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شفاف ورق أو ملصقات، أو خاص، ورق على طباعة
 .طباعة فوق انقر البرنامج، ضمن ملف القائمة من.١

 .تفضيالت الزر أو خصائص الزر فوق انقر ثم المنتج، حدد.٢

 .جودة/ورق التبويب عالمة فوق انقر.٣

ARWW شفاف ورق أو ملصقات، أو خاص، ورق على طباعة ٢



  ....المزيد الخيار فوق ،انقر الورق نوع المنسدلة القائمة من.٤

  .:هو النوع الخيارات قائمة بتوسيع قم.٥

٣ السريع المرجع دليل ARWW



.لديك الورق مع تتناسب التي الورق أنواع فئة بتوسيع قم.٦

قائمة في مدرجة الشفاف والورق الملصقات:مالحظة
.أخرى خيارات خيارات

 

الزر فوق وانقر تستخدمه، الذي الورق لنوع الخيار حدد.٧
.موافق

 

ARWW شفاف ورق أو ملصقات، أو خاص، ورق على طباعة ٤



USB بواسطة الفورية الطباعة
من إرسالها دون من سريع بشكل الملفات طباعة من تتمكن لكي USB المحمول األقراص محرك بواسطة الطباعة ميزة على المنتج هذا يحتوي

:التالية الملفات أنواع طباعة يمكنك. للمنتج األمامية الجهة على الموجود USB منفذ في القياسية USB تخزين ملحقات إدخال يمكن. الكمبيوتر

●.PDF

●.JPEG

على الموجود USB منفذ في USB أقراص محرك أدخل.١
.للمنتج األمامية الجهة

 

أزرار المس. USB المحمول األقراص محرك القائمة تفتح.٢
.الخيارات عبر للتمرير األسهم

مستندات طباعة●

وطباعتها الصور عرض●

USB أقراص محرك إلى الضوئي المسح●

 

اسم المس ثم ،مستندات طباعة الشاشة المس مستند، لطباعة.٣
.المستند تخزين تم حيث USB أقراص محرك على المجلد
.اإلعدادات لضبط لمسها يمكنك الملخص، شاشة تفتح عندما
.المستند لطباعة الطباعة الزر المس

 

ثم ،وطباعتها الصور عرض الشاشة المس الصور، لطباعة.٤
الزر المس. طباعتها تود صورة لكل المعاينة صورة المس
لضبط لمسها يمكنك الملخص، شاشة تفتح عندما. تم

.الصور لطباعة الطباعة الزر المس. اإلعدادات

 

محرك وأخرج اإلخراج، حاوية من المطبوعة المهمة استرّد.٥
.USB أقراص

 

٥ السريع المرجع دليل ARWW



Windows باستخدام) مزدوجة طباعة (الوجهين على طباعة
 .طباعة فوق انقر البرنامج، ضمن ملف القائمة من.١

 .تفضيالت الزر فوق أو خصائص فوق انقر ثم المنتج، حدد.٢

 .إنهاء التبويب عالمة فوق انقر.٣

ARWW Windows باستخدام) مزدوجة طباعة (الوجهين على طباعة ٦



فوق انقر. )يدويًا (الوجهين على الطباعة االختيار خانة حدد.٤
.المهمة من األول الوجه لطباعة موافق الزر

 

الحفاظ مع اإلخراج، حاوية من المطبوعة الرزمة باسترداد قم.٥
المطبوع الجانب يكون بحيث وضعه نفسه، االتجاه على
.١ الدرج في ألسفل متجًها

 

من الثاني الوجه لطباعة موافق الزر المس التحكم، لوحة على.٦
.المهمة

 

٧ السريع المرجع دليل ARWW



التعريف بطاقات نسخ
أوًال المنتج يطالبك. واحدة ورقة جهة نفس في الحجم صغيرة أخرى مستندات أي أو التعريف بطاقات جهتي من آل لنسخ ID نسخ الميزة استخدم
في الصورتين من آّل المنتج يطبع. جديد من والنسخ الضوئية الماسحة زجاج من مختلفة منطقة على الثانية الجهة بوضع ثم األولى الجهة بنسخ
.نفسه الوقت

 .الضوئي الماسح زجاج في المستند تحميل.١

 .النسخ الزر المس الرئيسية، الشاشة من.٢

 .ID نسخ الزر المس.٣

 .النسخ لبدء ملون الزر أو أسود الزر على اضغط.٤

من مختلف قسم على التالية الصفحة بوضع المنتج ُيطالبك.٥
.الضوئية الماسحة زجاج

 

لنسخها، الصفحات من المزيد لديك آان إذا موافق الزر المس.٦
.األخيرة الصفحة هذه آانت حال في تم الزر المس أو

 

 .الورقة من واحدة جهة على الصفحات آل المنتج ينسخ.٧

ARWW التعريف بطاقات نسخ ٨



النسخ جودة تغيير
:التالية النسخ جودة إعدادات تتوفر

.االفتراضي اإلعداد هو هذا. النسخ بجودة مهتمًا تكون ال عندما اإلعداد هذا استخدم: تلقائي تحديد●

.سواء حد على ورسومًا نصًا تتضّمن التي للمستندات اإلعداد هذا استخدم: مختلط●

.عام بشكل نصوصًا تتضمن التي للمستندات اإلعداد هذا حدد: نص●

.عام بشكل رسومًا تتضمن التي للمستندات اإلعداد هذا استخدم: صورة●

وحدة في أو الضوئي الماسح زجاج على المستند بتحميل قم.١
.المستندات تغذية

 

 .النسخ الزر المس الرئيسية، الشاشة من.٢

.والمسه تحسين الزر إلى مرر ثم ،...اإلعدادات الزر المس.٣
خيارًا المس ثم الخيارات، عبر للتمرير األسهم أزرار المس
.لتحديده

 

 .النسخ لبدء ملون الزر أو أسود الزر على اضغط.٤

٩ السريع المرجع دليل ARWW



وتحريرها السريع الطلب إدخاالت إنشاء
 .الفاآس الزر المس الرئيسية، الشاشة من.١

 .الفاآس قائمة الزر المس.٢

 .الهاتف دفتر إعداد الزر المس.٣

 .فردي إعداد الزر المس.٤

 .القائمة من معين غير رقمًا المس.٥

الزر المس ثم لإلدخال اسم إلدخال المفاتيح لوحة استخدم.٦
.موافق

 

المس ثم لإلدخال فاآس رقم إلدخال المفاتيح لوحة استخدم.٧
.موافق الزر

 

ARWW وتحريرها السريع الطلب إدخاالت إنشاء ١٠



الحق وقت في إلرساله فاآس جدولة
المنتج يمسح اإلجراء، هذا إآمال وعند. أآثر أو واحد شخص إلى الحق وقت في تلقائيًا فاآس إرسال يتم أن لجدولة بالمنتج التحكم لوحة استخدم
).جاهز" (Ready "الحالة إلى ويعود الذاآرة في ويحفظه ضوئيًا المستند

تشغيل حال في (بالفاآس الخاص الخطأ تقرير على المعلومات تلك إلى فسيشار المجدول، الوقت في الفاآس إرسال المنتج على تعذر إذا:مالحظة
إعادة محاوالت إيقاف بسبب أو الفاآس، إرسال مكالمة على الرد عدم بسبب اإلرسال يبدأ ال قد. الفاآس نشاط سجل في تسجيلها يتم أو) الخيار ذلك

.االنشغال إشارة بواسطة الطلب

المجدولة الفاآس رسائل آافة. جديدة آمهمة اإلضافية المعلومات إرسال فعليك تحديثًا، يتطلب ولكنه الحق وقت في إرساله ليتم فاآس جدولة تمت إذا
.منفردة فاآس آرسائل تسليمها يتم نفسه الوقت في نفسه الفاآس رقم إلى لإلرسال

 .المستندات تغذية وحدة في المستند بتحميل قم.١

 .الفاآس الزر المس الرئيسية، الشاشة من.٢

 .الفاآس قائمة الزر المس.٣

 .اإلرسال خيارات الزر المس.٤

 .الحقًا الفاآس إرسال الزر المس.٥

.الفاآس إلرسال النهار وقت إلدخال المفاتيح لوحة استخدم.٦
.موافق الزر المس

 

المس. الفاآس إلرسال التاريخ إلدخال المفاتيح لوحة استخدم.٧
.موافق الزر

 

.موافق الزر المس. الفاآس رقم لكتابة المفاتيح لوحة استخدم.٨
الوقت حين إلى الذاآرة في الملف ويحفظ المستند المنتج يمسح
.المعّين

 

١١ السريع المرجع دليل ARWW



الذاآرة من الفاآس رسائل حذف
من الفاآس رسائل طباعة إعادة ومحاولة المنتج إلى الوصول على قادر آخر شخص وجود إمكانية بشأن قلقًا آنت إذا فقط اإلجراء هذا استخدم
.الذاآرة

المرسلة غير الفاآس ورسائل حاليًا، إرسالها يجري فاآس رسالة أي بمسح اإلجراء هذا يقوم الطباعة، إعادة ذاآرة مسح إلى باإلضافة:تنبيه
.تحويلها يتم لم أو طباعتها تتم لم التي الفاآس ورسائل الحق، وقت في إرسالها ليتم المجدولة الفاآس ورسائل الطلب، إعادة بانتظار والمعلقة

 . إعداد الزر المس الرئيسية، الشاشة من.١

 .الخدمة القائمة المس.٢

 .الفاآس خدمة القائمة المس.٣

 .المحفوظة الفاآسات مسح الزر المس.٤

ARWW الذاآرة من الفاآس رسائل حذف ١٢



)HP Scan (Windows برنامج باستخدام الضوئي المسح
.الكمبيوتر مكتب سطح على الموجود HP Scan الرمز فوق مزدوًجا نقرًا انقر.١

.ضروريًا ذلك آان إذا اإلعدادات واضبط ضوئي، مسح اختصار حدد.٢

).ضوئي مسح (Scan فوق انقر.٣

.إضافية خيارات إلى وصول الآتساب متقدمة إعدادات فوق انقر:مالحظة

.االختصارات قائمة في وحفظها اإلعدادات من مخصصة مجموعة إلنشاء جديد اختصار إنشاء فوق انقر

١٣ السريع المرجع دليل ARWW



طباعة لمهمة األلوان موضوع تغيير
 .طباعة فوق انقر البرنامج، في ملف القائمة من.١

 .تفضيالت أو خصائص فوق انقر.٢

 .ملون التبويب عالمة فوق انقر.٣

موضوعات المنسدلة الالئحة من لأللوان موضوعًا حدد.٤
.األلوان

الموضوع هذا يعّين: االفتراضية) sRGB (ألوان●
.األولي الجهاز وضع في RGB بيانات لطباعة المنتج
في اللون بإدارة قم الموضوع، هذا استخدام عند

النتيجة على للحصول التشغيل نظام في أو البرنامج
.الصحيحة

درجات في اللون تشبع من يزيد المنتج: مشرقة●
طباعة عند الموضوع هذا استخدم. المتوسطة األلوان

.باألعمال خاصة بيانية رسومات

مطبوعًا آان لو آما RGB لون المنتج يفسر: صورة●
.صغير رقمي مختبر باستخدام فوتوغرافية آصورة

بشكل إشباعًا وأآثر أعمق، بشكل األلوان المنتج يقدم
استخدم). sRBG (االفتراضي الوضع عن مختلف
.الصور طباعة عند الموضوع هذا

هذا استخدم: )Adobe RGB 1998 (صورة●
تستخدم التي الرقمية الطباعة صور مع الموضوع
.sRGB من بدًال AdobeRGB ألوان مساحة
استخدام عند البرنامج في األلوان إدارة تشغيل أوقف
.الموضوع هذا

.ألوان موضوع أي استخدام يتم ال: بال●

 

ARWW طباعة لمهمة األلوان موضوع تغيير ١٤



الضوئي الماسح زجاج على ولطخات أوساخ وجود عدم من التحقق
الماسح زجاج لتنظيف التالي اإلجراء استخدم. أدائه على يؤثر قد مما األبيض، وسطحه الضوئي الماسح زجاج على األوساخ بقع الوقت مع تتجّمع قد

.األبيض وسطحه الضوئي

سلك افصل ثم المنتج، تشغيل إليقاف الطاقة مفتاح استخدم.١
.الكهربائي المقبس عن الطاقة

 

 .الضوئي الماسح غطاء افتح.٢

األبيض وسطحه الضوئي الماسح زجاج شريط بتنظيف قم.٣
بواسطة ترطيبها تم إسفنجة أو ناعمة قماش قطعة بواسطة
.آاشطة مواد على يحتوي ال للزجاج منظف

أو بنزين، أو أسيتون، أو آاشطة، مواد تستخدم ال:تنبيه
أي على الكربون، آلوريد رابع أو إيثيلي، آحول أو أمونيا،
تضع ال. الجهاز يتلف أن هذا شأن من ألن الجهاز، من جزء

تحته تتسرب قد ألنها. السطح أو الزجاج على مباشرة السوائل
.المنتج وتتلف

 

من إسفنجة بواسطة األبيض والبالستيك الزجاج بتجفيف قم.٤
.البقع تكّون لمنع السليلوز أو الشامواه

 

 .لتشغيله الطاقة مفتاح استخدم ثم المنتج، بتوصيل قم.٥

١٥ السريع المرجع دليل ARWW



للمنتج التابعة التحكم لوحة من الورق مسار تنظيف
 . إعداد الزر المس الرئيسية، الشاشة من.١

 .الخدمة القائمة المس.٢

 .التنظيف صفحة الزر المس.٣

مطالبتك عند A4 أو Letter حجم من عادية ورقة بتحميل قم.٤
.بذلك

 

.التنظيف عملية لبدء موافق الزر المس.٥

عند الصفحة من تخلص. ببطء المنتج عبر صفحة تغذية يتم
.العملية اآتمال

 

ARWW للمنتج التابعة التحكم لوحة من الورق مسار تنظيف ١٦
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