الجهاز اسم( Device Name اختر ثم ،Bluetooth حدد.ب

."Officejet L7XXX Series" مسبًقا المحدد باالسم الجهاز شحن يتممالحظة 

.جديد اسم إلدخال المفاتيح لوحة استخدم.ج
.)موافق( OK على اضغط الجهاز؛ اسم إدخال من االنتهاء عند.د

.بالطباعة للقيام بالجهاز التوصيل عند Bluetooth جهاز على بإدخاله قمت الذي االسم يظهر
).اإلعداد( Setup قائمة من للخروج )موافق( OK على اضغط.٣

الداخلي اإلنترنت مزود عبر Bluetooth لتوصيل الجهاز إعداد
اضغط ثم قسم، آل في المطلوبة الحقول أآمل ثم ،Bluetooth التبويب عالمة انقر ثم الداخلي؛ اإلنترنت مزود افتح▲

Apply )تطبيق.(

Bluetooth التصال الجهاز إعداد ١٢٢



الداخلي إنترنت مزود عبر االفتراضي الضبط من الجهاز اسم تغيير
Device الحقل في الجديد االسم اآتب ثم ،Bluetooth التبويب عالمة انقر ثم الداخلي؛ اإلنترنت مزود افتح▲

Name )الجهاز اسم(، اضغط ثم Apply )تطبيق.(

Bluetooth مع الجهاز توصيل
خالل من إليها الوصول يمكن التي الطباعة ميزات نفس من العديد إلى الوصول يمكن      Bluetooth توصيل خالل من

.الطباعة خراطيش في المتبقية المقدرة الحبر آمية إلى باإلضافة الجهاز، حالة فحص يمكن المثال؛ سبيل على .USB توصيل

الفاآس وإرسال المسح يمكن ال .Bluetooth توصيل مع تتوفر التي الوحيدة الوظيفة الطباعة تعدمالحظة 
إلرسال المستقلتان الوظيفتان تتوفر زالت ما ,ذلك من بالرغم .Bluetooth توصيل عبر البرنامج خالل من واستقباله
.والنسخ واستقباله الفاآس

Windows في Bluetooth مع الجهاز توصيل
/Widcomm أو          Microsoft Bluetooth Protocol Stack وتثبيت Windows XP التشغيل نظام استخدام يجب

Broadcom Bluetooth Protocol Stack استخدام الممكن من . الجهاز لتوصيل Microsoft Stack
.الجهاز لتوصيل فقط منهما واحًدا استخدم ولكن بك، الخاص الكمبيوتر جهاز في Widcomm/Broadcom Stackو
•Microsoft stack: نظام تثبيت عند Windows XP مع Service Pack 2 الكمبيوتر فإن الكمبيوتر؛ في

موصل تثبيت Microsoft stack يتيح .Microsoft Bluetooth Protocol Stack على يحتوي
Bluetooth موصل آان إذا .تلقائًيا خارجي Bluetooth يدعم Microsoft stack فذلك تلقائًيا؛ تثبيته يتم وال

Bluetooth موصل مع المزودة الوثائق راجع .Microsoft stack على يحتوي ال الكمبيوتر جهاز أن يعني
.Microsoft stack يدعم آان إذا ما لمعرفة

•Widcomm/Broadcom stack: آمبيوتر استخدام عند HP على يحتوي Bluetooth، تثبيت عند أو
. Widcomm/Broadcom stack على يحتوي الكمبيوتر جهاز أن ذلك يعني فذلك ؛HP Bluetooth موصل
/Widcomm خالل من تلقائًيا تثبيته يتم ؛HP Bluetooth موصل إدخال وتم HP آمبيوتر استخدام عند

Broadcom stack.

 Microsoft stack باستخدام والطباعة للتثبيت

برنامج توفر من التأآد هو البرنامج تثبيت من الهدف .الكمبيوتر جهاز في الجهاز برنامج تثبيت من تأآدمالحظة 
إذا .تثبيته إعادة إلى بحاجة لست مسبًقا؛ البرنامج بتثبيت قمت قد آنت إذا لذلك؛ .Bluetooth لتوصيل الطابعة تشغيل
من للمزيد .أوًال USB توصيل بتثبيت فقم الجهاز؛ في Bluetooth وتوصيل USB توصيل استخدام في رغبت

Directly to the فحدد ،USB توصيل في رغبت ما إذا ولكن، .المباشر التوصيل راجع المعلومات،
computer  )الكمبيوتر إلى مباشرًة( شاشة في Connection Type  )شاشة في آذلك، .)التوصيل نوع 

Connect Your Device Now  )بجوار االختيار مربع في عالمة ضع ،)اآلن الجهاز توصيل If you are
unable to connect your device now...   )الجزء في ...)اآلن بك الخاص الجهاز توصيل تعذر عند

.الشاشة من السفلي

. بالجهاز األمامي USB بمنفذ HP Bluetooth موصل أدخل.١
Bluetooth موصل أدخل ثم الكمبيوتر تشغيل من تأآد الكمبيوتر؛ في خارجي Bluetooth موصل استخدام عند.٢

التشغيل برامج تثبيت يتم ؛ Service Pack 2 مع Windows XP نظام تثبيت عند .الكمبيوتر في USB بمنفذ
Bluetooth وضع تحديد مطالبة عند .تلقائًيا Bluetoothفحدد ؛ HCRP  .

.يعمل الكمبيوتر أن تأآد مدمجة؛ Bluetooth على يحتوي الكمبيوتر آان إذا
طابعات(  Printers and Faxes فوق انقر ثم ، )إبدأ(  Start فوق انقر ،Windows لـ المهام شريط على.٣

.)وفاآسات
.)طابعة إضافة(   Add Printer رمز فوق مزدوًجا نقًرا أنقر.٤
. ) Bluetooth طابعة أية(   A Bluetooth Printer حدد ثم ,)التالي(   Next فوق انقر.٥

٩ الفصل

١٢٣ واإلدارة الضبط



.التثبيت عملية إلنهاء الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٦
.أخرى طابعات من الطباعة عند المستخدمة الطريقة بنفس بالطباعة قم.٧

 Widcomm/Broadcom stack باستخدام والطباعة للتثبيت
.الكمبيوتر جهاز في الجهاز برنامج تثبيت من تأآد.١
. بالجهاز األمامي USB بمنفذ HP Bluetooth موصل أدخل.٢
أو المكتب سطح على الموجود )بي الخاصة   Bluetooth أماآن(   My Bluetooth Places رمز فوق انقر.٣

.المهام شريط في
.)النطاق في األجهزة عرض(   View devices in range فوق انقر.٤
.التثبيت إلنهاء الجهاز اسم فوق مزدوًجا نقًرا انقر المتوفرة؛ األجهزة على العثور عند.٥
.جهاز أي في تطبع آما اطبع.٦

Mac OS في Bluetooth مع الجهاز توصيل
.خارجي Bluetooth موصل تثبيت يمكن أو مدمجة؛ Bluetooth تقنية على يحتوي Mac بكمبيوتر الجهاز توصيل يمكن

Bluetooth خالل من والطباعة التثبيت

)النظام تفضيالت(System Preferences افتح للتأآد؛ .OS في Mac Bluetooth تمكين يجبمالحظة 
وتأآد ،)الشبكة منفذ إعدادات( Network Port Configurations حدد ثم ،)شبكة( Network فوق وانقر
.Bluetooth في عالمة وجود من

.الكمبيوتر جهاز في الجهاز برنامج تثبيت من تأآد.١
. بالجهاز األمامي USB بمنفذ HP Bluetooth موصل أدخل.٢
.أخرى مرة الجهاز لتشغيل عليه اضغط ثم الجهاز، تشغيل إليقاف التحكم لوحة في )الطاقة( Power الزر على اضغط.٣
آان إذا أو؛ .الموصل مع المزود البرنامج تثبيت من تأآد .بتشغيله قم ثم بالكمبيوتر HP Bluetooth موصل أدخل.٤

.فقط الكمبيوتر بتشغيل قم مدمجة؛ Bluetooth على يحتوي الكمبيوتر
).المساعدة الطابعة إعداد أداة( Printer Setup Utility افتح.٥
).إضافة( Add فوق انقر ،)الطباعة قائمة( Printer List في.٦

. الجهاز عن بالبحث الكمبيوتر يقوم
:يلي مما أًيا نفذ ؛Mac OS التشغيل نظام إلصدار وتبًعا.٧

▲Mac OS 10.3: حدد Bluetooth المنسدلة القائمة من.
▲Mac OS 10.4: االتصال نوع اختيار من تأآد Bluetooth التبويب عالمة في Default Browser.

.)إضافة( Add فوق انقر ثم المتكامل، الجهاز حدد .المنسدلة القائمة من Bluetooth حدد.٨
.األجهزة قائمة إلى المتكامل الجهاز إضافة يتم

.جهاز أي في تطبع آما اطبع.٩

للجهاز Bluetooth أمان ضبط
:الداخلي اإلنترنت مزود التحكم لوحة قائمة في التالية الجهاز أمان إعدادات تمكين يمكن

.Bluetooth جهاز من الجهاز عبر بالطباعة القيام قبل المرور مفتاح مصادقة اطلب•
.النطاق داخل التي Bluetooth ألجهزة مرئي غير أو مرئًيا الجهاز جعل•

Bluetooth التصال الجهاز إعداد ١٢٤



Bluetooth أجهزة لمصادقة المرور مفتاح استخدم
).منخفض( Low أو )مرتفع( High على الجهاز أمان مستوى ضبط يمكن

•Low )جهاز ألي يمكن .المرور مفتاح الجهاز يطلب ال ):منخفض Bluetooth طباعة مهمة إرسال النطاق داخل
.الجهاز إلى

.المصادقة يتطلب ال المنخفض األمان مستوى ).منخفض( Low هو االفتراضي األمان إعدادمالحظة 

•High )جهاز من المرور مفتاح الجهاز يطلب ):مرتفع Bluetooth يجب .إليه الطباعة مهمة إرسال من يتمكن لكي
.فقط أعداًدا الرموز هذه وتكون رموز 4 إلى 1 من الخاص المفتاح يتكون أن

".0000" على الضبط مسبق المرور مفتاح مع الجهاز يأتيمالحظة 

التحكم لوحة عبر المرور مفتاح مصادقة لطلب الجهاز ضبط
.)إعداد( Setup على اضغط.١
).المرور مفتاح( Passkey اختر ثم ،Bluetooth حدد.٢
.جديد مرور مفتاح إلدخال المفاتيح لوحة استخدم.٣
.)موافق( OK على اضغط المرور، مفتاح إدخال من االنتهاء عند.٤
).مرتفع( High حدد ثم ،)األمان مستوى( Security Level حدد.٥
.)موافق( OK على اضغط.٦

.اعتمادًا يتطلب المرتفع األمان مستوى
.للجهاز اآلن المرور مفتاح مصادقة ضبط يتم

الداخلي اإلنترنت مزود عبر المرور مفتاح مصادقة لطلب الجهاز ضبط
القسم في الجديد المرور مفتاح اآتب ثم ،Bluetooth التبويب عالمة انقر ثم الداخلي؛ اإلنترنت مزود افتح▲

Passkey، فوق انقر ثم الحقل High )مرتفع( القسم في Security Level )اضغط ثم ،)األمان مستوى
Apply )تطبيق.(

Bluetooth أجهزة مع مرئي غير أو مرئي على الجهاز ضبط
).خاص( مرئي غير أو )عام( Bluetooth أجهزة أمام مرئًيا ليكون الجهاز ضبط يمكن

•Visible )جهاز أي يتمكن ):مرئي Bluetooth الجهاز عبر الطباعة من النطاق داخل.
•Not visible )أجهزة ):مرئي غير Bluetooth يمكنها التي هي المتكامل الجهاز عنوان بتخزين قامت التي

.خالله من الطباعة

).مرئي( Visible هو الجهاز في االفتراضي الوصول مستوىمالحظة 

التحكم لوحة من مرئي غير على الجهاز إعداد
.التحكم لوحة على )إعداد( Setup على اضغط.١
).الظهور( Visibility على اضغط ثم ،Bluetooth على اضغط.٢
.)موافق( OK على اضغط ثم ،)مرئي غير( Not Visible الختيار األسهم أزرار باستخدام قم.٣

.عنوانه تحفظ لم التي Bluetooth أجهزة من المتكامل الجهاز إلى الوصول يمكن ال

الداخلي اإلنترنت مزود من مرئي غير على الجهاز إعداد
القسم في )مرئي غير( Not Visible حدد ثم ،Bluetooth التبويب عالمة انقر ثم الداخلي؛ اإلنترنت مزود افتح▲

Visibility، اضغط ثم Apply )تطبيق.(

٩ الفصل

١٢٥ واإلدارة الضبط



المضمن اإلنترنت ملقم عبر Bluetooth إعدادات ضبط إعادة
:المصنع افتراضيات إلى الجهاز في Bluetooth إعدادات ضبط إلعادة

.Bluetooth التبويب عالمة على اضغط ثم الداخلي اإلنترنت مزود افتح.١
على اضغط ثم ،Reset Bluetooth القسم في ،)Bluetooth ضبط إعادة( reset Bluetooth فوق انقر.٢

Apply )تطبيق.(

تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء
بذلك، القيام البرنامج تثبيت شاشة منك تطلب أن قبل بالكمبيوتر USB آابل بتوصيل قمت إذا أو آامل، غير التثبيت آان إذا
إزالتها من تأآد .الكمبيوتر من الجهاز تطبيق ملفات بحذف تقم ال .تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء إلى تحتاج فقد

.الجهاز مع المزود البرنامج تثبيت عند المتوفرة التثبيت إلغاء أداة باستخدام الصحيحة بالطريقة

في التثبيت إللغاء واحدة وطريقة  Windows التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر جهاز في البرنامج تثبيت إللغاء طرق 3 هناك
.Macintosh جهاز

1 الطريقة ،Windows آمبيوتر من التثبيت إلغاء
.البرنامج تثبيت إعادة من تنتهي حتى بالكمبيوتر تصله ال .الكمبيوتر عن الجهاز افصل.١
.الجهاز تشغيل إليقاف )الطاقة( Power زر على اضغط.٢
All Programs أو )البرامج( Programs اختر ثم ، )ابدأ( Start فوق انقر ،Windows مهام شريط من.٣

إلغاء( Uninstall فوق وانقر ،Officejet Pro L7XXX Series حدد ثم ،HP حدد ثم ،)البرامج آافة(
).التثبيت

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٤
.)ال(  No فوق انقر المشترآة، الملفات إزالة تريد آنت إذا ما سؤالك حالة في.٥

.الملفات هذه حذف تم إذا الصحيحة بالطريقة تعمل ال قد الملفات هذه تستخدم التي األخرى البرامج
.الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم.٦
في التعليمات اتبع ثم الكمبيوتر، بجهاز المدمجة األقراص محرك في CD البدء اسطوانة أدخل البرنامج، تثبيت إلعادة.٧

.)مستحسن( الجهاز توصيل قبل البرنامج لتثبيت أيًضا وراجع الشاشة،
.بالكمبيوتر الجهاز بتوصيل قم البرنامج، تثبيت بعد.٨
.الجهاز لتشغيل )الطاقة( Power زر على اضغط.٩

.والتشغيل التوصيل أعمال آافة تنتهي حتى دقائق لبضع االنتظار يجب قد وتشغيله؛ الجهاز توصيل بعد
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.١٠
في ) HP لـ الرقمية الصور شاشة(  HP Digital Imaging Monitor رمز يظهر البرنامج، تثبيت من االنتهاء عند

. Windows نظام صينية

الثانية الطريقة ،Windows بنظام يعمل آمبيوتر جهاز على من البرنامج تثبيت إللغاء

 في )ابدأ( Start  قائمة في )التثبيت إلغاء(Uninstall خيار توفر عدم عند الطريقة هذه باستخدام قممالحظة 
Windows .

Control حدد ثم )اإلعدادات( Settings اختر ثم ،)ابدأ( Start فوق انقر ،Windows مهام شريط من.١
Panel )التحكم لوحة/( انقر ثم Add/Remove Programs )البرامج إزالة / إضافة.(

ـ أو ـ
.والميزات البرامج على مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،التحكم لوحة انقر ثم ،ابدأ الزر انقر

أو )إزالة/تغيير( Change/Remove فوق انقر ثم ،HP Officejet Pro All-in-One Series بتحديد قم.٢
.تغيير / تثبيت إلغاء
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع

.الكمبيوتر عن الجهاز افصل.٣

تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء ١٢٦



.الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم.٤

إعادة من تنتهي حتى بالكمبيوتر الجهاز تصل ال .الكمبيوتر تشغيل إعادة قبل الجهاز فصل المهم منمالحظة 
.البرنامج تثبيت

.اإلعداد برنامج بتشغيل قم ثم الكمبيوتر، في المضغوطة األقراص محرك في Starter CD اسطوانة أدخل.٥
.)مستحسن( الجهاز توصيل قبل البرنامج لتثبيت أيًضا وانظر الشاشة في اإلرشادات اتبع.٦

الثالثة الطريقة ،Windows بنظام يعمل آمبيوتر جهاز على من البرنامج تثبيت إللغاء

 في )ابدأ( Start  قائمة في )التثبيت إلغاء(Uninstall خيار توفر عدم عند الطريقة هذه باستخدام قممالحظة 
Windows .

.اإلعداد برنامج بتشغيل قم ثم الكمبيوتر، في المضغوطة األقراص محرك في Starter CD اسطوانة أدخل.١
.الكمبيوتر عن الجهاز افصل.٢
.الشاشة على تظهر التي التوجيهات اتبع ثم )تثبيت إلغاء ( Uninstall اختر.٣
.الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم.٤

إعادة من تنتهي حتى بالكمبيوتر الجهاز تصل ال .الكمبيوتر تشغيل إعادة قبل الجهاز فصل المهم منمالحظة 
.البرنامج تثبيت

.أخرى مرة الجهاز إعداد برنامج بتشغيل قم.٥
).التثبيت( Install حدد.٦
.)مستحسن( الجهاز توصيل قبل البرنامج لتثبيت أيًضا وانظر الشاشة في اإلرشادات اتبع.٧

Macintosh آمبيوتر من التثبيت إلغاء
.HP Device Manager ابدأ.١
).وإعدادات معلومات( Information and Settings فوق انقر.٢
.المنسدلة القائمة من Uninstall HP AiO Software حدد.٣

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع
.الكمبيوتر تشغيل أعد البرنامج، تثبيت إلغاء بعد.٤
.الكمبيوتر بجهاز المدمجة األقراص محرك في Starter CD اسطوانة أدخل البرنامج، تثبيت إلعادة.٥
 مثبت( HP All-in-One Installer فوق مزدوجًا نقرًا انقر ثم المضغوط القرص افتح المكتب، سطح في.٦

HP all-in-one (.
.)مستحسن( الجهاز توصيل قبل البرنامج لتثبيت أيًضا وانظر الشاشة في اإلرشادات اتبع.٧

٩ الفصل

١٢٧ واإلدارة الضبط



وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة١٠
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

المدعومة الطباعة خراطيش•
الطباعة خراطيش استبدال•
الطباعة رؤوس صيانة•
الطباعة مستلزمات تخزين•
الجهاز تنظيف•
بها الخاصة والمصادر وإصالحها األخطاء استكشاف تلميحات•
الطباعة مشكالت حل•
متوقعة غير مطبوعة ونسخ سيئة طباعة جودة•
الورق تغذية مشكالت حل•
النسخ مشكالت حل•
المسح مشكالت حل•
الفاآس مشكالت حل•
)الذاآرة بطاقة( الصور مشاآل حل•
الجهاز إدارة مشاآل حل•
التثبيت مشاآل حل•
االنحشار بإزالة قم•

المدعومة الطباعة خراطيش
بخراطيش قائمة على للحصول .مختلفة بأحجام الحبر خراطيش تأتي قد .المنطقة/البلد حسب الحبر خراطيش توفر يختلف
خرطوشة حالة قسم في الواردة المعلومات اقرأ ثم الذاتي الفحص تشخيص صفحة اطبع للجهاز، بالنسبة المدعمة الحبر
.] الذاتي االختبار تشخيص صفحة معرفة راجع المعلومات، من للمزيد[ .الحبر

:التالية األماآن في الطباعة خرطوشة رقم على العثور يمكنك

).الذاتي االختبار تشخيص صفحة معرفة راجع( الذاتي الفحص تشخيص صفحة في•
.تستبدلها التي الطباعة خرطوشة على الملصق في•
•Windows: التبويب عالمة انقر االتجاه، مزدوج اتصال لديك آان إذا ؛األدوات صندوق في Estimated Ink

Levels )التقريبية الحبر مستويات(، الزر لعرض انتقل ثم Cartridge Details )ثم ،)الخرطوشة تفاصيل
).الخرطوشة تفاصيل( Cartridge Details اضغط

معلومات( Supply Info فوق ،انقر)HP لطابعة المساعدة األداة( HP Printer Utility في :Mac نظام في•
Retail فوق انقر ثم ،)والدعم المعلومات( Information and Support لوحة في )المستلزمات حول

Supplies Information )الشراء مستلزمات معلومات.(

تقوم التي التهيئة، عملية تتضمن الطرق، من مختلف بعدد الطباعة عمليات في الخراطيش حبر يستخدممالحظة 
الحبر وتدفق نظيفة الطباعة خراطيم على تحافظ التي الطباعة رؤوس صيانة وفي للطباعة، والخراطيش الجهاز بإعداد
انظر المعلومات، من ولمزيد .استخدامها بعد الخرطوشة في المتبقي الحبر بعض يترك ذلك، إلى باإلضافة .بسالسة

 www.hp.com/go/inkusage.

الطباعة خراطيش استبدال
أو )Mac OS( المساعدة HP طابعة وأداة )Windows( األدوات صندوق من المقدرة الحبر مستويات من التأآد يمكن
إدارة أدوات استخدام راجع واستخدامها، األدوات إلى الوصول حول معلومات على للحصول .الداخلي اإلنترنت مزود

١٢٨ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة
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تشخيص صفحة معرفة راجع( المعلومات هذه الستعراض الذاتي الفحص تشخيص صفحة طباعة أيًضا يمكنك .الجهاز
).الذاتي االختبار

.الفعلية الحبر مقادير تتفاوت قد .فقط تقديرية المعروضة الحبر مستوياتمالحظة 

طويلة لفترات الجهاز من الخرطوشة إخراج عدم يجب .الفور على ترآيبها ينبغي العبوة، من الخرطوشة إخراج بعد
.الوقت من

.الموارد راجع يستخدمها، الذي الجهاز مع للعمل تصلح التي الخرطوشة نوع لمعرفة

الحبر خرطوشات الستبدال
.برفق الحبر خرطوشة غطاء افتح.١

.بقوة نحوك وجذبها والسبابة اإلبهام بإصبعي بإمساآها استبدالها المطلوب الحبر خرطوشة أخرج.٢

.العبوة من الجديدة الحبر خرطوشة أخرج.٣
للتأآد الخرطوشة على ألسفل اضغط .الفتحة في الخرطوشة وأدخل باأللوان المميزة الفتحة مع الخرطوشة بمحاذاة قم.٤

.صحيح نحو على استقرارها من
.الحبر خرطوشة غطاء أغلق.٥

الطباعة رؤوس صيانة
فتحات انسداد عن ناجًما هذا يكون قد المطبوعات، في خطوط أو نقاط فقدان أو المطبوعة الحروف اآتمال عدم حالة في

.الطباعة رؤوس لتنظيف حاجة هناك تكون ربما أو الحبر

١٠ الفصل
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:التالي التسلسل حسب الصلة ذات الخطوات استكمال ينبغي المطبوعة، الُنسخ جودة تدهور عند

.الطباعة رأس حالة فحص راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس حالة سالمة من تأآد.١
مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع.٢

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات ونفذ
.الطباعة رؤوس تنظيف راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رأس تالمس مناطق بتنظيف قم.٣
استبدال راجع المعلومات، من للمزيد .استبدالها يجب الطباعة، رؤوس تنظيف بعد المشكالت استمرار حالة في.٤

.الطباعة رؤوس

.الطباعة رؤوس تعديل نتيجة بالجهاز تلحق أضرار أية HP شرآة تتحمل التنبيه 

الطباعة رأس حالة فحص
ينبغي معقولة، أو جيدة ليست الطباعة رؤوس من أي حالة آانت إذا .الطباعة رأس حالة لفحص التالية األساليب أحد استخدم
.استبدالها أو الطباعة رأس تنظيف أو الصيانة وظائف من أآثر أو وظيفة تنفيذ

وتفحص نظيفة، بيضاء ورقة على الذاتي الفحص تشخيص صفحة بطباعة قم :الذاتي الفحص تشخيص صفحة طباعة•
.الذاتي االختبار تشخيص صفحة معرفة راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس حالة بسالمة الخاص القسم

•Embedded Web server )المعلومات، من للمزيد .الداخلي اإلنترنت مزود افتح ):الداخلي اإلنترنت مزود
Ink فوق انقر ثم ،)معلومات( Information التبويب عالمة فوق انقر .المضمن الويب ملقم لفتح راجع

Supplies )األيسر بالجزء )الحبر مستلزمات.
فوق انقر .األدوات مربع لفتح راجع المعلومات، من للمزيد .األدوات صندوق افتح ):Windows( األدوات صندوق•

.)الطباعة رأس حالة( Printhead Health فوق انقر ثم ،)معلومات( Information التبويب عالمة

الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة
إذا ما تقرير على هذا سيساعدك .الطباعة جودة على تؤثر التي المشكالت لتشخيص الطباعة جودة تشخيص صفحة استخدم
معلومات عرض أيًضا يمكن .المطبوعة الُنسخ طباعة جودة لتحسين الصيانة وسائل من أي الستخدام حاجة هناك آانت

.الصفحة على الطباعة رأس وحالة الحبر مستوى

Print Quality حدد ثم )التقرير طباعة( Print Report حدد ثم )إعداد( Setup زر اضغط :التحكم لوحة•
Page )الطباعة جودة صفحة( اضغط ثم OK )موافق.(

•Embedded Web server )الداخلي اإلنترنت مزود:( التبويب عالمة فوق انقر Settings )ثم )إعدادات
PQ (print quality) وحدد األيسر، بالجزء )الجهاز خدمات( Device Services فوق انقر

diagnostic page )تشخيص صفحة PQ )قسم في الموجودة المنسدلة القائمة من ))الطباعة جودة Print
Quality )الطباعة جودة( فوق انقر ثم Run Diagnostic )التشخيص تشغيل.(

Print PQ فوق انقر ثم ،)خدمات( Services التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•
(print quality) diagnostic page )تشخيص صفحة طباعة PQ )التي اإلرشادات واتبع )الطباعة جودة

.الشاشة على تظهر
)الجودة مشكالت تشخيص( Print Quality Diagnostics اضغط ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•

).والدعم المعلومات( Information and Support لوحة من

الطباعة رؤوس صيانة ١٣٠



1Printer Information )المسلسل ورقم المنتج طراز رقم المثال سبيل على( الجهاز معلومات لعرض ):الطابعة معلومات
مستوى ومعلومات الوجهين على الطباعة ووحدة األدراج من طباعتها تمت التي الصفحات وعدد )الثابت البرنامج إصدار ورقم
.الطباعة رأس وحالة الحبر

محاذاة راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس محاذاة ينبغي واتصالها، الخطوط استقامة عدم حالة في :1 االختبار شكل2
.الطباعة رؤوس

المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس تنظيف ينبغي البيضاء، المناطق في بيضاء خطوط وجود حالة في :2 االختبار شكل3
.الطباعة رؤوس تنظيف راجع

.السطر تغذية معايرة ينبغي األسهم، إليه تشير الذي المكان في بيضاء فتحات أو داآنة خطوط وجود حالة في :3 االختبار شكل4
.السطر تغذية معايرة راجع المعلومات، من للمزيد

الطباعة رؤوس محاذاة
جودة أفضل على الحصول لضمان الطباعة رؤوس بمحاذاة تلقائًيا الجهاز يقوم الطباعة، رأس استبدال فيها يتم مرة أي في

بدء يمكن صحيح، نحو على الطباعة رؤوس محاذاة عدم إلى يشير المطبوعة الصفحات مظهر آان إذا ذلك، ومع .طباعة
.يدوًيا المحاذاة عملية

)الطباعة محاذاة( Align Printer اختر ثم ،)أدوات( Tools اختر ثم ،)إعداد( Setup الزر اضغط :التحكم لوحة•
.للمتابعة المحاذاة اآتمال عند OK اضغط ).موافق( OK اضغط ثم ،

•Embedded Web server )الداخلي اإلنترنت مزود:( التبويب عالمة فوق انقر Settings )ثم )إعدادات
رؤوس محاذاة( Align printheads وحدد األيسر، بالجزء )الجهاز خدمات( Device Services فوق انقر

. )تطبيق( Apply فوق انقر ثم )الطباعة جودة( Print Quality قسم في الموجودة المنسدلة القائمة من )الطباعة
Align فوق انقر ثم ،)خدمات( Services التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•

Printheads )الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )الطباعة رؤوس محاذاة.
.والدعم المعلومات لوحة من محاذاة أضغط ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•

١٠ الفصل
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السطر تغذية معايرة
معايرة( Calibrate Linefeed حدد ثم ،)أدوات( Tools حدد ثم )إعداد( Setup الزر اضغط :التحكم لوحة•

.)موافق( OK اضغط ثم ,)السطر تغذية
•Embedded Web server )الداخلي اإلنترنت مزود:( التبويب عالمة فوق انقر Settings )ثم )إعدادات

تغذية معايرة( Calibrate Linefeed وحدد األيسر، بالجزء )الجهاز خدمات( Device Services فوق انقر
Run فوق انقر ثم )الطباعة جودة( Print Quality قسم في الموجودة المنسدلة القائمة من )السطر

Diagnostic )التشخيص تشغيل(.
Calibrate فوق انقر ثم ،)خدمات( Services التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•

Linefeed )الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )السطر تغذية معايرة.
.والدعم المعلوماتلوحة من السطر تغذية معايرة أضغط ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•

الطباعة رؤوس تنظيف

.فقط الضرورة تقتضي عندما الطباعة رؤوس تنظيف ينبغي لذلك الحبر، التنظيف يستهلكمالحظة 

.التشغيل عند ضوضاء تنشأ قد .دقائق 3.5 حوالي التنظيف عملية تستغرق

رأس تنظيف( Clean Printhead حدد ثم ,)أدوات( Tools حدد ،)إعداد( Setup الزر اضغط :التحكم لوحة•
.)الطباعة

•Embedded Web server )التبويب عالمة فوق انقر ):الداخلي اإلنترنت مزود Device Settings
Clean وحدد األيسر، بالجزء )الجهاز خدمات( Device Services فوق انقر ثم )الجهاز إعدادات(

printheads )الطباعة رؤوس تنظيف( قسم في الموجودة المنسدلة القائمة من Print Quality )جودة
.)التشخيص تشغيل( Run Diagnostic فوق انقر ثم )الطباعة

Clean فوق انقر ثم ،)خدمات( Services التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•
Printheads )الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )الطباعة رؤوس تنظيف.

.والدعم المعلومات لوحة من تنظيف أضغط ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•

يدوًيا الطباعة رأس تالمس مناطق تنظيف
ظهرت إذا .الطباعة بعملية يقوم لن الجهاز أن توضح التحكم لوحة على رسالة تظهر قد الطباعة، رؤوس ترآيب يتم بعدما
.الجهاز داخل والموجودة الطباعة رؤوس على الموجودة الكهربائية الموصالت تنظيف إلى تحتاج ربما الرسالة، هذه

الكهرباء تالمس مناطق تحتوي .الطباعة رؤوس تنظيف محاولة بعد فقط الكهرباء تالمس مناطق بتنظيف قمتنبيه 
.الطباعة رؤوس تنظيف راجع المعلومات، من للمزيد .بسهولة تتلف أن يمكن حساسة إلكترونية مكونات على

.العلوي الغطاء افتح.١
تتوقف حتى انتظر .ثوان لخمس OK الزر على االستمرار مع اضغط تلقائًيا، اليسار نحو الحاملة تحرك عدم حالة في.٢

.الطابعة من الطاقة سلك افصل ثم الحرآة، عن الخرطوشة

الطباعة رؤوس صيانة ١٣٢



.الطباعة رأس ماسكة ارفع.٣

.الفتحة من الطباعة رأس جذب في واستخدمه )التحكم لوحة رسالة يخص الذي ( الطباعة رأس مقبض ارفع.٤

ترشيح ورق على تشتمل المناسبة المواد .الوبر من وخالية ناعم قماش قطعة تجفيف،استخدم تنظيف، بعمل للقيام.٥
.العدسات تنظيف وورق القهوة

.الماء تستخدم التنبيه 

١٠ الفصل

١٣٣ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة



.الفتحات تلمس ال لكن الطباعة رأس على الكهربائية الوصالت بمسح قم.٦

.الطباعة لرأس واحد وجه في مجمعة نحاسي، لونها صغيرة مربعات عن عبارة الكهربائية الوصالتمالحظة 

.الفتحات على الحبر سيظهر .الطباعة رأس من االخر الوجهة على الفتحات

.المالبس على دائمة أثار يترك أن للحبر يمكن أيضا، .للفتحة دائم تلف ينتج قد الفتحات لمستنبيه 

وجهها الفتحات أن من تأآد .الورق من منشفة أو الورق من صفحة على الطباعة رأس ضع التنظيف، من االنتهاء بعد.٧
.بالورق الفتحات تالمس عدم ومن ألعلى

وناعمة جافة نظيفة، قماش قطعة باستخدام الجهاز داخل الطباعة رأس فتحة في الكهربائية الوصالت بتنظيف قم.٨
.الوبر من وخالية

الطباعة رؤوس صيانة ١٣٤



.الطباعة رأس وجود عدم إلى التحكم لوحة تشير أن يجب .الجهاز وشغل الكهربي التيار سلك بتوصيل قم.٩
على والملصق الطباعة رأس على الملصق يتوافق ان يجب( للونها المخصص الثقب في الطباعة رأس بترآيب قم.١٠

.صحيح نحو على استقرارها من للتأآد الطباعة رأس على ألسفل اضغط ).الطباعة رأس مزالج
أآثر الضغط إلى تحتاج ربما .استقرارها من للتأآد عليها اضغط ثم النهاية، حتى األمام نحو الطباعة رأس ماسكة ادفع.١١

.مكانها في استقرارها من للتأآد الماسكة على
.الضرورة اقتضت ما إذا الباقية، الطباعة لرؤوس بالنسبة أعاله المذآورة الخطوات تكرار ينبغي.١٢
.العلوي الغطاء أغلق.١٣
.للرسالة الموافق الطباعة لرأس أعاله الموضحة التنظيف عملية آرر التحكم؛ لوحة رسالة استمرت إذا.١٤
.للرسالة الموافق الطباعة رأس استبدل التحكم؛ لوحة رسالة استمرت إذا.١٥
بدء ينبغي للصفحات، الجهاز طباعة عدم حالة في .المحاذاة صفحات وتطبع الطباعة رؤوس الجهاز يهيأ حتى انتظر.١٦

.الطباعة رؤوس محاذاة راجع المعلومات، من للمزيد .يدوًيا المحاذاة عملية

الطباعة رؤوس استبدال

.الموارد إلى ارجع تستخدمها التي الطابعة مع للعمل تصلح التي الطباعة رؤوس نوع لمعرفةمالحظة 

.العلوي الغطاء افتح.١
تقف حتى أنتظر .ثوان 5 لمدة OK الزر على االستمرار مع اضغط تلقائًيا، اليسار نحو الحاملة تحرك عدم حالة في.٢

.الحاملة حرآة
.الطباعة رأس ماسكة ارفع.٣

.الفتحة من الطباعة رأس إلخراج واستخدمه الطباعة رأس مقبض ارفع.٤

١٠ الفصل

١٣٥ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة



.العبوة في وجوده أثناء األقل على مرات ست وألسفل ألعلى بهزه قم الطباعة؛ رأس ترآيب قبل.٥

.البرتقالية الحماية أشرطة وأزل العبوة، من الجديدة الطباعة رأس أخرج.٦

.األغطية إزالة بعد الطباعة رأس تهز التنبيه 

على والملصق الطباعة رأس على الملصق يتوافق ان يجب( للونها المخصص الثقب في الطباعة رأس بترآيب قم.٧
.صحيح نحو على استقرارها من للتأآد الطباعة رأس على ألسفل اضغط ).الطباعة رأس مزالج

أآثر الضغط إلى تحتاج ربما .استقرارها من للتأآد عليها اضغط ثم النهاية، حتى األمام نحو الطباعة رأس ماسكة ادفع.٨
.مكانها في استقرارها من للتأآد الماسكة على

.العلوي الغطاء أغلق.٩
بدء ينبغي للصفحات، الجهاز طباعة عدم حالة في .المحاذاة صفحات وتطبع الطباعة رؤوس الجهاز يهيأ حتى انتظر.١٠

.الطباعة رؤوس محاذاة راجع المعلومات، من للمزيد .يدوًيا المحاذاة عملية

الطباعة مستلزمات تخزين
:التالية المواضيع القسم هذا يتناول

الحبر خرطوشة تخزين•
الطباعة رؤوس تخزين•

الحبر خرطوشة تخزين
ضد محكمة حاوية في بتخزينها قم الحبر، خراطيش بإزالة قمت إذا .طويلة لفترة الجهاز داخل الحبر خرطوشة ترك يمكن

.بإحكام غلقه إعادة يمكن آيس مثل الهواء،

الطباعة مستلزمات تخزين ١٣٦



الطباعة رؤوس تخزين
ضد محكمة حاوية في بتخزينها قم الطباعة، رؤوس بإزالة قمت إذا .طويلة لفترة الجهاز داخل الطباعة رؤوس ترك يمكن

.بإحكام غلقه إعادة يمكن آيس مثل الهواء،

الجهاز تنظيف
.الضرورة عند هذه الصيانة بإجراءات القيام يجب .الجهاز تشغيل آفاءة على المحافظة حول إرشادات القسم هذا يوفر

قد للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار أو للوثائق اآللي التلقيم وحدة غطاء ظهر أو الماسحة، زجاج على األوساخ أو التراب
صفحة حجم مع النسخ مالءمة مثل الخاصة الوظائف دقة على وتؤثر الممسوحة، المستندات جودة وتقلل األداء، من تحد
.معين

الماسحة زجاج تنظيف

الماسحة زجاج لتنظيف
.الجهاز تشغيل بإيقاف قم.١
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة ارفع.٢
جافة قماش بقطعة الزجاج جفف .معتدل زجاج بمنظف رشها تم الوبر من خالية ناعمة قماش بقطعة الزجاج نّظف.٣

.الكتان من مصنوعة غير ناعمة

المواد على المحتوية المنظفات استخدام تجنب .الماسحة زجاج لتنظيف فقط الزجاج منظف استخدمتنبيه 
آحول تجنب .الماسحة زجاج تضر المواد هذه ألن الكربون، آلوريد رابع أو البنزين أو األسيتون أو الخادشة

.الزجاج على خطوًطا يترك قد أنه أيزوبروبيل

تسرب إلى الزجاج منظف من آبير مقدار وضع يؤدي .الزجاج على مباشرة الزجاج منظف ترش التنبيه 
.الماسحة وإتالف الزجاج تحت المنظف

.الجهاز بتشغيل قم ثم للوثائق، اآللي التلقيم وحدة غطاء أغلق.٤

)ADF( للوثائق اآللي التلقيم وحدة تنظيف
عدة تستخدمها آنت فإذا .فيها يوضع الذي الورق ونوع لالستخدام تبًعا الدوري التنظيف للوثائق اآللي التلقيم وحدة تتطلب
.للجهاز مناسب أمر المنتظم بالتنظيف االلتزام .الشهري بالتنظيف يوصى األسبوع؛ في مرات

.المشكلة يحل قد للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار تنظيف فإن الممسوحة؛ المستندات على الخطوط ظهرت إذا

١٠ الفصل

١٣٧ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة



للوثائق اآللي التلقيم وحدة لتنظيف
.الجهاز تشغيل بإيقاف قم.١
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة ارفع.٢

.للوثائق اآللي التلقيم وحدة من السفلي الجانب على للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار ضع.٣

.للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار محرر اضغط.٤

الجهاز تنظيف ١٣٨



.وأبعده للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار افصل.٥

جانبي نظف .معتدل زجاج بمنظف رشها تم الوبر من خالية ناعمة قماش بقطعة للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار نّظف.٦
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة إلطار الداخلي الجزء في األبيض الشريط متضمًنا الشفاف، الغشاء

أو األسيتون أو الخادشة المواد على المحتوية المنظفات استخدام تجنب .فقط الزجاج منظف استخدمتنبيه 
أيزوبروبيل آحول تجنب .للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار تضر المواد هذه ألن الكربون، آلوريد رابع أو البنزين

.خطوًطا يترك قد أنه

:للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار الستبدال الخطوات هذه اتبع.٧
.الوحدة غطاء في للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار اشبك ثم للوثائق، اآللي التلقيم وحدة غطاء ظهر ارفع.أ

١٠ الفصل

١٣٩ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة



.مكانه في ثبته ثم الظهر، تحت للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار حرك.ب

.للوثائق اآللي التلقيم وحدة تعمل لكي الظهر تحت للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار يكون أن يجبتنبيه 

.الجهاز بتشغيل قم ثم للوثائق اآللي التلقيم وحدة غطاء أغلق.٨

للوثائق اآللي التلقيم وحدة غطاء ظهر لتنظيف
.الجهاز تشغيل بإيقاف قم.١
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة ارفع.٢
زجاج بمنظف رشها تم الوبر من خالية ناعمة قماش بقطعة األبيض للوثائق اآللي التلقيم وحدة غطاء ظهر نّظف.٣

.الغطاء تخدش وال األوساخ، إلزالة برفق الغطاء نظف .معتدل

.الكتان من مصنوعة غير ناعمة جافة قماش بقطعة الظهر جفف.٤

.الغطاء تخدش قد ألنها الورق، من مصنوعة للمسح مواد تستخدم التنبيه 

بقماشة الظهر امسح ).تربيت( أيزوبروبيل آحول باستخدام السابقة الخطوات آرر تماًما؛ نظيًفا الظهر يصبح لم إذا.٥
.الوبر من خالية ناعمة جافة بقماشة الظهر جفف ثم باق، آحول أي إلزالة رطبة

.الجهاز بتشغيل قم ثم للوثائق اآللي التلقيم وحدة غطاء أغلق.٦

الخارج من التنظيف

.الكهربي المقبس من التيار سلك اسحب ثم الجهاز تشغيل أوقف الطابعة، تنظيف قبلمالحظة 

من الداخلي الجزء يتطلب ال .الغطاء من والبقع واألوساخ التراب لمسح الخيوط من خالية رطبة ناعمة قماش قطعة استخدم
.التحكم ولوحة الجهاز دواخل عن بعيدة السوائل تكون أن على حافظ .التنظيف الجهاز

الجهاز تنظيف ١٤٠



بها الخاصة والمصادر وإصالحها األخطاء استكشاف تلميحات
.الطباعة مشكالت لحل التالية والمصادر التلميحات استخدم

.الجهاز من االنحشار إزالة راجع الورق، النحشار بالنسبة•
.الورق تغذية مشكالت حل راجع الورق، والتقاط الورق انحراف مثل الورق، تغذية لمشكالت بالنسبة•
بعد تشغيله لبدء دقيقة 12 نحو األمر يستغرق مرة ألول الجهاز تشغيل عند .وميضه وعدم التشغيل مصباح إضاءة•

.الطباعة رؤوس ترآيب
.الكمبيوتر شاشة على خطأ رسائل توجد ال•
التيار بمنفذ بإحكام الجهاز اتصال من تأآد .بإحكام بالجهاز ومتصلة سليمة، األخرى والكابالت الكهربي التيار آابل•

.الفولتية متطلبات على لالطالع الكهربائية المواصفات راجع .يعمل وأنه المتردد
.الجهاز في تنحشر ولم الصينية في صحيح نحو على الوسائط تحميل تم•
على ألسفل اضغط .بهم الخاصة باأللوان المميزة الفتحات في سليم بشكل الحبر وخراطيش الطباعة رؤوس ترآيب تم•

رأس آل على من الواقي البرتقالي الشريط إزالة من تأآد .صحيح نحو على اتصالها من للتأآد حدة على خرطوشة آل
.طباعة

.األغطية وآل الطباعة رأس ماسكة إغالق تم•
.مكانها في بإحكام االختيارية وجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة ترآيب تم•
.التعبئة ومواد أشرطة آافة إزالة تم•
االختبار تشخيص صفحة معرفة راجع المعلومات، من للمزيد .الذاتي الفحص تشخيص صفحة الجهاز يطبع أن يمكن•

.الذاتي
في افتراضية آطابعة بتعيينه قم ،Windows التشغيل لنظام بالنسبة .االفتراضية أو الحالية آالطابعة الجهاز تعيين تم•

.Printer Setup Utility في افتراضية آطابعة بتعيينه قم ،Mac OS لنظام بالنسبة .Printers الطابعات مجلد
.المعلومات من المزيد على لالطالع الكمبيوتر مراجع إلى الرجوع يرجى

.Windows التشغيل بنظام يعمل جهاز على الكمبيوتر تشغيل حالة في مؤقًتا الطباعة إيقافتحديد يتم ال•
تشغيل أعد أو تستخدمها ال التي البرامج بإغالق قم .المهام إحدى تنفيذ عند البرامج من العديد تشغيل عدم ينبغي•

.ثانية مرة المهمة تنفيذ محاولة قبل الكمبيوتر
من للمزيد .والعكس الالسلكية، للشبكة متغير IP وعنوان السلكية، الشبكة في ثابت IP عنوان لك يكون أن يمكن•

.IP إعدادات لتغيير راجع المعلومات،

ثابت IP عنوان تعيين
 Wired (802.3)  فوق انقر ثم )الشبكة( Networking تبويب عالمة فوق انقر ثم المضمن، الويب ملقم افتح.١

عالمة فوق انقر ثم األيسر الجزء في ) )802.11( السلكية(  Wireless (802.11)  أو ) )802.3( سلكية(
.)IP عنوان تكوين( IP Configuration الفرعية التبويب

 عنوان( Manual IP Address مربع في الثابت IP عنوان اآتب ثم ،)يدوي IP عنوان( Manual IP حدد.٢
IP اليدوي(.

Apply اضغط ثم األمر، لزم إذا Manual Default Gatewayو Manual Subnet Mask أدخل.٣
).تطبيق(

.الداخلي اإلنترنت لمزود الصحيح بالتشغيل يخل قد IP عنوان تغييرتنبيه 

الطباعة مشكالت حل
مفاجئ نحو على الجهاز توقف•
التحكم لوحة شاشة في خطأ رسائل ظهور•
)يطبع شيء ال( يستجيب ال الجهاز•
الطباعة رأس يقبل ال الجهاز•
للطباعة ً طويال وقًتا الجهاز يستغرق•
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جزئية أو فارغة صفحة طباعة•
مفقود أو صحيح غير الصفحة في شيء يوجد•
خطأ النصوص أو الرسوم موضع•
الورق يخرج ثم صفحة، نصف الجهاز يطبع•

مفاجئ نحو على الجهاز توقف

والطاقة الكهربي التيار وصالت من تأآد
.الفولتية متطلبات على لالطالع الكهربائية المواصفات راجع .المتردد التيار بمنفذ بإحكام الجهاز اتصال من تأآد

التحكم لوحة شاشة في خطأ رسائل ظهور

إصالحه يمكن ال خطأ حدث
في .الكابالت توصيل وأعد ثانية 20 انتظر ثم ،)USB وآابل الشبكة وآابل الكهربي التيار سلك مثل( الكابالت آل افصل
معلومات على للحصول  HP (www.hp.com/support)  شرآة ويب موقع بزيارة تفضل المشكلة، استمرار حالة
.وتحديثاته المنتج مشكالت إصالح أو وإصالحها األخطاء باستكشاف تتعلق

)يطبع شيء ال( يستجيب ال الجهاز
.الالسلكية المشاآل حل أيًضا راجع الالسلكي، االتصال يدعم الجهاز آان إذا

الجهاز إعداد من تأآد
.بها الخاصة والمصادر وإصالحها األخطاء استكشاف تلميحات راجع المعلومات، من للمزيد

الطباعة رأس تهيئة من تأآد
.الطباعة رؤوس لمحاذاة تلقائًيا محاذاة صفحات بضع بطباعة الجهاز يقوم استبدالها، أو الطباعة رؤوس ترآيب عند

.فقط التلقائية المحاذاة صفحات طباعة يمكنك العملية، هذه من االنتهاء وحتى .دقيقة 12 نحو العملية هذه تستغرق

الجهاز برنامج تثبيت من تأآد
على الجهاز برنامج تثبيت يتم لم ربما أو الكمبيوتر، شاشة على تنبيه رسالة تظهر الطباعة، أثناء الجهاز تشغيل إيقاف تم إذا
المعلومات، من للمزيد .الجهاز برنامج تثبيت أعد ثم بالكامل، البرنامج تثبيت بإلغاء قم المشكلة، هذه ولحل .صحيح نحو
.تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء راجع

الكابالت توصيالت فحص
.محكمان USB / الشبكة آابل طرفي أن تأآد•
:يلي مما التأآد ينبغي بالشبكة، الجهاز اتصال حالة في•

.الجهاز من الخلفي بالجزء الموجود الوصلة مصباح افحص•
.الجهاز لتوصيل الهاتف سلك استخدام عدم من تأآد•
.صحيح نحو على بها الخاص والموجه والمحول الشبكة محور عمل من تأآد•

االتصال شبكة بيئة في للعمل الجهاز إعداد من تأآد
الخاصة المعلومات على لالطالع .الصحيحين الطابعة تشغيل برنامج ومنفذ الجهاز تشغيل برنامج استخدام من تأآد

.الشبكة مزود يوفرها التي المراجع أو ،)Mac OS( الجهاز ضبط ,)Windows( الجهاز ضبط راجع الشبكة، بتوصيالت

الطباعة مشكالت حل ١٤٢
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الكمبيوتر على مثبت شخصي حماية برنامج أي عن البحث
.إليه اآلخرين وصول من الكمبيوتر حماية على تعمل التي الحماية برامج أحد عن عبارة الشخصي الحماية جدار برنامج
تتعلق اتصال مشكلة أي على العثور حالة في .والجهاز الكمبيوتر بين االتصال الحماية جدار برنامج يعوق فقد ذلك ومع

لمشكلة مصدًرا ليس الحماية جدار أن يعني ذلك فإن المشكلة، استمرت إذا .مؤقًتا الحماية جدار عمل تعطيل حاول بالجهاز،
.أخر مرة الحماية جدار شغل .االتصال

وإعادة للجهاز ثابت IP عنوان لتعيين حاجة هناك تكون فقد الجهاز، مع باالتصال يسمح الحماية برنامج تعطيل آان إذا
.IP إعدادات لتغيير راجع المعلومات، من للمزيد .الحماية جدار تشغيل

الطباعة رأس يقبل ال الجهاز

الطباعة رأس ماسكة فحص
.صحيح نحو على الطباعة رأس ماسكة إغالق من تأآد

الطباعة رأس فحص
رؤوس استبدال راجع المعلومات، من للمزيد .بها الخاصة باأللوان المميزة الفتحة في الطباعة رأس ترآيب من تأآد•

.الطباعة
.الطباعة رأس من البرتقالي الحماية أشرطة إزالة من وتأآد الطباعة، رأس بإخراج قم•

الطباعة رأس نظف
.الطباعة رؤوس صيانة راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رأس تنظيف إجراء استكمل

الطباعة رأس إخراج بعد الجهاز تشغيل أوقف
.الطباعة رأس ترآيب دون أخرى مرة تشغيله وأعد ثانية 20 نحو وانتظر الجهاز تشغيل أوقف الطباعة، رأس إخراج بعد
.الطباعة رأس ترآيب أعد الجهاز، تشغيل إعادة بعد

للطباعة ً طويال وقًتا الجهاز يستغرق

النظام تكوين افحص
.النظام متطلبات راجع المعلومات، من للمزيد .بالجهاز الخاصة النظام متطلبات ألدنى الكمبيوتر جهاز استيفاء من تأآد

الجهاز برنامج إعدادات من تأآد
جودة أنها على )بوصة لكل نقطة حد أقصى( Maximum dpi أو )أفضل( Best تحديد عند أقل الطباعة سرعة
تغيير راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز تشغيل برنامج في أخرى طباعة إعدادات حدد الطباعة، سرعة لزيادة .الطباعة
.الطباعة إعدادات

الالسلكية الموجات في تداخل وجود عدم من تأآد
.ضعيفة الالسلكية اإلشارة أن ذلك يعني فربما بطيء، بشكل وطباعته السلكي اتصال باستخدام الجهاز توصيل حالة في

.الالسلكية االتصال شبكات على التداخل من الحد إرشادات راجع المعلومات، من للمزيد

جزئية أو فارغة صفحة طباعة

فارغة طباعة خراطيش وجود من تأآد
المساعدة واألداة )Windows( األدوات مربع يتيح .فارغة أو منخفضة الخراطيش من أي لمعرفة التحكم لوحة راجع
معلومات )الذاتي االختبار تشخيص صفحة معرفة راجع( الذاتي الفحص تشخيص وصفحة )HP (Mac OS للطابعة
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الخرطوشة أن ذلك يعني فربما فارغة، بيضاء نسخة وتخرج أسود بخط مكتوب نص طباعة حالة في .الحبر مستويات حول
.الطباعة خراطيش استبدال راجع المعلومات، من للمزيد .فارغة تكون ربما

الطباعة رأس ماسكة فحص
.صحيح نحو على الطباعة رأس ماسكة إغالق من تأآد

الطباعة رأس فحص
رؤوس استبدال راجع المعلومات، من للمزيد .بها الخاصة باأللوان المميزة الفتحة في الطباعة رأس ترآيب من تأآد•

.الطباعة
.الطباعة رأس من البرتقالي الحماية أشرطة إزالة من وتأآد الطباعة، رأس بإخراج قم•

الطباعة رأس نظف
.الطباعة رؤوس صيانة راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رأس تنظيف إجراء استكمل

الطباعة رأس إخراج بعد الجهاز تشغيل أوقف
.الطباعة رأس ترآيب دون أخرى مرة تشغيله وأعد ثانية 20 نحو وانتظر الجهاز تشغيل أوقف الطباعة، رأس إخراج بعد
.الطباعة رأس ترآيب أعد الجهاز، تشغيل إعادة بعد

مفقود أو صحيح غير الصفحة في شيء يوجد

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

الهامش إعدادات افحص
ضبط راجع المعلومات، من للمزيد .بالجهاز الخاصة للطباعة القابلة للمنطقة للمستند الهوامش إعدادات تجاوز عدم من تأآد
.للهوامش األدنى الحد

باأللوان الطباعة إعدادات من تأآد
.الطباعة تشغيل برنامج في )رمادي بتدرج طباعة( Print in Grayscale اختيار عدم من تأآد

USB آابل وطول الجهاز موقع افحص
قم .المطبوعة الُنسخ في خفيفة تشوهات )USB آابل يولدها التي مثل( العالية الكهرومغناطيسية المجاالت تتسبب أن يمكن
9.8( أمتار 3 عن طوله يقل USB آابل باستخدام يوصى آذلك .الكهرومغناطيسية المجاالت مصدر عن بعيًدا الجهاز بنقل
.الكهرومغناطيسية المجاالت تأثيرات لتقليل )قدم

خطأ النصوص أو الرسوم موضع

الوسائط تحميل آيفية افحص
االدراج تحميل عدم من وتأآد الوسائط مجموعة حواف على بالوسائط الخاصة والطول العرض موجهات استقرار من تأآد
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد ..الالزم من أآثر

الوسائط حجم افحص
.تستخدمها التي الوسائط من أآبر المستند حجم آان إذا الصفحة محتوى يكتمل ال ربما•
.الدرج في الموجودة الوسائط حجم يطابق الطابعة برنامج في المحدد الوسائط حجم أن من تأآد•

الطباعة مشكالت حل ١٤٤



الهامش إعدادات افحص
في الطباعة منطقة تتجاوز ال المستند هوامش إعدادات أن من تأآد الحواف، من النص أو الرسوم اقتصاص حالة في

.للهوامش األدنى الحد ضبط راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز

الصفحة اتجاه إعداد فحص
تشغيل برنامج في تحديدها تم التي اإلعدادات يطابقان التطبيق في المحددان الصفحة واتجاه الوسائط حجم أن من تأآد

.الطباعة إعدادات تغيير راجع المعلومات، من للمزيد .الطابعة

USB آابل وطول الجهاز موقع افحص
قم .المطبوعة الُنسخ في خفيفة تشوهات )USB آابل يولدها التي مثل( العالية الكهرومغناطيسية المجاالت تتسبب أن يمكن
9.8( أمتار 3 عن طوله يقل USB آابل باستخدام يوصى آذلك .الكهرومغناطيسية المجاالت مصدر عن بعيًدا الجهاز بنقل
.الكهرومغناطيسية المجاالت تأثيرات لتقليل )قدم

نحو على الطباعة إعدادات ترجمة على التطبيق قدرة عدم هو السبب يكون فربما السابقة، الحلول جدوى عدم حالة في
اتصل أو التطبيق مراجع إلى ارجع أو المعروفة البرامج تعارض حاالت على لالطالع اإلصدار مالحظات راجع .سليم

.الشأن هذا في المساعدة على للحصول للبرنامج المصنعة بالجهة

الورق يخرج ثم صفحة، نصف الجهاز يطبع

الطباعة خراطيش افحص
.الجهاز إلى الطباعة مهمة إرسال أعد ثم الطباعة، خراطيش استبدل .الطباعة مهمة إلغاء وتم نفدت، الطباعة خراطيش لعل

.الطباعة خراطيش استبدال راجع المعلومات، من للمزيد

متوقعة غير مطبوعة ونسخ سيئة طباعة جودة
سيئة جودة ذات مطبوعة ُنسخ•
مفهومة غير حروف طباعة•
الحبر تلطخ•
آامل بشكل والرسوم النص يمأل ال الحبر•
شاحبة أو باهتة المطبوعات ألوان•
وأسود أبيض تطبع األلوان•
الخاطئة األلوان طباعة•
األلوان في زيادة بها يظهر المطبوعة الُنسخ•
بعضها مع متسقة غير األلوان•
الرسوم أو النص من مفقودة نقاط أو خطوط•

سيئة جودة ذات مطبوعة ُنسخ

الحبر وخراطيش الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

الورق جودة افحص
.أخرى مرة الطباعة وحاول HP مواصفات تستوفي الوسائط أن من تأآد .خشن أو رطب المستخدم الورق يكون ربما
.الطباعة وسائط تحديد راجع المعلومات، من للمزيد

١٠ الفصل
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الجهاز في المحّملة الوسائط نوع افحص
.المدعومة الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .المحملة الوسائط نوع تدعم درج أن من تأآد•
.الطباعة تشغيل برنامج في المطلوبة الوسائط على تحتوي التي الصينية تحديد من تأآد•

USB آابل وطول الجهاز موقع افحص
قم .المطبوعة الُنسخ في خفيفة تشوهات )USB آابل يولدها التي مثل( العالية الكهرومغناطيسية المجاالت تتسبب أن يمكن
9.8( أمتار 3 عن طوله يقل USB آابل باستخدام يوصى آذلك .الكهرومغناطيسية المجاالت مصدر عن بعيًدا الجهاز بنقل
.الكهرومغناطيسية المجاالت تأثيرات لتقليل )قدم

مفهومة غير حروف طباعة
.المهمة باقي على الجهاز يتعرف ال ربما الطباعة، أثناء المهام إلحدى مقاطعة حدوث حالة في

قم االستعداد، حالة إلى الجهاز عودة عدم حالة في .االستعداد حالة إلى الجهاز يعود حتى وانتظر الطباعة مهمة بإلغاء قم
إعادة الكمبيوتر طلب إذا .المهمة إرسال بإعادة قم مستعًدا، الجهاز يصبح عندما .أخرى مرة وانتظر المهام آافة بإلغاء
.إلغاء فوق انقر المهمة، محاولة

الكابالت توصيالت فحص
.سيئة آابل وصلة عن ناجمة المشكلة تكون ربما ،USB آابل باستخدام والكمبيوتر الجهاز توصيل حالة في
الكابل وافصل الجهاز تشغيل أوقف المشكلة، استمرار حالة في .بإحكام مثبتة الطرفين آال من الكابل توصيالت أن من تأآد
ضوء عمل عند .للطباعة المؤقتة التخزين ذاآرة من باقية مهام أي واحذف الكابل توصيل دون الجهاز شّغل ثم الجهاز، من

Power )الكابل توصيل أعد يومض، وال )الطاقة.

المستند ملف افحص
احتياطية نسخة طباعة حاول التطبيق، نفس من أخرى مستندات إمكانية حالة في .للتلف تعرض قد المستند ملف يكون ربما
.أمكن إن المستند، من

الحبر تلطخ

الطباعة إعدادات افحص
في سيما ال .استخدامها قبل المطبوعة الُنسخ تجف حتى أطول لفترة انتظر آثيًرا، حبًرا تستهلك مستندات طباعة عند•

جفاف وقت بزيادة وقم الطباعة، جودة في )األفضل( Best حدد التشغيل، برنامج في .الشفاف الورق استخدام حالة
Mac( الحبر ميزات أو )Windows( المتقدمة الميزات في الحبر حجم باستخدام الحبر تشرب من وقلل الحبر
OS.( باهتة" المطبوعة الُنسخ جودة يجعل ربما الحبر إشباع تقليل أن تذآر ذلك، ومع."

جودة مستوى باستخدام الطباعة عند ممزوجة أو غنية ألوان بها يوجد التي األلوان المستندات تتلطخ أو تتجعد ربما•
ورق استخدم أو الحبر لتقليل )عادي( Normal مثل أخر، طباعة وضع استخدام حاول .)األفضل( Best الطباعة

HP Premium Paper إعدادات تغيير راجع المعلومات، من للمزيد .زاهية ألوان ذات مستندات لطباعة المصمم
.الطباعة

الوسائط نوع افحص
يحدث وقد بطًئا أآثر بشكل الحبر يجف سوف هذه، الوسائط ألنواع بالنسبة .جيد بشكل الحبر الوسائط أنواع بعض تقبل ال

.الطباعة وسائط تحديد راجع المعلومات، من للمزيد .تلطخ

آامل بشكل والرسوم النص يمأل ال الحبر

الوسائط نوع افحص
.الطباعة وسائط تحديد راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز مع لالستخدام الوسائط أنواع بعض تتناسب ال

متوقعة غير مطبوعة ونسخ سيئة طباعة جودة ١٤٦



الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

شاحبة أو باهتة المطبوعات ألوان

الطباعة وضع افحص
ُيعد ما وهو سريع، معدل على بالطباعة الطابعة تشغيل برنامج في )السريع( Fast أو )المسودة( Draft وضع يسمح
من للمزيد .)األفضل( Best أو )العادي( Normal حدد أفضل، نتائج على للحصول .الطباعة لمسودات بالنسبة مناسًبا

.الطباعة إعدادات تغيير راجع المعلومات،

الورق نوع إعداد افحص
للمزيد .الجهاز تشغيل برنامج في المطابق الوسائط نوع حدد أخرى، خاصة وسائط أي أو شفاف ورق على الطباعة عند
.)Windows نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة راجع المعلومات، من

وأسود أبيض تطبع األلوان

الطباعة إعدادات افحص
.الطابعة تشغيل برنامج في )رمادي بتدرج طباعة( Print in Grayscale اختيار عدم من تأآد

الخاطئة األلوان طباعة

الطباعة إعدادات افحص
.الطابعة تشغيل برنامج في )رمادي بتدرج طباعة( Print in Grayscale اختيار عدم من تأآد

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

األلوان في زيادة بها يظهر المطبوعة الُنسخ

الطباعة خراطيش افحص
نظام تعطيل في متوافقة غير أحبار واستخدام التعبئة إعادة عمليات تتسبب ربما .الحبر خراطيش من العبث عدم من تأآد

أو HP تضمن ال .الطباعة رأس أو الجهاز وتلف الطباعة جودة مستوى في انخفاض عنه ينجم وربما المرآب، الطباعة
.HP وملحقات مستلزمات راجع الشراء، بيانات حول المعلومات من لمزيد .تعبئتها إعادة تم التي الطباعة خراطيش تدعم

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

بعضها مع متسقة غير األلوان

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

١٠ الفصل

١٤٧ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة



الرسوم وضع افحص
.الصفحة في الرسوم موضع في الموجودة الثغرات لفحص البرنامج في الموجودة الطباعة أو التصغير/التكبير ميزة استخدم

الرسوم أو النص من مفقودة نقاط أو خطوط

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

الورق تغذية مشكالت حل
.الجهاز من االنحشار إزالة راجع الورق، انحشار مشكالت بحل الخاصة المعلومات على للحصول

 االختيارية 2 الصينية إدخال يمكن ال
.الجهاز فتحة مع محاذاتها من تأآد .الصينية إدخال أعد•
.الجهاز من االنحشار إزالة راجع المعلومات، من للمزيد .محشور ورق وجود عن ابحث•

أخرى ورق تغذية مشكلة توجد

الوسائط تدعم ال الدرج أو الطابعة
أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .االستخدام قيد الصينية أو الجهاز يدعمها التي الوسائط استخدام ينبغي

.المدعومة الوسائط

الدرج من الوسائط التقاط تعذر
.تحميلها قبل الوسائط بهز قم .الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .الدرج في الوسائط تحميل من تأآد•
الوسائط مقاس مع يتناسب بما الدرج في الصحيحة العالمات على مضبوطة الوسائط مسار محددات أن من تأآد•

.للغاية ضيقة لدرجة ليس ولكن الورق، مجموعة على الموجهات تثبت إحكام من تأآد .الدرج في الموضوعة
.األلتواء اتجاه عكس على بطيه الورق التواء بتعديل قم .ملتوية ليست الدرج في الموجودة الوسائط أن من تأآد•
الوسائط وضع فحاول قليلة؛ بكميات إال تتوفر ال خاصة وسائط تستخدم آنت وإذا .بالكامل الصينية تحميل من تأآد•

عندما السحب سهلة تكون الوسائط بعض( .الصينية ملء في للمساعدة الحجم نفس من اآلخر الورق فوق الخاصة
).ممتلئة الصينية تكون

.سليم نحو على )اختيارية( 2 الصينية إدخال من تأآد•

الورق تغذية مشكالت حل ١٤٨



صحيح بشكل تخرج ال الوسائط
.الجهاز من المطبوعة الصفحات تسقط فقد وإال المطبوعات، استقبال صينية وصلة مد من تأآد•

.استيعابه للدرج يمكن الذي للورق لعدد معين حد يوجد .اإلخراج درج من الفائضة الوسائط أخرج•

مائل الورق
الجهاز، خارج الصينية بسحب قم الحاجة، عند .الورق موجهات محاذاة في األدراج في المحملة الوسائط أن من تأآد•

.الصحيح بالشكل الوسائط محاذاة من تأآد مناسبة، بطريقة الوسائط تحميل بإعادة ثم
.سليم نحو على الوجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة ترآيب من تأآد•
.فقط يطبع يكن لم إذا الجهاز في الوسائط بتحميل قم•

ورقة من أآثر التقاط
.تحميلها قبل الوسائط بهز قم•
الوسائط مقاس مع يتناسب بما الدرج في الصحيحة العالمات على مضبوطة الوسائط مسار محددات أن من تأآد•

.للغاية ضيقة لدرجة ليس ولكن الورق، مجموعة على الموجهات تثبت إحكام من تأآد .الدرج في الموضوعة
.الدرج يف الورق تحميل زيادة عدم من تأآد•
الوسائط وضع فحاول قليلة؛ بكميات إال تتوفر ال خاصة وسائط تستخدم آنت وإذا .بالكامل الصينية تحميل من تأآد•

عندما السحب سهلة تكون الوسائط بعض( .الصينية ملء في للمساعدة الحجم نفس من اآلخر الورق فوق الخاصة
).ممتلئة الصينية تكون

عنوة الورق بمجموعة الممتلئة الصينية إدخال يتسبب فقد .برفق الجهاز في )االختيارية( 2 الصينية إدخال إعادة يجب•
.الوقت نفس في ورقة من أآثر التقاطه أو داخله الورق انحشار في يتسبب مما الجهاز، داخل الورق ارتفاع في

.وفاعلية أداء أفضل على للحصول HP وسائط استخدم•

النسخ مشكالت حل
.HP دعم عن للمعلومات والضمان الدعم راجع التالية؛ المواضيع تصلح لم إذا

١٠ الفصل

١٤٩ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة



النسخ تخرج ال
الطاقة فحص•

.مشغل والجهاز التوصيل، محكم الطاقة سلك أن تأآد
الجهاز حالة فحص•

حتى انتظر .المهام حالة عن للمعلومات التحكم لوحة شاشة راجع .أخرى مهمة تنفيذ في مشغوًال الجهاز يكون قد•
.معالجتها الجاري المهمة انتهاء

.االنحشار بإزالة قم راجع .انحشار حاالت أي عن ابحث .الجهاز في انحشار حدث ربما•
الصنيتين فحص•

.المعلومات من لمزيد الوسائط تحميل راجع .الوسائط تحميل من تأآد

فارغة النسخ
الصنيتين فحص•

من للمزيد .صحيح بشكل تحميلها تم األصلية المستندات أن فتأآد للوثائق؛ اآللي التلقيم وحدة من تنسخ آنت إذا•
.للوثائق آلي تلقيم وحدة في أصلي مستند تحميل راجع المعلومات،

.فارغة للوثائق اآللي التلقيم وحدة أن فتأآد الماسحة؛ زجاج من تنسخ آنت إذا•
الوسائط فحص•

الوسائط تكون قد المثال سبيل على( Hewlett-Packard شرآة وضعتها التي المواصفات الوسائط تطابق ال قد
.المعلومات من لمزيد الطباعة وسائط تحديد راجع ).للغاية جافة أو رطبة

اإلعدادات فحص•
.دآنة أآثر نسخ لعمل التحكم لوحة في Copy الزر استخدم .جًدا خفيًفا التباين ضبط يكون قد

خطأ أصل نسخ تم
الصنيتين فحص
.فارغة للوثائق اآللي التلقيم وحدة أن فتأآد الماسحة؛ زجاج من تنسخ آنت إذا

باهتة أو مفقودة المستندات
الوسائط فحص•

الوسائط تكون قد المثال سبيل على( Hewlett-Packard شرآة وضعتها التي المواصفات الوسائط تطابق ال قد
.المعلومات من لمزيد الطباعة وسائط تحديد راجع ).للغاية جافة أو رطبة

اإلعدادات فحص•
إلى انتقل .الباهتة أو المفقودة المستندات عن مسؤوًال يكون قد )المسودات بجودة نسًخا الذي( Fast الجودة ضبط
.)األفضل( Best أو )العادي( Normal الضبط

األصلي المستند فحص•
المستند آان إذا .النسخة سطوع لضبط Copy قائمة استخدم .وحجمه األصل جودة على النسخة دقة تتوقف•

.بها التباين بتعديل قمت وإن حتى ذلك تعويض على قادًرا النسخ يكون ال قد للغاية، خفيًفا األصلي
بشكل الخلفية ظهور أو بالخلفية الصفحة مقدمة في الموجودة الصور امتزاج في الملونة الخلفيات تتسبب أن يمكن•

.مختلف

صغير الحجم
راجع .الممسوحة الصورة تقليل على التحكم لوحة من األخرى النسخ وظائف أو التكبير / التصغير وظيفة ضبط تم•

.العادي الحجم في أنها للتأآد النسخ مهمة إعدادات
الصورة لتصغير ضبطها تم قد HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج إعدادات تكون ربما•

HP والمصورات الصور لبرنامج الشاشة على التعليمات راجع .الحاجة عند اإلعدادات، بتغيير قم .الممسوحة
photo and imaging المعلومات من للمزيد.

النسخ مشكالت حل ١٥٠



سيئة النسخ جودة
النسخ جودة لتحسين الخطوات اتخاذ•

.جيدة أصوًال استخدم•
غير صوًرا مسببة تميل فقد صحيح؛ غير بشكل محملة الوسائط آانت إذا .صحيحة بصورة الوسائط بتحميل قم•

.المعلومات من لمزيد الطباعة وسائط تحديد راجع .واضحة
.األصول لحماية ناقلة ورقة اصنع أو استخدم•

الجهاز فحص•
.صحيح بشكل للوثائق اآللي التلقيم وحدة إغالق يتم لم•
إلى بحاجة للوثائق اآللي التلقيم وحدة زجاج أو للوثائق، اآللي التلقيم وحدة غطاء ظهر أو الماسحة زجاج يكون قد•

.المعلومات من لمزيد الجهاز تنظيف راجع .تنظيف

واضحة النسخ عيوب
باهتة أو بيضاء رأسية أشرطة•

الوسائط تكون قد المثال سبيل على( Hewlett-Packard شرآة وضعتها التي المواصفات الوسائط تطابق ال قد
.المعلومات من لمزيد الطباعة وسائط تحديد راجع ).للغاية جافة أو رطبة

اإلضاءة أو الدآنة شديدة•
.النسخ وجودة التباين إعدادات ضبط حاول

مرغوبة غير خطوط•
إلى بحاجة للوثائق اآللي التلقيم وحدة إطار أو للوثائق، اآللي التلقيم وحدة غطاء ظهر أو الماسحة زجاج يكون قد

.المعلومات من لمزيد الجهاز تنظيف راجع .تنظيف
سوداء خطوط أو نقاط•

أو الماسحة زجاج على فيها المرغوب غير المواد من غيره أو تصحيح سائل أو غروية مادة أو حبر هناك يكون قد
.المعلومات من لمزيد الجهاز تنظيف راجع .الجهاز تنظيف حاول .للوثائق اآللي التلقيم وحدة غطاء ظهر

واضح غير نص•
.النسخ وجودة التباين إعدادات ضبط حاول•
الصور أو النصوص لتحسين بتغييره وقم الضغط راجع .للمهمة مناسًبا االفتراضي التحسين ضبط يكون ال قد•

.النسخ إعدادات تغيير راجع المعلومات، من للمزيد .الحاجة عند
مكتملة غير رسوم أو نصوص•

.النسخ وجودة التباين إعدادات ضبط حاول
مائلة أو منحرفة النسخة•

.جًدا ممتلئة ليست للوثائق الآللي التلقيم وحدة إدخال صينية أن تأآد•
.الوسائط جانبي مع مضبوطة للوثائق اآللي التلقيم وحدة عرض ضوابط أن تأآد•

)سلسة غير( مبقعة تبدو والسوداء الكبيرة األحرف•
عند الصور أو النصوص لتحسين بتغييره وقم الضغط راجع .للمهمة مناسًبا االفتراضي التحسين ضبط يكون ال قد

.النسخ إعدادات تغيير راجع المعلومات، من للمزيد .الحاجة
المتوسط الرمادي مناطق في خفيف برمادي بيضاء أو حبيبية أفقية أشرطة•

عند الصور أو النصوص لتحسين بتغييره وقم الضغط راجع .للمهمة مناسًبا االفتراضي التحسين ضبط يكون ال قد
.النسخ إعدادات تغيير راجع المعلومات، من للمزيد .الحاجة

الخطأ رسائل ظهور
"Reload document and then reload job" )المهمة تحميل أعد ثم المستند تحميل أعد(

من للمزيد .للوثائق اآللي التلقيم وحدة في )صفحة 50 حتى( المتبقية المستندات تحميل أعد ثم ،)موافق( OK الزر اضغط
. الوسائط تحميل راجع المعلومات،

١٠ الفصل

١٥١ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة



الورق يخرج ثم صفحة، نصف الجهاز يطبع

الطباعة خراطيش افحص
.الجهاز إلى الطباعة مهمة إرسال أعد ثم الطباعة، خراطيش استبدل .الطباعة مهمة إلغاء وتم نفدت، الطباعة خراطيش لعل

.الطباعة خراطيش استبدال راجع المعلومات، من للمزيد

المسح مشكالت حل
.HP دعم عن للمعلومات والضمان الدعم راجع التالية؛ المواضيع تصلح لم إذا

األخطاء استكشاف معلومات لمعرفة البرنامج تعليمات راجع الكمبيوتر؛ من المسح عملية تبدأ آنت إذامالحظة 
.وإصالحها

شيء أي بعمل الماسحة تقوم ال
األصلي المستند فحص•

.الماسحة زجاج على أصلية نسخة تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .صحيح بشكل األصلية المستندات تحميل من تأآد
الجهاز فحص•

.الوقت بعض التنفيذ يؤخر الذي األمر العمل، عن التوقف من فترة بعد الطاقة حفظ وضع من يعود الجهاز يكون قد
.READY االستعداد حالة الجهاز يصل أن إلى انتظر

طويًال وقًتا يستغرق المسح
اإلعدادات فحص•

أآبر ملفات عنها وينجم أطول وقتًا تستغرق المسح مهمة فإن للغاية، عالية درجة على الدقة بضبط قمت إذا•
الدقة تقليل ويمكن .المطلوب من أعلى دقة تستخدم ال النسخ؛ أو المسح عند جيدة نتائج على للحصول .حجمًا
.أآبر بسرعة للمسح

األبيض باللونين األصلي المستند لمسح اإلعدادات تغيير يمكنك ،TWAIN خالل من صورة على حصلت إذا•
.المعلومات من لمزيد TWAIN لبرنامج الشاشة على التعليمات راجع .واألسود

الجهاز حالة فحص•
ولكن .مشغولة الماسحة تكن لم إذا المسح عملية تبدأ المسح، محاولة قبل نسخ أو طباعة مهمة بإرسال قمت قد آنت إذا

.بطيئة تكون قد المسح عملية أن يعني الذي األمر الذاآرة، تتقاسمان والمسح الطباعة عمليتي

 من مفقوًدا جزًءا هناك أن أو المستند من جزء مسح يتم لم
األصلي المستند فحص•

.األصلية المستندات تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .صحيح بشكل األصلية المستندات تحميل من تأآد•
للمزيد .الماسحة زجاج من مباشرة المستند مسح حاول للوثائق؛ اآللي التحميل وحدة من المستند بمسح قمت إذا•

.الماسحة زجاج على أصلية نسخة تحميل راجع المعلومات، من
ضبط جرب .الخلفية مع الصفحة مقدمة في الموجودة الصور امتزاج في الملونة الخلفيات تتسبب أن يمكن•

.األصل مسح بعد الصورة تحسين حاول أو األصل مسح قبل اإلعدادات
اإلعدادات فحص•

.مسحه الجاري األصلي المستند حجم مع يتناسب الورق حجم أن تأآد•
في االفتراضية اإلعدادات فإن ؛HP photo and imaging والمصورات الصور برنامج تستخدم آنت إذا•

على التعليمات راجع .تنفيذها تحاول التي غير معينة لمهمة التلقائي التنفيذ على مضبوطة تكون قد البرنامج
.الخصائص تغيير تعليمات لمعرفة HP photo and imaging والمصورات الصور لبرنامج الشاشة

المسح مشكالت حل ١٥٢



النص تعديل يمكن ال
اإلعدادات فحص•

.النص تعديل على مضبوط الحروف على OCR الضوئي التعرف برنامج أن تأآد•
النص على التعرف تم إذا .للتعديل قابًال نًصا ينشئ مستند نوع اختيار من تأآد األصلية؛ النسخة مسح عند•

.نص إلى يتحول فلن آصورة؛
البرنامج تعليمات راجع .المهمة بهذه القيام يمكنه ال آلمات معالج ببرنامج متصًال OCR برنامج يكون قد•

.البرامج ربط حول المعلومات من المزيد لمعرفة
األصلية المستندات فحص•

الجزء يكون أن على للوثائق اآللي التحميل وحدة في محمًال األصلي المستند يكون أن يجب ؛OCR برنامج في•
تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .صحيح بشكل األصلية المستندات تحميل من تأآد .وألعلى لألمام العلوي

.األصلية المستندات
برنامج من المحول النص آان إذا المثال؛ سبيل على .المساحة ضيق النص على OCR برنامج يتعرف ال قد•

OCR فإن متداخلة؛ أو ناقصة أحرف به rn أنها على تظهر قد m.
أن تأآد .نفسه المسح وجودة األصلي، المستند وبنية النص، وحجم الصورة جودة على OCR برنامج دقة تعتمد•

.جيدة صورة له األصل
جرب .للغاية فيه مبالغ بشكل الصفحة مقدمة في الموجودة الصور امتزاج في الملونة الخلفيات تتسبب أن يمكن•

OCR عملية تجري آنت إذا .األصل مسح بعد الصورة تحسين حاول أو األصل مسح قبل اإلعدادات ضبط
.أصًال ظهر إذا جيد؛ بشكل مسحه يتم لن األصلي المستند في ملون نص أي فإن أصلي؛ مستند على

خطأ رسالة ظهور
•Unable to activate TWAIN source )مصدر تنشيط تعذر TWAIN( أو An error occurred

while acquiring the image )الصورة اآتساب أثناء خطأ حدث(
أن تأآد أخرى، ماسحة أو )ديجيتال( رقمية آاميرا مثل آخر، جهاز من صورة على بالحصول تقوم آنت إذا•

.الجهاز برنامج مع تعمل ال TWAIN مع المتوافقة غير األجهزة .TWAIN مع متوافق اآلخر الجهاز
.الكمبيوتر مؤخرة في الصحيح بالمنفذ بالجهاز الخاص USB آابل توصيل من تأآد•
Select Scanner بتحديد TWAIN مصدر من تحقق البرنامج؛ في .TWAIN مصدر اختيار من تأآد•

).ملف( File القائمة في )الماسحة تحديد(
•"Reload document and then restart job" )المهمة بدء أعد ثم المستند تحميل أعد(

للمزيد .للوثائق اآللي التلقيم وحدة في )صفحة 50 حتى( المتبقية المستندات تحميل أعد ثم ،)موافق( OK الزر اضغط
. الوسائط تحميل راجع المعلومات، من

سيئة الممسوحة الصور جودة
األصل عن مأخوذة ثانية صورة األصل
الصورة تمثل الحبر من صغيرة نقاط باستخدام طباعتها يتم المجالت، أو الصحف في الموجودة مثل طباعتها المعاد الصور
مسح عند المرغوبة غير األشكال من الحبر نقاط عن الكشف يمكن غالًبا؛ .الجودة خفض إلى يؤدي الذي األمر األصل،
حاجة هناك تكون قد المشكلة، بحل التالية المقترحات تتكفل لم إذا .الشاشة على الصورة ظهور عند أو طباعتها أو الصورة
.األصل من جودة أفضل نسخة الستخدام

.المسح بعد الصورة حجم تقليل جرب فيها، المرغوب غير األشكال من للتخلص•
.أفضل الجودة آانت إذا ما لترى الممسوحة الصورة بطباعة قم•
.المسح مهمة لنوع بالنسبة واأللوان الوضوح إعدادات صحة من تأآد•
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة من بدًال للمسح المسطحة الماسحة استخدم النتائج؛ ألفضل•

١٠ الفصل
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المسح في تظهر الوجهين ذي األصل ظهر على الصور أو النصوص•
مطبوعة آانت إذا للمسح الخلفي الجانب من الصور أو النصوص "تسحب" أن يمكن الوجهين ذات األصلية المستندات

.جًدا شفافة أو نحيفة وسائط على
طباعتها عند أفضل الصورة جودة•

.المسح لجودة دقيقًا تمثيًال دائمًا تكون ال الشاشة على تظهر التي الصورة إن
الذي الكمبيوتر في ).الرمادي درجات أو( األلوان من المزيد الستخدام الكمبيوتر شاشة إعدادات ضبط جرب•

.Windows تحكم لوحة في )العرض( Display بفتح عادة الضبط هذا يتم ؛Windows بنظام يعمل
.واأللوان الدقة إعدادات ضبط حاول•

)ملتوية( مائلة الممسوحة الصورة•
التلقيم وحدة في األصول وضع عند الوسائط دالئل استخدام من تأآد .صحيح بشكل األصلي المستند وضع يتم لم ربما
.األصلية المستندات تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .للوثائق اآللي

أخرى عيوب أو رأسية بيضاء أشرطة أو خطوط أو بقع بها الممسوحة الصورة•
لمعلومات الجهاز تنظيف راجع .الوضوح عالية تكون لن الناتجة الصورة فإن متسًخا، الماسحة زجاج آان إذا•

.التنظيف
.المسح عملية نتيجة وليست األصل في موجودة العيوب تكون قد•

األصلي المستند عن مختلفة تبدو رسوم•
.الرسومية اإلعدادات تغيير جرب .بها القيام الجاري المسح لمهمة مناسبة غير الرسومية اإلعدادات تكون قد

المسح جودة لتحسين الخطوات اتخاذ•
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة من بدًال للمسح المسطحة الماسحة استخدم•
.الجودة عالية أصوًال استخدم•
غير صوًرا تسبب فقد صحيح؛ غير بشكل محملة الوسائط آانت إذا .صحيحة بصورة الوسائط بتحميل قم•

.األصلية المستندات تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .واضحة
.الممسوحة الصفحة استخدام بها سيتم التي للكيفية وفقًا البرنامج إعدادات بتعديل قم•
.األصول لحماية ناقلة ورقة اصنع أو استخدم•
.المعلومات من لمزيد الماسحة زجاج تنظيف راجع .الماسحة زجاج بتنظيف قم•

واضحة النسخ عيوب
فارغة صفحات•

من للمزيد .صحيح بشكل األصلية المستندات تحميل من تأآد .بالمقلوب األصول وضع تم قد يكون ربما•
.األصلية المستندات تحميل راجع المعلومات،

.صحيح بشكل األصلي المستند وضع من فتأآد المسطحة؛ بالماسحة المسح أثناء فارغة صفحات لك ظهر إذا•
في المستند من اليسرى العلوية الزاوية تكون بحيث المسطحة الماسحة في ألسفل ووجهه األصلي المستند ضع

.فارغة للوثائق اآللي التلقيم وحدة أن أيًضا وتأآد .الماسحة زجاج من اليمنى السفلية الزاوية
اإلضاءة أو الدآنة شديدة•

.الصحيحة واللون الوضوح إعدادات استخدام من تأآد .اإلعدادات تعديل حاول•
.ملون ورق على مطبوًعا يكون قد أو جًدا؛ داآًنا أو باهًتا األصلي المستند يكون قد•

مرغوبة غير خطوط•
.الماسحة زجاج على فيها المرغوب غير المواد من غيره أو تصحيح سائل أو غروية مادة أو حبر هناك يكون قد

.المعلومات من لمزيد الجهاز تنظيف راجع .الماسحة زجاج تنظيف جرب
سوداء خطوط أو نقاط•

الماسحة، زجاج على فيها المرغوب غير المواد من غيره أو تصحيح سائل أو غروية مادة أو حبر هناك يكون قد•
جرب .متسًخا للوثائق اآللي التلقيم وحدة غطاء ظهر يكون قد أو مخدوًشا، أو متسًخا الماسحة زجاج يكون قد أو

التنظيف يصحح لم إذا .المعلومات من لمزيد الجهاز تنظيف راجع .الظهر وغطاء الماسحة زجاج تنظيف
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة غطاء ظهر أو الماسحة زجاج استبدال يجب فقد المشكلة؛

.المسح عملية نتيجة وليست األصل في موجودة العيوب تكون قد•

المسح مشكالت حل ١٥٤



واضح غير نص•
.واللون الدقة إعدادات صحة من تأآد .اإلعدادات تعديل حاول

مصغر الحجم•
من المزيد لمعرفة البرنامج تعليمات راجع .الممسوحة الصورة لتصغير ضبطها تم قد البرنامج إعدادات تكون ربما

.اإلعدادات تغيير حول المعلومات

)المباشر الرقمية الملفات إنشاء( Direct Digital Filing الشبكة مجلد إلى المسح تعذر

.Windows Active Directory تدعم ال Direct Digital Filing وظيفةمالحظة 

.الشبكة على صحيح غير بشكل الجهاز إعداد تم•
.يستجيب أن وتأآد ping باألمر بالجهاز اتصل .بالشبكة متصل وأنه صحيح بشكل الجهاز إعداد من تأآد

.صحيح بشكل الشبكة مجلد إعداد يتم لم•
.التشغيل نظام مع المتوفرة الوثائق راجع المعلومات، من للمزيد .الخدمة مرآز على المجلد وجود من تأآد•
.فقط 9 إلى 1 واألرقام )آبيرة أو صغيرة( Z إلى A األحرف يستخدم المجلد اسم أن تأآد•
اسم في الخاصة األحرف أو الحرآات استخدام يمكن ال ولكن .الشائعة الترقيم عالمات بعض استخدام يمكن آما•

.المجلد
الوثائق راجع المعلومات، من للمزيد .المجلد من والكتابة القراءة يمكنهم المستخدمين مشترآوأن المجلد أن تأآد•

.التشغيل نظام مع المتوفرة
.صحيح بشكل أدخال قد السر وآلمة المستخدم اسم وأن EWS في الصحيح بالتنسيق المجلد اسم إدخال من تأآد•

.EWS في المعلومات انظر المعلومات، من لمزيد
ممتلئ القرص•

.آافية متوفرة مساحة به المجلد على المحتوي الخدمة مرآز أن تأآد
المخصصة الالحقة أو البادئة باستخدام فريد ملف اسم إنشاء للجهاز يمكن ال•

المجلدات، أحد في الملفات من العديد بنسخ قمت إذا .والالحقة البادئة نفس باستخدام ملًفا 9999 إنشاء للجهاز يمكن
.البادئة غير

.صحيح بشكل الملف اسم بادئة مجلد إعداد يتم لم•
1 من( واألرقام )آبيرة أو صغيرة أحرف( Z إلى A من األحرف يستخدمان الملف اسم وبادئة المجلد اسم أن من تأآد
األحرف أو الحرآات استخدام يمكن ال ولكن .أيًضا مدعمة االستخدام شائعة الترقيم عالمات بعض ).فقط 9 إلى

عند صحيح بشكل ظهورها عدم إلى الملف اسم بودائ في مدعومة غير أحرف استخدام يؤدي .المجلد اسم في الخاصة
.الملف إنشاء

الخدمة مرآز اسم حل يمكن ال•
أثناء المرفق الخدمة مرآز اسم على التعرف من IP عناوين بعض تتمكن لم إذا الشبكة مجلد إلى اإلرسال يفشل قد

:يلي بما القيام من تأآد ،)المباشرة الرقمية الملفات إنشاء( Direct Digital Filing وظيفة ميزة إعداد عند .اإلعداد
.تماًما مؤهلة DNS أسماء استخدام حاول•
.الجهاز في صحيح بشكل DNS خدمة مرآز إعداد من تأآد•

.تشغيله إعادة ثم المتكامل الجهاز تشغيل بإيقاف قم ؛DNS إعدادات بتغيير مؤخًرا قمت إذاتلميح •

الفاآس مشكالت حل
صحيح بشكل معًدا الجهاز يكن لم إذا .للجهاز بالنسبة الفاآس بإعداد تتعلق مشكالت حل حول معلومات القسم هذا يتضمن
.آليهما أو الفاآسات، استقبال الفاآسات، إرسال عند مشاآل إلى تتعرض فقد الفاآس، إلرسال

.الجهاز حالة لفحص للفاآس اختبار تقرير طباعة فيمكنك واستقبالها، الفاآسات باإرسال تتعلق مشاآل إلى التعرض عند
االنتهاء بعد االختبار هذا بإجراء قم .واستقبالها الفاآسات إلرسال الصحيحة بالطريقة الجهاز إعداد عدم عند االختبار سيفشل
.الفاآس إعداد اختبار راجع المعلومات، من للمزيد .واستقبالها الفاآسات إلرسال الجهاز إعداد من

١٠ الفصل
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للمزيد .عليها العثور تم التي المشاآل تصليح آيفية عن معلومات على للحصول التقرير بمراجعة قم االختبار، فشل حالة في
.الفاآس اختبار فشل راجع المعلومات، من

الفاآس اختبار فشل
.الخطأ حول أساسية معلومات على للحصول التقرير بمراجعة فقم االختبار، هذا وفشل للفاآس اختبار بإجراء قمت إذا

الموضوع راجع ثم فشل، االختبار من قسم أي لرؤية التقرير بفحص قم المفصلة، المعلومات من المزيد على للحصول
.محاولتها يمكن حلول على الحصول أجل من القسم هذا في المالئم

"الفاآس أجهزة اختبار" فشل•
"بالحائط الموجود الهاتف بمقبس المتصل الفاآس" اختبار فشل•
"الفاآس في الصحيح بالمنفذ متصل الهاتف سلك" اختبار فشل•
"الفاآس جهاز مع الهاتف سلك من الصحيح النوع استخدام" اختبار فشل•
"الرقم طلب نغمة على التعرف" اختبار فشل•
"الفاآس خط حالة اختبار" فشل•

"الفاآس أجهزة اختبار" فشل

:الحل
من الطاقة سلك افصل ثم التحكم لوحة على الموجود )الطاقة( Power الزر باستخدام الجهاز تشغيل بإيقاف قم•

االختبار بإجراء قم .الكهرباء وشّغل أخرى مرة الطاقة سلك بتوصيل قم ثوان، بضع بعد .للجهاز الخلفي الجزء
.القسم هذا في الموجودة المشكالت حل معلومات بمراجعة قم ثانيًة، االختبار فشل إذا .ثانيًة

.مشكلة هنالك تكون ال قد بنجاح، تسلمه أو فاآس إرسال على قادًرا آنت إذا .استقباله أو اختبار فاآس إرسال حاول•
Fax من أو )Windows( )الفاآس إعداد معالج( Fax Setup Wizard من االختبار تشغيل عند•

Setup Utility )الفاآس إلعداد المساعدة األداة( )Mac OS(، مهمة بإآمال مشغوًال ليس الجهاز أن تأآد
آان إذا .مشغول الجهاز أن إلى تشير رسالة عن بحًثا الشاشة راجع .النسخ إجراء أو فاآس استقبال مثل أخرى،
.االختبار إجراء قبل توقف، حالة في يصبح وحتى ينتهي حتى انتظر مشغوًال،

الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الهاتف سلك تستخدم لم إذا .الجهاز مع المزود الهاتف سلك استخدام من تأآد•
مع المزود الهاتف سلك توصيل بعد .استقبالها أو الفاآسات إرسال من تتمكن ال فقد بالجهاز؛ بالحائط الموجود
.ثانيًة الفاآس اختبار بإجراء فقم الجهاز،

يتم سلكين ذو موصل هو المقسم( .الفاآس إرسال في مشاآل إلى هذا يؤدي قد هاتف، مقسم تستخدم آنت إذا•
.بالحائط الموجود الهاتف بمقبس مباشرًة الجهاز وتوصيل المقسم إزالة حاول .)بالحائط الهاتف بمقبس وصله

إلرسال الجهاز قابلية ومن ينجح أنه من للتأآد ثانيًة الفاآس اختبار بإجراء قم إليها، تتعرض مشكلة أية بحل القيام بعد
في مشاآل إلى تتعرض وأنت الفشل في )الفاآس أجهزة اختبار( Fax Hardware Test استمر إذا .فاآس
انقر ثم المنطقة،/البلد باختيار قم المطالبة؛ عند .www.hp.com/support زر .HP بدعم فاتصل الفاآس، إرسال
.الفني بالدعم االتصال حول معلومات على للحصول )HP على االتصال( Contact HP فوق

"بالحائط الموجود الهاتف بمقبس المتصل الفاآس" اختبار فشل

:الحل
.آمن بشكل مثبت الهاتف سلك أن من للتأآد والجهاز بالحائط الموجود الهاتف مقبس بين الوصلة افحص•
الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الهاتف سلك تستخدم لم إذا .الجهاز مع المزود الهاتف سلك استخدام من تأآد•

مع المزود الهاتف سلك توصيل بعد .استقبالها أو الفاآسات إرسال من تتمكن ال فقد بالجهاز؛ بالحائط الموجود
.ثانيًة الفاآس اختبار بإجراء فقم الجهاز،

الفاآس مشكالت حل ١٥٦
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العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام .بالحائط الموجود الهاتف بمقبس صحيح بشكل الجهاز توصيل من تأآد•
بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع

الفاآس، إلرسال الجهاز إعداد حول المعلومات من للمزيد .للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب
.)فقط الطرز بعض( للجهاز الفاآس إعداد راجع

يتم سلكين ذو موصل هو المقسم( .الفاآس إرسال في مشاآل إلى هذا يؤدي قد هاتف، مقسم تستخدم آنت إذا•
.بالحائط الموجود الهاتف بمقبس مباشرًة الجهاز وتوصيل المقسم إزالة حاول .)بالحائط الهاتف بمقبس وصله

بفحص قم ثم للجهاز؛ تستخدمه الذي بالحائط الموجود الهاتف مقبس إلى هاتف وسلك يعمل هاتف توصيل حاول•
.الخط بفحص ليقوموا الهواتف بشرآة االتصال قم الطلب، نغمة تسمع ال آنت إذا .الطلب نغمة

.مشكلة هنالك تكون ال قد بنجاح، تسلمه أو فاآس إرسال على قادًرا آنت إذا .استقباله أو اختبار فاآس إرسال حاول•

إلرسال الجهاز قابلية ومن ينجح أنه من للتأآد ثانيًة الفاآس اختبار بإجراء قم إليها، تتعرض مشكلة أية بحل القيام بعد
.فاآس

"الفاآس في الصحيح بالمنفذ متصل الهاتف سلك" اختبار فشل
.الصحيح بالمنفذ الهاتف سلك بتوصيل قم:الحل
بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.١

.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل قم ثم

إرسال من تتمكن فلن بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس للتوصيل  EXT-2  منفذ تستخدم آنت إذامالحظة 
على الرد آلة مثل آخر، بجهاز التوصيل في إال  EXT-2  منفذ استخدام يجب ال .الفاآسات استقبال أو

.الهاتف أو المكالمات

للجهاز خلفي منظر  ١-١٠ شكل
بالحائط الموجود الهاتف مقبس١

"LINE-1 " بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم٢

ومن نجاحه من للتأآد ثانيًة الفاآس اختبار بتشغيل قم ، LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ الهاتف سلك توصيل بعد.٢
.واستقبالها الفاآسات إلرسال جاهز الجهاز أن

.استقباله أو اختبار فاآس إرسال حاول.٣
الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الهاتف سلك تستخدم لم إذا .الجهاز مع المزود الهاتف سلك استخدام من تأآد•

مع المزود الهاتف سلك توصيل بعد .استقبالها أو الفاآسات إرسال من تتمكن ال فقد بالجهاز؛ بالحائط الموجود
.ثانيًة الفاآس اختبار بإجراء فقم الجهاز،

يتم سلكين ذو موصل هو المقسم( .الفاآس إرسال في مشاآل إلى هذا يؤدي قد هاتف، مقسم تستخدم آنت إذا•
.بالحائط الموجود الهاتف بمقبس مباشرًة الجهاز وتوصيل المقسم إزالة حاول .)بالحائط الهاتف بمقبس وصله

١٠ الفصل

١٥٧ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة



"الفاآس جهاز مع الهاتف سلك من الصحيح النوع استخدام" اختبار فشل

:الحل
يجب .بالحائط الموجود الهاتف بمقبس للتوصيل الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدام من تأآد•

اآلخر الطرف وتوصيل الجهاز من الخلفي الجزء في  LINE-1  المسمى بالمنفذ الهاتف سلك طرفي أحد توصيل
.أدناه موضح هو آما بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس

بالحائط الموجود الهاتف مقبس١

"LINE-1 " بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم٢

وصلة شراء يمكنك .الطول لزيادة وصلة استخدام فيمكنك آافًيا، الجهاز مع المزود الهاتف سلك طول يكن لم إذا
هاتف سلك ,آخر هاتف سلك إلى ستحتاج آذلك .الهاتف بملحقات تحتفظ التي الكهربائية األدوات مستودعات من

.المكتب في أو البيت في قبل من عندك يكون قد عادي
.آمن بشكل مثبت الهاتف سلك أن من للتأآد والجهاز بالحائط الموجود الهاتف مقبس بين الوصلة افحص•
الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الهاتف سلك تستخدم لم إذا .الجهاز مع المزود الهاتف سلك استخدام من تأآد•

مع المزود الهاتف سلك توصيل بعد .استقبالها أو الفاآسات إرسال من تتمكن ال فقد بالجهاز؛ بالحائط الموجود
.ثانيًة الفاآس اختبار بإجراء فقم الجهاز،

يتم سلكين ذو موصل هو المقسم( .الفاآس إرسال في مشاآل إلى هذا يؤدي قد هاتف، مقسم تستخدم آنت إذا•
.بالحائط الموجود الهاتف بمقبس مباشرًة الجهاز وتوصيل المقسم إزالة حاول .)بالحائط الهاتف بمقبس وصله

"الرقم طلب نغمة على التعرف" اختبار فشل

:الحل
إذا ما الآتشاف .االختبار فشل تسبب قد الجهاز يستخدمه الذي الهاتف خط نفس تستخدم التي األخرى، األجهزة•

نجح إذا .ثانية االختبار بإجراء قم ثم الهاتف، خط عن شيء آل بفصل قم مشكلة، تسبب األخرى األجهزة آانت
Dial Tone Detection Test )يكون عندها األخرى، األجهزة بدون )الطلب نغمة عن الكشف اختبار

مرة، آل االختبار إجراء وأعد مرة آل واحًدا إعادتها حاول المشاآل، يسبب أآثر أو األجهزة من واحد جهاز
.المشكلة يسبب الذي الجهاز على تتعرف حتى

بفحص قم ثم للجهاز؛ تستخدمه الذي بالحائط الموجود الهاتف مقبس إلى هاتف وسلك يعمل هاتف توصيل حاول•
.الخط بفحص ليقوموا الهواتف بشرآة االتصال قم الطلب، نغمة تسمع ال آنت إذا .الطلب نغمة

العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام .بالحائط الموجود الهاتف بمقبس صحيح بشكل الجهاز توصيل من تأآد•
بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع

.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب

الفاآس مشكالت حل ١٥٨



يتم سلكين ذو موصل هو المقسم( .الفاآس إرسال في مشاآل إلى هذا يؤدي قد هاتف، مقسم تستخدم آنت إذا•
.بالحائط الموجود الهاتف بمقبس مباشرًة الجهاز وتوصيل المقسم إزالة حاول .)بالحائط الهاتف بمقبس وصله

لن .االختبار فشل في ذلك يتسبب فقد ،PBX أنظمة بعض مثل عادية، طلب نغمة يستخدم ال الهاتف نظام آان إذا•
.الفاآس اختبار استقبال أو إرسال حاول .استقبالها أو الفاآسات إرسال في مشكلة هذا يسبب

غير المنطقة/البلد إعداد آانت إذا .منطقتك/لبلدك مناسب بشكل المنطقة/البلد إعداد ضبط من للتأآد بالفحص قم•
إرسال في مشاآل إلى تتعرض أن الممكن ومن االختبار يفشل قد صحيح، غير بشكل مضبوط أو مضبوط
.واستقبالها الفاآسات

خط أن من للتأآد .استقبالها أو الفاآسات إرسال تستطيع فلن وإال تناظري هاتف بخط الجهاز توصيل من تأآد•
تسمع ال آنت إذا .الطلب نغمة إلى باإلصغاء قم ثم بالخط تناظري هاتف أي بتوصيل قم رقمي، هو الهاتف
ثم تناظري هاتف بخط الجهاز بتوصيل قم .الرقمية للهواتف معّد الهاتف خط يكون قد عادية، طلب نغمة صوت
.استقباله أو الفاآس إرسال حاول

الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الهاتف سلك تستخدم لم إذا .الجهاز مع المزود الهاتف سلك استخدام من تأآد•
مع المزود الهاتف سلك توصيل بعد .استقبالها أو الفاآسات إرسال من تتمكن ال فقد بالجهاز؛ بالحائط الموجود
.ثانيًة الفاآس اختبار بإجراء فقم الجهاز،

إلرسال الجهاز قابلية ومن ينجح أنه من للتأآد ثانيًة الفاآس اختبار بإجراء قم إليها، تتعرض مشكلة أية بحل القيام بعد
الهواتف بشرآة فاتصل بالفشل، )الطلب نغمة عن الكشف( Dial Tone Detection اختبار استمر إذا .فاآس
.الهاتف خط فحص منهم واطلب

"الفاآس خط حالة اختبار" فشل

:الحل
خط أن من للتأآد .استقبالها أو الفاآسات إرسال تستطيع فلن وإال تناظري هاتف بخط الجهاز توصيل من تأآد•

تسمع ال آنت إذا .الطلب نغمة إلى باإلصغاء قم ثم بالخط تناظري هاتف أي بتوصيل قم رقمي، هو الهاتف
ثم تناظري هاتف بخط الجهاز بتوصيل قم .الرقمية للهواتف معّد الهاتف خط يكون قد عادية، طلب نغمة صوت
.استقباله أو الفاآس إرسال حاول

.آمن بشكل مثبت الهاتف سلك أن من للتأآد والجهاز بالحائط الموجود الهاتف مقبس بين الوصلة افحص•
العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام .بالحائط الموجود الهاتف بمقبس صحيح بشكل الجهاز توصيل من تأآد•

بالمنفذ اآلخر الطرف بتوصيل قم ثم بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز؛ مع
.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب

إذا ما الآتشاف .االختبار فشل تسبب قد الجهاز يستخدمه الذي الهاتف خط نفس تستخدم التي األخرى، األجهزة•
.ثانية االختبار بإجراء قم ثم الهاتف، خط عن شيء آل بفصل قم مشكلة، تسبب األخرى األجهزة آانت

عندها األخرى، األجهزة بدون )الفاآس خط وضع اختبار ( Fax Line Condition Test نجح إذا•
االختبار إجراء وأعد مرة آل واحًدا إعادتها حاول المشاآل، يسبب أآثر أو األجهزة من واحد جهاز يكون
.المشكلة يسبب الذي الجهاز على تتعرف حتى مرة، آل

األخرى، المعدات غير من )الفاآس خط وضع اختبار ( Fax Line Condition Test فشل حالة في•
.القسم هذا في الموجودة المشكالت حل معلومات مراجعة بمتابعة وقم عامل هاتف بخط الجهاز بتوصيل فقم

يتم سلكين ذو موصل هو المقسم( .الفاآس إرسال في مشاآل إلى هذا يؤدي قد هاتف، مقسم تستخدم آنت إذا•
.بالحائط الموجود الهاتف بمقبس مباشرًة الجهاز وتوصيل المقسم إزالة حاول .)بالحائط الهاتف بمقبس وصله

الهاتف مقبس من للتوصيل المزود الهاتف سلك تستخدم لم إذا .الجهاز مع المزود الهاتف سلك استخدام من تأآد•
مع المزود الهاتف سلك توصيل بعد .استقبالها أو الفاآسات إرسال من تتمكن ال فقد بالجهاز؛ بالحائط الموجود
.ثانيًة الفاآس اختبار بإجراء فقم الجهاز،

إلرسال الجهاز قابلية ومن ينجح أنه من للتأآد ثانيًة الفاآس اختبار بإجراء قم إليها، تتعرض مشكلة أية بحل القيام بعد
في مشاآل تواجه وأنت بالفشل )الفاآس خط حالة اختبار( Fax Line Condition Test استمر إذا .فاآس

.الهاتف خط فحص منهم والطلب الهاتف بشرآة باالتصال قم اإلرسال،

١٠ الفصل
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)مكانها في ليست السماعة(  Phone-Off Hook    دائًما الشاشة تعرض
الجهاز لتوصيل الجهاز مع المزود الهاتف سلك استخدام من تأآد .الهاتف سلك من الخاطئ النوع تستخدم:الحل
يمكنك .الطول لزيادة وصلة استخدام فيمكنك آافًيا، الجهاز مع المزود الهاتف سلك طول يكن لم إذا .الهاتف بسلك
سلك ,آخر هاتف سلك إلى ستحتاج آذلك .الهاتف بملحقات تحتفظ التي الكهربائية األدوات مستودعات من وصلة شراء
.المكتب في أو البيت في قبل من عندك يكون قد عادي هاتف

استخدام عدم من تأآد .االستخدام قيد تكون قد الجهاز مع الهاتف خط نفس تستخدم التي األخرى األجهزة:الحل
ليست أو أخرى أجهزة أو )بالجهاز متصلة غير ولكنها الهاتف خط نفس على توجد هواتف( الفرعية الهواتف سماعات

هاتف سماعة هناك آانت إذا واستقبالها الفاآسات إلرسال الجهاز استخدام يمكنك ال المثال، سبيل على .مكانها في
أو اإللكتروني البريد إلرسال هاتفي باتصال آمبيوتر مودم تستخدم آنت إذا أو مكانها، في وضعها يتم لم فرعي

.اإلنترنت إلى للوصول

واستقبالها الفاآسات إرسال في مشاآل الجهاز يواجه
)الطاقة(Power ومصباح فارغة الشاشة آانت إذا .الجهاز في الشاشة إلى أنظر .الجهاز تشغيل من تأآد:الحل
اضغط .الطاقة وبمأخذ بالجهاز الطاقة سلك توصيل إحكام من تأآد .الجهاز تشغيل إيقاف إلى ذلك فيشير مضاء، غير
.الجهاز لتشغيل )الطاقة(Power زر على

من الجهاز يتمكن ال .استقباله أو الفاآس إرسال قبل دقائق خمس لمدة باالنتظار  HP توصي الجهاز؛ تشغيل بعد
.التشغيل بعد بالتهيئة قيامه أثناء استقبالها أو الفاآسات إرسال

:الحل
يجب .بالحائط الموجود الهاتف بمقبس للتوصيل الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدام من تأآد•

اآلخر الطرف وتوصيل الجهاز من الخلفي الجزء في  LINE-1  المسمى بالمنفذ الهاتف سلك طرفي أحد توصيل
.أدناه موضح هو آما بالحائط، الموجود الهاتف بمقبس

بالحائط الموجود الهاتف مقبس١

"LINE-1 " بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم٢

وصلة شراء يمكنك .الطول لزيادة وصلة استخدام فيمكنك آافًيا، الجهاز مع المزود الهاتف سلك طول يكن لم إذا
هاتف سلك ,آخر هاتف سلك إلى ستحتاج آذلك .الهاتف بملحقات تحتفظ التي الكهربائية األدوات مستودعات من

.المكتب في أو البيت في قبل من عندك يكون قد عادي
بفحص قم ثم للجهاز؛ تستخدمه الذي بالحائط الموجود الهاتف مقبس إلى هاتف وسلك يعمل هاتف توصيل حاول•

.الخدمة طلب أجل من المحلية الهواتف بشرآة اتصل ,الطلب نغمة سماع عدم عند .الطلب نغمة

الفاآس مشكالت حل ١٦٠



يمكنك ال المثال، سبيل على .االستخدام قيد تكون قد الجهاز مع الهاتف خط نفس تستخدم التي األخرى األجهزة•
إذا أو مكانها، في وضعها يتم لم فرعي هاتف سماعة هناك آانت إذا واستقبالها الفاآسات إلرسال الجهاز استخدام
.اإلنترنت إلى للوصول أو اإللكتروني البريد إلرسال هاتفي باتصال آمبيوتر مودم تستخدم آنت

آانت إذا ما لترى الكمبيوتر جهاز أو الشاشة افحص .الخطأ تسبب أخرى عملية هناك آانت إذا ما لمعرفة تحقق•
بإرسال الجهاز يقوم فال خطأ، هناك آان إذا .حلها وطريقة المشكلة حول معلومات توفر خطأ رسالة هناك

.الخطأ ينتهي حتى استقباله أو الفاآس
مشاآل تسبب قد )ضوضاء بها( ضعيفة بجودة صوت مع الهاتف خطوط .مشوًشا الهاتف خط توصيل يكون قد•

الهاتف بمقبس الهاتف توصيل خالل من الهاتف بخط الصوت جودة من بالتحقق قم .واستقباله الفاآس إرسال في
تشغيل فأوقف تشويش، ألي سماعك حالة في .أخرى ضوضاء أو تشويش أي إلى واالستماع بالحائط الموجود

Error Correction Mode  )األخطاء تصحيح وضع(  )ECM( ثانيًة واستقباله الفاآس إرسال وحاول.
المشكلة، استمرت إذا .الشاشة على الظاهرة التعليمات راجع ، ECM تغيير حول معلومات على للحصول
.الهواتف بشرآة فاتصل

من تتمكن لن فإنك وإال، DSL مرشح توصيل من فتأآد ،)DSL( رقمي مشترك خط خدمات تستخدم آنت إذا•
.DSL مع الجهاز إعداد :ب الحالة راجع المعلومات، من للمزيد .بنجاح استقبالها أو الفاآسات إرسال

هو الهاتف خط أن من للتأآد .الرقمية للهواتف المعّد بالحائط الموجود الهاتف بمقبس الجهاز اتصال عدم من تأآد•
نغمة صوت تسمع ال آنت إذا .الطلب نغمة إلى باإلصغاء قم ثم بالخط تناظري هاتف أي بتوصيل قم رقمي،
.الرقمية للهواتف معّد الهاتف خط يكون قد عادية، طلب

الخدمات شبكة خدمة أو )داخلي سنترال( PBX خاصة فرعية بدالة لنظام طرفي محول/محول تستخدم آنت إذا•
نوع على الطرفي المحول ضبط ومن الصحيح بالمنفذ الجهاز توصيل من فتأآد ،)ISDN( المتكاملة الرقمية
 هاتف نظام مع الجهاز إعداد :ج الحالة راجع المعلومات، من للمزيد .أمكن إن المنطقة،/للبلد الصحيح المحور
PBXخط أو ISDN.

لم إذا .صحيح بشكل مؤرًضا DSL مودم يكون ال قد ،DSL خدمات مع الهاتف بخط يتشارك الجهاز آان إذا•
مع الهاتف خطوط .الهاتف خط على ضجيًجا يسبب أنه الممكن فمن صحيح، بشكل مؤرًضا DSL مودم يكن

الصوت جودة فحص يمكنك   .واستقباله الفاآس إرسال في مشاآل تسبب قد )ضوضاء بها( ضعيفة بجودة صوت
.أخرى ضوضاء أو تشويش أي إلى واالستماع بالحائط الموجود الهاتف بمقبس الهاتف بتوصيل الهاتف خط في
بإعادة قم .األقل على دقيقة 15 لمدة آلًيا الكهرباء وبفصل DSL مودم تشغيل بإيقاف قم ضجيًجا، تسمع آنت إذا

.ثانيًة الطلب نغمة إلى باالستماع قم ثم DSL مودم تشغيل

إرسال عن الجهاز توقف إذا .المستقبل في أخرى مرة الهاتف خط على تشويًشا تالحظ قدمالحظة 
.العملية هذه بتكرار قم واستقبالها، الفاآسات

،DSL مودم تشغيل إيقاف حول معلومات على للحصول .الهواتف بشرآة فاتصل مشوًشا؛ يزال ما الخط آان إذا
.الدعم أجل من DSL خدمة مزود راجع

يتم سلكين ذو موصل هو المقسم( .الفاآس إرسال في مشاآل إلى هذا يؤدي قد هاتف، مقسم تستخدم آنت إذا•
.بالحائط الموجود الهاتف بمقبس مباشرًة الجهاز وتوصيل المقسم إزالة حاول .)بالحائط الهاتف بمقبس وصله

يدوي فاآس إرسال في مشاآل الجهاز يواجه

:الحل

مع الصندوق في سلكين ذا هاتف سلك تستقبل التي المناطق/البلدان على فقط ينطبق المحتمل الحل هذامالحظة 
بولندا، البرتغال، البرازيل، إيرلندا، إندونيسيا، الالتينية، أمريكا أستراليا، إسبانيا، األرجنتين، :ذلك في بما الجهاز،
آولومبيا، آوريا، آندا، الفيليبين، فيتنام، فنزويال، الصين، سنغافورة، السعودية، روسيا، تشيلي، تايوان، تايالندا،
.واليونان اليابان األمريكية، المتحدة الواليات الهند، المكسيك، ماليزيا،

١٠ الفصل

١٦١ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة



يجب يدوًيا، الفاآس إلرسال .بالجهاز مباشرًة الفاآس مكالمة في للبدء تستخدمه الذي الهاتف توصيل من تأآد•
.أدناه موضح هو آما الجهاز، في  EXT-2  المسمى بالمنفذ مباشرًة الهاتف توصيل

بالحائط الموجود الهاتف مقبس١

"LINE-1 " بمنفذ لتوصيله الجهاز مع العلبة في المزود الهاتف سلك استخدم٢

هاتف٣

الموجودة المفاتيح لوحة استخدام عليك يجب بالجهاز، مباشرًة المتصل الهاتف من يدوًيا فاآًسا ترسل آنت إذا•
.الجهاز تحكم لوحة على الموجودة المفاتيح لوحة استخدام يمكنك ال .الفاآس إلرسال الهاتف على

به الذي الجهاز آابل بأعلى مباشرًة الهاتف توصيل يرجى مسلسل، هاتف نظام استخدام عندمالحظة 
.الحائط مقبس

الفاآسات إرسال يمكنه ولكن الفاآسات استقبال للجهاز يمكن ال

:الحل
الجهاز في )المميز الرنين( Distinctive Ring ميزة ضبط من تأآد ,المميز الرنين خدمة استخدام عدم عند•

.مميزة لرنة الرد رنين طريقة تغيير راجع المعلومات، من للمزيد .)الرنات آافة( All Rings على
الفاآسات استقبال إلى فستحتاج ؛)التشغيل إيقاف( Off على )اآللي الرد( Auto Answer تعيين حالة في•

راجع يدوًيا، الفاآسات استقبال حول معلومات على للحصول .الفاآس الجهاز يستقبل لن لذلك خالًفا يدوًيا،
.يدوًيا فاآس استقبال

استقبال فيجب الفاآس، لمكالمات تستخدمه الذي الهاتف رقم نفس على الصوتي البريد خدمة لديك آان إذا•
.الواردة الفاآس مكالمات على بنفسك للرد متواجدًا تكون أن يجب أنه يعني هذا .تلقائًيا وليس يدويًا الفاآسات
/صوت خط :و الحالة راجع الصوتي، البريد خدمة لديك يكون عندما الجهاز إعداد حول معلومات على للحصول
.يدوًيا فاآس استقبال راجع يدوًيا، الفاآسات استقبال حول معلومات على للحصول .صوتي بريد مع مشترك فاآس

البرنامج ضبط عدم من فتأآد الجهاز؛ مع الهاتف خط نفس على هاتفي باتصال آمبيوتر مودم لديك آان إذا•
,تلقائًيا الفاآسات استقبال إلى إعدادها تم التي المودم أجهزة .تلقائيًا الفاآسات استقبال إلى المودم مع المزود
.الفاآس مكالمات استقبال من الجهاز يتمكن ال فلذلك ,الواردة الفاآسات آافة الستقبال الهاتف خط تستخدم

:التالية المشاآل إلحدى تتعرض فقد الجهاز؛ مع الهاتف خط نفس على المكالمات على للرد آلة لديك آان إذا•
.الجهاز مع الصحيح بالشكل معّدة غير المكالمات على للرد آلة تكون قد•
ومن الفاآس، نغمات بكشف للجهاز تسمح ال بدرجة جدًا صاخبة أو جدًا طويلة الصادرة رسالتك تكون قد•

.الفاآس إرسال آلة اتصال ُيقطع أن الممكن
آشف من الجهاز لتمكين يكفي الذي الصادرة الرسالة بعد الهدوء وقت المكالمات على الرد آللة يوجد ال•

.المكالمات على للرد الرقمية اآلالت مع انتشارًا أآثر المشكلة هذه .الفاآس نغمات

الفاآس مشكالت حل ١٦٢



:المشاآل هذه حل على تساعدك قد التالية األعمال
حاول الفاآس، لمكالمات تستخدمه الذي الهاتف خط نفس على موصولة المكالمات على رد آلة تكون عندما•

مع مشترك فاآس/صوت خط :ط الحالة في وصفه تم آما الجهاز إلى مباشرة المكالمات على رد آلة توصيل
.المكالمات على الرد آلة

الستقبال الجهاز إعداد حول المعلومات على للحصول .تلقائًيا الفاآسات الستقبال الجهاز ضبط من تأآد•
.فاآس استقبال راجع تلقائيًا، الفاآسات

الرد آلة من أآبر رنات عدد إلى )الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer إعداد ضبط من تأآد•
.الرد قبل الرنات عدد ضبط راجع المعلومات، من للمزيد .المكالمات على

دون استقباله أو الفاآس إرسال تستطيع آنت إذا .الفاآس استقبال حاول ثم المكالمات على الرد آلة بفصل قم•
.المشكلة سبب المكالمات على الرد آلة تكون قد المكالمات، على الرد آلة

تستغرق رسالة بتسجيل قم .أخرى مرة الصادرة رسالتك بتسجيل وقم المكالمات على الرد آلة توصيل أعد•
على السكوت من ثوان 5 اترك .الرسالة تسجيل عند منخفض صوت وبمستوى ببطء تكلم .تقريًبا ثوان 10
.هذا السكوت وقت تسجيل أثناء الخلفية في ضجيج أي يوجد أال يجب .الصوتية الرسالة نهاية في األقل
.ثانيًة الفاآس استقبال حاول

الرسالة نهاية في المسجل بالسكوت الرقمية المكالمات على الرد آالت بعض تحتفظ ال قدمالحظة 
.تتفحصها لكي أخرى مرة الرسالة إلى تستمع أن من تاآد .الصادرة

المكالمات، على الرد آلة مثل الهاتف، أجهزة من األخرى األنواع مع الهاتف خط بنفس يتشارك الجهاز آان إذا•
ينخفض قد .الفاآس إشارة مستوى ينخفض فقد المنافذ، متعدد المقسم صندوق أو هاتفي، باتصال آمبيوتر مودم

إشارة تسبب قد .الهاتف طول لتمديد الالزم من أآثر آوابل توصيل أو المقسم استخدام عند أيًضا اإلشارة مستوى
.الفاآس استقبال أثناء مشاآل للفاآس منخفضة
حاول ثم الهاتف، خط من الجهاز ماعدا شيء آل بفصل قم مشكلة تسبب األخرى األجهزة آانت إذا ما لمعرفة
سبب هو أآثر أو جهازًا أن يعني فهذا األخرى األجهزة بدون بنجاح الفاآسات تسلم تستطيع آنت إذا .الفاآس تسلم

.المشكلة يسبب الذي الجهاز تحدد حتى الفاآس، وتسلم مرة آل في جهازًا إضافتها حاول المشكلة؛
،)الهواتف شرآة خالل من المميز الرنين خدمة باستخدام( والهاتف الفاآس برقم خاص رنين نموذج لديك آان إذا•

من للمزيد .تناسبه لكي مضبوطة الجهاز في )المميز الرنين( Distinctive Ring ميزة أن من فتأآد
.مميزة لرنة الرد رنين طريقة تغيير راجع المعلومات،

الفاآسات استقبال يمكنه ولكن الفاآسات إرسال للجهاز يمكن ال

:الحل
إلى الزمنية الفواصل بعض إدخال إلى تحتاج قد .للغاية مبكرة أو سريعة بصورة الرقم يطلب الجهاز يكون قد•

فأدخل الهاتف، رقم طلب قبل خارجي خط إلى الوصول إلى تحتاج آنت إذا المثال، سبيل على .األرقام تسلسل
خارجي، خط إلى الوصول رقم هو 9 والرقم 95555555 هو الرقم آان إذا .الوصول رقم بعد زمنية فاصلة
على اضغط تكتبه؛ فاآس رقم في زمنية فاصلة إلدخال . 5555-555-9  :يلي آما زمنية فواصل تدخل فقد

Redial/Pause )حتى متكرر، بشكل (#) مسافة الزر على اضغط أو ،)مؤقت توقف/الرقم طلب إعادة
.الشاشة على )-( شرطة ظهور
.الرقم طلب أثناء الهاتف خط إلى االستماع من يمكنك هذا .المراقب الطلب خالل من الفاآس إرسال أيًضا يمكن
فاآس إرسال راجع المعلومات، من للمزيد .الرقم طلب أثناء المطالبات على والرد الرقم طلب نبض ضبط يمكن

.المراقب الطلب باستخدام
.مشاآل إلى تتعرض الفاآس استقبال آلة أو الصحيح التنسيق من ليس هو الفاآس إرسال عند أدخلت الذي الرقم•

سماع تستطيع ال آنت إذا .الفاآس نغمات إلى واستمع هاتف خط من الفاآس رقم طلب حاول ذلك؛ من للتأآد
خدمة تشوش قد أو متصلة، غير تكون أو التشغيل وضع في الفاآس استقبال آلة تكون ال فقد الفاآس؛ نغمات
لمعرفة الفاآس استقبال آلة بفحص يقوم أن المستلم طلب أيضًا يمكنك .للمستلم الهاتف خط على الصوتي البريد
.مشاآل أية

١٠ الفصل
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المكالمات على الرد آلة في تسجل الفاآس نغمات

:الحل
حاول الفاآس، لمكالمات تستخدمه الذي الهاتف خط نفس على موصولة المكالمات على رد آلة تكون عندما•

آلة مع مشترك فاآس/صوت خط :ط الحالة في وصفه تم آما الجهاز إلى مباشرة المكالمات على رد آلة توصيل
الفاآس نغمات تسجيل يتم فقد للتوصيات، وفًقا المكالمات على الرد آلة بتوصيل تقم لم إذا .المكالمات على الرد
.المكالمات على الرد آلة على

قبل الرنات عدد( Rings to Answer إعداد صحة ومن تلقائًيا الفاآسات الستقبال الجهاز ضبط من تأآد•
على الرد آللة بالنسبة الرد قبل الرنات عدد من أآبر يكون أن يجب للجهاز بالنسبة الرد قبل الرنات عدد .)الرد

بالرد الجهازان فسيقوم الرد؛ قبل الرنات عدد نفس إلى والجهاز المكالمات على الرد آلة ضبط عند .المكالمات
.المكالمات على الرد آلة في الفاآس نغمات تسجيل ويتم المكالمة على

عدد بعد المكالمات على يرد بحيث الجهاز وبضبط الرنات من أقل عدد إلى المكالمات على الرد آلة بضبط قم•
على الرد آلة سترد اإلعداد، هذا في ).المنطقة/البلد حسب للرنات األقصى العدد يختلف( .المعتمد األقصى الرنات

إذا+++ .الفاآس باستقبال فسيقوم الفاآس؛ نغمات الجهاز اآتشف إذا .الخط بمراقبة الجهاز ويقوم المكالمات
المعلومات، من للمزيد .الواردة الرسالة بتسجيل المكالمات على الرد آلة ستقوم صوتية، مكالمة المكالمة آانت
.الرد قبل الرنات عدد ضبط راجع

الكافي بالطول ليس بالجهاز المرفق الهاتف سلك
شراء يمكنك .الطول لزيادة وصلة استخدام فيمكنك آافًيا، الجهاز مع المزود الهاتف سلك طول يكن لم إذا:الحل
هاتف سلك ,آخر هاتف سلك إلى ستحتاج آذلك .الهاتف بملحقات تحتفظ التي الكهربائية األدوات مستودعات من وصلة
.المكتب في أو البيت في قبل من عندك يكون قد عادي

4 من المكون الهاتف سلك مع استخدامه فيمكنك سلكين، من مكون هاتف لسلك محول الجهاز مع آان إذاتلميح 
الوثائق راجع سلكين، من مكون هاتف لسلك محول استخدام حول معلومات على للحصول .طوله لزيادة أسالك
.معه المزودة

الهاتف سلك لتمديد
الطرف بتوصيل قم ثم بالوصلة، األطراف أحد بتوصيل قم الجهاز، مع العلبة في المزود الهاتف سلك باستخدام.١

.للجهاز الخلفي الجزء في  LINE-1  عليه المكتوب بالمنفذ اآلخر
.بالحائط الهاتف مقبس مع ثم الوصلة في المفتوح المنفذ في آخر هاتف سلك بتوصيل قم.٢

)الذاآرة بطاقة( الصور مشاآل حل
.HP دعم عن للمعلومات والضمان الدعم راجع التالية؛ المواضيع تصلح لم إذا

استكشاف معلومات لمعرفة البرنامج تعليمات راجع الكمبيوتر؛ من الذاآرة بطاقة تشغيل تبدأ آنت إذامالحظة 
.وإصالحها األخطاء

الذاآرة بطاقة قراءة للجهاز يمكن ال
الذاآرة بطاقة فحص•

من للمزيد .فقط الثابتة الذاآرة - Compact Flash II .المدعومة األنواع من الذاآرة بطاقة أن تأآد•
.ذاآرة بطاقة إدخال راجع المعلومات،

.البطاقة قراءة تمكين على مضبوط المفتاح أن تأآد .استخدامها آيفية في يتحكم مفتاح بها الذاآرة بطاقات بعض•

(الذاآرة بطاقة) الصور مشاآل حل ١٦٤



التوصيل مناطق نظف .المواد توصيل تفسد أو الفتحة تسد مواد أو أوساخ عن بحًثا الذاآرة بطاقة أطراف افحص•
.أيزوبروبيل آحول من طفيفة ومقادير الوبر من خالية بقماشة

.أخرى أجهزة مع باختبارها صحيح بشكل تعمل الذاآرة بطاقة أن تأآد•
الذاآرة بطاقة فتحة فحص•

.ذاآرة بطاقة إدخال راجع المعلومات، من للمزيد .الصحيحة الفتحة في جيًدا دخلت الذاآرة بطاقة أن تأآد•
سنون توجد ال أنه تأآد .الفارغة الفتحة في ضوًءا سلط ثم )مضيًئا المصباح يكون ال عندما( الذاآرة بطاقة أخرج•

قلم طرف باستخدام قليًال المطوية السنون تمديد يمكن مطفأ؛ الكمبيوتر يكون عندما .الداخل في مطوية صغيرة
أصلح أو الذاآرة بطاقة قارئ فاستبدال آخر؛ سًنا تلمس بطريقة السن انطواء استمر إذا .مضموم آرة حبر

.والضمان الدعم راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز
التحكم لوحة شاشة في خطأ رسالة تظهر أن يجب .مرة آل الفتحة في فقط واحدة ذاآرة بطاقة إدخال تم أنه تأآد•

.ذاآرة بطاقة من أآثر إدخال عند

الذاآرة بطاقة في الصور قراءة للجهاز يمكن ال
الذاآرة بطاقة فحص

.تالفة الذاآرة بطاقة تكون قد•
.معروًفا التنسيق يكن لم إذا التحكم لوحة شاشة في خطأ رسالة تظهر أن يجب .معروف غير بتنسيق الصورة تكون قد•

من للمزيد .التنسيقات من المزيد على التعرف يمكن بذلك ألنه التحكم، لوحة من الصور طباعة إجراء استخدم
بطاقة من الصور حفظ فيمكن بالكمبيوتر؛ متصًال الجهاز آان إذا .التحكم لوحة من صور طباعة راجع المعلومات،

.البرنامج من طباعتها ثم الكمبيوتر في الذاآرة

الطباعة مهمة إلغاء مسببة تطبع لن الذاآرة بطاقة في الصور بعض
الصور ملفات فحص
راجع المعلومات، من للمزيد .التالفة الصور تشمل ال طباعة مهمة بإعداد قم .التالفة الصور والحظ معاينة صفحة اطبع
.المعاينة صفحة باستخدام صور طباعة

الورق يخرج ثم صفحة، نصف الجهاز يطبع

الطباعة خراطيش افحص
.الجهاز إلى الطباعة مهمة إرسال أعد ثم الطباعة، خراطيش استبدل .الطباعة مهمة إلغاء وتم نفدت، الطباعة خراطيش لعل

.الطباعة خراطيش استبدال راجع المعلومات، من للمزيد

الجهاز إدارة مشاآل حل
:التالي الموضوع على القسم هذا يحتوي .الجهاز إدارة في الشائعة للمشكالت حلوًال القسم هذا يقدم

الداخلي اإلنترنت مزود فتح يمكن ال

الداخلي اإلنترنت مزود فتح يمكن ال

الشبكة إعداد افحص
الجهاز ضبط راجع المعلومات، من للمزيد .بالشبكة الجهاز لتوصيل مزدوج آابل أو هاتف سلك استخدام عدم من تأآد•

)Windows( الجهاز ضبط أو )Mac OS(.
.بالجهاز الشبكة آابل توصيل إحكام من تأآد•
.صحيح نحو على بها الخاص والموجه والمحول الشبكة محور عمل من تأآد•

١٠ الفصل

١٦٥ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة



الكمبيوتر افحص
.بالشبكة المستخدم الكمبيوتر اتصال من تأآد

الويب مستعرض افحص
.النظام متطلبات راجع المعلومات، من للمزيد .النظام متطلبات بأدنى يفي الويب مستعرض أن من تأآد

 بالجهاز الخاص IP عنوان راجع
زر اضغط ،)فقط ملونة عرض شاشة على تحتوي التي الطرز( التحكم لوحة من بالجهاز الخاص IP عنوان لمراجعة•

Setup )إعداد(، حدد ثم Network )شبكة(، وحدد View Network Settings )الشبكة إعدادات عرض(،
Display Wireless أو )الالسلكي االتصال ملخص عرض( Display Wired Summary إما حدد ثم

Summary )الالسلكي االتصال ملخص عرض(.
صفحة طباعة خالل من IP عنوان على الحصول المستخدم على يجب األسطر، ثنائية الشاشة ذات لألجهزة بالنسبة
Network Settings وحدد )الشبكة( Network حدد ثم ،)إعداد( Setup زر اضغط .الشبكة تكوين

.)الشبكة تكوين صفحة طباعة( Print Network Configuration Page حدد ثم ،)الشبكة إعدادات(
.األوامر موّجه في الموجود IP عنوان باستخدام الجهاز اختبر•

موّجه في التالي العنوان فاآتب ،123.123.123.123 هو بالطابعة الخاص IP عنوان آان إذا المثال، سبيل على
MS-DOS:

C:\Ping 123.123.123.123

أن يعني ذلك فإن المهلة، انتهاء رسالة ظهور حالة في .صحيح IP عنوان أن يعني ذلك فإن رد، ظهور حالة في
.صحيح غير IP عنوان

التثبيت مشاآل حل
.HP دعم عن للمعلومات والضمان الدعم راجع التالية؛ المواضيع تصلح لم إذا

األجهزة ترآيب اقتراحات•
البرنامج تثبيت اقتراحات•
الصفحة محاذاة مشكالت حل•
البرامج تثبيت مشكالت حل•
الشبكة مشاآل حل•
الالسلكية المشاآل حل•

األجهزة ترآيب اقتراحات

الجهاز فحص
.داخله ومن الجهاز خارج من التعبئة ومواد أشرطة آافة إزالة تمت قد أنه من تحقق•
.الجهاز في ورق تحميل تم قد أنه من تأآد•
آان إذا .مضيًئا يكون أن يجب والذي ،Ready االستعداد مصباح عدا فيما وميض أو ضوء وجود عدم من تحقق•

.التحكم لوحة على تظهر التي الرسالة راجع وميًضا، يصدر Attention التنبيه مصباح
.الذاتي الفحص تشخيص صفحة طباعة للجهاز يمكن أنه من تحقق•

األجهزة توصيالت افحص
.تستخدمها التي والكبالت األسالك آافة عمل حالة سالمة من تحقق•
.اآلخر الطرف من التيار مأخذ وإلى طرف من الجهاز إلى بإحكام الطاقة سلك توصيل تم قد أنه من تحقق•
. LINE-1  بمنفذ متصل الهاتف سلك أن من تحقق•

التثبيت مشاآل حل ١٦٦



الحبر وخراطيش الطباعة رؤوس افحص
.الطباعة رؤوس من اللون برتقالية األغطية بإزالة قمت قد أنك من تحقق•
.منها بكل الخاصة الصحيحة الملونة الفتحات في بإحكام الحبر وخراطيش الطباعة رؤوس آافة ترآيب من تحقق•

يتم لم إذا الجهاز يعمل أن يمكن ال .صحيح نحو على اتصالها من للتأآد حدة على خرطوشة آل على ألسفل اضغط
.صحيح بشكل ترآيبها

.صحيح نحو على الطباعة رأس ماسكة إغالق من تأآد•
رؤوس على الموجودة النحاسية الموصالت بتنظيف قم الطباعة، برأس خاصة خطأ رسالة الشاشة عرضت ما إذا•

.الطباعة

البرنامج تثبيت اقتراحات

الكمبيوتر جهاز افحص
.المدعمة التشغيل أنظمة بأحد يعمل بك الخاص الكمبيوتر جهاز أن من تحقق•
.النظام لمتطلبات األدنى الحد يستوفي تستخدمه الذي الكمبيوتر جهاز أن من تحقق•

للترآيب األولية الخطوات من تحقق
بنظام الخاص الصحيحة التثبيت برامج على يحتوي )Starter( التشغيل ببدء الخاص المضغوط القرص أن من تحقق•

.تستخدمه الذي التشغيل
.األخرى البرامج آافة إغالق من تحقق البرامج، تثبيت قبل•
محرك حرف تحديد من فتأآد بكتابته، قمت الذي المضغوطة األقراص محرك مسار على الكمبيوتر يتعرف لم إذا•

.الصحيح األقراص
بالقرص تلف وجود فافحص ،Starter التشغيل ببدء الخاص المضغوط القرص على الكمبيوتر يتعرف لم إذا•

).www.hp.com/support( الويب على HP موقع من الجهاز تشغيل برنامج تحميل يمكنك .هذا المضغوط

الصفحة محاذاة مشكالت حل

:يلي مما للتحقق الجهاز افحص
تقريًبا ثانية 45 يستغرق أنه من تحقق مرة، ألول الجهاز تشغيل يتم عندما .وميضه وعدم التشغيل مصباح إضاءة•

.اإلحماء عملية إلجراء
آانت إذا .التحكم لوحة على وامضة أو مضيئة أخرى مصابيح توجد ال وأنه ،)Ready( استعداد حالة في الجهاز•

.التحكم لوحة على تظهر التي الرسالة راجع وامضة، أو مضيئة مصابيح هناك
.بإحكام بالجهاز ومتصلة سليمة، األخرى والكابالت الكهربي التيار آابل أن من تحقق•
.الجهاز من التعبئة ومواد أشرطة آافة إزالة تم•
.مكانها في بإحكام الوجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة ترآيب تم•
.الجهاز في تنحشر ولم الدرج في صحيح بشكل الورق تحميل تم•
.طباعة رأس آل على من الواقية البرتقالية األغطية إزالة من تأآد•
على ألسفل اضغط .بهم الخاصة باأللوان المميزة الفتحات في سليم بشكل الحبر وخراطيش الطباعة رؤوس ترآيب تم•

.صحيح نحو على اتصالها من للتأآد حدة على خرطوشة آل
.األغطية وآل الطباعة رأس ماسكة إغالق تم•

١٠ الفصل

١٦٧ وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة
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البرامج تثبيت مشكالت حل

:بإجرائه قم أو يلي مما تحقق
.النظام لمتطلبات الكمبيوتر جهاز استيفاء من تأآد•
.األخرى البرامج آافة إغالق من تأآد ،Windows نظام عليه مثبت آمبيوتر على البرنامج تثبيت في الشروع قبل•
محرك حرف تحديد من فتأآد بكتابته، قمت الذي المضغوطة األقراص محرك مسار على الكمبيوتر يتعرف لم إذا•

.الصحيح األقراص
فافحص المضغوطة، األقراص بمحرك الموجود )البدء( Starter المضغوط القرص على الكمبيوتر يتعرف لم إذا•

/www.hp.com( الويب على HP موقع من الجهاز تشغيل برنامج تحميل يمكنك .المضغوط بالقرص تلف وجود
support.(

.USB تشغيل برامج تعطيل يتم لم أنه من تحقق ، Windows في األجهزة إدارة" في•
قم الطابعة، اآتشاف الكمبيوتر يستطع ولم Windows تشغيل أنظمة بأحد يعمل آمبيوتر جهاز استخدام حالة في•

التشغيل ببدء الخاص المضغوط القرص على util\ccc\uninstall.bat( التثبيت إللغاء المساعدة األداة بتشغيل
Starter( برنامج تثبيت وأعد الكمبيوتر تشغيل أعد .الجهاز تشغيل لبرنامج سليمة تثبيت إلغاء عملية ألداء وذلك
.الجهاز تشغيل

الشبكة مشاآل حل

.أخرى مرة التثبيت برنامج تشغيل بإعادة قم التالية، المشكالت من أي تقويم بعدمالحظة 

وإصالحها الشبكة في عامة أخطاء
:من تحقق الجهاز، برنامج تثبيت من تتمكن لم إذا•

.والجهاز بالكمبيوتر الكابالت توصيالت آافة تثبيت إحكام•
.الشبكة محور وتشغيل الشبكة عمل•
التجسس ضد الحماية وبرامج الفيروسات ضد الحماية برامج ذلك في بما التطبيقات، آافة تعطيل أو إيقاف يتم•

.Windows تشغيل أنظمة بأحد تعمل التي الكمبيوتر ألجهزة بالنسبة الحماية، وجدر
.الجهاز مع المستخدمة الكمبيوتر أجهزة بها المثبت الفرعية الشبكة نفس على مثبت الجهاز أن من تأآد•
برنامج في يدوًيا IP عنوان أدخل ثم الشبكة تكوين صفحة اطبع الجهاز، اآتشاف التثبيت برنامج على تعذر إذا•

الشبكة تكوين صفحة جيًدا افهم راجع المعلومات، من للمزيد .التثبيت
في الموجودة الشبكة منافذ أن من تأآد ،Windows تشغيل أنظمة أحد يستخدم آمبيوتر بجهاز االستعانة حالة في•

.بالجهاز الخاص IP عنوان تالئم الطابعة تشغيل برنامج
.للجهاز الشبكة تكوين صفحة بطباعة قم•
.وفاآسات طابعات أو طابعات فوق انقر ثم ،إعدادات إلى أشر ،ابدأ فوق انقر•

ـ أو ـ
.طابعات على مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،التحكم لوحة انقر ثم ،ابدأ الزر انقر

التبويب عالمة فوق انقر ثم ،)خصائص( Properties فوق انقر ثم الجهاز رمز فوق األيمن الماوس بزر انقر•
Ports )منافذ(.

.)المنفذ تكوين( Configure Port فوق انقر ثم للجهاز TCP/IP منفذ حدد•
تكوين صفحة في بالقائمة المدرج IP عنوان يطابق أنه من وتأآد الحوار مربع في الموجود IP عنوان بين قارن•

نظيره مع يتطابق حتى الحوار مربع في الموجود IP عنوان بتغيير قم العنوانين، اختالف حالة في .الشبكة
.الشبكة تكوين صفحة في الموجود

.الحوار مربعات وإغالق اإلعدادات لحفظ مرتين موافق فوق انقر•

التثبيت مشاآل حل ١٦٨
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سلكية بشبكة بالتوصيل متعلقة مشكالت
قسم في الموضحة الشروط آافة استيفاء من تأآد الشبكة، بموصل )Link( االتصال مصباح إضاءة عدم حالة في•

General network troubleshooting )االتصال شبكات في العامة المشكالت حل.(
مثل( الترآيب مشكالت بعض حل الممكن من أنه إال ثابت، IP عنوان على الجهاز تعيين المفضل غير من أنه مع•

.ثابت IP عنوان على الطابعة بتعيين )الشخصي الحماية جدار مع التعارض

الالسلكية المشاآل حل
من أآثر أو واحدة بإجراء قم البرامج، وتثبيت الالسلكي اإلعداد من االنتهاء بعد بالشبكة االتصال على قادر غير الجهاز
.التالية المهام

الالسلكي االتصال إعدادات افحص
عن عبارة الالسلكي الوضع .الصحيح الالسلكي الوضع على تعيينها تم قد الالسلكية الكمبيوتر بطاقة أن من تأآد•

السلكية أوضاع عدة واحدة السلكية بطاقة وضع تتضمن أن يمكن .معينة لشبكة المتميزة الشبكة إعدادات من مجموعة
في المرآبة الشبكة ببطاقة الخاصة التكوين أداة افتح ).المكتب لشبكة ووضع المنزل لشبكة وضع المثال، سبيل على(

.الجهاز شبكة وضع هو المحدد الوضع أن من وتأآد الكمبيوتر،
التالية اإلجراءات بأحد قم .تستخدمها التي الشبكة إعدادات مع تتطابق بالجهاز الخاصة الشبكة إعدادات أن من تأآد•

:تستخدمها التي بالطابعة الخاصة اإلعدادات على للعثور
).WAP( الالسلكية الوصول لنقطة للتكوين المساعدة األداة افتح :التحتية البنية اتصاالت•
.الكمبيوتر جهاز في المرآبة الشبكة ببطاقة الخاصة للتكوين المساعدة األداة افتح :  Ad hoc  نوع من االتصال•

.اختالفات أية بتدوين قم ثم بالجهاز، الخاصة الشبكة تكوين صفحة في الموجودة باإلعدادات الشبكة إعدادات قارن•
يمكن التي المشكالت ضمن التالية المشكالت تكون ربما .الشبكة تكوين صفحة جيًدا افهم راجع المعلومات، من للمزيد
:عليها العثور

).MAC عناوين( WAP تصفية أجهزة عناوين•
والقناة ،)SSID( الشبكة واسم االتصال، وضع :صحيح غير الجهاز في التالية اإلعدادات أحد يكون ربما•

.والتشفير المصادقة، ونوع )فقط ad hoc بنمط تعمل التي الشبكات(
بالجهاز الخاصة الشبكة إعدادات تعيين بإعادة الحالة هذه في قم ذلك، بعد المستند طباعة تعذرت إذا .مستند اطبع•

.الجهاز برنامج تثبيت بإعادة قم ثم
أن من تأآد .أخرى السلكية بشبكة متصل الكمبيوتر أن ذلك يعني فقد صحيحة، الالسلكية الشبكة إعدادات آانت إذا

.الجهاز بها المرتبط الالسلكية الشبكة بنفس متصل الكمبيوتر

.يستخدمونها التي الكمبيوتر أجهزة في الموجودة الالسلكية اإلعدادات بفحص ذلك من المستخدمون يتحقق أن يمكن
.الالسلكية للشبكة الكمبيوتر أجهزة وصول إمكانية من تأآد ذلك، إلى باإلضافة

:الجهاز إعدادات لتصحيح التالية الخطوات اتبع صحيحة، الالسلكية الشبكة إعدادات آانت إذا
.شبكة بكبل الكمبيوتر إلى أو شبكة بكبل بالشبكة الجهاز بتوصيل قم.١
.بالجهاز الخاص المضمن الويب ملقم افتح.٢
.األيسر بالجزء )802.11( )السلكية( Wireless فوق انقر ثم )الشبكة( Networking التبويب عالمة فوق انقر.٣
)الالسلكي اإلعداد( Wireless Setup تبويب عالمة في )الالسلكي اإلعداد( Wireless Setup معالج استخدم.٤

.الشبكة إعدادات مع تتطابق حتى الجهاز إعدادات لتغيير
.الجهاز عن الشبكة آبل بفصل قم ثم بالجهاز الخاص المضمن الويب ملقم أغلق.٥
.البرنامج تثبيت أعد ثم بالكامل، الجهاز برنامج تثبيت بإلغاء قم.٦

)WAP( السلكية اتصال نقطة إلى األجهزة عناوين إضافة
بعناوين قائمة إنشاء مع )WAP( الالسلكية االتصال نقطة تكوين يتم فيها والتي أمان ميزة MAC أجهزة تصفية ميزة تعد

الالسلكية االتصال نقطة عبر الشبكة إلى بالوصول لها المسموح ")األجهزة عناوين"أيًضا عليها يطلق والتي( MAC أجهزة
)WAP.( الالسلكية االتصال نقطة تحتوي لم إذا )WAP( إلى الوصول تحاول التي األجهزة ألحد الجهاز عنوان على

بتصفية يقوم الجهاز آان إذا .االتصال شبكة إلى وصوله )WAP( الالسلكية االتصال نقطة ترفض فسوف االتصال، شبكة

١٠ الفصل
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لعناوين )WAP( الالسلكية االتصال بنقطة الخاصة القائمة إلى MAC عنوان إضافة يجب فإنه ،MAC أجهزة عناوين
.المقبولة MAC أجهزة

.الشبكة تكوين صفحة جيًدا افهم راجع المعلومات، من للمزيد .االتصال شبكة تكوين صفحة بطباعة قم•
القائمة إلى بالجهاز الخاص الجهاز عنوان وأضف المساعدة، )WAP( الالسلكية االتصال نقطة تكوين أداة افتح•

.المقبولة MAC أجهزة لعناوين )WAP( الالسلكية االتصال بنقطة الخاصة

الشبكة تكوين إعدادات تعيين بإعادة قم
.بالجهاز الخاصة الشبكة إعدادات تعيين بإعادة قم بالشبكة، االتصال ذلك بعد الجهاز يتمكن لم إذا

).موافق(  OK على اضغط ثم ،)الشبكة( Network إلى لالنتقال السهم زر على اضغط .إعداد على اضغط•
ثم ،)للشبكة االفتراضية القيم استعادة( Restore Network Defaults إلى لالنتقال السهم زر على اضغط•

).موافق( OK على اضغط
جيًدا افهم راجع المعلومات، من للمزيد .الشبكة إعدادات تعيين إعادة تم قم أنه من تحقق ثم الشبكة تكوين صفحة اطبع•

.الشبكة تكوين صفحة
".ad hoc" هو االتصال ووضع "hpsetup" هو )SSID( الخدمات مجموعة معرف الشبكة اسم يكون وافتراضًيا،

االنحشار بإزالة قم
.االنحشار إزالة محاولة قبل التالية الحلول جرب .المهمة أثناء الوسائط تنحشر أحياًنا؛

.الطباعة وسائط تحديد راجع المعلومات، من للمزيد .للمواصفات مطابقة وسائط على الطباعة من تأآد•
.تالفة أو مطبقة أو مجعدة غير وسائط على الطباعة من تأآد•
.الجهاز تنظيف راجع المعلومات، من للمزيد .نظيف الجهاز أن تأآد•
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .جًدا ممتلئتين وليستا صحيح بشكل محملتان التلقيم صينيتي أن تأآد•

الجهاز من االنحشار إزالة

ورق انحشار إلزالة
.اإلخراج درج من الوسائط آافة أخرج.١
.الوجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة افحص.٢

.الوحدة أو اللوحة أخرج ثم الوجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة جانبي آال في الزر ادفع.أ

.نحوك واجذبها اليدين بكلتا بها وأمسك الجهاز داخل محشورة وسائط أي مكان حدد.ب

االنحشار بإزالة قم ١٧٠



الخاص الغطاء واخفض الوجهين على الطباعة وحدة أعلى إلى الماسكة ادفع محشور، ورق وجود عدم حالة في.ج
.الغطاء أغلق .بعناية بإزالته قم محشور، ورق هناك آان إذا .بها

.الجهاز في الوجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة إدخال أعد.د
،1 الصينية في محشور ورق عن وابحث المطبوعات استقبال صينية ارفع الورق، انحشار مكان تحديد تعذر حالة في.٣

:التالية اإلجراءات تنفيذ ينبغي الصينية، في الوسائط انحشار حالة في
.المطبوعات استقبال صينية ارفع.أ
.نحوك الورق اجذب.ب

.المطبوعات استقبال صينية اخفض.ج
المحشورة، الوسائط وأخرج للخارج الصينية اجذب ،2 الصينية وترآيب محشور ورق أي على العثور عدم حالة في.٤

:التالية اإلجراءات تنفيذ ينبغي ذلك، تعذر إذا .أمكن إن
.الكهربي التيار سلك وافصل الجهاز إغالق من تأآد.أ
.2 الصينية عن الجهاز ارفع.ب
.2 الصينية من أو للجهاز السفلي الجزء من المحشورة الوسائط بإزالة قم.ج
.2 الصينية أعلى الجهاز وضع أعد.د

أي وأزل الجهاز يمين إلى الحاملة انتقال من تأآد الجهاز، داخل متبق ورق وجود حالة في .للحمالة الوصول باب افتح.٥
.الجهاز من العلوي الجزء عبر نحوك الوسائط واجذب متجعدة وسائط أو ورق قصاصات

تعود أن يجب الحاملة، إلى الوصول باب فتح عند .عالقة والحاملة تشغيله أثناء الجهاز في يدك تدخل التحذير 
.محشور ورق أي إزالة قبل الجهاز أغلق اليمين، نحو تتحرك لم إذا .للجهاز األيمن الجانب إلى الحاملة

.الطباعة مهمة إرسال وأعد )بإغالقه قمت قد آنت إذا( الجهاز شغل ثم األغطية، آل أغلق المحشور، الورق إزالة بعد.٦

١٠ الفصل
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ADFللوثائق اآللي التلقيم وحدة في االنحشار إزالة
معلومات على للحصول .االنحشار إلزالة أدناه التالية اإلرشادات اتبع للوثائق، اآللي التلقيم وحدة في الورق انحشار حالة في

.الورق انحشار تالفي آيفية حول معلومات راجع االنحشارات، تفادي آيفية حول

للوثائق اآللي التلقيم وحدة من االنحشار إزالة
.التالية للخطوات انتقل بمقاومة، شعرت إذا .تمزيقها دون برفق إزالتها حاول المنطقة، من بارزة الورقة آانت إذا.١
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة غطاء وافتح الوثائق تلقيم وحدة فك.٢

االنحشار إزالة جزء لف .ينفصال أن إلى ألعلى المقبضين ارفع يديك؛ آلتا مستخدًما .االنحشار إزالة جزء أخرج.٣
.جانًبا ضعه ثم وارفع

االنحشار بإزالة قم ١٧٢



.مفتوحة تظل أن إلى االلتقاط آلية لف الخضراء؛ الذراع رفع أثناء.٤

.التالية للخطوة انتقل بمقاومة، شعرت إذا .تمزيق بدون برفق الصفحة إزالة حاول.٥

.يديك بكلتا برفق الوسائط ارخ ثم للوثائق اآللي التلقيم وحدة افتح.٦
.برفق اسحبها الوسائط؛ تحرير عند.٧
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة أغلق.٨
.الخضراء الذراع اخفض.٩
.مكانه في الجزء يستقر أن إلى اللسانين على اضغط .موضح هو آما بإدخالها االنحشار إزالة جزء ترآيب أعد.١٠

.المستقبل في االنحشار يحدث فقد صحيح؛ بشكل مكانه إلى االنحشار إزالة جزء إعادة يتم لم ذا إمالحظة 

١٠ الفصل
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.المستندات تلقيم وحدة صينية ترآيب وأعد للمستندات اآللي التلقيم وحدة أغلق.١١

الورق انحشار تالفي آيفية حول معلومات
.الورق مسار يعوق شيء أي وجود عدم من تأآد•
.المدعومة الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .األدراج حمل زيادة عدم يجب•
أصلي مستند تحميل و الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .يطبع ال والجهاز صحيح بشكل الورق بتحميل قم•

. للوثائق آلي تلقيم وحدة في
عنوة الورق بمجموعة الممتلئة الصينية إدخال يتسبب فقد .برفق الجهاز في )االختيارية( 2 الصينية إدخال إعادة يجب•

.الوقت نفس في ورقة من أآثر التقاطه أو داخله الورق انحشار في يتسبب مما الجهاز، داخل الورق ارتفاع في
.المتغضنة أو المتجعدة الوسائط استخدام عدم يجب•
.الطباعة وسائط تحديد راجع المعلومات، من للمزيد .المواصفات مع تتوافق وسائط استخدام دوًما ينبغي•
.المطبوعات استقبال صينية سعة تجاوز عدم من تأآد•
.للدرج األيمن للجانب الوسائط محاذاة من تأآد•
.ليها أو ثنيها عدم ينبغي لكن الوسائط، مقابل في الوسائط وعرض طول موجهات ضبط إحكام من تأآد•

االنحشار بإزالة قم ١٧٤



HP وملحقات مستلزماتأ
الويب على HP موقع بزيارة تفضل للتغيير، عرضة هنا الواردة المعلومات .وملحقاته HP جهاز مستلزمات حول معلومات القسم هذا يقدم

)www.hpshopping.com( الويب موقع عبر الشراء طلب يمكنك آما .التحديثات آخر على للحصول.
اإلنترنت عبر الطباعة مستلزمات شراء طلب•
ملحقات•
الموارد•

اإلنترنت عبر الطباعة مستلزمات شراء طلب
:يلي ما باستخدام الطباعة مستلزمات شراء طلب يمكن الويب؛ على HP موقع إلى باإلضافة

•Embedded Web server )الداخلي اإلنترنت مزود:( زر فوق انقر Order Supplies )أية من )المستلزمات طلب
.المضمن الويب ملقم في صفحة

Shop فوق انقر ؛)المقدر الحبر مستوى( Estimated Ink Level التبويب عالمة في ):Windows( األدوات صندوق•
Online )اإلنترنت عبر شراء(.

Information and لوحة من )المستلزمات حالة( Supplies Status فوق انقر ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•
Support )والدعم المعلومات( المنسدلة القائمة فوق انقر ثم Shop for HP Supplies )مستلزمات عن بحًثا التسوق HP(

.)مباشر( Online اختر ثم

ملحقات

من التلقائية الوجهين على الطباعة ملحق
HP

C9278Aتلقائيًا الطباعة تتيح آلًيا الوجهين على الطباعة وحدة
.الورقة وجهي على

350 إلى يصل ما تستوعب اختياري ثانية صينيةCB007Aورقة 350 سعة اإلدخال درج
.العادي الورق من ورقة

- HP Jetdirect 175x الطباعة مزود
Fast Ethernet*

J6035Cالخارجي الطباعة مزود )USB 1.0(

HP Jetdirect الطباعة مزود
en3700 Fast Ethernet*

J7942Aالخارجي الطباعة مزود )USB 2.0(

HP Jetdirect الالسلكي الطباعة مزود
ew2400 802.11g*

J7951Aالسلكي أو الالسلكي الخارجي الطباعة مزود

HP bt300، الالسلكية الطباعة موّصل
Bluetooth

Q3395Aموصل USB مع متوافق Bluetooth

.فقط الطباعة وظيفة دعم*

الموارد
الحبر خراطيش•
الطباعة رؤوس•
HP طباعة مواد•

الحبر خراطيش
خرطوشة رقم على العثور ويمكنك .فقط تستخدمها التي الحبر لخرطوشة المطابق الخرطوشة رقم نفس لها التي البديلة الخراطيش استخدام
:التالية األماآن في الطباعة

.الذاتي االختبار تشخيص صفحة معرفة راجع المعلومات، من للمزيد :الذاتي الفحص تشخيص صفحة في•
.تستبدلها التي الطباعة خرطوشة على الملصق في•

١٧٥ وملحقات مستلزمات  HP
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)الحبر مستلزمات( Ink Supplies فوق انقر ثم ،)معلومات( Information التبويب عالمة فوق انقر :الداخلي اإلنترنت مزود•
.األيسر بالجزء

فوق انقر ثم ،)المقدر الحبر مستوى(  Estimated Ink Level  التبويب عالمة فوق انقر :)Windows( األدوات صندوق•
.البديلة الطباعة خراطيش عن معلومات لعرض )الخرطوشة تفاصيل(  Cartridge Details الزر

• HP Printer Utility (Mac OS) : لوحة افتح Information and Support )فوق انقر ثم )والدعم المعلومات
Supply Info )المستلزمات حول معلومات(.

-www.hp.com/eu/hard-to إلى انتقل أوروبا، في تقيم آنت إذا .المنطقة/البلد حسب الحبر خراطيش توفر يختلفمالحظة 
find-supplies حبر خراطيش حول معلومات على للحصول HP.

الطباعة رؤوس

HP 88 وأصفر أسودC9381A

HP 88 وأزرق أحمرC9382A

HP طباعة مواد
تفضل ؛Premium HPفاخر ورق أو HP Premium Plus Photo جًدا فاخر المع صور ورق مثل الطباعة مواد شراء لطلب
.www.hp.com الموقع بزيارة
.تسوق أو شراء حدد ثم تتبعها، التي المنطقة/الدولة اختر

الموارد ١٧٦
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والضمان الدعمب
غير نحو على يعمل الجهاز آان إذا .الشائعة للمشكالت حلوًال تتناول وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة في الواردة المعلومات
.المساعدة على للحصول الدعم خدمات بأحد االستعانة جرب المشكلة، حل في االقتراحات هذه تسهم ولم صحيح
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

اإللكتروني الدعم على الحصول•
بالتليفون الفني HP دعم على الحصول•
Hewlett-Packard من المحدود الضمان بيان•
للشحن الجهاز إعداد•
الجهاز تعبئة•

اإللكتروني الدعم على الحصول
باختيار قم المطالبة؛ عند .www.hp.com/support الويب على HP موقع بزيارة تفضل ,والضمان الدعم حول معلومات على للعثور
.الفني بالدعم االتصال حول معلومات على للحصول )HP على االتصال( Contact HP فوق انقر ثم المنطقة،/البلد
:مثل أخرى وخيارات الطلب ومعلومات ,والمستلزمات ,التشغيل وبرامج ,الفني الدعم أيًضا هذا الويب موقع يوفر

.اإلنترنت على الدعم صفحات إلى الوصول•
.ألسئلتك إجابات على للحصول HP إلى إلكتروني بريد رسالة إرسال•
.الفورية الدردشة عبر HP من الفنيين بأحد االتصال•
.البرنامج تحديثات مراجعة•

:التالية اإللكترونية المصادر خالل من HP شرآة من الدعم على الحصول يمكن آما
صندوق راجع المعلومات، من للمزيد .الشائعة للمشكالت مفصلة سهلة حلوًال األدوات مربع يوفر ):Windows( األدوات صندوق•

.)Windows( األدوات
•Embedded Web server )اإلنترنت مزود استخدام يمكنك الشبكات، بإحدى الجهاز يتصل عندما ):الداخلي اإلنترنت مزود

مزود راجع المعلومات، من للمزيد .الكمبيوتر خالل من الجهاز وإدارة اإلعدادات وتغيير الحالة معلومات عرض في الداخلي
.الداخلي اإلنترنت

.واللغة المنطقة/والبلد للمنتج تبًعا توفرها ومدى الدعم خيارات تختلف

بالتليفون الفني HP دعم على الحصول
.HP عمالء خدمة مرآز من المساعدة على الحصول يمكنك الضمان، فترة خالل
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

باالتصال القيام قبل•
الهاتفي الدعم أرقام•

باالتصال القيام قبل
األخطاء باستكشاف المتعلقة المعلومات أحدث على للحصول )www.hp.com/support( الويب على HP موقع بزيارة تفضل

.وتحديثاته المنتج ترآيبات أو وإصالحها
.HP بشرآة االتصال إلى بحاجة نكت إذا التالية المعلومات بتجهيز قم أآبر، بشكل خدمتك على العمالء خدمة مرآز ممثلي ولمساعدة

يطبع لم إذا .الذاتي االختبار تشخيص صفحة معرفة راجع المعلومات، من للمزيد .للجهاز الذاتي الفحص تشخيص صفحة طباعة.١
:التالية المعلومات تحضير يرجى الجهاز،

الجهاز موديل•
)الجهاز من الخلفي الجزء راجع( المسلسل والرقم الموديل رقم•

.Windows XP مثل تستخدمه الذي التشغيل نظام من تحقق.٢
.االتصال شبكة تشغيل نظام من فتحقق الشبكة، عبر متصًال الجهاز آان إذا.٣
.الشبكة عبر أو USB توصيل عبر بالنظام، الجهاز توصيل آيفية الحظ.٤

١٧٧ والضمان الدعم
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رقم على العثور( .HP Officejet Pro L7500 Series: 60.52.213.0 إصدار مثل الطابعة، برنامج إصدار رقم اآتب.٥
.))حول( About التبويب عالمة فوق وانقر الخصائص، حوار مربع أو الطابعة إعدادات افتح الطابعة، تشغيل برنامج إصدار

.إصداره ورقم البرنامج اسم فاآتب التطبيقات، أحد من الطباعة عند مشكلة تواجه آنت إذا.٦

الهاتفي الدعم أرقام
الواردة الدعم أرقام بعض تكون ال قد ولكن .الضمان سريان فترة خالل مجاًنا الهاتف عبر الدعم خدمة HP شرآة توفر آثيرة، أماآن في
.مجانية أدناه

.www.hp.com/support بزيارة تفضل ,الحالية الدعم بأرقام قائمة أحدث على للحصول

بالتليفون الفني HP دعم على الحصول ١٧٨
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ب الملحق
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Hewlett-Packard من المحدود الضمان بيان

Hewlett-Packard من المحدود الضمان بيان ١٨٠



للشحن الجهاز إعداد
التالية العناصر إزالة من فتأآد ,للخدمة الجهاز ترسل أن الشراء مكان إلى الرجوع أو HP عمالء دعم مراجعة بعد منك ُطلب إذا

:الجهاز إرسال قبل بها واالحتفاظ
الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش•
التحكم لوحة شريحة•
بالجهاز متصل آخر آابل وأي USB آابل ,الطاقة سلك•
التلقيم صينية في محمل ورق أي•
الجهاز في بتحميلها قمت أصلية ُنسخ أية بإزالة قم•

:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي
الشحن قبل الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش إزالة•
التحكم للوحة الحامية اللوحة إزالة•

الشحن قبل الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش إزالة
.الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش إزالة من الجهاز إعادة قبل تأآد

.اليابان في العمالء على المعلومات هذه تسري المالحظة 

الشحن قبل الطباعة خراطيش إزالة
الخطوة هذه اترك ,الجهاز تشغيل من التمكن عدم عند .انتظار حالة وفي صامتة الطباعة حاملة تصبح حتى وانتظر الجهاز بتشغيل قم.١

.2 خطوة إلى وانتقل

األيمن الجانب أقصى إلى يدوًيا الطباعة حاملة دفع ثم الطاقة سلك فصل فيمكن ,الجهاز تشغيل من التمكن عدم عندمالحظة 
.الطباعة خراطيش إلزالة

.برفق الحبر خرطوشة غطاء افتح.٢

ب الملحق
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.بقوة نحوك وجذبها والسبابة باإلبهام منها آل بإمساك فتحاتها من الطباعة خراطيش أخرج.٣

دعم وآيل منك طلب إذا إال الجهاز مع ترسلها ال .جانًبا ضعها ثم تجف، ال حتى اإلغالق محكمة حاوية في الطباعة خراطيش ضع.٤
HP بذلك القيام للعمالء.

).األيسر الجانب في( األصلي وضعها إلى الطباعة حاملة تعود حتى دقائق عدة وانتظر الطباعة خرطوشة باب أغلق.٥
.الجهاز تشغيل إليقاف )الطاقة( Power الزر على اضغط التوقف؛ وضع إلى وعودتها انتظار حالة في الماسحة تصبح أن بعد.٦

الشحن قبل الطباعة خراطيش إزالة
.العلوي الغطاء افتح.١
.الحاملة حرآة تقف حتى أنتظر .ثوان 5 لمدة OK الزر على االستمرار مع اضغط تلقائًيا، اليسار نحو الحاملة تحرك عدم حالة في.٢
.الطباعة رأس ماسكة ارفع.٣
.الفتحة من الطباعة رأس إلخراج واستخدمه الطباعة رأس مقبض ارفع.٤
دعم وآيل منك طلب إذا إال الجهاز مع ترسلها ال .جانًبا ضعها ثم تجف، ال حتى اإلغالق محكمة حاوية في الطباعة رؤوس ضع.٥

HP بذلك القيام للعمالء.
.العلوي الغطاء أغلق.٦
.الجهاز تشغيل إليقاف )الطاقة( Power الزر على اضغط التوقف؛ وضع إلى وعودتها انتظار حالة في الماسحة تصبح أن بعد.٧

التحكم للوحة الحامية اللوحة إزالة
.الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش إزالة بمجرد بأآملها التالية الخطوات اتبع

.اليابان في العمالء على المعلومات هذه تسري المالحظة 

.التالية الخطوات اتباع قبل الطاقة مصدر عن الجهاز فصل يجب    تنبيه 

.البديل الجهاز يصل حتى آمن مكان في الكهرباء بسلك احتفظ .آهرباء سلك مع البديل الجهاز شحن يتم لنتنبيه 

التحكم لوحة شريحة إزالة
.الجهاز تشغيل إليقاف )الطاقة( Power زر على اضغط.١
.الجهاز مع الكهرباء سلك ترسل ال .الجهاز من افصله ثم ,المقبس من الكهرباء سلك افصل.٢

للشحن الجهاز إعداد ١٨٢



:يلي آما التحكم لوحة شريحة بإزالة قم.٣
.للوثائق اآللي التلقيم وحدة غطاء ارفع.أ

التحكم للوحة الحامية اللوحة في اليمنى الناحية من العليا الزاوية في الموجود اللسان في رفيع جسم أي أدخل أو اصبعك استخدم.ب
.التحكم لوحة شريحة لنزع

.المتكامل HP All-in-One جهاز جهاز مع التحكم لوحة شريحة ترسل ال .التحكم لوحة بشريحة احتفظ.٤

سلك إلى إضافًة( التحكم للوحة الحامية اللوحة بتخزين قم .التحكم للوحة الحامية اللوحة مع يأتي ال قد البديل الجهاز إنتنبيه 
لوحة شريحة ترآيب عليك يجب .التحكم للوحة الحامية اللوحة تثبيت أعد البديل، الجهاز وصول وعند آمن مكان في )الكهرباء
.البديل الجهاز في التحكم لوحة وظائف استخدام من تتمكن آي التحكم

الحامية اللوحة تثبيت آيفية حول إرشادات على للحصول الجهاز مع المرفقة اإلعداد خطوات توضيح لوحة راجعمالحظة 
.الجهاز إعداد إرشادات مع يأتي قد البديل الجهاز إن .التحكم للوحة

الجهاز تعبئة
.للشحن الجهاز إعداد بعد بأآملها التالية الخطوات اتبع

ب الملحق
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الجهاز تعبئة
).وجدت إن( البديل الجهاز مع أتت التي التغليف مواد أو األصلية التغليف مواد باستخدام للشحن جهاز بتغليف قم.١

الشحن في يحدث الذي التلف يشمل ال الضمان .مناسبة أخرى تغليف مواد استخدام يرجى األصلية التغليف مواد لديك يكن لم إذا
.المناسب غير النقل/المناسب غير التغليف بسبب

.الخارج من العلبة على الشحن إعادة بطاقة ضع.٢
:الصندوق في التالية األشياء وضع يجب.٣

).مفيدة الطباعة جودة مشكالت من العينات تعد( الخدمة لموظفي للمشكلة آامل وصف•
.الضمان فترة لتحديد الشراء يثبت آخر شيء أي أو المبيعات قسيمة من نسخة•
.اليوم أثناء بك االتصال خالله من يمكن الذي الهاتف ورقم وعنوانك اسمك•

الجهاز تعبئة ١٨٤



الجهاز مواصفاتج
.المدعومة الوسائط أنواع على التعرف راجع معها، والتعامل الوسائط حول مواصفات على للحصول

الفيزيائية المواصفات
)االرتفاع × العمق × العرض( الحجم

 14 × 15.8 × 19.9 ( مم  A4/Letter  (L7300, L7500) :   505 × 402 × 356 بحجم للماسحة زجاجي سطح مع جهاز•
)بوصة

)بوصة  14 × 18.3 × 20.9 ( مم  Legal  (L7600, L7700) :   531 × 465 × 356 بحجم للماسحة زجاجي سطح مع جهاز•
.الجهاز من الخلفي للجزء )بوصة 2.5( مم 64 يضيف :الوجهين على الطباعة وحدة مع•
.الجهاز الرتفاع )بوصة 3( مم 76 يضيف :2 الصينية مع•

)الطباعة وخراطيش الطباعة رؤوس دون( الجهاز وزن
)رطل 31.3( آجم  A4/Letter  (L7300, L7500) :   14.2 بحجم للماسحة زجاجي سطح مع جهاز•
)رطل 32.5( آجم  Legal  (L7600, L7700) :   14.76 بحجم للماسحة زجاجي سطح مع جهاز•
)رطل 2.0( آجم 0.95 يضيف :الوجهين على الطباعة وحدة مع•
)رطل 5.5( آجم 2.5 يضيف :2 الصينية مع•

وسعاته المنتج ميزات

السعةالميزة

السرعة عالي USB 2.0 مع متوافق منفذ•التوصيل
.الكاملة السرعة حتى فقط يدعم مضيف USB موصل•
•Fast Ethernet 10/100Base-TX الشبكة لتوصيل

)فقط الطرز بعض( السلكية
)فقط الطرز بعض( 802.11b/g السلكية شبكة•

الطلب حسب للحبر نافثة حرارية طباعةالطباعة طريقة

وأرجواني وسماوي أسود حبر خرطوشة( حبر خراطيش أربعالحبر خراطيش
)وأصفر داآن

لألرجواني واألخرى واألصفر األسود للحبر واحد( طباعة رأسيالطباعة رؤوس
)والسماوي

المعلومات من لمزيد /www.hp.com/pageyield بزيارة قمالمستلزمات إنتاجية
.المتوقعة الحبر خراطيش أنتاجية عن

محسنة HP PCL 3الجهاز لغات

,US CG Times, CG Times Italic خطوطالخطوط دعم
Universe, Universe Italic, Courier, Courier

Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.

الشهر في صفحة 7500 حتىالخدمة دورة

التحكم لوحة لغة دعم
:المنطقة/البلد باختالف يختلف اللغة توافر

فندلندي، إنجليزي، هولندي، دانمرآي، تشيكي، آرواتي، بلغاري،
آوري، ياباني، إيطالي، مجري، يوناني، ألماني، فرنسي،
مبسطة، صينية روسي، روماني، برتغالي، بولندي، نرويجي،
ترآي، تقليدية، صينية سويدي، أسباني سلوفاني، سلوفاآي،
.أوآراني

١٨٥ الجهاز مواصفات
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والذاآرة المعالج مواصفات
الجهاز معالج
)متوسط( ARM946ES، ETM9 ميجاهرتز 192

الجهاز ذاآرة
•L7300/L7500: ذاآرة RAM ذاآرة ميجابايت، 64 سعة داخلية MROM ذاآرة + ميجابايت 16 سعة داخلية Flash ROM

ميجابايت 2 سعة داخلية
•L7600: ذاآرة RAM ذاآرة ميجابايت، 64 سعة داخلية MROM ذاآرة + ميجابايت 16 سعة داخلية Flash ROM داخلية

ميجابايت 4+ سعة
•L7700: ذاآرة RAM ذاآرة ميجابايت، 32 + 64 سعة داخلية MROM ذاآرة + ميجابايت 16 سعة داخلية Flash ROM

ميجابايت 4+ سعة داخلية

النظام متطلبات
/http://www.hp.com بزيارة تفضل النظام؛ ومتطلبات المدعومة التشغيل نظم عن المعلومات أحدث على لالطالعمالحظة 

support/

التشغيل نظام توافق
•Windows 2000، Windows XP، Windows XP x64* )اإلصدار Professional أو Home(
• Mac OS X (10.3، 10.4) 
•Linux

أن تتطلب )بت 64و 32 اإلصداران( Windows Server 2003 التشغيل لنظام والماسحة الطابعة تشغيل برامجمالحظة 
مساحة ميجابايت 200و ميجابايت، 128 رام وذاآرة ،®Intel Celeron أو Intel® Pentium® II هو للمعالج األدنى الحد يكون
. /http://www.hp.com/support في التشغيل برامج تتوفر .الثابت القرص على خالية

للمتطلبات األدنى الحد
•Windows 2000: معالج Intel Pentium II أو Celeron، خالية مساحة مع ميجابايت 128 سعة عشوائي وصول وذاآرة

ميجابايت 280 تبلغ الصلب القرص على
• Windows XP (32 بت) : معالج Intel Pentium II أو Celeron، مع ميجابايت 128 سعة عشوائي وصول وذاآرة

ميجابايت 280 تبلغ الصلب القرص على خالية مساحة
•Windows XP x64: معالج Intel Pentium II أو Celeron، مساحة مع ميجابايت 128 سعة عشوائي وصول وذاآرة

ميجابايت 280 تبلغ الصلب القرص على خالية
• Mac OS X (10.3، 10.4) : ميجاهرتز 400آمبيوتر جهاز G3 ) v10.3.8 و v10.4.x( أو Intel Core Duo1.83

.ميجابايت 300 تبلغ الصلب القرص على فارغة مساحة ،128 ذاآرة ،)v10.4.x( هيرتز جيجا
•Microsoft Internet Explorer 6.0

بها الموصى المتطلبات
•Windows 2000: معالج Intel Pentium II على خالية مساحة مع ميجابايت 256 سعة عشوائي وصول وذاآرة أعلى، أو

ميجابايت 500 تبلغ الصلب القرص
• Windows XP (32 بت) : معالج Intel Pentium II خالية مساحة مع ميجابايت 256 سعة عشوائي وصول وذاآرة أعلى، أو

ميجابايت 500 تبلغ الصلب القرص على
•Windows XP x64: معالج Intel Pentium II خالية مساحة مع ميجابايت 256 سعة عشوائي وصول وذاآرة أعلى، أو

ميجابايت 500 تبلغ الصلب القرص على
• Mac OS X (10.3، 10.4) : ميجاهرتز 400آمبيوتر جهاز G3 ) v10.3.8 و v10.4.x( أو Intel Core Duo1.83

.ميجابايت 600 تبلغ الصلب القرص على فارغة مساحة ،256 ذاآرة ،)v10.4.x( هيرتز جيجا
•Microsoft Internet Explorer 6.0 أحدث أو

والذاآرة المعالج مواصفات ١٨٦
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الشبكة بروتوآول مواصفات
الشبكة تشغيل نظام توافق

• Windows 2000، Windows XP (32 بيت)، Windows XP x64* (اإلصدار Professional و Home) 
• Mac OS X (10.3، 10.4) 
•Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services مع Citrix Metaframe XP مع Feature

Release 3
•Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services مع Citrix Presentation Server 4.0
•Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
•Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
•Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services مع Citrix Presentation Server 4.0
•Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services مع Citrix Metaframe XP مع Feature

Release 3
•Novell Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5

المتوافقة الشبكة بروتوآوالت
TCP/IP

الشبكة إدارة
HP Web Jetadmin الملحق البرنامج•
المضمن الويب ملقم•

الميزات
بعد عن االتصال شبكة أجهزة وإدارة تكوين إمكانية•
myPrintMileage خدمة•

الداخلي اإلنترنت مزود مواصفات
المتطلبات

)مدعومة غير IPX/SPX بروتوآول على القائمة الشبكات( TCP/IP البروتوآول على قائمة شبكة•
Microsoft Internet Explorer 5.5, Netscape 7.0, Opera 7.54, Mozilla متصفح سواء( الشبكة متصفح•

Firefox 1.0, أو Safari 1.2 تال اصدار أي أو(
)USB بكابل بكمبيوتر مباشرة المتصل الداخلي اإلنترنت مزود استخدام يمكن ال( شبكة توصيل•
)الميزات لبعض مطلوب( باإلنترنت االتصال•

.الحالة هذه في الميزات بعض تتاح لن ولكن .باإلنترنت اتصال وجود دون الداخلي اإلنترنت مزود فتح يمكنكمالحظة 

.آالجهاز الحماية جدار جانب نفس على تكون أن يجب•

الطباعة مواصفات

الطباعة دقة

أسود
مخضب أسود حبر مع البوصة في نقطة 1200 حتى

ألوان
دخل مع جًدا الفاخر الصور ورق على محسنة البوصة في نقطة  1200 × 4800  حتى( Vivera أحبار مع HP صور جودة تتحسن
)البوصة في نقطة 1200 × 1200

ج الملحق
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النسخ مواصفات
الرقمية الصور معالجة•
)الطراز حسب يختلف( األصلية النسخة من نسخة 100 حتى•
)الطراز حسب يختلف( 400% إلى 25 من :الرقمي التقريب•
مسبق مسح الصفحة، حسب ضبط•
)الطراز حسب يختلف( باأللوان الدقيقة في نسخة 24 ,باألسود الدقيقة في نسخة 30 حتى :النسخ سرعة•
الوثيقة تعقيد حسب تختلف النسخ سرعات•

١)البوصة في نقطة( المسح دقة)الدقيقة في صفحة( السرعةالنوعالنمط

Best )1200 × 600  حتى0.8 حتىأسود)األفضل 

 1200 × 600  حتى0.8 حتىألوان 

Normal )300 × 300 حتى8.5 حتىأسود)عادي

300 × 300 حتى5.1 حتىألوان 

Fast )300 × 300 حتى30 حتىأسود)سريع

300 × 300 حتى24 حتىألوان 

.400% يبلغ تحجيم عند األقصى الحد١

الفاآس مواصفات
.وباأللوان واألسود باألبيض آلي فاآس إمكانية•
).الطراز حسب يختلف( سريع اتصال رقم 110 حتى•
).قياسية طباعة بدقة 1 رقم اختبارية صورة أساس على قائم ,الطراز حسب السعة تختلف( صفحة 120 حتى سعتها تصل ذاآرة•

.الذاآرة من أآبر جزءًا وتستعمل أطول وقتًا تستغرق الطباعة دقة حيث من األعلى أو تعقيدًا األآثر الصفحات
.يدوًيا واستقبالها الفاآسات إرسال•
).الطراز حسب تختلف( مرات حمس حتى الخط انشغال عند تلقائًيا الرقم طلب إعادة•
).الطراز حسب تختلف( واحدة مرة الرد عدم عند تلقائيًا الرقم طلب إعادة•
.والنشاط التأآيد تقارير•
.األخطاء تصحيح نمط مع CCITT/ITU Group 3 فاآس•
.الثانية في آيلوبايت 33.6 بسرعة إرسال•
الصفحات .).قياسية طباعة بدقة 1 رقم اختبارية صورة أساس على قائم( الثانية في آيلوبايت 33.6 عند للصفحة ثوان 3 سرعة•

.الذاآرة من أآبر جزءًا وتستعمل أطول وقتًا تستغرق الطباعة دقة حيث من األعلى أو تعقيدًا األآثر
.المكالمات على الرد آلة/الفاآس بين آلي تحويل مع الرنين آشف•

 Photo في نقطة( صورة
)البوصة

Very Fine جدًا دقيق
)البوصة في نقطة(

Fine في نقطة( دقيق
)البوصة

Standard عادي
)البوصة في نقطة(

 98 × 196  203 × 196 300 × 300)رمادي بت 8(  203 × 196 أسود

200 × 200200 × 200200 × 200200 × 200ألوان

المسح مواصفات
مضمن صور تحرير برنامج•
تحريره يمكن نص إلى له مسح إجراء تم الذي النص تلقائيًا يحول المتكامل OCR الضوئي المسح برنامج•
الوثيقة تعقيد حسب تختلف المسح سرعات•
Twain مع المتوافقة الوصلة•
محسنة البوصة في نقطة 19200 إلى تصل البوصة في نقطة   4800 × 2400  بصرية دقة :الدقة•

النسخ مواصفات ١٨٨



بت 48 مجموع ،RGB لون آل في بت 16 :ملون•
مم  297 × 216  :الزجاجي السطح من للمسح حجم أقصى•

Direct Digital Filing مواصفات
في مجلد على توضع )شبكة توصيل مع( رقمية وثيقة إلنشاء الماسحة زجاج أو للوثائث اآللي التلقيم وحدة من أصلي مستند مسح•

الشبكة
الضبط مسبق الشبكة مجلد مسار تدعم•
الرقمية للملفات السريع االتصال أرقام تدعم•
البوصة في نقطة 600 البوصة في نقطة 300 البوصة، في نقطة 200 البوصة، في نقطة 75 :الدقة•
PDF, JPG :المدعومة الملفات تنسيقات•
TCP/IP شبكة :المدعوم الشبكة ضبط•

البيئية المواصفات
التشغيل بيئة
)فهرنهايت 104 إلى 41( مئوية 40 إلى 5 :التشغيل عند الحرارة درجة
)فهرنهايت 90 إلى 59( مئوية 32 إلى 15 :بها الموصى التشغيل ظروف
تكثف بدون 75% إلى 25 :بها الموصى النسبية الرطوبة

التخزين بيئة
)فهرنهايت 140 إلى -40( مئوية 60 إلى -40 :التخزين عند الحرارة درجة

)فهرنهايت درجة 150( مئوية درجة 65 حرارة درجة عند تكثف بدون الرطوبة من 90% حتى :للتخزين النسبية الرطوبة

الكهربائية المواصفات
الكهربي التيار مصدر
)خارجي( عام آهرباء محول

الطاقة متطلبات
)هرتز ± 3( هرتز 60 إلى 50 ±) 10(% فولت 240 إلى 100 :الدخل فولطية
أمبير ميللي 2500 مستمر، تيار فولط 32 :الخرج فولطية

الكهربائية الطاقة استهالك
•L7300/L7500: واط 35 والتصوير واستالمها الفاآسات إرسال واط؛ 32 طباعة
•L7600/L7700: واط 37 والتصوير واستالمها الفاآسات إرسال واط؛ 33 طباعة

)ISO 7779 للمعيار وفًقا الضجيج مستويات ،Draft النمط في الطباعة( الصوتي االنبعاث مواصفات
)االستعداد وضع( الصوت ضغط

 LpAd 55 (dBA) 

الصوت طاقة
 LwAd 6.9 (BA) 

المدعمة األجهزة
المدعومة USB فالش أقراص محرآات
:بالكامل الجهاز مع USB فالش أقراص باختبار HP قامت

•SanDisk Cruzer Micro: ذاآرة ، 256-0120  عالية، سرعة Ram ميجابايت 256 بحجم
•Iomega Micro Mini: 0417450-064  آاملة سرعة-YCAE032171 ، ميجابايت 128 بسعة ذاآرة

ج الملحق

١٨٩ الجهاز مواصفات



•Kingston DataTraveler II: عالية، سرعة KF112504 f5274-006، ميجابايت، 128 بسعة عشوائي وصول ذاآرة
ميجابايت 256 وسعة

•Sony Microvault: عالية، سرعة D04825AB، ذاآرة Ram ميجابايت 256 بحجم
• Lexar Media JumpDrive :   256  ميجابايت

سليم بشكل تعمل سوف أنها تضمنن أن يمكنها ال HP فإن ذلك، مع .الجهاز مع األخرى USB فالش أقراص استخدام يمكنك قد مالحظة
.بالكامل اختبارها يتم لم حيت الجهاز مع

الذاآرة بطاقة مواصفات
1,000 :الذاآرة بطاقة على الملفات من به الموصى األقصى الحد•
أقصى آحد ميجابايت 8 أقصى، آحد ميجابيكسل 12 :ملف لكل به موصى حجم أقصى•
)فقط الصلبة الحالة( واحدة جيجابايت :الذاآرة لبطاقة به موصى حجم أقصى•

.للجهاز المتوقع عن أبطأ أداء إلى يؤدي قد الذاآرة بطاقة على أقصى حد أي من االقتراب إنمالحظة 

المعتمدة الذاآرة بطاقات أنواع
•CompactFlash
•Memory Stick
•Memory Stick Duo
•Memory Stick Pro
•Secure Digital
• MultiMediaCard (MMC)  
•xD-Picture Card
Secureو Memory Stick Duoو Memory Stick Magic Gate Duo ذلك في بما األخرى، الذاآرة بطاقات أنواع دعم يتم

Multimedia Card المعلومات من المزيد على للحصول الذاآرة بطاقة مع الواردة اإلرشادات راجع .محول استخدام طريق عن.

الذاآرة بطاقة مواصفات ١٩٠



تنظيمية معلوماتد
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

FCC بيان•
الكندية الهاتف شبكة مستخدمي إلى إشعار•
األوروبية االقتصادية المنطقة في المستخدمين إلى إشعار•
أخرى تنظيمية معلومات•
الالسلكية للمنتجات التنظيمية المعلومات•
المواصفات مطابقة إعالن•
المنتجات إلدارة البيئي البرنامج•

FCC بيان
The United States Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the

following notices be brought to the attention of users of this product. This device complies with
part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may

not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

Shielded cables
Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC

Rules.
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment

not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference
and void the FCC authorization to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,

may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:
Manager of Corporate Product Regulations

Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street

Palo Alto, CA 94304
)650( 857-1501

١٩١ تنظيمية معلومات



 Exposure to radio frequency radiation  (wireless products only)

FCC بيان ١٩٢



األمريكية الهاتف شبكة مستخدمي إلى إشعار

د الملحق

١٩٣ تنظيمية معلومات



الكندية الهاتف شبكة مستخدمي إلى إشعار

الكندية الهاتف شبكة مستخدمي إلى إشعار ١٩٤



األوروبية االقتصادية المنطقة في المستخدمين إلى إشعار

أخرى تنظيمية معلومات
)آوريا( EMI بيان•
)اليابان( VCCI بيان•
التنظيمي الطراز رقم•
الطاقة سلك بيان•
LED تصنيف•

)آوريا( EMI بيان

د الملحق

١٩٥ تنظيمية معلومات



)اليابان( VCCI بيان

التنظيمي الطراز رقم
أو SNPRC-0602–01 هو لجهازك التنظيمي الطراز رقم .جهازك لطراز تنظيمي رقم تعيين تم التنظيمي، التعريف ألغراض

SNPRC-0602–02. التسويقي االسم مع التنظيمي الطراز رقم يختلط أال يجب )HP Officejet Pro L7300/
L7500/7600/7700( المنتج رقم أو )CB778A أو C8157A أو C8158A أو C8159A.(

الطاقة سلك بيان
.المورد إلى إعادته او منه التخلص ينبغي التلف، به لحق إذا .التيار سلك إصالح يمكن ال

LED تصنيف

الالسلكية للمنتجات التنظيمية المعلومات
•Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien
•Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil
)باإلنجليزية( األوروبي االتحاد في للمستخدمين إشعار•
فرنسا في للمستخدمين إشعار•
ألمانيا في للمستخدمين إشعار•
إيطاليا في للمستخدمين إشعار•
أسبانيا في للمستخدمين إشعار•

الالسلكية للمنتجات التنظيمية المعلومات ١٩٦



Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien

Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do
Brasil

د الملحق

١٩٧ تنظيمية معلومات



)باإلنجليزية( األوروبي االتحاد في للمستخدمين إشعار

الالسلكية للمنتجات التنظيمية المعلومات ١٩٨



فرنسا في للمستخدمين إشعار

د الملحق

١٩٩ تنظيمية معلومات



ألمانيا في للمستخدمين إشعار

الالسلكية للمنتجات التنظيمية المعلومات ٢٠٠



إيطاليا في للمستخدمين إشعار

د الملحق

٢٠١ تنظيمية معلومات



أسبانيا في للمستخدمين إشعار

الالسلكية للمنتجات التنظيمية المعلومات ٢٠٢



 المواصفات مطابقة إعالن
HP Officejet Pro L7500/L7600

د الملحق

٢٠٣ تنظيمية معلومات



HP Officejet Pro L7700

٢٠٤ المواصفات مطابقة إعالن



المنتجات إلدارة البيئي البرنامج
تصميم عمليات تحسين على باستمرار HP شرآة تعمل .سليمة بيئة في الجودة عالية منتجات بتوفير ملتزمة Hewlett-Packard إن

HP شرآة عملت وقد .واستخدامها وشحنها األجهزة هذه تصنيع يتم حيث المجتمعات وعلى المكاتب بيئة على السلبية اآلثار لتقليل منتجاتها
.االفتراضي عمره انتهاء عند الجهاز من التخلص عن ينجم الذي السلبي التأثير لتقليل العمليات تطوير على
/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship الموقع بزيارة تفضل ،HP بشرآة الخاص البيئة برنامج حول المعلومات من للمزيد

environment/index.html.

وإزالة تقليل
الورق استخدام
في يسهم مما واحدة ورقة على صفحات عدة وطباعة )الوجهين على الطباعة( الورقة وجهي على الطباعة ميزة على الجهاز هذا يحتوي
.الدليل هذا راجع الميزات، هذه استخدام حول المعلومات من لمزيد .الطبيعية الموارد احتياجات من عليه يترتب وما الورق استهالك تقليل

الحبر استهالك
على للحصول الطباعة تشغيل لبرنامج المصاحبة اإلرشادات انظر .الطباعة خراطيش عمر يطيل مما أقل، حبًرا draft النمط يستهلك

.المعلومات
األوزون تآآل إلى تؤدي التي الكيماويات

.التصنيع عمليات من الكلوروفلوروآربون مثل األوزون تآآل إلى تؤدي التي الكيماويات إزالة تم

الطاقة استهالك
تأثير بدون والمال الطبيعية الموارد توفر التي ،PowerSave/Sleep الثبات/الطاقة توفير وضع أثناء ملحوظ بشكل الطاقة استهالك يقل
.المنتج هذا أداء جودة على

البطارية عن معلومات
:الزئبق من خالية بطارية التالي، على يحتوي الجهاز هذا

القيمةالمواصفات

 0887-1420 البطارية جزء رقم

مونفلوريد بوليكربوِن ليثيومالبطارية خامة

خلوية بطارية/ زرالبطارية نوع

1للمنتج الكمية

)أونسات 0.09( جرام 2.50الوزن

اليابان باناسونيك،البطارية ُمنتج

.صالحيتها انتهاء بعد في صحيحة بطريقة منها التخلص أو التدوير إعادة إلى البطارية تحتاج قدمالحظة 

المواد سالمة بيانات ورق
.www.hp.com/go/msds :وعنوانه اإلنترنت على HP موقع من عليها الحصول يمكن MSDS المواد سالمة بيانات ورق

د الملحق

٢٠٥ تنظيمية معلومات

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
http://www.hp.com/go/msds


التصنيع إعادة
:التصنيع بإعادة خاص تصميم على الجهاز هذا يشتمل

.سليم بشكل والكفاءة الوظائف على التأآيد مع حد أدنى إلى المواد عدد تقليل تم•
.بسهولة بعضها عن بفصلها تسمح بطريقة المتشابهة غير المواد تصميم تم•
.الشائعة األدوات باستخدام وإزالتها إليها والوصول الوصالت من وغيرها التثبيت وحدات مواضع على التعرف بسهولة يمكن•
.والتصليح الفك عمليات لتسهيل وذلك المهمة األجزاء إلى بسرعة الوصول إمكانية التصميم في وروعي•

المنتج صندوق
عملية وتسهيل البيئة على ذلك أثر تقليل محاولة مع ممكنة، تكلفة أقل مقابل حماية أقصى لتوفير بعناية الجهاز هذا عبوة مواد اختيار تم

.التلف ومعدالت التعبئة مواد تقليل في للجهاز المنبسط التصميم يساعد .التصنيع إعادة

البالستيكية األجزاء
إعادة ألغراض البالستيك تحديد على القدرة من يزيد مما الدولية للمعايير وفقًا جرامًا 25 على وزنها يزيد التي البالستيك أجزاء تمييز يتم

.المنتج عمر نهاية في التدوير

األوروبي االتحاد في الشخصية المنازل في مستخدمين قبل من المستلزمات نفايات من التخلص

النفايات مع المنتج هذا من التخلص عدم إلى تغليفه على أو المنتج على الموجود الرمز يشير
من المستلزمات نفايات من التخلص مسؤولية تبني عليك ,ذلك من بدًال .األخرى المنزلية
.واإللكترونية الكهربائية األجهزة تدوير إعادة أجل من مرخصة تجميع نقطة إلى نقلها خالل

توفير في سيساعدك التخلص وقت عند المستلزمات نفايات تدوير وإعادة المنفصل التجميع
للمزيد .والبيئة األشخاص صحة تحمي بطريقة التدوير إعادة من والتأآد الطبيعية الموارد

يرجى ,التدوير إعادة أجل من فيه المستلزمات نفايات ترك يمكن مكان حول المعلومات من
بشراء قمت المحل أو ,المنزلية النفايات من التخلص خدمة ,بلدك في المحلي المكتب مراجعة
.فيه المنتج

HP ومستلزمات منتجات
موارد أو الكمبيوتر معدات من نوع أي تدوير إلعادة سهلة طريقة التدوير بإعادة الخاصة HP's Planet Partners™ خدمة توفر
الذي بالشكل HP من الطباعة مصدر أو فيها المرغوب غير األجهزة أجزاء تصنيع إعادة تضمن الحديثة HP عمليات .HP طباعة
.المصادر على الحفاظ يضمن
.www.hp.com/recycle راجع المعلومات، من لمزيد

المنتجات إلدارة البيئي البرنامج ٢٠٦
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الفهرس

األعداد/الرموز
)Mac OS(

المساعدة HP الطابعة تثبيت أداة
٨٥للشبكة

)Mac OS نظام(
١١٥الجهاز مشارآة

المكالمات على الرد آالت
١٦٤الفاآس نغمات تسجيل

المكالمات على الرد آلة
الهاتف أنظمة( الفاآس مع إعداد

١٠٥)المتوازي
١٠٦ومودم فاآس مع إعداد

 HP Printer Utility (Mac OS) 
٨٤فتح

 HP Printer Utility (Mac OS)  )أداة
)المساعدة HP طابعة

٨١المسؤول إعدادات

A
ADF )للوثائق اآللي التلقيم وحدة(

١٣٧تنظيف
ADF للوثائق اآللي التلقيم وحدة

١٧٢االنحشار إزالة
ADSL، مع الفاآس إعداد

٩٥المتوازية الهاتف أنظمة

B
Bluetooth

Mac OS، ١٢٤من طباعة
Windows، ١٢٣ من طباعة

١٢٢إعداد
١٢٤األمان إعدادات
١٨المتاحة الوظائف
١٢٣األجهزة توصيل
١٧ملونة شاشة رمز

١٧٥اإلنترنت عبر شراء ملحق،

C
cables

regulatory compliance١٩١

D
Digital Filing )الرقمية الملفات(

٤٩إلى مسح

DOC٢٠٣
DSL، مع فاآس إعداد

٩٥المتوازية الهاتف أنظمة

E
EWS. الداخلي اإلنترنت مزود انظر

F
FoIP٧٤

H
HP Photosmart Software

٥٠البرامج إلى ممسوح ملف إرسال
HP Photosmart Studio

٥٠البرامج إلى ممسوح ملف إرسال
HP Printer Utility (Mac OS(

٧٨الوظائف
٨٤لوحات

HP Solution Center٢٤
HP Web Jetadmin

٧٨الوظائف
٨٥حول

M
Mac OS

Bluetooth١٢٤
HP Photosmart Studio٢٤

HP Printer Utility٨٤
١٢٧البرنامج تثبيت إلغاء
١١٥برامج تثبيت
برنامج في وإنهاؤها الملحقات تشغيل

٢٠التشغيل
٣٩بيضاء أطر بدون طباعة

١٨٦النظام متطلبات
myPrintMileage

٧٨الوظائف
٨٦حول

N
Network Printer Setup Utility

Mac( )للشبكة الطابعة إعداد أداة(
OS(٨٥

O
OCR

٥١الممسوحة المستندات تعديل
١٥٣المشاآل حل

P
parallel phone systems

ISDN setup٩٦
PBX setup٩٦

Photosmart Software
٥٠البرامج إلى ممسوح ملف إرسال

Photosmart Studio
٥٠البرامج إلى ممسوح ملف إرسال

R
radio frequency radiation١٩٢

S
Solution Center٢٤

T
TWAIN
١٥٣المصدر تنشيط تعذر
٥١من مسح

W
Webscan٥٠

WIA (Windows Image
Application(، ٥١من مسح

Windows
Bluetooth١٢٣

HP Photosmart Software٢٤
HP Solution Center٢٤

١١٨الالسلكي االتصال إعداد
١١٣شبكة إعداد
١٢٦البرنامج تثبيت إلغاء

Add Printer١١٤ مع التثبيت
١١٢برامج تثبيت
برنامج في وإنهاؤها الملحقات تشغيل

٢٠التشغيل
٣٨بيضاء أطر بدون طباعة

١٨٦النظام متطلبات
Windows Image Application

(WIA(، ٥١من مسح
Wireless Setup Wizard٨٩
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ا
١٥٦الفاآس إعداد اختبار أجهزة،
تخزين أجهزة

٥٥توصيل
١٨٩المدعومة USB flash مشغالت

٧٨اإلدارة أدوات
٧٩المراقبة أدوات
المحظورة الفاآس أرقام

٦٩إعداد
٧١قائمة عرض

١٧٥وملحقات مستلزمت القطع، أرقام
محظورة فاآس أرقام

١٥التحكم لوحة زر
١٥التحكم لوحة أزرار،
Start Copy أزرار

١٦أسود
١٦ألوان

Start Fax أزرار
١٦أسود
١٦ألوان

١٥واحدة بلمسة السريع الطلب أزرار
المشاآل حل بيضاء، خطوط أو أشرطة

١٥٤ممسوحات
١٥١نسخ
١٥١المشاآل حل النسخ، في باهتة أشرطة
حل النسخ، في بيضاء أو حبيبية أشرطة

١٥١المشاآل
١٥١المشاآل حل النسخ، في رأسية أشرطة
١٥٤المشاآل حل الممسوحات، في أشرطة
أظرف

٢٩إرشادات
٣٣الصينية دعم
٣٠شفافة أغشية
ألوان

١٨٧مواصفات
أمان

Bluetooth١٢٤
١٢١السلكي اتصال

١٨٦المدعمة التشغيل أنظمة
التسلسلية الهاتف أنظمة

٩٢ذات المناطق/البالد
المتوازي الهاتف أنظمة

١٠٥المكالمات على الرد آلة إعداد
١١٠الصوتي والبريد المودم إعداد
على الرد وآلة المودم إعداد

١٠٦المكالمات
٩٨مشترك خط إعداد
٩٧مميز رنين إعداد
٩٩مودم إعداد
صوت خط مع مشترك مودم إعداد

١٠٢
المتوازية الهاتف أنظمة

٩٢اإلعداد أنواع

DSL٩٥ إعداد
٩٥منفصل خط إعداد
٩٢ذات المناطق/البالد

المسلسلة الهاتف أنظمة
٩٢اإلعداد أنواع

الممسوحة الملفات إرسال
OCR٥١ إلى
الممسوحات إرسال

١٥٢المشكالت حل
فاآس إرسال

٦٤يدوًيا
فاآسات إرسال

١٦٣ ,١٦١ ,١٦٠المشاآل حل
٦٥مراقب طلب
٦٣أساسي فاآس

ممسوحة مستندات إرسال
٤٩ برنامج إلى

الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش إزالة
١٨١

٢٠٦التصنيع إعادة
طباعة إعادة

٦٧الذاآرة من فاآسات
إعداد

Bluetooth١٢٢
DSL )٩٥)المتوازية الهاتف أنظمة

ISDN line (parallel phone
systems(٩٦

Windows١١٢
١٨التوصيل أنواع
٧٥الفاآس اختبار
الهاتف أنظمة( المكالمات على الرد آلة

١٠٥)المتوازي
أنظمة( ومودم المكالمات على الرد آلة

١٠٦)المتوازي الهاتف
الهاتف أنظمة( صوتي بريد

٩٩)المتوازي
أنظمة( آمبيوتر ومودم صوتي بريد

١١٠)المتوازي الهاتف
الهاتف أنظمة( مشترك هاتف خط

٩٨)المتوازي
الهاتف أنظمة( منفصل هاتف خط

٩٥)المتوازية
٧٢مميز رنين
)المتوازي الهاتف أنظمة( مميز رنين

٩٧
Windows١١٣ شبكات
٩٢الفاآس طرق
٩١فاآس
٩٢المتوازية الهاتف أنظمة مع فاآس،
الهاتف أنظمة( آمبيوتر مودم

٩٩)المتوازي
المكالمات على الرد وآلة آمبيوتر مودم
١٠٦)المتوازي الهاتف أنظمة(

أنظمة( صوتي وبريد آمبيوتر مودم
١١٠)المتوازي الهاتف

أنظمة( صوت وخط آمبيوتر مودم
١٠٢)المتوازي الهاتف

الهاتف أنظمة( PBX نظام
٩٦)المتوازي

إعدادات
٨٠المسؤول
٤٣تشغيل برنامج
٧٤الفاآس سرعة،
٨٩شبكة
٢٣التحكم لوحة
٥٢مسح
٤٦نسخ
IP٩١ إعدادات
افتراضية إعدادات

٤٣تشغيل برنامج
٤٣طباعة
٢٣التحكم لوحة
٤٦نسخ
٢٠٣)DOC( المواصفات مطابقة إعالن
إلغاء

٥٢مسح
٤٥طباعة مهمة
٤٧نسخ

البرنامج تثبيت إلغاء
Mac OS١٢٧

Windows١٢٦
١١االستخدام إمكانية
إنترنت

٧٤باستخدام فاآس
اتصاالت

Bluetooth١٢٢
السلكي اتصال

Bluetooth١٢٢
١٢١أمان
Ethernet١١٨ إعداد

١١٧إعدادات
١٢٠إيقاف
Mac OS١٢٠ نظام على اإلعداد
١١٨مرشد

٩٠إنهاء موجات،
SecureEasySetup١١٩ وظيفة
فاآس اختبارات،

١٥٦فشل أجهزة،
٧٥إعداد
١٥٧فشل منفذ، اتصال
١٥٩الفاآس خط حالة
الفاآس هاتف سلك نوع اختبار فشل

١٥٨
١٥٦بالحائط الموجود الهاتف مقبس
١٥٨فشل الطلب، نغمة

الفهرس
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فشل اختبارات،
١٥٦فشل
١٥٦فاآس بالحائط، الموجود المقبس اختبار
١٥٧الفاآس الصحيح، المنفذ اختبار
١٥٩فاآس الخط، حالة اختبار
١٥٨فشل الطلب، نغمة اختبار
استبدال

١٢٨الطباعة خراطيش
١٣٥الطباعة رؤوس

فاآسات استقبال
٦٦تلقائًيا
٦٩أرقام حظر
١٦٢ ,١٦٠المشاآل حل
٧٢الرد قبل الرنات عدد
٧٢اآللي الرد وضع
٦٦يدوًيا
٦٧احتياطي فاآس استقبال

أخطاء استكشاف
١٤٢طاقة
وإصالحها األخطاء استكشاف

١٤٧األلوان
١٤٩ورقة من أآثر التقاط
١٤٦والرسوم النص يمأل ال الحبر
١٤٩مائل الورق
١٤٨الصينية من الوسائط التقاط تعذر

١٤١تلميحات
١٤٥الطباعة جودة
١٤٨مفقودة نقاط أو خطوط
١٤٧األلوان زيادة

أو صحيح غير نص مقطوعة، صفحات
١٤٤خطأ الرسوم موضع

١٤٦مفهومة غير حروف طباعة
١٦٥الداخلي اإلنترنت مزود

١٤٨الورق تغذية مشكالت
وإصالحها األعطال استكشاف

٨٨الشبكة تكوين صفحة
وإصالحها المشكالت استكشاف
١٤٦الحبر تلطخ

١٤٣الطباعة رؤوس
١٤٣فارغة صفحات طباعة

١٤٤مفقودة أو صحيحة غير معلومات
فاآسات استالم

٦٨توجيه
اطلب

Digital Filing٤٩
األدراج

١٢تحديد
١٢الورق أدلة شكل
األظرف

٣١المدعومة األحجام
األلوان

١٤٧وإصالحها األخطاء استكشاف
١٤٧شاحبة أو باهتة

١٤٧خاطئة
١٤٧زيادة
استكشاف وأسود، أبيض طباعة

١٤٧وإصالحها األخطاء
األمان

١١٧السلكية إعدادات
HP Instant( الفوري الدعم

Support(٨٦
الالسلكية االتصاالت

١٩٦تنظيمية معلومات
الالسلكي االتصال

١١٦إعداد
١٢٠التداخل من الحد
١٨٩الصوتية االنبعاثات
البرامج

٧٨اإلدارة أدوات
١٨التوصيل أنواع
البرنامج

٢٠الملحقات إعدادات
٢٠٥المنتجات إلدارة البيئي البرنامج
التثبيت
١٦٦المشاآل حل
Add Printer١١٤ مع التثبيت
الالسلكي التداخل

١٢٠من الحد
١٩٦تنظيمية معلومات

الحالة
٨٧الذاتي الفحص تشخيص صفحة
٨٨الشبكة تكوين صفحة

الحجم
١٥٥المشاآل حل ممسوحات،

HP Instant( الفوري الدعم الخصوصية،
Support(٨٦

١٨٥المدعومة الخطوط
الدرجان

١٧٠االنحشار إزالة
)HP Instant Support( الفوري الدعم

myPrintMileage٨٥
٨٦والخصوصية األمان
٨٥حول

الدقة
١٥فاآس

الذاآرة
١٨٦مواصفات

٢٣التحذيرية الرسائل
الرسوم

١٤٦يمأل ال الحبر
٨٧المسلسل الرقم
OK١٥ الزر
Zoom in١٦ الزر
Zoom out١٦ الزر

السرعة
١٥٢الماسحة مشاآل حل

الشبكات
HP Web Jetadmin٨٥

٨٨الالسلكية اإلعدادات
١٤٣المشاآل حل الحماية، برامج
١٤الموصل شكل
الصواني

٣٠المدعومة الوسائط أحجام
الصينيتان
٧٩اإلدارة أدوات
٣٣المدعومة الوسائط وأوزان أنواع

وإصالحها التلقيم أخطاء استكشاف
١٤٨
التشغيل برنامج في واإلنهاء التشغيل
٢٠
٣٤الوسائط تحميل
٣٣سعات
٣٦افتراضي ضبط
٣٦قفل
الصينية

2١٩ الصينية ترآيب
1 الصينية

٣٠المدعومة الوسائط أحجام
٣٣المدعومة الوسائط وأوزان أنواع
١٢تحديد
٣٤وسائط تحميل
٣٣سعة
2 الصينية

٣٠المدعومة الوسائط أحجام
٣٣المدعومة الوسائط وأوزان أنواع

التشغيل برنامج في واإلنهاء التشغيل
٢٠
١٢تحديد
٣٥وسائط تحميل
١٩ترآيب
١٤٨الترآيب مشاآل حل
٣٣سعة
١٧٥اإلنترنت عبر شراء

الطاقة
٢٠٥استهالك
١٨٩مواصفات

األوزون تآآل إلى تؤدي التي الكيماويات
٢٠٥
١٨٥الطابعة اللغة،

المسؤول
٧٨اإلدارة أدوات

٨٠إعدادات
١٧٧المساعدة
العمالء دعم أيًضا انظر

المستلزمات
١٨٥إنتاجية
٨٧الذاتي الفحص تشخيص صفحة
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األصلية المستندات
اآللي التلقيم وحدة تحميل

ADF٢٧للوثائق
األصول المستندات
٥١الممسوحة الملفات تعديل
الملحقات

التشغيل برنامج في واإلنهاء التشغيل
٢٠
١٩ترآيب
٨٧الذاتي الفحص تشخيص صفحة

الرقمية الملفات
٤٨إعداد
المواصفات
١٨٥المادية
١٨٩البيئية المواصفات
١٨٩الكهربية المواصفات

النص
١٤٦وإصالحها األخطاء استكشاف

١٥٢المشاآل حل المسح، من مفقود
الهوامش

٣٣مواصفات ضبط،
٤٣على طباعة الوجهين،
الوسائط

٣٠المدعومة األحجام
األحجام ذات الوسائط على الطباعة

٣٧المخصصة
١٤٩مائل الورق

٣٠مواصفات
المخصصة األحجام ذات الوسائط

٣٧الطباعة
المخصص الحجم ذات الوسائط

٣٠إرشادات
٣٢المدعومة األحجام

انحشار
١٧٠إزالة
انحشارات

ADF١٧٢
٢٩فيها المرغوب غير الوسائط

١٧٤منع

ب
١٣تحديد الحبر، خرطوشة باب
١٣تحديد الطباعة، حاملة مدخل باب
فاآس بث

٦٥إرسال
برامج

OCR٥١
Mac OS١١٥ في تثبيت
Windows١١٢ في تثبيت
١٨٠ضمان

١٤٣المشاآل حل الحماية، برامجا
برنامج

HP Photosmart٢٤

Webscan٥٠
Mac OS١٢٧ من التثبيت إلغاء
Windows١٢٦ من التثبيت إلغاء
التشغيل برنامج

٢٠الملحقات إعدادات
تشغيل برنامج

٤٣إعدادات
١٨٠ضمان

الطابعة تشغيل برنامج
١٧٨إصدار
٤٣إعدادات
٢٠الملحقات إعدادات
١٨٠ضمان

الطباعة تشغيل برنامج
١٧٨إصدار
٤٣إعدادات
١٨٠ضمان

صوتي بريد
الهاتف أنظمة( الفاآس مع إعداد

٩٩)المتوازي
أنظمة( آمبيوتر ومودم فاآس مع إعداد

١١٠)المتوازي الهاتف
بطاقات

٢٩إرشادات
٣١المدعومة األحجام
٣٣الصينية دعم
Memory Stick بطاقات

٥٣إدخال
٥٣ ,١٤تحديد فتحة،
الذاآرة بطاقات

١٥الفاآس
٦٢الكمبيوتر في الصور حفظ
١٦٤المشاآل حل

٥٧المعاينة صفحات
٥٦صور طباعة
DPOF٥٤ ملفات طباعة
١٣تحديد فتحات،
٥٠إلى مسح
١٨التحكم لوحة شاشة وضع
ذاآرة بطاقات

٥٣إدخال
١٩٠مواصفات

CompactFlash الذاآرة بطاقة
٥٣إدخال
١٣تحديد فتحة،

MMC الذاآرة بطاقة
٥٣إدخال
١٣تحديد فتحة،

Secure Digital الذاآرة بطاقة
٥٣إدخال
١٣تحديد فتحة،

Secure MMC الذاآرة بطاقة
١٣تحديد فتحة،

xD-Picture الذاآرة بطاقة
٥٣إدخال
٥٣ ,١٤تحديد فتحة،
١٦الذاآرة بطقاقات

١٩٥الكوري EMI بيان
FCC١٩١ بيان
١٩٦الياباني VCCI بيان
LED١٩٦ تصنيف بيان
١٩٦الطاقة سلك بيان

ت
تأمين

٧٩إدارة
تثبيت

Add Printer، Windows١١٤
Mac OS١١٥ برامج
Windows١١٢ في برامج
Windows١١٣ شبكة برنامج

تحميل
1٣٤ الصينية
2٣٥ الصينية

آلي تلقيم وحدة في األصلية المستندات
٢٧للوثائق

المشاآل حل بيضاء، أشرطة أو تدرج
١٥١نسخ
ترآيب

2١٩ الصينية
١٩الملحقات
١٢٨الطباعة خراطيش

١٩الوجهين على الطباعة وحدة
٧١فاآس ترويسة،
١٨٣الجهاز تعبئة
تعديل

٥١الممسوح الصور
OCR٥١ برنامج في نص
تعليمات

HP Instant( الفوري الدعم
Support(٨٥

١٣٢معايرة السطر، تغذية
األخطاء استكشاف متعددة، تغذية

١٤٩اGوإصالح
تقارير

٧٦فاآس تأآيد،
٧٦فاآس خطأ،
١٥٦الفاآس اختبار فشل
٧٦فاآس أخطاء، تقارير
٧٦فاآس التأآيد، تقارير
المشكالت استكشاف الحبر، تلطخ

١٤٦وإصالحها
تنظيف

ADF١٣٧
١٤٠الخارج

الفهرس
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١٣٢الطباعة رؤوس
١٣٧الماسحة زجاج

٦٨فاآسات توجيه
USB توصيل

Mac OS١١٥ إعداد
Windows١١٢ إعداد

١٨المتاحة الوظائف
٥٤رقمية آاميرات
Bluetooth١٢٢ محول
١٤ ,١٢تحديد منفذ،

١٨٥مواصفات
توصيالت

١٨المتاحة الوظائف
Ethernet١٨ توصيالت

ج
CFC٢٠٥ الكلوروفلوروآربون جزيئات
المشاآل حل جودة،

١٣٠تشخيص صفحة
١٤٥طباعة
١٥٣مسح
١٥١نسخ

الطباعة جودة
١٤٥وإصالحها األخطاء استكشاف

طباعة جودة
١٣٠تشخيص صفحة

ح
حالة

٢٣رسائل
٧٩ ,٧٨مستلزمات

حجم
١٥٠النسخ مشاآل حل
٦٨الذاآرة من فاآسات حذف
حفظ

٢٣افتراضية إعدادات
٦٧الذاآرة في الفاآسات
٦٢آمبيوتر في صور

المشاآل حل
١٦٣ ,١٦١ ,١٦٠فاآسات إرسال

١٥٦الفاآس اختبارات
بالحائط، الموجود الفاآس مقبس اختبار
١٥٦فشل
١٦٢ ,١٦٠فاآسات استقبال
١٦٤المكالمات على الرد آالت

١٦٦التثبيت
HP Instant( الفوري الدعم

Support(٨٥
١٤٣الحماية برامج
١٦٤الذاآرة بطاقات
2١٤٨ الصينية ترآيب
١٥٣المسح جودة

١٥١النسخ جودة
٢٣التحكم لوحة رسائل
٨٧الذاتي الفحص تشخيص صفحة
١٤٣بطيئة طباعة
١٥٦الفاآس أجهزة اختبار فشل
هاتف سلك توصيل اختبار فشل

١٥٧الفاآس
١٥٩الفاآس خط اختبار فشل
١٥٨الفاآس طلب نغمة اختبار فشل
الفاآس هاتف سلك نوع اختبار فشل

١٥٨
١٤٢يطبع شيء ال

١٥٢مسح
١٥١مائلة نسخ

المشكالت حل
١٤١طباعة
١٥٥فاآس
١٤٩نسخ

خ
myPrintMileage خدمة

٨٦الوصول
الحبر خراطيش انظر .خراطيش
الحبر خراطيش
١٧٥األجزاء أرقام

١٨٥المدعومة
١٣تحديد
٧٩حالة
الطباعة خراطيش
٨٧األجزاء أرقام
١٨١إزالة

١٨٥إنتاجية
١٢٨استبدال
٨٧الحالة

١٢٨المدعومة
٨٧الصالحية انتهاء تواريخ
١٨٠ضمان
١٧٥اإلنترنت عبر طلب
طباعة خراطيش انظر .طباعة خراطيش

الفاآس مع إعداد ،ISDN خط
٩٦المتوازي الهاتف أنظمة

٧٢الرد رنين طريقة الهاتف، خط
خطوط

١٥٤المشاآل حل ممسوحات،
١٥١المشاآل حل نسخ،
المشاآل حل خطوط،

١٥٤مسح
١٥١نسخ
األخطاء استكشاف مفقودة، نقاط أو خطوط

١٤٨وإصالحها
٧٤ضبط االتصال، معاودة خيارات

د
العمالء دعم انظر .دعم
الفوري HP دعم

٨٦الوصول
PCL 3١٨٥ دعم
العمالء دعم

١٧٧إلكتروني
١٧٧بالتليفون الفني الدعم
HP Instant( الفوري الدعم

Support(٨٥
١٧٧بالتليفون العمالء دعم
دقة

١٨٧طباعة
١٥فاآس

١٠التشغيل وبدء اإلعداد دليل
١٨٥الخدمة دورة

ذ
ذاآرة

٦٧فاآسات طباعة إعادة
٦٨فاآسات حذف
٦٧الفاآسات حفظ

ر
الطباعة رؤوس

١٧٦األجزاء أرقام
١٨١إزالة

١٣٥استبدال
٨٧الحالة

١٨٥المدعومة
١٣تحديد
١٣٢تنظيف
١٣٢يدوًيا التالمس مناطق تنظيف
١٣٠ ,٧٩حالة
١٤٣المشاآل حل

١٣٠فحص صحة،
١٢٩صيانة
١٨٠ضمان
١٧٥اإلنترنت عبر طلب
الخطأ رسائل

٢٣التحكم لوحة
٢٣الهامة الخطأ رسائل
خطأ رسائل

TWAIN١٥٣ مصدر تنشيط تعذر
رسوم

١٥٤األصلي المسح عن مختلفة تبدو
١٤٨مفقودة نقاط أو خطوط
١٥١النسخ في مكتملة غير
المشاآل حل مقطوعة، وصفحات رسوم

١٤٤
٨٧الطراز رقم
١٩٦التنظيمي الطراز رقم
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٧١المشترك تعريف رمز
٢٥إدخال رموز،
الالسلكي التوصيل رموز

١٧خاصة
١٧توصيل يوجد ال
١٧الحالة رموز
١٧الحبر مستوى رموز
مميز رنين

٩٧المتوازي الهاتف أنظمة
٧٢تغيير

ز
الماسحة زجاج،

١٢تحديد
ماسحة زجاج،

٢٨أصلية مستندات تحميل
١٣٧تنظيف

الماسحة زجاج
١٢تحديد
٢٨أصلية مستندات تحميل
١٣٧تنظيف

Auto Answer١٦ زر
Back١٦ زر
Cancel١٦ زر
Copy١٥ زر
Digital Filing١٥ زر
Fax Menu١٥ زر
Help١٦ زر
حظر( Junk Fax Blocker زر

١٥)الهامة غير الفاآسات
Number of Copies١٥ زر
On١٦ زر
Photo Menu١٥ زر
Proof Sheet١٦ زر
)مراجعة ورقة( Proof Sheet زر

١٥التحكم لوحة زر
Quality١٦ زر
Redial/Pause١٦ زر
Reduce/Enlarge١٥ زر
Rotate١٦ زر
١٥)تدوير( Rotate زر
Scan Menu١٥ زر
Setup١٦ زر
Start Color Photo١٦ زر
Start Color Scan١٦ زر
١٥الدقة زر
١٦الوجهين زر
١٦الطاقة تشغيل زر
١٥مراجعة ورقة زر

س
فاآس سجل،

٧٧طباعة
٧٧عرض

٦٨فاآس مسح سجل،
٨٧األحداث سجل
سرعة

١٤٣الطباعة مشاآل حل
٩٠ضبط الوصلة، سرعة
سعة

ADF٢٨
٣٣الصينيتان

الهاتف سلك
١٦٤تمديد
الصحيح بالمنفذ التوصيل اختبار فشل

١٥٧
١٥٨الصحيح النوع اختبار فشل

١٥لليسار سهم
١٥لليمين سهم

ش
١٨التحكم لوحة شاشة،
١٨التحكم لوحة األسطر، ثنائية شاشة
شبكات

Wireless Setup Wizard٨٩
١٨٧المدعومة التشغيل أنظمة
Mac OS١١٥ إعداد
Windows١١٣ إعداد

٨٩تغيير إعدادات،
IP٩١ إعدادات
١١٧السلكية إعدادات
٩٠متقدمة إعدادات
١١٦الالسلكي االتصال إعداد

١٨٧مدعومة بروتوآوالت
Ethernet١٨ توصيالت

Digital Filing١٥ زر
٩٠الوصلة سرعة
٨٧الذاتي الفحص تشخيص صفحة
٩٠إعدادات وطباعة عرض
١٤١تعيين ثابت، IP عنوان

١٨٧النظام متطلبات
Windows١١٣ مشارآة،

١٨١الجهاز شحن
HP Planet الكوآب في شرآاء

Partners٢٠٦

ص
وأبيض أسود صفحات

٦٣فاآس
٤٦نسخ
المعاينة صفحات
٥٨تعبئة

٥٧طباعة
٥٨مسح
وسوداء بيضاء صفحات

١٤٧وإصالحها األخطاء استكشاف
المشاآل حل فارغة، صفحات

١٤٣طباعة
١٥٤مسح
١٥٠نسخ
الذاتي الفحص تشخيص صفحة

٨٨طباعة
٨٧عن معلومات

١٣٠الطباعة جودة تشخيص صفحة
)Windows( األدوات صندوق

٨١المسؤول إعدادات
٧٨الوظائف

٨٣حول
Information التبويب عالمة
٨٣)معلومات(
Services التبويب عالمة
٨٣)خدمات(

صور
٥٣الذاآرة بطاقات إدخال

٥٩بانوراما
٥١الممسوح الصور تعديل
٥٥تخزين جهاز توصيل
PictBridge٥٤ آاميرا توصيل
٦٠السفر جواز
٦٢الكمبيوتر في حفظ
١٦٥الذاآرة بطاقات مشاآل حل

٥٧المعاينة صفحات
٣٨بيضاء أطر بدون طباعة
٥٦التحكم لوحة من صور طباعة
٦١فيديو طباعة
DPOF٥٤ ملفات من طباعة
٥٦عرض

٥٩بانوراما صور
٦٠السفر جواز صور
المشاآل حل خفيفة، صور

١٥٤ممسوحات
١٥١نسخ

المشاآل حل داآنة، صور
١٥٤ممسوحات

١٥١نسخ
استقبال صينية

٣٣المدعومة الوسائط
المطبوعات استقبال صينية

١٢تحديد

ض
١٨٩الصوت ضغط
١٨٠ضمان
١٢تحديد الذاآرة، جهاز ضوء

الفهرس
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ط
طاقة

١٤٢أخطاء استكشاف
طباعة

Bluetooth١٢٢
٤١سريع طلب إدخاالت
٤٣إعدادات
٤٥إلغاء
١٤٣بطيئة
٧٥فاآس تقارير
١٤١المشكالت حل

٧٧الفاآس سجالت
٥٧المعاينة صفحات
٨٨الذاتي الفحص تشخيص صفحة
٥٩بانوراما صور
٦٠السفر جواز صور
٥٦الذاآرة بطاقة من صور
DPOF٥٤ ملف من صور
٦١فيديو صور طباعة
٤٣الوجهين على

٦٧فاآسات
بيضاء أطر بدون طباعة

Mac OS٣٩
Windows٣٨

١٤٣المشاآل حل بطيئة، طباعة
٤٣الوجهين على طباعة
الرد رنين طريقة

٩٧المتوازي الهاتف أنظمة
٧٢تغيير

سريع طلب
٣٩إعداد فاآس، أرقام
١٥أزرار
١٥واحدة بلمسة أزرار
٦٣فاآس إرسال
٤١وعرض طباعة
٤١الشبكة مجلدات

٤٠إعداد مجموعات،
٦٥مراقب طلب
٧٣نبضي طلب
٧٣نغمي طلب

ع
٧٢الرد قبل الرنات عدد
دورة( الشهر في المطبوعة الصفحات عدد

١٨٥)الخدمة
عرض

٧١المحظورة الفاآس أرقام
٤١سريع طلب إدخاالت
٩٠الشبكة إعدادات
٧٧الفاآس سجل
٥٦صور

،)معلومات( Information التبويب عالمة
٨٣)Windows( األدوات صندوق

،)خدمات( Services التبويب عالمة
٨٣)Windows( األدوات صندوق

IP عنوان
١٦٦الجهاز عن البحث
١٤١تعيين ثابت،

١٤١تعيين ثابت، IP عنوان

ف
فاآس

DSL، الهاتف أنظمة( إعداد
٩٥)المتوازية

٩٢المتوازية الهاتف أنظمة
٩٢اإلعداد أنواع

٣٩إعداد سريع، طلب إدخاالت
٤١شبكة لمجلد سريع طلب إدخاالت
٢٥ورموز نص إدخال
٦٣إرسال
,١٦١ ,١٦٠المشاآل حل إرسال،
١٦٣

٦٧طباعة إعادة
٩١إعدادات
٧١تغيير إعدادات،

٧٥االختبار إعداد
الهاتف أنظمة( منفصل خط إعداد

٩٥)المتوازية
الهاتف أنظمة( مشترك هاتف خط إعداد

٩٨)المتوازي
الهاتف أنظمة( مميز رنين إعداد

٩٧)المتوازي
٧٤عبر إنترنت،
بالحائط، الموجود المقبس اختبار
١٥٦فشل
١٥٧فشل الهاتف، سلك توصيل اختبار
١٥٩فشل الخط، حالة اختبار
١٥٨فشل الطلب، نغمة اختبار
١٥٨فشل الهاتف، سلك نوع اختبار
٦٦استقبال
١٦٢ ,١٦٠المشاآل حل استقبال،
٦٧احتياطي فاآس استقبال
٦٦يدوي استقبال

أنظمة( إعداد المكالمات، على الرد آلة
١٠٥)المتوازي الهاتف

والمودم، المكالمات على الرد آلة
الهاتف أنظمة( مع مشترك
١٠٦)المتوازي

٧٢اآللي الرد
الهاتف أنظمة( إعداد صوتي، بريد

٩٩)المتوازي
٧١ترويسة
٧٥تقارير
٧٦تأآيد تقارير
٧٦فاآس تقارير
٦٨توجيه

٢٥مؤقت توقف
٦٨الذاآرة من حذف
٦٩ ,١٥أرقام حظر
١٥٥المشكالت حل
المكالمات على الرد آالت مشاآل حل

١٦٤
الهاتف أنظمة( إعداد ؛ISDN خط

٩٦)المتوازي
أنظمة( مع مشترك وصوت، مودم خط

١٠٢)المتوازي الهاتف
٧٤االتصال معاودة خيارات

١٦آلي رد
٧٢الطريقة تغيير مميز، رنين
Redial/Pause١٦ زر

٧٧طباعة سجل،
٧٤سرعة
١٦٤جًدا قصير الهاتف سلك
٦٥مراقب طلب
٧٢الرد قبل الرنات عدد
١٥٦اختبار فشل

٤٠إعداد سريع، طلب مجموعات
١٥مسح
٦٨السجل مسح

١٨٨مواصفات
الهاتف أنظمة( مع مشترك مودم،

٩٩)المتوازي
مشترك المكالمات، على الرد وآلة مودم
١٠٦)المتوازي الهاتف أنظمة( مع
أنظمة( مع مشترك صوت، وبريد مودم

١١٠)المتوازي الهاتف
الهاتف أنظمة( إعداد ؛PBX نظام

٩٦)المتوازي
٧٣ضبط الطلب، نوع
٧٢الرد وضع
٧٣الخطأ تصحيح وضع

يدوي فاآس
٦٥ ,٦٤إرسال
٦٦استقبال

فيديو
٦١فيديو صور طباعة

ق
Copy٢٢ قائمة
Fax٢٢ قائمة
Photo٢٢ قائمة
Scan٢٢ قائمة
٤٦أصلية مستندات قص
٣٦الصينيتين قفل

٢٢التحكم لوحة قوائم،

ك
١٧٥طلب ،USB آابل
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آابالت
USB١٧٥ طلب
آاميرات

٥٣ذاآرة بطاقات إدخال
٥٥ ,٥٤توصيل
٦٢الكمبيوتر في صور حفظ

DPOF٥٤ ملفات طباعة
٥٣ ,١٤تحديد منفذ،
١٨التحكم لوحة شاشة وضع
رقمية آاميرات

٥٣ذاآرة بطاقات إدخال
٥٥ ,٥٤توصيل
٦٢الكمبيوتر في صور حفظ

DPOF٥٤ ملفات طباعة
٥٣ ,١٤تحديد منفذ،
١٨التحكم لوحة شاشة وضع

ل
١٨٥طابعة لغة،
التحكم لوحة

٧٨الجهاز إدارة
٢٥ورموز نص إدخال
٦٤فاآسات إرسال
البرامج إلى ممسوح ملف إرسال
٥٠

٢٣تغيير إعدادات،
٨٩الشبكة إعدادات
٨٠المسؤول إعدادات
١٥األزرار
١٢تحديد
٢٣رسائل
١٧الحالة رموز
١٨شاشة
٥٦صور طباعة
٤٧صور قص
٢٢قوائم
١٨٢إزالة حامية، لوحة
٤٨من مسح

١٥مصابيح
٤٦من نسخ

التحكم لوحة المفاتيح، لوحة
٢٥ورموز نص إدخال
١٥تحديد

الخلفية الوصول لوحة
١٧٠االنحشار إزالة
١٤شكل

م
المشاآل حل مئلة،

١٥١نسخ
وإصالحها األخطاء استكشاف مائل،

١٤٩طباعة

١٨٦النظام متطلبات
الشبكة مجلدات
١٥٥المشاآل حل
٤٩إلى مسح
٤١سريع طلب آإدخاالت الشبكة، مجلدات

سريع طلب مجموعات،
٤٠إعداد

محاذاة
١٣١محاذاة

١٣١الطباعة رؤوس محاذاة
١٠مراجع
٦٥طلب مراقبة
)Widnows( أدوات مربع

Estimated Ink تبويب عالمة
Level )المقدر الحبر مستوى(

٨٣
)Windows( األدوات مربع

٨٣فتح
١٣تحديد الطباعة، رأس مزالج
الداخلي اإلنترنت مزود

عرض المحظورة، الفاآس أرقام
٧١
٨٠المسؤول إعدادات
٦٧إعداد احتياطي، فاآس استقبال

يمكن ال وإصالحها، األخطاء استكشاف
١٦٥فتحه
٧٨الوظائف
٧١ضبط الفاآس، ترويسة
٦٩فاآسات توجيه
٨٢حول

٨٢صفحات
٧٣فاآس الرد، رنين طريقة
٦٨الفاآس سجل مسح
مستلزمات

myPrintMileage٨٦
٧٩ ,٧٨حالة
١٧٥اإلنترنت عبر طلب
أصلية مستندات
٤٦قص
٤٨مسح

مسح
Direct Digital Filing )الملفات

٤٨)المباشرة الرقمية
from a مع متوافق برنامج من

TWAIN أو WIA٥١
OCR٥١
٤٩برنامج إلى إرسال
٥٢إعدادات
٥٢إلغاء
٥٠الذاآرة بطاقة إلى

١٥٢بطيئة
٥١الصور تعديل
١٥٣جودة

١٥٢المشكالت حل
١٥٣خطأ رسائل
Scan Menu١٥ زر
Start Color Photo١٦ زر
Start Color Scan١٦ زر

٥٨المعاينة صفحات
Webscan٥٠ من
٤٨التحكم لوحة من

١٨٨المسح مواصفات
١٨مشارآة
الجهاز مشارآة

Mac OS١١٥
Windows١١٣

USB flash١٨٩ مشغل
األخطاء استكشاف الورق، تغذية مشكالت

١٤٨وإصالحها
١٥التحكم لوحة مصابيح،
Bluetooth١٢٤ المرور، مفتاح مصادقة
١٥التنبيه مصباح
١٣٢معايرة
baud٧٤ معدل

١٨٩الضجيج معلومات
١٩٦ ,١٩١تنظيمية معلومات
حل مفقودة، أو صحيحة غير معلومات

١٤٤المشاآل
فنية معلومات

١٨٨الفاآس مواصفات
١٨٨المسح مواصفات
١٨٨النسخ مواصفات
١٩٠الذاآرة بطاقة مواصفات

١٥٦فاآس بالحائط، الموجود الهاتف مقبس
١٠اإلصدار مالحظات
ملحقات

١٨٠ضمان
١٧٥شراء طلب

الوجهين على الطباعة ملحق
١٧٥اإلنترنت عبر شراء

١٠اإلعداد ملصق
readme١٠ ملف
DPOF٥٤ ملفات
المضمن الويب ملقم

٧٧عرض الفاآس، سجل
٨٢فتح

١٨٧النظام متطلبات
المضمن ويب ملقم

Webscan٥٠
١٨٥ مواصفات منافذ،
١٤تحديد الفاآس، منفذ
١٤تحديد ،Ethernet شبكة منفذ
،PictBridge بإمكانية رقمية آاميرا منفذ

٥٣ ,١٤تحديد
مهام

٢٣إعدادات
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الطباعة مواد
HP، ١٧٦شراء طلب
٤٣الوجهين على طباعة
مواصفات

١٨٩الصوتية االنبعاثات
١٨٦والذاآرة المعالج
٣٠الوسائط

١٨٧الشبكة بروتوآوالت
١٨٩التخزين بيئة
١٨٩التشغيل بيئة

١٨٩آهربائية
١٨٦النظام متطلبات

١٨٩الرطوبة مواصفات
١٨٩الفلطية مواصفات
١٨٦المعالج مواصفات
١٨٩التخزين بيئة مواصفات
١٨٩التشغيل بيئة مواصفات
١٨٩الحرارة درجة مواصفات

٢٠٥اإلنترنت مواقع
الويب مواقع

Apple١١٦
HP Web Jetadmin٨٥

٢٠٦التصنيع إعادة
١١٧الالسلكي األمان
٢٠٥البيئية البرامج

١٧٦أوروبا في الحبر خراطيش
١٧٧العمالء دعم
١٧٥وملحقات مستلزمات طلب

١١الوصول معلومات
١٨٥المستلزمات إنتاجية بيانات ورقة
٩٠إنهاء موجات،
مودم

الهاتف أنظمة( فاآس مع مشترك
٩٩)المتوازي

على الرد وآلة فاآس مع مشترك
الهاتف أنظمة( المكالمات
١٠٦)المتوازي

أنظمة( صوتي وبريد فاآس مع مشترك
١١٠)المتوازي الهاتف
أنظمة( صوت وخط فاآس مع مشترك

١٠٢)المتوازي الهاتف
هاتفي طلب مودم

على الرد وآلة فاآس مع مشترك
الهاتف أنظمة( المكالمات
١٠٦)المتوازي

أنظمة( صوتي وبريد فاآس مع مشترك
١١٠)المتوازي الهاتف
أنظمة( صوت وخط فاآس مع مشترك

١٠٢)المتوازي الهاتف
آمبيوتر مودم

الهاتف أنظمة( صوت بريد مع مشترك
١١٠)المتوازي

الهاتف أنظمة( فاآس مع مشترك
٩٩)المتوازي

على الرد وآلة فاآس مع مشترك
الهاتف أنظمة( المكالمات
١٠٦)المتوازي

أنظمة( صوت وخط فاآس مع مشترك
١٠٢)المتوازي الهاتف

١٤تحديد موصالت،
المشاآل حل ميل،

١٥٤مسح

ن
نسخ

٤٦إعدادات
٤٧إلغاء
١٥١جودة
١٤٩المشكالت حل
٤٦أصلية مستندات قص
٤٦التحكم لوحة من

١٨٨مواصفات
١٥٠باهتة نسخ
٤٦ملونة نسخة
نص

٢٥التحكم لوحة من إدخال
,١٤٤وإصالحها األخطاء استكشاف
١٤٨

١٥١النسخ في بقع
١٥١النسخ في آامل غير
المشاآل حل النسخ، في واضح غير

١٥١
حل المسح، بعد التعديل يمكن ال

١٥٣المشاآل
١٥٥واضحة غير ممسوحات

OCR٥١و ملون، نص
Mac OS نظام

٤٣الطباعة إعدادات
١٢٠الالسلكي االتصال إعداد

٤٤الوجهين على الطباعة
أو الخاصة الوسائط على الطباعة

المخصصة األحجام ذات الوسائط
٣٨
١١٦الجهاز مشارآة

الفاآس مع إعداد ،PBX نظام
٩٦المتوازي الهاتف أنظمة

Windows نظام
٤٣الطباعة إعدادات
٤٤الوجهين على الطباعة
أو الخاصة الوسائط على الطباعة

المخصصة األحجام ذات الوسائط
٣٧
١١٢البرامج تثبيت

١١٣الجهاز مشارآة

المشاآل حل نقاط،
١٥٤مسح

المشاآل حل خطوط، أو نقاط
١٥١نسخ

المشاآل حل سوداء، خطوط أو نقاط
١٥٤مسح
١٥١نسخ

البوصة في نقطة
١٨٧طباعة

dpi للبوصة نقطة
١٥فاآس

٧٣ضبط الطلب، نوع

هـ
من فاآس هاتف،

٦٤إرسال
٦٤إرسال،
٦٦استقبال

هوامش
٣٤الوجهين على الطباعة وحدة

و
)ADF( للوثائق اآللي التلقيم وحدة

١٣٧تنظيف
ADF للوثائق اآللي التلقيم وحدة

١٧٢االنحشار إزالة
١٤تحديد الطاقة، وحدة
الوجهين على الطباعة وحدة

٣٠المدعومة الوسائط أحجام
٣٣المدعومة الوسائط وأوزان أنواع
١٧٠االنحشار إزالة

٤٣استخدام
التشغيل برنامج في واإلنهاء التشغيل
٢٠
١٤تحديد
١٩ترآيب
٣٤أدنى حد هوامش،

للوثائق آلي تلقيم وحدة
٣٠المدعومة الوسائط أحجام
٢٨السعة
٢٧األصلية المستندات تحميل

وسائط انظر .ورق
الصور ورق

٣٢المدعومة األحجام
MSDS٢٠٥ المواد سالمة بيانات ورق
مواقعMSDS المواد سالمة بيانات ورق

الويب
MSDS المواد سالمة بيانات ورق

٢٠٥
وسائط

١٧٠االنحشار إزالة
٧٨استخدام

٢١٥



وإصالحها التلقيم أخطاء استكشاف
١٤٨
٣٣المدعومة واألوزان األنواع
٢٩تحديد
1٣٤ الصينية تحميل
2٣٥ الصينية تحميل
٢٨للوثائق آلي تلقيم وحدة سعة

٣٨بيضاء أطر بدون طباعة
٣٦قفل
الصور وسائط

٣٠إرشادات
٥٥ ,PictBridge٥٤ وضع
٦٩المرغوب غير الفاآس وضع
٧٣فاآس الخطأ، تصحيح وضع
اتصال ،SecureEasySetup وظيفة

١١٩السلكي

الفهرس

٢١٦
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