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HP Deskjet 2640 series تعليمات١

HP Deskjet 2640 series تخدامسالاا يةفيك على فتعر

٤ صفحة في الطابعة اءجزأ●

٦ صفحة في الحالة يحبمصاو تحكملا حةلو●

٢٤ صفحة في الاائطو يلمتح●

٧ صفحة في باعةطلا●

٣٢ صفحة في نداتتسلما سخن●

٣٣ صفحة في تريوبكملا لىا ضوئي سحم●

٥٨ صفحة في ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص●

٦١ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتالاا●

٧٢ صفحة في رقالو شارنحا يرتحر●

١ HP Deskjet 2640 series تعليمات   ١ الفصل ARWW
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HP Deskjet 2640 series على فتعر٢

الطابعة اءجزأ●

الحالة يحبمصاو تحكملا حةلو●

٣ HP Deskjet 2640 series على تعرف   ٢ الفصل ARWW



الطابعة اءجزأ
ماميالأ نظرلما●

)ADF( نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا حدةو1

دخالالإ جلدر رقالو ضعر يللد2

دخالالإ جدر3

دخالالإ جدر غطاء4

غطاء5

الغطاء بطانة6

يةئالضو الماسحة جاجز7

الطابعة شاشة8

تحكملا حةلو9

الحبر شاتطوخر10

)يةالحاو طالةا داةكأ اًيضأ ليهاا شاري( اجخرالإ جدر طالةا داةأ11

شاتطوالخر لىا لصوالو باب12

اجخرالإ جدر13

ARWW الطابعة أجزاء ٤



الخلفي نظرلما●

USB نفذم14

الطاقة يلصتو15

)LINE-1( الفاكس نفذم16

)EXT-2( الفاكس نفذم17

٥ HP Deskjet 2640 series على تعرف   ٢ الفصل ARWW



الحالة يحبمصاو تحكملا حةلو
تحكملا حةلو اتميز  ١-٢ شكل

صفالواننوعلا

.هاليغشت يقافاو الطابعة يلغشتب ميقو:  يلغشتلا رز1

.الطابعة يلغشت ندع هاضعر يتم التي شاشةلا وهي ية،سسيئالر الصفحة شاشة لىا عجوبالر ميقو:  يةسسيئالر الصفحة رز2

 .سخنلا عدد تحديدو ائمالقو لىا تقالنللا رالز هذا تخدمسالاا:  عليأ رز3

.سخنلا عدد تحديدو ائمالقو لىا تقالنللا رالز هذا تخدمسالاا:  الافلأ رز4

.نصلاو قامرالأ دخاللإ يحتالمفا حةلو تخدمسالاا:  يحتالمفا حةلو5

.سابقةلا شاشةلا لىا عجوللر:  للخلف رز6

.الطابعة شاشة على ضهعر يتم لما اًفقو رالز هذا يفةظو تغيرت:  تحديد رز بالالوأ7

.الحالي يارتخالا يدكتأب ميقو:  افقمو رز8

.يةلالحا يةلمعلا في ساعدةملل شاشةلا على دةجوالمو كةتحرلما مالاوالر وأ ماتالمعلو ضيعر ى،خرأ شاشة من. تعليماتلا عاتضومو كافة ضيعر يةسسيئالر الصفحة القائمة من:  تعليمات رز9

يلغشتلا رز باحصم  ٢-٢ شكل  

صفالوباحصالم كالالو

 .الطابعة يلغشت يقافا تميلغشتلا يقافا

.شاطنلا عدم من دقائق 5 ورمر بعد سكونلا ضعو اًيئتلقا هازلجا يدخل. سكونلا ضعو في الطابعة نأ لىا شيريخافت

الطابعة شاشة على دةارالو الاائلالر لىا انظر. خطأ حدثعةسرب مضيو

.يلغشتلا يقافا وأ يلغشتلل هبتأت الطابعة نأ لىا شيريمذبذب

 .باعةطلا بدءل ةجاهزو يلغشتلا يدق وأ سخ،نلا وأ الضوئي سحلما وأ باعةطلا يدق الطابعةيلغشتلا

ARWW الحالة ومصابيح التحكم لوحة ٦



باعةطلا٣

نداتتسم باعةط●

رصو باعةط●

فظرالأ باعةط●

يعةسرلا اتالاالاستمار باعةط●

صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدامسالابا باعةطلا●

ناجحةلا باعةطلل يحاتملت●

٧ الطباعة   ٣ الفصل ARWW



نداتتسم باعةط

رقالو يلمحتل

.اجخرالإ جدر تحف من كدتأ.١

.دخالالإ جدر في رقللو يلكمتح من كدتأ.٢

ندتسم باعةطل

).باعةط( Print قفو انقر البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة في.١

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

.خصائص ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

 Printer وأ) الطابعة عدادا( Printer Setup وأ) اتيارخ( Options وأ) خصائص( Properties رالز هذا سمىي قد تخدمه،سست الذي مجيالبر يقبطتلا لىا ًناداتالاا
Properties )الطابعة خصائص( Printer )الطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.بةسالانالما اتيارلخا حدد.٤

.كاتجاه فقيأ وأ ديعمو اختر ،يططتخ يببوتلا علامة في●

 ) .الاائطو( Media سدلةنلما القائمة من بينسالانالما باعةطلا دةجوو رقالو عنو حدد) دةجو/رقو( Paper/Quality يببوتلا علامة في●

 )رقالو حجم( Paper Size قائمة من ناالابلما رقالو حجم حدد ،)اجخرالإ/رقالو( Paper/Output نطقةم وفي ،)تقدمةم عداداتا( Advanced رالز قفو انقر●
.سدلةنلما

.١٨ صفحة في ناجحةلا باعةطلل يحاتملت اجعر باعة،طلا اتيارخ من يدللمز

).خصائص( Properties ارحو بعمر لىا دةللعو) افقمو( OK قفو انقر.٥

.باعةطلا بدءل) افقمو( OK وأ )باعةط( Print انقر.٦

البرنامج من باعةطلل

).باعةط( Print يارتخبا قم البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.١

.المحددة الطابعة هي HP Deskjet 2640 series نأ من كدتأ.٢

ARWW مستندات طباعة ٨



.الصفحة خصائص حدد.٣

.باعةطلا ارحو بعمر في اتيارلخا ؤيةر عدم حالة في يلي ما اءجربا قم

●OS X v10.6 :باعةطلا اتيارخ لىا لصوللو الطابعة تحديد اربجو رقزالأ ماتالمعلو ثلثم قفو انقر.

●OS X Lion وMountain Lion :قفو انقر Show Details )باعةطلا اتيارخ لىا لصوللو) يلصتفالا ضعر.

.خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن. الطابعة في يةلتالا اتيارلخا فرتوت:ملاحظة

.رقالو حجم اختر●

.الاتجاه حدد●

.جمالح ييرغتل يةئولما بةسسنلا دخلأ●

).باعةط( Print قفو انقر.٤

الصفحة يجهو على باعةطلل

.باعةط رز قفو انقر بك، الخاص البرنامج من.١

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

.خصائص ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

 Printer وأ) الطابعة عدادا( Printer Setup وأ) اتيارخ( Options وأ) خصائص( Properties رالز هذا سمىي قد تخدمه،سست الذي مجيالبر يقبطتلا لىا ًناداتالاا
Properties )الطابعة خصائص( Printer )الطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.بةسالانالما اتيارلخا حدد.٤

.كاتجاه فقيأ وأ ديعمو اختر ،يططتخ يببوتلا علامة في●

 ) .الاائطو( Media سدلةنلما القائمة من بينسالانالما باعةطلا دةجوو رقالو عنو حدد) دةجو/رقو( Paper/Quality يببوتلا علامة في●

 )رقالو حجم( Paper Size قائمة من ناالابلما رقالو حجم حدد ،)اجخرالإ/رقالو( Paper/Output نطقةم وفي ،)تقدمةم عداداتا( Advanced رالز قفو انقر●
.سدلةنلما

.١٨ صفحة في ناجحةلا باعةطلل يحاتملت اجعر باعة،طلا اتيارخ من يدللمز

.ًيدويا بيننالجا على بعط سدلةنلما القائمة من ةقصير حافة على يهجتو وأ يلةطو حافة على يهجتو حدد ،يططتخ يببوتلا علامة من.٥

.باعةطلل) افقمو( OK قفو انقر.٦

.اجخرالإ جدر من ندتسلما لزأ ند،تسلما من قامرالأ يةساوتلما الصفحات باعةط بعد.٧

.تابعةم قفو انقر ثم الافل،لأ الصفحة علىأو علىلأ غالفار الجانب يكون يثبح دخالالإ جدر في رقالو يلمتح عادةبا وقم شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا.٨

الصفحة يجهو على باعةطلل

).باعةط( Print يارتخبا قم البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.١

).عادي( Normal على) الصفحات يبتتر( Page Order عدادا يينعتب وقم ،)رقالو معالجة( Paper Handling اختر باعة،طلا ارحو بعمر في.٢

).فقط ديةفر( Odd only) باعةطلا صفحات( Pages to Print عدادا يينعتب قم.٣

٩ الطباعة   ٣ الفصل ARWW



).باعةط( Print قفو انقر.٤

.اجخرالإ جدر من ندتسلما لزأ ند،تسلما من قمةُرالم ديةالفر الصفحات كافة باعةط بعد.٥

 .للطابعة ماميالأ للجانب اجهمو ندتسملل غالفار الجانبو الطابعة داخل لىا الطابعة جخار زبارلا فالطر تقلني يثبح ندتسلما يلمتح عدأ.٦

 Even على باعتهاط ادالمر الصفحاتو) عادي( Normal على الصفحات يبتتر بطضاو) رقالو معالجة( Paper Handling سدلةنلما القائمة لىا عد باعة،طلا ارحو بعمر ضمن.٧
Only )فقط ديةفر.(

).باعةط( Print قفو انقر.٨

ARWW مستندات طباعة ١٠



رصو باعةط

رالصو رقو يلمحتل

.اجخرالإ جدر تحف من كدتأ.١

.علىللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع رالصو رقو يلمحتب قم ثم دخالالإ جدر من رقاتالو كافة الةزبا قم.٢

رالصو رقو على رةصو باعةطل

).باعةط( Print قفو انقر البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة في.١

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

.خصائص ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

 Printer وأ) الطابعة عدادا( Printer Setup وأ) اتيارخ( Options وأ) خصائص( Properties رالز هذا سمىي قد تخدمه،سست الذي مجيالبر يقبطتلا لىا ًناداتالاا
Properties )الطابعة خصائص( Printer )الطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.بةسالانالما اتيارلخا حدد.٤

.كاتجاه فقيأ وأ ديعمو اختر ،يططتخ يببوتلا علامة في●

 ) .الاائطو( Media سدلةنلما القائمة من بينسالانالما باعةطلا دةجوو رقالو عنو حدد) دةجو/رقو( Paper/Quality يببوتلا علامة في●

).رقالو حجم( Paper Size سدلةنلما القائمة من رالصو رقلو ناالابلما جمالح حددو) تقدمةم عداداتا( Advanced رالز قفو انقر●

.١٨ صفحة في ناجحةلا باعةطلل يحاتملت اجعر باعة،طلا اتيارخ من يدللمز

.١٦ صفحة في صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدامسالابا باعةطلا اجعر صة،بولا في نقاطلا لدقة ىتوسسم قصىأ يققحتل:ملاحظة

).خصائص( Properties ارحو بعمر لىا دةللعو) افقمو( OK قفو انقر.٥

).باعةط( Print ارالحو بعمر في) افقمو( OK قفو وأ) باعةط( Print قفو انقر ثم ،)افقمو( OK قفو انقر.٦

 .عاتبوطالم دةجو انخفاض لىا دييؤ مما تفاف،لوالا جعدتلا في بدأي لإ حتى رالصو رقو ينتخزب قم. دخالالإ جدر من تخدمسسلما غير رالصو رقو جخرأ باعة،طلا من الانتهاء بعد :ملاحظة

١١ الطباعة   ٣ الفصل ARWW



تريوبكملا خلال من رصو باعةطل

).باعةط( Print يارتخبا قم البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.١

.المحددة الطابعة هي HP Deskjet 2640 series نأ من كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

.باعةطلا ارحو بعمر في اتيارلخا ؤيةر عدم حالة في يلي ما اءجربا قم

●OS X v10.6 :باعةطلا اتيارخ لىا لصوللو الطابعة تحديد اربجو رقزالأ ماتالمعلو ثلثم قفو انقر.

●OS X Lion وMountain Lion :قفو انقر Show Details )باعةطلا اتيارخ لىا لصوللو) يلصتفالا ضعر.

.خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن. الطابعة في يةلتالا اتيارلخا فرتوت:ملاحظة

).رقالو حجم( Paper Size ثقةبنلما القائمة في ناالابلما فالظر حجم اختر.أ

).الاتجاه( Orientation حدد.ب

::يةلتالا عداداتالإ اختر ثم ،)رقالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality اختر ثقةبنلما القائمة من.ج

●Paper Type )ناالابلما يةفاغرتوالفو رالصو رقو عنو): رقالو عنو

●Quality )دةالجو :(Best )فضلأ (وأ Maximum dpi )صةبو كل في نقطةلا جةلدر قصىالأ الحد(

.ناالابلما) رةالصو بطض( Photo Fix يارخ تحديدب قم ثم ، )اللون اتيارخ( Color Options ماتالمعلو ثلثم قفو انقر●

—Off )رةالصو على تعديلات يأ يقبطت عدم لىا دييؤ): يلغشتلا يقافا.

—Basic )تدالعبا رةالصو حدة بطضب ميقو. رةالصو على كيزالتر اءجربا اًيئتلقا ميقو ):الااسيأ.

).باعةط( Print قفو انقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عداداتا يةأ حدد.٤

ARWW صور طباعة ١٢



فظرالأ باعةط
.افذنولا وأ شابكلما ذات فظرالأ وأ فةخرالمز وأ اللامعة فظرالأ تخدمسست لإ. HP Deskjet 2640 series هازلج دخالالإ جدر في فظرالأ من عدد وأ احدو فظر يلمتح يمكن

 على جاعرالإ اننوعل اًملصق تخدمسالاا تائج،نلا فضلأ على لللحصو). word( ببرنامج ساعدةلما ملفات اجعةمر يرجى ف،ظرالأ على صنصولا يقسسنت يةفيك لحو يلصتفا على لللحصو:ملاحظة
.فظرالأ

فظرالأ يلمحتل

.اجخرالإ جدر تحف من كدتأ.١

.ساريلا قصىلأ رقالو ضعر جهمو ادفعو دخالالإ جدر غطاء فعار.٢

 .علىللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو يجب. دخالالإ جدر من يمنالأ الجانب في فظرالأ ضع.٣

 .قفتوت حتى الطابعة لىا بالكامل فظرالأ دخلأ.٤

.فظرالأ حافة اتجاه عكس في ةبقو رقالو ضعر جهمو ادفعو دخالالإ جدر غطاء فعار.٥

فظر باعةطل

).باعةط( Print قفو انقر البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة في.١

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

.خصائص ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

 Printer وأ) الطابعة عدادا( Printer Setup وأ) اتيارخ( Options وأ) خصائص( Properties رالز هذا سمىي قد تخدمه،سست الذي مجيالبر يقبطتلا لىا ًناداتالاا
Properties )الطابعة خصائص( Printer )الطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.بةسالانالما اتيارلخا حدد.٤

.كاتجاه فقيأ وأ ديعمو اختر ،يططتخ يببوتلا علامة في●

 ) .الاائطو( Media سدلةنلما القائمة من بينسالانالما باعةطلا دةجوو رقالو عنو حدد) دةجو/رقو( Paper/Quality يببوتلا علامة في●

).رقالو حجم( Paper Size سدلةنلما القائمة من فظرالأ رقلو ناالابلما جمالح حددو) تقدمةم عداداتا( Advanced رالز قفو انقر●

١٣ الطباعة   ٣ الفصل ARWW



.١٨ صفحة في ناجحةلا باعةطلل يحاتملت اجعر باعة،طلا اتيارخ من يدللمز

).باعةط( Print ارالحو بعمر في) افقمو( OK قفو وأ) باعةط( Print قفو انقر ثم ،)افقمو( OK قفو انقر.٥

فظرأ باعةطل

).باعةط( Print يارتخبا قم البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.١

.المحددة الطابعة هي HP Deskjet 2640 series نأ من كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

.باعةطلا ارحو بعمر في اتيارلخا ؤيةر عدم حالة في يلي ما اءجربا قم

●OS X v10.6 :باعةطلا اتيارخ لىا لصوللو الطابعة تحديد اربجو رقزالأ ماتالمعلو ثلثم قفو انقر.

●OS X Lion وMountain Lion :قفو انقر Show Details )باعةطلا اتيارخ لىا لصوللو) يلصتفالا ضعر.

.خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن. الطابعة في يةلتالا اتيارلخا فرتوت:ملاحظة

).رقالو حجم( Paper Size ثقةبنلما القائمة في ناالابلما فالظر حجم اختر.أ

).عادي رقو( Plain Paper على طبوضم رقالو عنو عدادا نأ تحقق ثم) رقةالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality اختر ثقة،بنلما القائمة من.ب

).باعةط( Print قفو انقر.٤

ARWW الأظرف طباعة ١٤



يعةسرلا اتالاالاستمار باعةط
.يقىسالاالمو قورو الرسم قورو الدفاتر قورو لعابالأو يققتدلا ائمقوو تقاويملا باعةط في يعةسر اتاالاستمار تخدامسالاا نككيم

يعةسر اتاالاستمار باعةطل

. افقمو على اضغط ثم ،)يعةسرلا اتاالاستمار( Quick Forms تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

. يعةسر اتاالاستمار يارخ ضعر يتم نأ لىا الافلأ و عليأ ريز على اضغط ،ثم يةسسيئالر الصفحة رالز على اضغط الطابعة، ضعر قائمة على يعةسر اتاالاستمار يارخ هرظي لم ذاا:يحملت

 ).افقمو( OK على اضغط ثم ،)يعةسر اتاالاستمار( Quick Forms اتيارخ حدأ تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط.٢

) .افقمو( OK على اضغط ثم باعتهاط بالمطلو سخُنلا عدد تحديدب قم.٣
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صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدامسالابا باعةطلا
.رالصو رقو على يةلعا دةجو ذات حادة رصو باعةطل) dpi( صةبولا في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدمسالاا

.ةبالذاكر ةبيرك ساحةم على ذتحوسستو ى،خرالأ عداداتالإ مع باعةطلا في قتغرسسلما قتالو من لطوأ ًاتقو صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو على باعةطلا قتغرسست

صةبولا في نقاطلا لعدد قصىالأ الحد ضعو في باعةطلل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

).خصائص( Properties ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

 Printer ،)الطابعة عدادا( Printer Setup ،)اتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رالز هذا سمىي قد تخدمه،سست الذي البرنامج يقبطت لىا اًنادتالاا
Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )الطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

).دةالجو/رقالو( Paper/Quality يببوتلا علامة قفو انقر.٤

 .صةبولا في نقطةلل قصىالأ بالحد باعةطلا تمكينل )دةجو فضلأ ر،صو رقو( Photo Paper, Best Quality تحديد يجب )الاائطو( Media سدلةنلما القائمة من.٥

).تقدمم( Advanced رالز قفو انقر.٦

).صةبولا في نقطةلل قصىالأ بالحد باعةطلا( Print in Max DPI سدلةنلما القائمة من) نعم( Yes حدد ،)الطابعة اتميز( Printer Features نطقةم في.٧

 ).رقالو حجم( Paper Size سدلةنلما القائمة من ناالابلما رقالو حجم حدد.٨

.تقدمةلما اتيارلخا غلاقلإ) افقمو( OK قفو انقر.٩

.باعةطلل) افقمو( OK قفو انقر ثم ،)يططتخ( Layout يببوتلا علامة في) الاتجاه( Orientation كدأ.١٠

صةبولا في نقطةلل قصىالأ الحد تخدامسالابا باعةطلل

).باعةط( Print يارتخبا قم البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.١

.المحددة الطابعة هي HP Deskjet 2640 series نأ من كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

.باعةطلا ارحو بعمر في اتيارلخا ؤيةر عدم حالة في يلي ما اءجربا قم

●OS X v10.6 :باعةطلا اتيارخ لىا لصوللو الطابعة تحديد اربجو رقزالأ ماتالمعلو ثلثم قفو انقر.

●OS X Lion وMountain Lion :قفو انقر Show Details )باعةطلا اتيارخ لىا لصوللو) يلصتفالا ضعر.

.خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن. الطابعة في يةلتالا اتيارلخا فرتوت:ملاحظة

).رقالو حجم( Paper Size ثقةبنلما القائمة في ناالابلما فالظر حجم اختر.أ

::يةلتالا عداداتالإ اختر ثم ،)رقالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality اختر ثقةبنلما القائمة من.ب

ARWW بوصة كل في للنقطة الأقصى الحد وضع باالاستخدام الطباعة ١٦



●Paper Type )ناالابلما يةفاغرتوالفو رالصو رقو عنو): رقالو عنو

●Quality )دةالجو :(Best )فضلأ (وأ Maximum dpi )صةبو كل في نقطةلا جةلدر قصىالأ الحد(

).باعةط( Print قفو انقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عداداتا يةأ حدد.٤
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ناجحةلا باعةطلل يحاتملت
سحلما وأ سخنلا على باعةطلا عداداتا يسرت لإ. ناالابم شكلب الطابعة عداداتا بطض بغيني كما يحة،صح يقةبطر رقالو يلمتح يجبو الكافي الحبر مع امير ما على HP شاتطوخر تعمل ناجحة، باعةطل  

.الضوئي

بالحبر خاصة يحاتملت

.HP من يةلصأ حبر شاتطوخر تخدامسالاا على صاحر●

.اًيحصح انلووبالأ دالاوبالأ باعةطلا شستيطوخر بتث●

.٦١ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتالاا اجعر مات،المعلو من يدللمز

.كاف حبر فرتو من كدتألل شاتطوالخر في ةالمقدر الحبر توياتسسم افحص●

.٥٨ صفحة في ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص اجعر مات،المعلو من يدللمز

.ماتالمعلو من ٍيدمز على لللحصو ٧٦ صفحة في باعةطلا دةجو سينتح اجعةمر فيرجى بولة،قم غير باعةطلا دةجو كانت ذاا●

رقالو يلمتح لحو يحاتملت

.رقالو شارنحا نبجتل عنولاو جمالح نفس من زمةالر في رقالو كافة يكون نأ يجب). فقط احدةو صفحة يسل( رقو زمةر حمل●

.علىللأ باعةطلل المخصص جهالو تجهي يثبح رقالو يلمحتب قم●

.هاقيتمز وأ نيهاث يتم لم افالحو نأو ٍتوسسم ضعو في دخالالإ يةحاو في هاليمتح تم التي راقوالأ نأ من كدتأ●

.دخالالإ جدر في رقالو ناءثنا ببست لإ رقالو ضعر جهاتمو نأ من كدتأ راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالإ يةحاو في رقالو ضعر جهاتمو بطضب قم●

.٢٤ صفحة في الاائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز

الطابعة عدادا يحاتملت

.الطابعة ببرنامج) يلاتضفتلا بطض( Set Preferences قفو انقر ثم ، الفاكسو الضوئي سحلماو باعةطلا قفو انقر باعة،طلل يةضاالافتر عداداتالإ ييرغتل●

:الطابعة برنامج تحفل يةلتالا ياءسشالأ حدبأ قم تخدمه،سست الذي يلغشتلا نظامل اًبعت

—Windows 8 :شاشة من Start ، اسم تحمل التي نةيقوالأ قفو انقر ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر 
.الطابعة

—Windows 7 و Windows Vista وWindows XP :قفو انقرو ،امجالبر كل حددو ،ابدأ قفو انقر تب،كالم الاطح شاشة من HP، قفو انقرو HP 
Deskjet 2640 series قفو انقر ثم HP Deskjet 2640 series .

 )رقةو لكل الصفحات( Pages per Sheet قائمة من ناالابلما يارلخا حدد ،)يططختلا( Layout يببوت علامة من رقة،و كل في باعتهاط تتمالا التي الصفحات عدد تحديدل●
.سدلةنلما

) .الاائطو( Media سدلةنلما القائمة من بينسالانالما باعةطلا دةجوو رقالو عنو حدد) دةجو/رقو( Paper/Quality يببوتلا علامة منو●

 بعمر تحفل) تقدمةم عداداتا( Advanced رز قفو انقر ،)دةالجو/رقالو( Paper/Quality وأ) يططختلا( Layout يببوتلا علامة من باعة،طلا عداداتا من يدالمز ضلعر●
).تقدمةم اتيارخ( Advanced Options ارالحو
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—Print in Grayscale )مادير جتدرب باعةطلا( :حدد. فقط دالاوالأ الحبر تخدامسالابا دالاوالأو يضبالأ باللون ندتسم باعةط لك يحتي Black Ink Only )دالاوأ حبر  
. افقمو قفو انقر ثم ،)فقط

 .باعةطلا دةجو سينحتل ماتالاوالرو رالصو في الحدةو تجانسلا ىتوسسم بطض على ةالميز هذه تعمل: HP Real Life ياتنقت—

—Booklet )حجم نصفب يبتك داخل طيها ذلك بعد يمكن التيو رقةالو من جانب كل على تينحفص ضعبو ميقوو. يبتك رةصو في الصفحات تعددم ندتسم باعةط لك يحتي): يبتك 
).افقمو( OK قفو انقر ثم سدلة،نلما القائمة من يدلتج يقةطر حدد. رقالو

○Booklet-LeftBinding )من اءةبالقر متقو نتك ذاا يارلخا حدد. سريالأ الجانب في يبتكلا داخل يهط بعد يدلجتلا جانب هرظي): ساريلا من يدلجتلا-  يبتك 
.يمينلا لىا ساريلا

○Booklet-RightBinding )من اءةبالقر متقو نتك ذاا يارلخا حدد. يمنالأ الجانب في يبتكلا داخل يهط بعد يدلجتلا جانب هرظي): يمينلا من يدلجتلا-  يبتك 
.ساريلا لىا يمينلا

.سدلةنلما) يبتكلا( Booklet قائمة من تحدده ما تعكس نأ) يططختلا( Layout يببوت علامة من نةيللمعا يمكن لإ:ملاحظة

—Pages per Sheet Layout )رقةالو في تينحفص من كثربأ ندتسلما باعةطب متقو نتك ذاا الصفحات يبتتر تحديد على ساعدكي): رقةو يططتخ لكل الصفحات.

 )رقةو يططتخ لكل الصفحات( Pages per Sheet Layout قائمة من تحدده ما تعكس نأ) يططختلا( Layout يببوت علامة من نةيللمعا يمكن لإ:ملاحظة
.سدلةنلما

—Page Borders )رقةالو في كثرأ وأ تينحفصب ندتسم باعةطب متقو نتك ذاا للصفحات دحدو ضافةا على ساعدكي): الصفحة دحدو.

.سدلةنلما) الصفحة دحدو Page Borders قائمة من تحدده ما تعكس نأ) يططختلا( Layout يببوت علامة من نةيللمعا يمكن لإ:ملاحظة

الطابعة عدادا يحاتملت

.الطابعة في هاليمتح تم التي رقةالو حجم تحديدل) رقالو حجم( Paper Size ثقةبنلما القائمة تخدمسالاا باعة،طلا ارحو بعمر في●

 .ثقةبنلما ائمالقو من دةالجوو ناالابلما رقالو عنو تحديدل) رقةالو/دةجو/عنو( Paper Type/Quality ءالجز اختر باعة،طلا ارحو بعمر في●

 )ماديالر جتدر( Grayscale اخترو ،)رقةالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality ءجز اختر فقط، دالاوالأ الحبر تخدامسالابا دالاوأو يضبأ ندتسم باعةط في غبتر نتك ذاا●
.ثقةبنلما انلوالأ قائمة من

ملاحظات

.ىخرالأ تلو ةمر هولةسب تائجنلا فضلأ على لالحصو في ساعدكتل هاقراوأو HP طابعات مع هابارتخاو HP من يةلصالأ الحبر شاتطوخر تصميم تم●

ستيل ماتتلزسسم تخدامسالالإ ًيجةتن تجنملل صلاحا وأ يانةص ياتلعم يةأ الضمان شملي لإ. HP نعص من ستيل ماتتلزسسم تخدامسالاا ندع يتهاقثومو وأ تائجنلا دةجو HP تضمن لإ:ملاحظة  
.HP نعص من

.www.hp.com/go/anticounterfeit ةبزيار فقم ،HP نعص من يةلصأ حبر يشطاخر اءشرب قمت نكأ تقدعت نتك ذاا

.فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو●

بدالتالاا يكلع يجب لإ. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح اتخيرتأ نبجتل لديك فرتوت بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ الحبر، ىتوسسم انخفاض نشأب تحذير الاالةلر بالكقتسالاا حالة في:ملاحظة  
.بولةقم غير باعةطلا دةجو تكون نأ لىا شاتطوالخر

.الضوئي سحلما وأ سخنلا على بقطنت فلا فقط باعةطلا على الطابعة يلغشت برنامج في المحددة امجالبر عداداتا بقطنت●

.رقةالو يجهو على ندتسلما باعةط نككيم●

١٩ الطباعة   ٣ الفصل ARWW
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رقالو ياتسالاالااأ٤

.HP طابعة في تلفةمخ حجامبأو رقالو من عديدة اعنوأ يلمتح نككيم

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

باعةطلا اءجرلإ بها الموصى رقالو اعنوأ●

الاائطو يلمتح●

يةلصأ سخةن يلمتح●

HP من رقالو ماتتلزسسم طلب●

٢١ الورق أالااالاسيات   ٤ الفصل ARWW



باعةطلا اءجرلإ بها الموصى رقالو اعنوأ
.تهعباطب متقو الذي وعشرلما عنول ًيصاصخ المصمم HP رقو تخدامسالابا HP كةشر توصي باعة،طلا من دةجو فضلأ على لللحصوو

.لديك رقالو اعنوأ بعض فرتوت لإ قد فيها، تقيم التي نطقةلما/بلدلل اًفقو

ColorLok

 تلبي يثبح تقلسسم شكلب ColorLok شعار تضمنت التي راقوالأ يعجم بارتخا يتم. يةميولا نداتتسلما سخنو باعةط في ColorLok شعار تضمنت عادية راقوأ تخدامسالابا HP توصي●
 شعار تضمنت راقوأ عن ابحث. يةسالاياق عادية راقوأ من عسرأ شكلب تجفو يةهاز انلوأو غمقأ يدسوت ،ّقلأ تلطخ مع نداتتسم تجنتو باعة،طلا دةجوو يةقثوالو يةحنا من يةلعا معايير

ColorLok رقللو ةبيرك نعةصم كاتشر بلق من تلفةمخ حجامأو زانوبأ.

رصو باعةط

●HP Premium Plus Photo Paper 

 HP Premium Plus باعةطلا رقو تخدامسالابا. رالصو فضلأ على لللحصو HP من دةجو علىبأ HP Premium Plus Photo Paper باعةطلا رقو يحظى
Photo Paper، ذلك في بما عدة، حجامبأ رقالو ذلك فرتويو. الطابعة من ةباشرم كتهاشارم نككيم يثبح رالفو على جفافلل قابلةو يلةجم رصو باعةط نككيم A4 صةبو 11×  8.5و 

 لديك رالصو فضلأ اهداء وأ ضعر وأ طيرتأل ثاليم وهو). لإمع نصف( اللمعان يففخ وأ لإمع – بينيطشتبو) صاتبو 7×  5( سم 18×  13و) صاتبو 6×  4( سم 15×  10و
,تحمللاو يةفاالاحتر دةالجو يثح من ائعةر تائجن اجخرا على HP Premium Plus Photo Paper باعةطلا رقو يعمل. الخاصة رالصو وعاتشرمو

●HP Advanced Photo Paper )من تقدملما رالصو رقو HP(

 الخاصة عاتبوطالم شابهت. بةطوالرو صابعالأ بصماتو بقعلاو الماء مةمقاو على تهبقدر عنولا هذا تميزي. يخهطلت ندو هولةسب معه تعامللا جلأ من الجفاف يعةسر بمادته هذا يكمسلا رالصو رقو تميزي
 × 5( سم 18×  13و) صةبو 6×  4( سم 15×  10و صةبو 11×  8.5 و A4 ذلك في بما تعددةم بمقاالاات تاحةم. المحل في معالجتها تمت رصو يتهارؤو هاسلم ندع بك
.ًيلاطو متدو نداتتسم على لحصولك الحمض من رقالو يخلو). صةبو 7

 HP Everyday Photo Paper رقو●

ندع يقةقدو اضحةو رصو على احصل. هلةسلا المعالجة جلأ من عةسرب نهثم لالمعقو رقالو هذا يجف. رللصو يةضعر باعةطل مّمصم رقو تخدامسالابا تكلفة،لا نخفضةم يةميو نةملو لقطات باعةطب قم  
 ,ًيلاطو متدو رصو على لللحصو) . صةبو 6×  4( سم 15×  10و صةبو 11×  8.5 و A4 ذلك في بما تعددةم بمقاالاات تاحةم. الحبر نفثل طابعة يةأ مع رقالو هذا تخدامكسالاا

.الحمض من خالي ذلك يكون

العمل نداتتسم

●HP Premium Presentation Paper وأ HP Professional Paper 120

.لمسو ثيرتأ كثرلأ زنالو يلةقث راقوالأ هذه. يةبارخالإ الاائلالرو يرتقارلا وض،العر تقديمي،لا ضالعر ناالابت رقةالو يجهو على لإمعة غير يةقو راقوأ راقوالأ هذه نا

●HP Brochure Paper وHP Professional Paper 180

 للصفحات يةتجارلا ماتالاوالرو اجهاخرا المعاد رةالمصو بهسش ادللمو ثلمالأ يارتخالا هي راقوالأ هذه نا. جهينالو تخدامسالاا جلأ من رقةالو يجهو على لإمعة غير وأ لإمعة يةلطم راقوالأ هذه
.يماتتقولاو يةيجوالتر يديةالبر الاائلالرو اتشرنلاو الخاصة يةيمتقدلا وضالعرو يرتقارلا من ولىالأ

ARWW الطباعة لإجراء بها الموصى الورق أنواع ٢٢



يةميولا باعةطلا

●HP Bright White Inkjet Paper) رقو Inkjet من الااطع يضبأ HP(

انلوالأ تخدامسالالإ ناالابم شفافلا غير عنولا هذاو. نصلا في اًحوضوو انلوالأ في ًابيرك ًانيبات )HP من الااطع يضبأ Inkjet رقو( HP Bright White Inkjet Paper فريو  
،ّقلأ تلطخ على لحصولك ColorLok Technology يةنقتب رقالو تميزي. يةنعلاالإ اتشرنلاو يرتقارلا ية،بارخالإ الاائلللر اًتمام اًبسالانام يجعله مما خلاله، من نفادها ندو جهينالو على  
.يةهاز انلوأو غمقأ يدسوت

 HP  من باعةط رقو●

 عادي رقو على عةبوطالم نداتتسلما من يتهارؤو هاسلم ندع ىقوأ نداتتسم رقالو هذا تجني. يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو رقو )HP من باعةطلا رقو( HP Printing Paper تبرعي
 على لحصولك الحمض من رقالو يخلو. يةهاز انلوأو غمقأ يدسوت ،ّقلأ تلطخ على لحصولك ColorLok Technology يةنقتب رقالو تميزي. سخنلا رقو على وأ تعددةم ظائفلو
.ًيلاطو متدو نداتتسم

●HP Office Paper )من تبكالم رقو HP(

 يةنقتب رقالو تميزي. ىخرأ يةميو نداتتسمو اتمذكر دات،سوم, سخُن عمل رقالو ناالابي. يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو رقو )HP من تبكالم رقو( HP Office Paper تبرعي
ColorLok Technology ًيلاطو متدو نداتتسم على لحصولك الحمض من رقالو يخلو. يةهاز انلوأو غمقأ يدسوت ،ّقلأ تلطخ على لحصولك.

 HP Office Recycled Paper رقو●

 نها%. 30 بمعدل هايرتدو المعاد يافلالأ من يعهنصت تم الذيو يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو ًارقو) HP من هيرتدو المعاد تبيكالم رقالو( HP Office Recycled Paper تبرعي
.يةيوح انلوأو شدأ دالاوأو قلأ تلطخ على لللحصو ColorLok يةنقت تخدمسسي

خاصة يعشارم

●HP Iron-On Transfers) من بالكي شةقمالأ على باعةطلل راقوأ HP(

.يةقمالر ركصو من مخصصة قمصان شاءنلإ فضلالأ الحل) يضاءبلاو نةالملو شةقمللأ المخصصة) (HP من بالكي شةقمالأ على باعةطلل راقوأ( HP Iron-On Transfers تبرعت
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الاائطو يلمتح
.تابعةملل رقو حجم حدد

كامل جمبح رقو يلمحتل

.دخالالإ جدر فعار.١

.اجخرالإ جدر طالةا داةأ اسحب ثم اج،خرالإ جدر ىتوسسم اخفض.٢

.اًساري رقالو ضعر جهمو ادفعو دخالالإ جدر غطاء فعار.٣

ARWW والاائط تحميل ٢٤



.قفتوت حتى الافللأ رقالو زمةر مالةبا قم ثم على،لأ باعةطلا جانبو الافللأ ةالقصير الحافة جعل مع دخالالإ جدر في رقالو زمةر دخلأ.٤

.رقالو حافة ندع قفتوت حتى ًانييم رقالو ضعر جهاتمو ادفع.٥

صغير جمبح رقو يلمحتل

.دخالالإ جدر فعار.١

.اجخرالإ جدر طالةا داةأ اسحب ثم اج،خرالإ جدر ىتوسسم اخفض.٢

٢٥ الورق أالااالاسيات   ٤ الفصل ARWW



.دخالالإ جدر في دجوالمو رقالو كل الةزبا قم ثم سار،يلا لىا رقالو ضعر جهاتمو ادفعو دخالالإ جدر غطاء فعار.٣

.قفتوت حتى مامللأ رالصو رقو زمةر مالةبا قم ثم على،لأ باعةطلل المخصص جهالوو الافللأ ةالقصير الحافة يهجتو مع رالصو رقو زمةر دخالبا قم.٤

.رقالو حافة ندع قفتوي حتى يمينلا لىا رقالو ضعر جهمو ادفعو دخالالإ جدر غطاء فعار.٥

فظرالأ يلمحتل

.دخالالإ جدر فعار.١

ARWW والاائط تحميل ٢٦



.اجخرالإ جدر طالةا داةأ اسحب ثم اج،خرالإ جدر ىتوسسم اخفض.٢

.دخالالإ جدر في دجوالمو رقالو كل الةزبا قم ثم سار،يلا لىا رقالو ضعر جهاتمو ادفعو دخالالإ جدر غطاء فعار.٣

.قفتوت حتى مامللأ بطاقاتلا زمةر مالةبا قم ثم دخال،الإ يةحاو من يمنالأ الجانب قصىأ لىا كثرأ وأ فظر دخلأ.٤

.الافلللأ وجههو سريالأ الجانب لىا فالظر غطاء يهجتو يجب. علىللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو يجب

.قفتوي حتى فظرالأ زمةر اتجاه عكس في يمينلا لىا رقالو ضعر جهمو كّحرو دخالالإ جدر غطاء فعار.٥

٢٧ الورق أالااالاسيات   ٤ الفصل ARWW



يةلصأ سخةن يلمتح
 الماسح جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في الافلأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع وأ نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا جدر في علىالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمتح نككيم

.الضوئي

نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا جدر في يةلصالأ سخةنلا يلمحتل

.جللخار رقالو ضعر يجهمو كّحر.١

).ADF( نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا حدةو في على،الأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع ية،لصالأ سخةنلا يلمحتب قم.٢

.رقالو حافة ندع قفاتوي حتى للداخل رقالو ضعر يجهمو يكتحرب قم.٣

الضوئي للماسح جاجيالز سطحلا على يةلصأ سخةن يلمحتل

.الضوئي الماسح غطاء فعار.١

ARWW أصلية نسخة تحميل ٢٨



.يةئالضو للماسحة جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على الافللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا لحّم.٢

.يةئالضو الماسحة غطاء غلقأ.٣

٢٩ الورق أالااالاسيات   ٤ الفصل ARWW



HP من رقالو ماتتلزسسم طلب
 على لللحصو www.hp.com على HP يبو قعمو ةبزيار قم. ثلىم باعةط دةجو على لللحصو HP من الاائطو تخدمسالاا. يةبتكالم الاائطالو اعنوأ معظم مع يدج شكلب للعمل الطابعة تصميم تم
.HP الاائطو لحو ماتالمعلو من يدمز

يةلعا معايير تلبي يثبح تقلسسم شكلب ColorLok شعار تضمنت التي راقوالأ يعجم بارتخا يتم. يةميولا نداتتسلما سخنو باعةط في ColorLok شعار تضمنت عادية راقوأ تخدامسالابا HP توصي  
حجامأو زانوبأ ColorLok شعار تضمنت راقوأ عن ابحث. يةسالاياق عادية راقوأ من عسرأ شكلب تجفو يةهاز انلوأو غمقأ يدسوت ،ّقلأ تلطخ مع نداتتسم تجنتو باعة،طلا دةجوو يةقثوالو يةحنا من  
.رقللو ةبيرك نعةصم كاتشر بلق من تلفةمخ

.رقالوو الحبر قسحومو سائللا الحبر حددو الخدماتو تجاتنلما اءشرل قسوتلا لىا تقلنا ،HP رقو اءشرل

ARWW HP من الورق مسستلزمات طلب ٣٠
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الضوئي سحلماو سخنلا٥

نداتتسلما سخن●

تريوبكملا لىا ضوئي سحم●

ناجح شكلب سخنلا اءجرلإ يحاتملت●

ناجحلا الضوئي سحلما يحاتملت●

٣١ الضوئي والمسح النسخ   ٥ الفصل ARWW



نداتتسلما سخن
سخنلا عداداتا ييرغت هولةالا بكل نككيم كما. ضالعر شاشة على دةجوالمو سخنلا( Copy قائمة من هولةالا بكل سخنلا عدد تحديد كذلكو نةملو وأ دالاوالأ باللون سخةنلا يدتر نتك ذاا ما تحدد نأ نككيم  
.سخةنلا حجم تحديد عادةاو سخة،نلا متوق جةدر تعديلو ها،محجو الصفحة عنو ييرغت ثلم

انلوبالأ وأ دالاوبالأ سخةن شاءنلإ

.دخالالإ جدر في رقو يلمحتب قم.١

 الماسح جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في الافلأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع وأ نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا جدر في علىالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.٢
.الضوئي

.٢٨ صفحة في يةلصأ سخةن يلمتح اجعر ية،لصالأ سخةنلا يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز

. )سخن( Copy القائمة لىا لصوللو افقمو على اضغط ثم الطابعة، شاشةب دةجوالمو يةسسيئالر الصفحة شاشةلا من )سخن( Copy حدد.٣

. )سخن( Copy ضعر يتم حتى الافلأ و عليأ ريز على اضغط ثم ، يةسسيئالر الصفحة رز على اضغط الطابعة، شاشة على )سخن( Copy ؤيةر تعذر ندع

.يدكتألل افقمو على اضغط ثم سخ،نلا عدد يللقت وأ لزيادة) سخنلا( Copies حدد ، )سخن( Copy القائمة من.٤

.انلوبالأ وأ دالاوبالأ سخةن شاءنلإ افقمو على اضغط ثم ،)انلوبالأ سخنلا بدء( Start Color Copy وأ) دالاوبالأ سخنلا بدء( Start Black Copy حدد.٥

سخنلا اتميز من يدالمز

.عداداتالإ بين من تحديدلل الافلأ و علىأ رارزأ على اضغط ،سخن قائمة على فقوالو ندع

.رالصو باعةطل دةجو فضلبأ باعةطلا لىا رالصو رقو عدادا دييؤ. العادية باعةطلا دةبجو باعةطلا لىا العادي رقالو عدادا دييؤ. عهنوو رقالو حجم تحديد: رقالو عنو●

.سخهن يتمالا الذي ندتسلما وأ رةالصو حجم في تحكملل: جمالح ييرغت●

.خةسونلما رةبالصو الخاصة امشهولا قطع يتم قد لكنو ية،لصالأ رقةالو حجم نفسب سخةن لعمل: الفعلي جمالح—

.المحدد اجخرالإ رقو حجم تلائمل ةمصغر وأ ةمكبر ماا هامحج ييرغت تم التي سخةنلا تكون. حافاتها لحو يضبأ طارا ذات الاطةتوم سخةن لعمل: الصفحة ملاءمة—

 .يحةصح يقةبطر الصفحة ملاءمة ةميز عمل من كدتألل اًيفظن الضوئي الماسح جاجز يكون نأ يجب:ملاحظة

%.100 من قلالأ القيم تحديد يقطر عن رةالصو حجم تصغير وأ% 100 من كبرالأ القيم تحديد يقطر عن رةالصو حجم بيركت يحتي: مخصص حجم—

.يةهولا بطاقة جانبي سخن لك يحتي: يةهولا بطاقة سخن●

.غمقأ وأ تحفأ سخنلا يجعل يثبح سخنلا عداداتا بطضب ميقو: دكنأ/تحفأ●

 ).نطقةلما سبح( صةبو 11×  8.5 وأ A4 جمالح وهي العادي رقللو يةضاالافتر عداداتالإ لىا اًيئتلقا سخنلا اتيارخ دتعو فالاو شاط،نلا عدم من تينقيقد بعد:ملاحظة
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تريوبكملا لىا ضوئي سحم
سحلمبا قم. تريوبكملا جهاز من وأ بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو من ضوئي سحم اءجرا نككيم. هماليغشتو بعضلا هماضعب تريوبكملاو الطابعة من كلا يلصتو يكلع جبتوي, تريوبكملا لىا الضوئي سحلما اءجرلإ  

 الملف يقسسنت يفتعرو احدو ملف في اًيئضو تعددةم صفحات سحم دترأ ذاا بك الخاص تريوبكملا جهاز من الضوئي سحلمبا قم. رةصو لىا اًيئضو احدةو رقةو سحم دترأ ذاا تحكملا حةلو من الضوئي
.اًيئضو هاحسم تم التي رةالصو على تعديلات اءجرا وأ الضوئي سحلمبا الخاص

الضوئي سحملل هيزجتلل

 الماسح جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في الافلأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع وأ نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا جدر في علىالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١
.الضوئي

.٢٨ صفحة في يةلصأ سخةن يلمتح اجعر ية،لصالأ سخةنلا يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز

.الضوئي سحلما ابدأ.٢

بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو من سحملل

 يتم حتى الافلأ و عليأ ريز على اضغط ثم ، يةسسيئالر الصفحة رز على اضغط الطابعة، شاشة على الضوئي سحلما ؤيةر تعذر ندع. الطابعة شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من الضوئي سحلما حدد.١
 . الضوئي سحلما ضعر

.تريوبكملا لىا سحلما حدد.٢

.الطابعة شاشة من يهلا الضوئي سحلما اءجرا يدتر الذي تريوبكملا جهاز حدد.٣

.USB كابل خلال وأ ًايكلالالإ ماا بالطابعة تريوبكملا جهاز يلصتو من كدتأ الطابعة، شاشة على تريوبكملا جهاز اسم هرظي لم ذاا

تريوبكملا من الضوئي سحلما اءجرلإ

.الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اتيارلخا حدأ اءجربا قم لديك، يلغشتلا نظام على اًاعتماد.١

●Windows 8 :شاشة من Start ، اسم تحمل التي نةيقوالأ قفو انقر ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر 
.الطابعة

●Windows 7 و Windows Vista وWindows XP :قفو انقرو ،امجالبر كل حددو ،ابدأ قفو انقر تب،كالم الاطح شاشة من HP، قفو انقرو HP 
Deskjet 2640 series قفو انقر ثم HP Deskjet 2640 series .

.رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم اختر ثم ، الفاكسو الضوئي سحلماو باعةطلا مزر قفو انقر الطابعة برنامج من.٢

.ضوئي سحم قفو انقر ثم ةتصرلمخا القائمة من يدهتر الذي الضوئي سحلما عنو حدد.٣

.نةيالمعا شاشة في اًيئضو هاحسم تم التي رةالصو لىا تعديلاتلا اءجرا من تمكنتالا ،الضوئي سحلما نةيمعا هارظا تحديد تم ذاا:ملاحظة

.يقبطتلا من وجللخر تم حدد وأ خرأ ضوئي سحم اءجرلإ يقبطتلبا تفاظحالا دترأ ذاا ،حفظ حدد.٤

 .الضوئي سحلما حفظ تم يثح يللالد في Windows شفكتسسم طارا ضعر يتم الضوئي، سحلما حفظ بعد.٥

اًيلحا تاحةلما تريوبكملا ةجهزأ ضعر يتمالاو الطابعة شاشة على الضوئي سحلما رز حدد. قتالو نفس في شطةنم الضوئي سحلما يفةظو فيها تكون قد التي تريوبكملا ةجهزأ من محدد عدد جديو:ملاحظة  
 .فيها الضوئي سحلما اءجرلإ
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تريوبكملا من ضوئي سحم

.HP من الضوئي سحلما تحفا.١

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوسسلما في Applications المجلد ضمن Applications/Hewlett-Packard مجلد في) HP من الضوئي سحلما( تجد فالاو

.شاشةلا على ًاباعت هرظت التي تعليماتلا بعتاو ادالمر الضوئي سحلما يفتعر ملف عنو حدد.٢

ARWW الكمبيوتر الى ضوئي مسح ٣٤



ناجح شكلب سخنلا اءجرلإ يحاتملت
 .به بةيغر ادمو تصاقلا عدم من كدتأو الضوئي للماسح جاجيالز سطحلا يفظنتب قم●

.باينتلا جةدر تعديلل دكنأ/تحفا باينت حدد ،ثم باعةطلا شاشة من )سخن( Copy حدد باعة،طلا جاتمخر باينت يللقت وأ لزيادة●

.رالصو رقو حجمو رالصو رقو وأ عادية رقةو يارتخلإ رقالو عنو حدد )سخن( Copy قائمة من. باعةطلا شاشة من )سخن( Copy حدد باعة،طلا جاتمخر رقو عنوو رقةالو حجم تحديدل●

.جمالح ييرغت حدد ثم الطابعة، شاشة من )سخن( Copy حدد رة،الصو حجم ييرغتل●

٣٥ الضوئي والمسح النسخ   ٥ الفصل ARWW



ناجحلا الضوئي سحلما يحاتملت
 .به بةيغر ادمو تصاقلا عدم من كدتأو الضوئي للماسح جاجيالز سطحلا يفظنتب قم●

.الطابعة شاشة على دةجوالمو الطابعات قائمة من نهم الضوئي سحلما اءجرا يدتر الذي تريوبكملا جهاز اختر الطابعة، شاشة من الضوئي سحلما تحديد بعد●

 شاشة من الضوئي سحلما تحديد من ًبدلإ الطابعة برنامج بـ الضوئي سحلما بدءب قم ملفات، عدة من ًبدلإ احدو ملف في صفحات عدة على يتويح ندتسم على الضوئي سحلما اءجرا دترأ ذاا●
.الطابعة

ARWW الناجح الضوئي المسح تلميحات ٣٦



فاكس٦

 التي قامرالأ لىا هولةالاو عةسرب ساتكالفا الاالرلإ يعسرلا الطلب ناصرع عداداو ا،ًلإحق هالالاارلإ ساتكالفا عدمو تحديد نككيم. نةالملو ساتكالفا ذلك في بما ها،لباقتسالااو ساتكالفا الاالرلإ الطابعة تخدامسالاا يمكن
.هالالاتر التي ساتكالفا في نةكالداو الفاتحة انلوالأ مقدار بين باينتلاو الدقة ثلم الفاكس، اتيارخ من عدد بطض اًيضأ يمكن الطابعة، في تحكملا حةلو من. رةتكرم رةبصو تخدمهاسست

 ماا تخدامسالابا ولي،الأ عدادالإ خلال بالفعل بذلك قمت قد تكون قد. الفاكس ظائفو تخدامسالاا جلأ من يحصح شكلب الطابعة عدادبا يامكق من كدتأ ها،لباقتسالااو ساتكالفا الاالرا في بدءلا بلق:ملاحظة
بارتخا اجعر الفاكس، بارتخا لحو يةفضاا ماتمعلو على لللحصو. تحكملا حةلو من الفاكس عدادا بارتخا يلغشت خلال من الفاكس عدادا صحة من تحققلا يمكن. بالطابعة فقةالمر HP امجبر وأ تحكملا حةلو  
.١٣٤ صفحة في الفاكس عدادا

فاكس الاالرا●

فاكس تلامسالاا●

يعسر طلب دخالإتا عدادا●

الفاكس عداداتا ييرغت●

يةقمالر هاتفلا خدماتو الفاكس●

نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت تخدامسالابا هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا●

يرتقارلا تخدامسالاا●

الفاكس نجاحل يحاتملت●

٣٧ فاكس   ٦ الفصل ARWW



فاكس الاالرا
يةنمكاا هذا لك يحتي. فقمر هاتف خلال من ًيدويا الفاكس الاالرا اًيضأ يمكن. انلوبالأ وأ دالاوالأو يضببالأ فاكس الاالرا نككيم الطابعة، في تحكملا حةلو تخدامسالابا. تلفةمخ قبطر الفاكس الاالرا نككيم  
.الفاكس الاالرا بلق تلمسسلما مع تحدثلا

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

عادي فاكس الاالرا●

تريوبكملا من ياسيق فاكس الاالرا●

هاتف من ًيدويا فاكس الاالرا●

شاشةلا من الطلب تخدامسالابا فاكس الاالرا●

لإحق قتو في الاالهرا يتمل فاكس  جدولة●

)خطاءالأ يححصت ضعو( Error Correction Mode في فاكس الاالرا●

عادي فاكس الاالرا

.للطابعة تحكملا حةلو تخدامسالابا صفحات عدة من وأ احدةو صفحة من لفتأي انلوبالأ وأ دالاوالأو يضببالأ فاكس الاالرا هولةسب نككيم

.الفاكس الاالرا يدكتأ تمكين يجب نجاح،ب ساتكالفا الاالربا عبوطم يدكتأ لىا الحاجة ندع:ملاحظة

 في غبتر ندماع يدةفم اًيضأ اتالميز هذه تبرعت. الرقم طلب عةسرب تحكملا اتالميز هذه تلك يحتت. شاشةلا من الطلب ةميز تخدامسالاا خلال من وأ هاتفلا من ًيدويا فاكس الاالرا اًيضأ يمكن:يحملت
.الرقم طلب ناءثأ يةمغنلا باتلالمطا على دالر لىا الحاجة ندعو المكالمة رسم لدفع اتصال بطاقة تخدامسالاا

الطابعة في تحكملا حةلو خلال من عادي فاكس الاالرلإ

 الماسح جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في الافلأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع وأ نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا جدر في علىالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١
.الضوئي

.٢٨ صفحة في يةلصأ سخةن يلمتح اجعر ية،لصالأ سخةنلا يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.٢

).ملون فاكس( Color Fax وأ) دالاوأو يضبأ فاكس( Black Fax حدد.٣

هرظتسسف ندات،تسملل يةئتلقالا تغذيةلا حدةو في يةلصأ سخةن يأ شافتكا يتم لم ذاا. دخلتأ الذي الرقم لىا ندتسلما الاالرا يتم نهفا ندات،تسملل يةلالأ تغذيةلا حدةو في يةلصأ سخةن يلمتح تم ذاا  
.تحديد اءجربا بكلتطا الاالةر

.باينتلا وأ الفاكس دقة ييرغت لفحاو, الاالهربا قمت الذي الفاكس دةجو مع شاكلم ثبحدو تلمسسم يأ كخبرأ ذاا:يحملت

. افقمو على اضغط ثم يح،تالمفا حةلو تخدامسالابا الفاكس رقم دخلأ.٤

.شاشةلا على) -( طةشر هرظت حتى ر،تكرم شكلب * على اضغط دخاله،با متقو الذي الفاكس رقم في يةنمز فاصلة ضافةلإ:يحملت

تريوبكملا من ياسيق فاكس الاالرا

.الطابعة من بالفاكس هالالااراو منها سخةن باعةط ندو الفاكس يقةبطر تريوبكملا من نداتتسلما الاالرا نككيم

ARWW فاكس ارالاال ٣٨



يفةظو نأ منو فعال هاتف بخط الطابعة يلصتو من كدتأ لذلك. تريوبكملا دممو وأ نتنترالإ اتصال يسلو بالطابعة الخاص الفاكس اتصال يقةالطر بهذه تريوبكملا من الالةالمر ساتكالفا تخدمسست:ملاحظة  
.يحةصح يقةبطر تعملو معدة الفاكس

.بالطابعة فقالمر طالمضغو HP امجبر صقر مع فرالمو يتبثتلا برنامج اًتخدمسسم الطابعة برنامج يتبثت يكلع يجب ة،الميز هذه تخدامسالالإ

تريوبكملا من ياسيق فاكس الاالرلإ

 .بالفاكس الاالهرا يدتر الذيو تريوبكملا في دجوالمو ندتسلما تحفا.١

 .باعةط قفو انقر البرنامج، يقبطت في ملف قائمة في.٢

 .فاكس كلمة على هاسما يتويح التي الطابعة اختر اسم قائمة من.٣

 هذا سمىي قد تخدمه،سست الذي البرنامج يقبطت لىا اًنادتالاا. الخصائص ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر ،)ملون وأ دالاوأو يضبأ فاكس رةبصو ندتسلما الاالرا يارتخا ثلم( عداداتالإ ييرغتل.٤
 .)يلاتضفت( Preferences وأ )الطابعة( Printer, )الطابعة عدادا( Printer Setup, )اتيارخ( Options, )خصائص( Properties رالز

.افقمو قفو انقر عدادات،ا يةأ بطض من الانتهاء بعد.٥

 .)افقمو( OK وأ )باعةط( Print قفو انقر.٦

.بالفاكس ندتسلما الاالراو الفاكس رقم طلب الطابعة بدأت. الفاكس الاالرا على انقر ثم للفاكس ىخرأ عداداتا يةأ غيرو ىخرالأ بلقتسسلما ماتمعلوو الفاكس رقم دخلأ.٧

تريوبكملا من ياسيق فاكس الاالرا

.بالفاكس الاالهرا يدتر الذيو تريوبكملا في دجوالمو ندتسلما تحفا.١

).باعةط( Print قفو انقر البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.٢

.”)Fax(“ كلمة على هاسما يتويح التي الطابعة اختر.٣

 ).اتجاه( Orientation عدادا الافلأ دةجوالمو ثقةبنلما القائمة من) الفاكس تلموسسم( Fax Recipients اختر.٤

.الطابعة يارتخا اربجو هرظي الذي شافكتسالاالا ثلثم قفو نقرلا لفحاو ثقةبنلما القائمة على رثوعلا يكلع تعذر ذاا:ملاحظة

.Add to Recipients قفو انقر ثم ة،فرتولما بعاتالمر في ىخرالأ ماتالمعلوو الفاكس رقم دخلأ.٥

.بالفاكس ندتسلما الاالراو الفاكس رقم طلب بدءل Send Fax Now قفو انقر ثم فيها، غبتر التي ىخرالأ اتيارلخاو Fax Mode اختر.٦

هاتف من ًيدويا فاكس الاالرا

 فاكس الاالرا ندع. الاالهرا بلق يهلا فاكس الاالرا على مكبعز تلمسسلما علاما في بتغر ذاا ًيدافم ذلك يكونو. الفاكس الاالرا بلق تلمسسلما مع تحدثلاو يةفتها مكالمة اءجربا ًيدويا الفاكس الاالرا لك سمحي
.الفاكس الاالرلإ الإتصال بطاقة تخدامسالالإ يكلع سيريتلا لىا ذلك دييؤ. هاتفلا الاماعة عبر ىخرأ اتصوأ يةأ وأ يةفتهالا باتلالمطا وأ الرقم طلب نغمات الاماع نككيم ،ًيدويا

بلق تلمسسلما مع تحدثلا نككيم نهفا هاتف،لا على دبالر شخاصالأ حدأ قام ذاا. المكالمة على دبالر ميقو الفاكس جهاز جعل وأ هاتفلا على دالر تلمسسملل يمكن به، الخاص الفاكس هازلج تلمسسلما عدادا يةفيكل اًفقو  
.تلمسسلما الفاكس جهاز من الفاكس نغمات الاماع ندع الفاكس جهاز لىا ًةباشرم الفاكس الاالرا نككيمف المكالمة، على دبالر الفاكس جهاز قام ذاا. الفاكس الاالرا

تدمم هاتف من ًيدويا فاكس الاالرلإ

 الماسح جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في الافلأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع وأ نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا جدر في علىالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١
.الضوئي

.٢٨ صفحة في يةلصأ سخةن يلمتح اجعر ية،لصالأ سخةنلا يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.٢
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.بك الخاصة بالطابعة تصللما هاتفلا على دةجوالمو يحتالمفا حةلو تخدامسالابا الرقم اطلب.٣

.تلمسسلما رقم لطلب هاتفلا على دةجوالمو يحتالمفا حةلو تخدامسالاا يجب. ًيدويا فاكس الاالرا ندع للطابعة تحكملا حةلو على دةجوالمو يحتالمفا حةلو تخدمسست لإ:ملاحظة

.الفاكس الاالرا بلق المحادثة في اطالانخر من تمكنتف, المكالمة على تلمسسلما دير ندماع.٤

.الفاكس الاالرلإ يةلتالا ةالخطو لىا تابع. الفاكس بالقتسالاا جهاز من الفاكس نغمات سمعتسف المكالمة، على دبالر الفاكس جهاز قام ذاا:ملاحظة

).ملون( Color وأ) دالاوأو يضبأ( Black حدد ثم ،)جديد فاكس الاالرا( Send New Fax حددو) افقمو( OK على اضغط الفاكس، الاالرلإ اًتعدسسم تكون ندماع.٥

 نأ دجربم به الخاص الفاكس جهاز على دجوالمو )ًيدويا فاكس بالقتسالاا( Receive Fax Manually رالز على الضغط نهم فاطلب الفاكس، الاالرا بلق تلمسسلما مع تحدثت نتك ذاا
.الفاكس نغمات سمعي

يتهني حتى الخط على تظرنفا تلم،سسلما مع الحديث في ارتمرسالاالا دترأ ذاا. هاتفلا الاماعة ضعو عادةا نككيم قت،الو هذا في. الاالربالإ الفاكس يامق ناءثأ هاتفلا خط عن تصو يأ يصدر لن  
.الفاكس الاالرا

شاشةلا من الطلب تخدامسالابا فاكس الاالرا

يةفتهالا باتلالمطا وأ الرقم طلب نغمات الاماع نككيم شاشة،لا من الطلب ةميز تخدامسالابا فاكس الاالرا ندع. عادي هاتف رقم بطلب متقو ثلمام الطابعة في تحكملا حةلو من رقم طلب شاشةلا من الطلب سمحي  
.الرقم طلب عةسرب تحكملا لىا ًضافةا الرقم، طلب ناءثأ باتلللمطا تجابةسالاالا من نككيم هذا. للطابعة تالصو اتمكبر عبر ىخرأ اتصوأ يةأ وأ

 على فتعرلا عدم لىا دييؤ مما للغاية بكرم شكلب الفاكس نغمات الاالربا الطابعة بدأت قد ية،فالكا عةسرلبا بك الخاصة الإتصال بطاقةل PIN رقم دخالا عدم ندعف اتصال بطاقة تخدامكسالاا حالة في:يحملت
 طلب دخالإتا عدادا اجعر مات،المعلو من يدللمز. بك الخاصة الإتصال بطاقةل PIN رقم ينتخز جلأ من يعسر طلب دخالا شاءنا يمكن الحالة، هذه في. الإتصال بطاقة خدمة بلق من بك الخاص PIN رقم
.٤٦ صفحة في يعسر

.الطلب نغمة تصو سمعت لكي تالصو ىتوسسم فعر من كدتأ:ملاحظة

الطابعة في تحكملا حةلو خلال من الاماعة نبدو الطلب تخدامسالابا فاكس الاالرلإ

 الماسح جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في الافلأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع وأ نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا جدر في علىالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١
.الضوئي

.٢٨ صفحة في يةلصأ سخةن يلمتح اجعر ية،لصالأ سخةنلا يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.٢

).ملون فاكس( Color Fax وأ) دالاوأو يضبأ فاكس( Black Fax حدد.٣

.الطلب نغمة  سمعتسف ندات،تسملل يةلالأ تغذيةلا حدةو في هاليمتح تم يةلصأ سخةن الطابعة شفتتكا ذاا●

.)جاجيالز حاللو من فاكس( Fax from Glass اختر جاجي،الز سطحلا على يةلصالأ سخةنلا يلمتح ندع●

.الطابعة في تحكملا حةلو على دةجوالمو قامرالأ يحتمفا حةلو تخدامسالابا الرقم دخلأ الإتصال، نغمةل الاماعك ندع.٤

.تحدث قد باتلمطا يةأ بعتا.٥

.دبالر بلةقتسسلما الفاكس لةأ متقو ندع الفاكس الاالرا تم قد يكون

لإحق قتو في الاالهرا يتمل فاكس  جدولة

مالاور انخفاض وأ يةفتهالا طالخطو شغالنا عدم ندع ،ًساءم لإحق قتو في دالاوالأو يضببالأ فاكس  الاالرا من نكّكُمي هذا. يةلتالا الااعة 24 خلال الاالهرا يتمل دالاوالأو يضببالأ فاكس  جدولة يمكن  
.المحدد قتالو في اًيلأ الفاكس الطابعة الالالاتر. ثاللما يلبالا على هاتف،لا
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.ساتكالفا حدأ  الاالرا جدولة ناءثأ العادية يقةبالطر ساتكالفا الاالرا اصلةمو مكانكباف ذلك معو. ةمر  كل في فقط احدو فاكس الاالرا جدولة نككيم

.فقط ةالذاكر من دالاوالأو يضببالأ فاكس  الاالرا يمكن:ملاحظة

الطابعة في تحكملا حةلو خلال من فاكس لجدولة

.نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا حدةو في علىالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع ية،لصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

.٢٨ صفحة في يةلصأ سخةن يلمتح اجعر ية،لصالأ سخةنلا يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.٢

.)فاكس جدولة( Schedule a Fax حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٣

.يدكتألل افقمو على اضغط ثم الافلأ و عليأ رالز على بالضغط الفاكس خيرتأ قتو دخلأ.٤

.الطابعة في تحكملا حةلو على دةجوالمو قامرالأ يحتمفا حةلو تخدامسالابا الرقم دخلأ الإتصال، نغمةل الاماعك ندع.٥

. افقمو على اضغط ثم ،)يلغشت يقافا( Off وأ) يلغشت( On حدد.٦

.لالمجدو قتالو في الفاكس الالترو اًيئضو الصفحات كافة الطابعة سحتم

لمجدو فاكس لغاءلإ

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)فاكس جدولة( Schedule a Fax حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

. افقمو على اضغطو) حذف( Delete حدد ثم حذفه، يدتر الذي لالمجدو الفاكس حدد.٣

)خطاءالأ يححصت ضعو( Error Correction Mode في فاكس الاالرا

 الخطأ ءالجز الاالرا عادةبا بةلالمطاو الاالرالإ ناءثأ تحدث التي خطاءالأ شفك خلال من ذلكو هاتف،لا طخطو حالة ءالاو ببسب ياناتبلا فقد) ECM( خطاءالأ يححصت ضعو خطاءالأ يححصت ضعو نعيم
 الالير نهكلو هاتف،لا مرالاوو الاالرالإ قتو من يديز) ECM( خطاءالأ يححصت ضعو نفا ئة،يالا هاتفلا طخطو كانت ذاا. يدةلجا هاتفلا طلخطو بةسسنلبا قلأ بحصت قدو ثر،تأت لإ هاتفلا مالاور. ًيالأ
 مقابل قلأ دةجو لبوق نككيم كان ذااو ةبيرك زيادة هاتفلا مالاور ادتز ذاا لإا) ECM( خطاءالأ يححصت ضعو يلغشت يقافبا تقم لإ.  يلغشتلا هو اضيالافتر عدادالإ يعد. اعتمادية كثرأ شكلب ياناتبلا
.نخفضةم مالاور

):ECM( خطاءالأ يححصت ضعو يلغشت يقافبا قمت حال في. يلي ما بارتعالا بعين خذ ،)ECM( خطاءالأ يححصت ضعو عدادا يلغشت يقافا بلق

.هالالاارا عةسر كذلكو هالباقتسالااو هالالااربا متقو التي ساتكالفا دةجو ثرتأت قد●

. الاطتوم لىا اًيلأ الفاكس عةسر بطض يتم●

.نالأ بعد نةالملو ساتكالفا بالقتسالاا وأ الاالرا من تمكنت لن●

تحكملا حةلو من ECM خطاءالأ يححصت ضعو عدادا ييرغتل

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حدد ثم )عداداتالإ( Settings حدد.٢

).خطاءالأ يححصت( Error Correction حدد.٣

. افقمو على اضغط ثم ،)يلغشت يقافا( Off وأ) يلغشت( On حدد.٤

٤١ فاكس   ٦ الفصل ARWW



فاكس تلامسالاا
 المكالمات على الطابعة دالاتر ،)اضيالافتر عدادالإ( تلقائيلا دالر يارخ يلغشت ندع. ًيدويا ساتكالفا بالقتسالابا متقو نأ يجب ، تلقائيلا دالر يارخ يلغشت يقافا ندع. ًيدويا وأ اًيلأ ساتكالفا بالقتسالاا نككيم
).رنات خمس هو اضيالافتر دللر رنات عدادا. ( دللر رنات عدادا بلق من المحدد الرنات عدد بعد ساتكالفا بلقتسستو اًيلأ دةارالو

 مع تلاءمي يثبح الفاكس حجم تصغيرب الطابعة متقوسسف ،Legal جمبح رقو تخدامسالاا على بعد الطابعة بطض يتم بم حين في كبرأ وأ) ملم x 279 ملم Legal )216  جمبح فاكس بالقتسالاا ندع
.يلهمتح تم الذي رقالو حجم

.ةالذاكر في نةالمخز الفاكس صفحات عدد ذلك يقلل نأ يمكنو. سخنلا يتهني حتى الطابعة ةذاكر في الفاكس هذا ينتخز يتم فاكس، لصوو ندع اًندتسم سخكن حالة في:ملاحظة

ًيدويا فاكس بالقتسالاا●

ةالذاكر من بلةقتسسلما ساتكالفا باعةط عادةا●

خرأ رقم لىا ساتكالفا يهجتو عادةا●

تلمةسسلما ساتكللفا رقالو حجم بطضا●

فيها بغوالمر غير الفاكس قامرأ حظر●

ًيدويا فاكس بالقتسالاا

.ًيدويا فاكس بالقتسالالإ سمقلا هذا في دةجوالمو شاداترالإ تخدمسالاا. ًيدويا الفاكس الاالرا ذلك سمىي. به تصلت لتز ما نتأو فاكس الاالرا من معه تحدثت الذي شخصلا تمكني هاتف،لبا تحدثلا ندع

.ساتكالفا نغمات لىا الاالاستماع وأ تحدثلل سماعةلا فعر يمكن:ملاحظة

:هاتف من ًيدويا ساتكالفا بالقتسالاا نككيم

).EXT-2 نفذم في( بالطابعة باشرم اتصال●

.بالطابعة ًةباشرم ًتصلام يسل نهكلو هاتف،لا خط نفس على●

ًيدويا فاكس بالقتسالالإ

.دخالالإ جدر في رقو يلمتحو الطابعة يلغشت من كدتأ.١

.نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا حدةو من يةلصأ سخُن يةأ الةزبا قم.٢

.اًيلأ دةارالو المكالمات على الطابعة دتر لإ يثبح تلقائيلا دالر عدادا يلغشت يقافبا قم و،أ. الطابعة بذلك متقو نأ بلق دةارالو المكالمة على دبالر لك سمحي تفعمر عدد على دللر رنات عدادا بطضب قم.٣

.لديه الفاكس جهاز على دجوالمو )جديد فاكس الاالرا( Send New Fax رالز على الضغط نهم فاطلب الال،المر مع هاتفلا على اًيلحا نتك ذاا.٤

:تيبالأ فقم الاال،ربالإ ميقو الذي الفاكس جهاز من الفاكس نغماتل الاماعك دجربم.٥

 Receive Fax Manually حدد ثم ،)افقمو( OK على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.أ
).ًيدويا فاكس بالقتسالاا(

.الفاكس الاالرا ناءثأ ًاتمصا هاتفلا خط يكون. الخط على بقاءلا وأ مكانها في هاتفلا الاماعة ضعو نككيم الفاكس، بالقتسالاا في الطابعة بدأت نأ بعد.ب

ةالذاكر من بلةقتسسلما ساتكالفا باعةط عادةا

.ةالذاكر في باعتها،ط تتم لم التي تلمة،سسلما ساتكالفا ينتخز يتم
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 وأ مانالأ هدافلأ ةالذاكر من ساتكالفا حذف في اًيضأ غبتر قد. ةالذاكر من ساتكالفا حذف وأ باعةطب متقو حتى الجديد الفاكس تلامسالاا الطابعة على تعذري ئة،لتمم ةالذاكر بحصت نأ بعد:ملاحظة
.يةصالخصو

ندع ساتكالفا باعةط عادةا لىا تاجتح قد ثال،لما يلبالا على. ةالذاكر في ظةمحفو كانت ما ذاا ا،ًثيحد بلةقتسسلما ساتكالفا من ساتكفا يةنثما حتى باعةط عادةا نككيم ة،الذاكر في نةالمخز ساتكالفا حجاملأ اًوفقو  
.عاتكبوطم خرأ من سخةن فقدان

الطابعة في تحكملا حةلو من ةالذاكر في نةالمخز ساتكالفا باعةط عادةلإ

.٢٤ صفحة في الاائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز. دخالالإ جدر في رقللو يلكمتح من كدتأ.١

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.٢

).تةئالفا ساتكالفا باعةط عادةا( Reprint Missed Faxes حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٣

.هكذاو ًولإأ هالباقتسالاا تم ساتكفا خرأ ضعر يتم يثبح هالباقتسالاا يبتتر بعكس ساتكالفا ضعر يتم

.باعةط حدد ثم ته،عباط يدتر الذي الفاكس حدد.٤

. افقمو على اضغط ثم ،لغاءا فحدد سات،كالفا باعةط عادةا مهمة يقافا في غبتر نتك ذاا.٥

خرأ رقم لىا ساتكالفا يهجتو عادةا

.دالاوالأو يضببالأ لةَبقتسسلما نةالملو ساتكالفا يهجتو يتم. خرأ فاكس رقم لىا بك الخاصة ساتكالفا يهجتو عادةلإ الطابعة عدادا نككيم

.هايهجتو عادةا تتم التي ساتكالفا بالقتسالاا على الفاكس جهاز ةقدر من كدتألل بارتخا فاكس الاالربا قم. اًشطن فاكس خط هبارتعبا يهلا الفاكس يهجتو عادةبا متقو الذي الرقم من تحققلبا HP توصي

.الطابعة في تحكملا حةلو من ساتكالفا يهجتو عادةلإ

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حدد ثم )عداداتالإ( Settings حدد.٢

).الفاكس يهجتو عادةا( Fax Forward ثم ،)ساتكالفا يهجتو عادةا( Fax Forwarding حدد.٣

.الفاكس يهجتو عادةلإ) يلغشت( On حدد وأ جيهه،تو عادةاو الفاكس باعةطل) باعةطلا مع يلغشتلا( On with Print حدد.٤

 يرتقار باعةطل الطابعة عدادا ندع. الفاكس باعةطب الطابعة متقوسسف) ثاللما يلبالا على ها،ليغشت عدم ندع( المحدد الفاكس جهاز لىا الفاكس يهجتو عادةا الطابعة على تعذري كان ذاا:ملاحظة
.خطأ يرتقر اًيضأ بعطتسسف بلة،قتسسلما ساتكللفا خطاءالأ

 وقتو تداء،بالا تاريخ: يةلتالا باتلالمطا من لكل بةالمطلو ماتالمعلو دخلأ). تم( Done حدد ثم هايهجتو عادُالم ساتكالفا بالقتسالالإ المعد الفاكس جهاز رقم دخلأ ذلك، نكم يطلب ندماع.٥
.الانتهاء وقتو الانتهاء، وتاريخ تداء،بالا

.يدكتألل) افقمو( OK حدد. ساتكالفا يهجتو عادةا يطسشنت يتم.٦

).يلغشت( On الفاكس يهجتو عادةا عدادا يظل الطابعة؛ طاقة تعادةسالاا ندع. هاتفلا رقمو الفاكس يهجتو عادةا عدادا تحفظسالا نهافا الفاكس، يهجتو عادةا عدادا ندع الطاقة الطابعة فقدت ذاا

.الفاكس يهجتو عادةا القائمة من يقافا تحديدب الفاكس يهجتو عادةا لغاءا نككيم:ملاحظة

تلمةسسلما ساتكللفا رقالو حجم بطضا

 وأ A4 وأ Letter جمبالح ساتكالفا باعةط يمكن. دخالالإ يةحاو في يلهمتح تم الذي رقالو حجم مع المحدد رقالو حجم افقتوي نأ يجب. تلامهاسالاا يتم التي ساتكبالفا الخاص رقالو حجم يارتخا نككيم
Legal فقط.
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 وأ A4 وأ Letter جمبح رقو يلمحتب قم. ضالعر شاشة على خطأ الاالةر هرظتسالاو باله،قتسالاا ندع الفاكس  باعةط تتم لن دخال،الإ يةحاو في ناالابم غير جمبح رقو يلمتح حالة في:ملاحظة
Legal، الفاكس باعةطل افقمو على اضغط ثم.

الطابعة في تحكملا حةلو خلال من بلةقتسسلما ساتكللفا رقالو حجم بطضل

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.عداداتا حدد.٢

.اًيارخ حدد ثم ،)الفاكس رقو حجم( Fax Paper Size حدد.٣

فيها بغوالمر غير الفاكس قامرأ حظر

دة،ارو فاكس مكالمة بالقتسالاا ندع. قامرالأ هذه من بلةقتسسلما ساتكالفا الطابعة بعطت لإ يثبح نة،يعم فاكس قامرأ حظر يمكنف ية،فتهالا الخدمات ودمز بلق من تصللما رقم يفتعر خدمة في اكالاشتر ندع  
 لعدد قصىالأ الحد تلفيخ. (الفاكس باعةط تتم فلا رة،المحظو الفاكس قامرأ قائمة في دجوالمو للرقم الرقم مطابقة ندع. لإ مأ المكالمة حظر يجب كان ما ذاا تحديدل هامةلا غير الفاكس قامرأ بقائمة الرقم الطابعة نتقار
).ازالطر تلافخبا هاحظر نككيم التي الفاكس قامرأ

 Fax قائمة في) هامةلا غير ساتكالفا حظر( Junk Fax Blocker هرظي لن تك،قطنم/بلدك في ذلك دعم عدم حالة في. ناطقلما/بلدانلا كافة في ةالميز هذه دعم يتم لإ:ملاحظة
Options )الفاكس اتيارخ (وأ Fax Settings )الفاكس عداداتا.(

.تصللما يةهو يفتعر خدمة في كشترم غير نكأ ضيفترسسف تصل،لما يةهو يفتعر قائمة في يةفتها قامرأ يةأ ضافةا تتم لم ذاا:ملاحظة

هةفتالا الفاكس قامرأ قائمة لىا قامرأ ضافةا●

هةفتالا الفاكس قامرأ قائمة من قامرأ الةزا●

هةفتالا الفاكس قامرأ قائمة لىا قامرأ ضافةا

.هةفتالا ساتكالفا قائمة لىا ضافتهابا نةيعم قامرأ حظر نككيم

هامةلا غير الفاكس قامرأ قائمة لىا قامرأ ضافةلإ

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)مهم غير فاكس( Junk Fax حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

.تابعةملل )افقمو( OK حدد. هامةلا غير ساتكالفا لحظر تصللما فبمعر تطالب الاالةر هرظت.٣

).رقم ضافةا( Add a Number حدد.٤

).الإتصالإت سجل من( From Call History حدد تصل،لما يفتعر قامرأ قائمة من هحظر يتمالا الذي الفاكس رقم تحديدل.٥

- وأ- 

).جديد رقم دخالا( Enter New Number حدد ه،لحظر ًيدويا فاكس رقم دخاللإ

).تم( Done حدد ه،حظر يتمل فاكس رقم دخالا بعد.٦

.قامرالأ هذه في الممكن تلافخالا ببسب د،ارالو الفاكس سةيوتر على هرظي الذي الفاكس رقم تدخل ولإ تحكملا حةلو شاشة على رههوظب فاكس رقم دخالا من كدتأ:ملاحظة

هةفتالا الفاكس قامرأ قائمة من قامرأ الةزا

.هةفتالا قامرالأ قائمة من الرقم الةزا من تمكنتف, فاكس رقم حظر لغاءا في بتغر ذاا
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هةفتالا الفاكس قامرأ قائمة من قامرأ الةزلإ

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)مهم غير فاكس( Junk Fax حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

).رقم الةزا( Remove a Number حدد ثم ته،لازا ادالمر الرقم المس.٣

.الحذف يدكتأل) افقمو( OK على اضغط.٤
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يعسر طلب دخالإتا عدادا
.الطابعة في تحكملا حةلو تخدامسالابا يعسر شكلب قامرالأ هذه بطلب ذلك لك سمحي. يعسر طلب دخالإتكا تخدامسالاالا رةتكرم الفاكس قامرأ عدادا يمكن

.الطابعة مع فقةالمر HP امجبر ثلم تر،يوبكملا في تاحةلما اتدوالأ تخدامسالاا اًيضأ نككيم الطابعة؛ تحكم حةلو من تهاداراو يعسرلا الطلب دخالإتا شاءنا لىا ضافةبالإ:يحملت

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

هاييرغتو يعسرلا الطلب دخالإتا عدادا●

يعسرلا الطلب دخالإتا حذف●

هاييرغتو يعسرلا الطلب دخالإتا عدادا

.يعسر طلب دخالإتكا الفاكس قامرأ ينتخز يمكن

يعسر طلب دخالإتا عدادا

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)هاتفلا يللد( Phone Book حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

).اتصال جهة ضافةا( Add Contact حدد.٣

).تاليلا( Next حدد ثم المدخل، اسم دخلأ.٤

).تم( Done حدد ثم الفاكس، رقم دخلأ.٥

.يدعبلا الإتصال بادئة وأ) 0 وأ 9 عادة( النترسسلا نظام جخار قامرلأ لصوالو مزر وأ نطقة،لما مزر ثلم بة،مطلو ىخرأ قامرأ يأ وأ قفاتو يأ دخالا من كدتأ:ملاحظة

يعسر طلب دخالإتا ييرغت

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)هاتفلا يللد( Phone Book حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

.)افقمو( OK على اضغط ثم ه،ييرغت يدتر الذي المدخل حدد.٣

).تاليلا( Next حدد ثم الفاكس، اسم في اتييرغتلا بعمل قم ثم ،)يرتحر( Edit حدد.٤

).تم( Done حدد ثم الفاكس، رقم في اتييرغتلا بعمل قم.٥

.يدعبلا الإتصال بادئة وأ) 0 وأ 9 عادة( النترسسلا نظام جخار قامرلأ لصوالو مزر وأ نطقة،لما مزر ثلم بة،مطلو ىخرأ قامرأ يأ وأ قفاتو يأ دخالا من كدتأ:ملاحظة

يعسرلا الطلب دخالإتا حذف

يعسرلا الطلب دخالإتا لحذف

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)هاتفلا يللد( Phone Book حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

.يدكتألل) حذف( Delete حدد ثم حذفه، يدتر الذي المدخل حدد.٣
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الفاكس عداداتا ييرغت
.الفاكس الاالرلإ ىخرالأ اتيارلخا ئةيتهل وأ يةلوالأ عداداتالإ ييرغتل يةلتالا اتالخطو بعتا

الفاكس سةيوتر ينتكو●

)تلقائي در( دالر ضعو بطض●

دالر بلق الرنات عدد بطض●

المميز نينالر لىا دللر نينالر نمط ييرغت●

الطلب عنو بطض●

الإتصال عادةا اتيارخ بطض●

الفاكس عةسر بطض●

الفاكس تصو ىتوسسم بطض●

الفاكس سةيوتر ينتكو

 حةلو من الفاكس سةيوتر عدادا اًيضأ يمكن. بالطابعة فقالمر HP برنامج تخدامسالابا الفاكس سةيوتر عدادبا HP توصي. الالهتر فاكس كل من يالعلو ءالجز في الفاكس رقمو اسمك باعةطب الفاكس سةيوتر متقو
.دناهأ موضح هو كما الطابعة، في تحكملا

.يةنالقانو وطشرلا من الفاكس سةيوتر ماتمعلو بحصت ناطق،لما/بلدانلا بعض في:ملاحظة

الفاكس سةيوتر ييرغت وأ بطضل

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)الفاكس سةيوتر( Fax Header حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

).تم( Done حدد ثم الفاكس، رقمو كةشرلا اسم وأ شخصيلا الاسم دخلأ.٣

)تلقائي در( دالر ضعو بطض

.لإ مأ دةارالو المكالمات على الطابعة دتر نأ تحديدب دالر ضعو ميقو

.دةارالو ساتكالفاو المكالمات يعجم على الطابعة دالاتر). اًيلأ( automatically ساتكالفا على الطابعة دتر نأ في بتغر ذاا تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم●

بلقتسست فلن لإاو دة،ارالو الفاكس مكالمة على اًيصشخ دللر اًاجدتوم تكون نأ يكلع يحب). ًيدويا( manually ساتكالفا بالقتسالاا في غبتر نتك ذاا تلقائيلا دالر عدادا يلغشت يقافبا قم●  
.ساتكالفا الطابعة

دالر ضعو بطضل

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.عداداتا حدد.٢

. افقمو على اضغط ثم ،)يلغشتلا يقافا( Off وأ) يلغشت( On حدد ثم ،)تلقائي در( Auto Answer حدد.٣

دالر بلق الرنات عدد بطض

.اًيلأ دةارالو المكالمة على دالر بلق تحدث التي الرنات عدد تحديد يمكن ؛ تلقائيلا دالر عدادالإ يلغشت ندع
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 الرنات عدد. بذلك الطابعة متقو نأ بلق هاتفلا على دبالر المكالمات على دالر جهاز يامق في غبتر نكلأ الطابعة، مع هاتفلا خط نفس على المكالمات على دللر جهاز لديك كانت ذاا اًمهم يعد دللر رنات عدادالإ
.المكالمات على دالر هازلج بةسسنلبا دالر بلق الرنات عدد من كبرأ يكون نأ يجب للطابعة بةسسنلبا دالر بلق

 هذا في). نطقةلما/بلدلا تلافخبا الرنات لعدد قصىالأ الحد تلفيخ. (قصىالأ الرنات عدد بعد دبالر متقو يثبح الطابعة بطضبو نخفضم رنات عدد لىا المكالمات على دالر جهاز بطضب قم ثال،لما يلبالا على
 جهاز ميقوسسف ية،تصو مكالمة المكالمة كانت ذاا. الفاكس بالقتسالابا متقوسسف الفاكس، نغمات الطابعة شفتتكا ذاا. الخط بةقابمر الطابعة متقو فالاوو المكالمة، على دبالر المكالمات على دالر جهاز ميقو فالاو عداد،الإ
.دةارالو الاالةالر يلجستب المكالمات على دالر

دالر بلق الرنات عدد بطض

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حدد ثم )عداداتالإ( Settings حدد.٢

).دالر بلق الرنات عدد( Rings to Answer حدد ثم ،)نينالر عداداتا( Ring Settings حدد.٣

.الرنات عدد ييرغتل الافلالأ لىا همسلا وأ علىالأ لىا همسلا حدد.٤

.عدادالإ لبوقل )افقمو( OK على اضغط.٥

المميز نينالر لىا دللر نينالر نمط ييرغت

 على دللر الطابعة عدادا نككيم. تلفمخ نينر نمط رقم لكل صصيُخ الخدمة، هذه في كشترت ندماع. احدو هاتف خط على هاتف قامرأ بعدة لك سمحت التي المميز نينالر ةميز اتفهولا كاتشر من العديد فرتو
.محدد نينر نمط هال التي دةارالو المكالمات

 لرقم رنات ثلاث وأ تيننر تطلب نبأ HP وصيُت. الفاكس لمكالمات خرأ نينر نمطو يةتالصو المكالمات يعلجم احدو نينر نمط يينعت اتفهولا كةشر من فاطلب المميز، نينالر ةميز به بخط الطابعة يلصتوب قمت ذاا
.الفاكس تلمسستو المكالمة على دسترف المحدد، نينالر نمط الطابعة شفتكت ندماع. الفاكس

 المكالمة، تلك لىا اًنادتالااو سجله،تو دةارالو المكالمات نينر نمط على الطابعة فتعرت ة،الميز هذه االاطةبو .المميز نينالر تحديدل الطابعة تحكم حةلو من نينالر نمط شفك يةصخا تخدامسالاا اًيضأ يمكن:يحملت
 .بك الخاصة اتفهولا كةشر بلق من الفاكس لمكالمات المخصص المميز نينالر نمط اًيئتلقا تحددسالا

. الرنات كافة وهو اضيافتر نينر ذجنمو تخدمسالافا الخدمة، هذه لديك تكن لم ذاا

.مكانه في يسل يسيئالر هاتفلا رقم يكون ندماع ساتكالفا تلامسالاا يمكنها لإ الطابعة:ملاحظة

المميز نينالر لىا دللر نينالر يقةطر ييرغتل

.الفاكس مكالمات على ليالأ دالر على الطابعة بطض من تحقق.١

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.٢

.)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حدد ثم )عداداتالإ( Settings حدد.٣

).المميز نينالر( Distinctive Ring حدد ثم ،)نينالر عداداتا( Ring Settings حدد.٤

.تابعةملل )نعم( Yes حدد. ذاته هاتفلا خط على قامرالأ من العديد لديك كان ذاا لإا عدادالإ هذا ييرغت عدم يجب نهأ تعلن الاالةر هرظت.٥

:يلي مما ًاحداو اعمل.٦

.الفاكس لمكالمات اتفهولا كةشر من المخصص نينالر نمط حدد●

ـ وأ ـ

.الطابعة في تحكملا حةلو على ةالظاهر شاداترالإ بعتا ثم ،)تلقائي شافتكا( Auto Detect حدد●
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.نينالر نغمات كافة وهو اضيالافتر ضعالو على ًيائتلقا نينالر نمط يينعت يتمسف ي،تهنت نأ بلق ةالميز لغاءبا قمت ذاا وأ نينالر نمط عن شفكلا نينالر نمط شفك ةميز تطعسست لم ذااو:ملاحظة

 .خارجي رقم من الفاكس برقم الإتصال جبيف ية،جالخارو يةلخالدا للمكالمات تلفةمخ نينر نماطأ به PBX هاتف نظام تخدمسست نتك ذاا:ملاحظة

الطلب عنو بطض

تخدامسالاا نهكيم لإ لديك هاتفلا خط نأ فتعر ذاا لإا عدادالإ تغير لإ). نينطلا( Tone هو نعصالم بلق من المحدد اضيالافتر ضعالو. بضينلا الطلب وأ نينطلبا الطلب ضعو بطضل اءجرالإ هذا بعتا  
.نينطلبا الطلب

.ناطقلما/بلدانلا كافة في بضينلا الطلب يارخ فرتوي لإ:ملاحظة

الإتصال عنو بطض

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حدد ثم )عداداتالإ( Settings حدد.٢

. افقمو على اضغط ثم ،)بضينلا الطلب( Pulse Dialing وأ) نينطلبا الطلب( Tone Dialing حددو ،)الطلب عنو( Dial Type حدد.٣

الإتصال عادةا اتيارخ بطض

يلغشتل تيالأ اءجرالإ تخدمسالاا. دالر عدم وأ شغالنالا عداداتا على ناءب الإتصال دةمعاو لتحاوسالا الطابعة نفا ؛ًشغولإم كان وأ دير لم الفاكس تلامسالاا جهاز نلأ الفاكس الاالرا من الطابعة تمكنت لم ذاا  
.هاليغشت يقافا وأ اتيارلخا

.الطلب عادةا هو يارلخا هذال اضيالافتر نعصالم عدادا نا. لشغوم خط ةشارا هالباقتسالاا حالة في اًيئتلقا الطلب الطابعة يدعت يار،لخا هذا يلغشت حالة في: شغالنالا ندع●

.طلب عادةا دجوو عدم هو يارلخا هذال اضيالافتر نعصالم عدادا نا. بلقتسسلما الفاكس جهاز در عدم حالة في اًيئتلقا الطلب الطابعة يدعت يار،لخا هذا يلغشت حالة في: دالر يتم لإ ندماع●

الإتصال دةمعاو اتيارخ بطض

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)اًيئتلقا الطلب عادةا( Auto Redial حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

).افقمو( OK على اضغط ثم ناالاب،لما يارلخا حدد.٣

الفاكس عةسر بطض

.تلامهاسالااو ساتكالفا الاالرا ندع ىخرالأ الفاكس لإتأو الطابعة بين للاتصال تخدمةسسلما الفاكس عةسر بطض نككيم

:قلأ عةسر على الفاكس عةسر بطض ميلز فقد يلي، مما اًاحدو تخدمتسالاا ذاا

نتنترالإ هاتف خدمة●

PBX خاصة يةعفر بدالة نظام●

)VoIP( نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت تخدامسالابا هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا●

)ISDN( تكاملةلما يةقمالر الخدمات بكةسش خدمة●

.ةفرتولما الفاكس عةسر عداداتا تاليلا لالجدو فريو. بطأأ) فاكس عةسر( Fax Speed تخدامسالاا بجر ها،لباقتسالااو ساتكالفا الاالرا في شاكلملل ضكتعر حالة في
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الفاكس عةسرالفاكس عةسر عدادا

)يةنثالا في بت v.34 )33600يعسر

)يةنثالا في بت v.17 )14400الاطتوم

)يةنثالا في بت v.29 )9600بطيء

الفاكس عةسر بطضل

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حدد ثم )عداداتالإ( Settings حدد.٢

).الفاكس عةسر( Fax Speed حدد.٣

).افقمو( OK على اضغط ثم ا،ًيارخ حدد.٤

الفاكس تصو ىتوسسم بطض

.هاضفخ وأ الفاكس اتصوأ تصو ىتوسسم لزيادة اءجرالإ هذا تخدمسالاا

الفاكس تصو ىتوسسم بطضل

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حدد ثم )عداداتالإ( Settings حدد.٢

).الفاكس تصو ىتوسسم( Fax Sound Volume حدد ثم ،)نينالر عداداتا( Ring Settings حدد.٣

. افقمو على اضغط ثم ،)يلغشتلا يقافا( Off وأ) تفعمر( Loud وأ) هادئ( Soft حدد.٤
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يةقمالر هاتفلا خدماتو الفاكس
:ثلم ية،قمالر هاتفلا بخدمات عملاءها تمد كاتشرلا من ثيرك

●DSL :قميالر كشترلما خط خدمة )DSL (بك الخاصة الإتصالإت كةشر خلال من) .سمىي قد DSL بـ ADSL تكقطنم/بلدك في(.

●PBX :الخاصة هاتفلا بكةسش نظام )PBX.(

●ISDN :المدمجة للخدمات يةقمالر بكةسشلا نظام )ISDN.(

●VoIP :تخدامسالابا هالباقتسالااو ساتكالفا الاالربا يقةالطر هذه سمىت. نتنترالإ تخدامسالاا يقطر عن بك الخاصة الطابعة االاطةبو تلامهاسالااو ساتكالفا الاالرا لك يحتت تكلفةلا نخفضةم هاتف خدمة  
).VoIP( نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت

.٥٢ صفحة في نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت تخدامسالابا هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا اجعر مات،المعلو من يدللمز

تخدامسالاا لىا تاجتح فقد) ISDN وأ ،PBX وأ ،DSL/ADSL ثلم( يةقمر اتفهو ئةيب في عملك حالة في. يةناظرتلا العادية هاتفلا خدمات مع تخدامسالاللا اًيصصخ HP طابعات تصميم تم  
 .ساتكالفا الاالرلإ الطابعة عدادا ندع المحولإت وأ يناظرتلا لىا قميالر نظاملا من يلتحولا شحاتمر

اتفهولا كةشر ةشارتالابا ًادائم يوصى. يناظرتلا لىا قميالر نظاملا من المحولإت يعجم مع وأ يةقمالر ئاتيبلا يعجم مع وأ يةقمالر الخدمات يفرمو وأ طخطو يعجم مع الطابعة افقتو HP تضمن لإ:ملاحظة  
.ةفرتولما هاطخطو خدمات لىا اًنادتالاا يحةحصلا عدادالإ اتيارخ على للاطلاع ةباشرم

٥١ فاكس   ٦ الفصل ARWW



نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت تخدامسالابا هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا
هالباقتسالااو ساتكالفا الاالربا يقةالطر هذه سمىت. نتنترالإ تخدامسالاا يقطر عن بك الخاصة الطابعة االاطةبو تلامهاسالااو ساتكالفا الاالرا لك يحتت نخفضةم تكلفة ذات هاتف خدمة في اكالاشتر نككيم  
 ).VoIP( نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت تخدامسالابا

.VoIP خدمة تخدمسست نكأ على تدل التي اتشارالإ يلي فيماو

.الفاكس رقم مع خاص لصوو مزر بطلب قم●

.الفاكس يلصتو جلأ من يةناظرت هاتف نافذبم ودمزو نتنتربالإ تصلم IP لمحو قندوص لديك كان ذاا●

 فريو الذيو( لالمحو قندوص عبر اءالاو تمامها يجب نتنتربالإ اتصالك نأ يعني مما. الطابعة على" Line-1" بـ سمىلما نفذلمبا هاتفلا الالك يلصتوب فقط هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا يمكن:ملاحظة
.لديك اتفهولا كةشر وأ) الفاكس يلاتصتو جلأ من عادية يةناظرت هاتف مقابس

 وأ بطأأ فاكس عةسر تخدامسالاا بجر سات،كالفا الاالرا في شاكلم تكجهامو حالة في. اًدمحدو نتنترالإ كولإتوتوبر يةنقتب العاملة اتفهولا نظمةأ عبر يديلقتلا الفاكس الاالرا دعم يكون ما اًبلغا:يحملت
.هالباقتسالااو نةالملو ساتكالفا الاالرا نككيم فلن خطاء،الأ يححصت ضعو يلغشت قفتوأ ذاا ذلك، مع. بالفاكس الخاص) ECM( خطاءالأ يححصت ضعو يلطعت

 Error Correction في فاكس الاالرا اجعر خطاء،الأ يححصت ضعو تخدامسالاا عن ماتالمعلو من يدللمز. ٤٩ صفحة في الفاكس عةسر بطض اجعر الفاكس، عةسر ييرغت عن ماتالمعلو من يدللمز(
Mode )٤١ صفحة في )خطاءالأ يححصت ضعو.

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو المحلي الخدمات ودمز وأ نتنترالإ عبر الفاكس بخدمات الخاص الدعم سمق اجعفر نت،نترالإ عبر الفاكس ياتلمعب يامقلا لحو ئلةسالاأ لديك كانت ذاا :

ARWW الإنترنت بروتوكول عبر الصوت تقنية باالاستخدام واالاستقبالها الفاكسات ارالاال ٥٢



يرتقارلا تخدامسالاا
نظاملبا تعلقت يدةفم ماتمعلو يرتقارلا هذه فرتو ة؛ورالضر سبح ًيدويا نظاملا يرتقار باعةط اًيضأ يمكن. بالهقتسالااو الاالهربا متقو فاكس لكل ًاًيلأ يدكتألا يرتقارو خطاءالأ يرتقار باعةطل الطابعة عدادا نككيم  
.للطابعة بةسسنلبا

 كان ذاا ما لىا شيرتل معاملة كل بعد تحكملا حةلو ضعر شاشة على ةقصير ةلفتر يدكتأ الاالةر هرظت. هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا في شكلةم ناكه كانت ذاا فقط يرتقر باعةطل اًيضاافتر الطابعة بطض تم لقد
.نجاحب الاالهرا تم قد الفاكس

 .HP برنامج من وأ تحكملا حةلو من ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص نككيمف وء،مقر غير باعةطلا دةجو يرتقر كان ذاا:ملاحظة

نبجتل بديلة شةطوخر فيرتو بارتعالا بعين فخذ الحبر، ىتوسسم انخفاض نشأب ًابيهنت بالكقتسالاا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو:ملاحظة  
.بذلك تكبلمطا تتم حتى الحبر شاتطوخر بدالتالاا لىا تاجتح لإ نتأ. باعةطلا في تملةلمحا اتخيرتألا

.٥٧ صفحة في الحبر شاتطوخر مع تعامللا اجعر مات،المعلو من يدللمز. يحةصح يقةبطر يبهاكتر منو الحبر شاتطوخرو باعةطلا سؤولر يدةلجا الحالة من كدتأ:ملاحظة

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

الفاكس يدكتأ يرتقار باعةط●

الفاكس سجل ضعرو باعةط●

فاكس معاملة خرأ يلصتفا باعةط●

تصللما فمعر يرتقر باعةط●

المكالمات سجل ضعر●

الفاكس يدكتأ يرتقار باعةط

.ساتكفا يةأ الاالرا بلق الفاكس يدكتأ تمكينل شاداترالإ هذه بعتفا نجاح،ب ساتكالفا الاالربا ًعابوطم ًيداكتأ تاجتح نتك ذاا

 ).فقط الخطأ ندع( Error Only هو اضيالافتر الفاكس يدكتأ عدادا

الفاكس الاالرا يدكتأ تمكينل

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

).الفاكس يدكتأ( Fax Confirmation حدد ثم ،)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حددو ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

. افقمو على اضغط ثم ية،لتالا اتيارلخا حدأ حدد.٣

.نجاحب ساتكالفا بالقتسالاا وأ الاالربا يامكق ندع الفاكس يدكتأ يرتقر باعةط عدميلغشتلا يقافا

After Send Fax )الاالهربا متقو فاكس لكل الفاكس يدكتأ يرتقر باعةطب ميقو)الفاكس الاالرا بعد.

.بالهقتسالابا متقو فاكس لكل الفاكس يدكتأ يرتقر باعةطب ميقوالفاكس بالقتسالاا بعد

.بالهقتسالااو الاالهربا متقو فاكس لكل الفاكس يدكتأ يرتقر باعةطب ميقوًادائم يلغشت

.اضيالافتر عدادالإ هو هذاو. بالفاكس خاص خطأ لكل الفاكس يدكتأ يرتقر باعةطب ميقوفقط الخطأ ندع

الفاكس سجل ضعرو باعةط

.الطابعة خلال من الالةالمرو بلةقتسسلما ساتكللفا سجل باعةط نككيم
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الطابعة في تحكملا حةلو خلال من ساتكالفا سجل باعةطل

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

).الفاكس يرتقار( Fax Reports حدد ثم ،)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حددو ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

. افقمو على اضغط ثم ،)الفاكس سجل( Fax Log حدد.٣

فاكس معاملة خرأ يلصتفا باعةط

.الفاكس حالةو الصفحات، عددو الفاكس، رقم يلصتفالا تضمنت. حدثت فاكس معاملة خرأ يلصتفا باعةطب) فاكس معاملة خرأ( Last Fax Transaction يرتقر ميقو

فاكس معاملة خرأ يرتقر باعةطل

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

).الفاكس يرتقار( Fax Reports حدد ثم ،)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حددو ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

. افقمو على اضغط ثم ،)معاملة خرأ يرتقر( Last Transaction Report حدد.٣

تصللما فمعر يرتقر باعةط

.تصللما فّبمعر الخاصة الفاكس قامربأ قائمة باعةطل تاليلا اءجرالإ تخدمسالاا

تصللما فّمعر ظاتمحفو يرتقر باعةطل

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

).الفاكس يرتقار( Fax Reports حدد ثم ،)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حددو ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

. افقمو على اضغط ثم ،)تصللما فمعر يرتقر( Caller ID Report حدد.٣

المكالمات سجل ضعر

.الطابعة من تمت التي المكالمات بكافة قائمة باعةطل تاليلا اءجرالإ تخدمسالاا

المكالمات سجل ضلعر

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.)مهم غير فاكس( Junk Fax حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٢

. افقمو على اضغط ثم ،)المكالمات سجل من( From Call History حددو ،)رقم ضافةا( Add a Number حدد.٣

ARWW التقارير االاستخدام ٥٤



الفاكس نجاحل يحاتملت
 الماسح جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في الافلأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع وأ نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا جدر في علىالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم●

.الضوئي

.٢٨ صفحة في يةلصأ سخةن يلمتح اجعر ية،لصالأ سخةنلا يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز

 .به بةيغر ادمو تصاقلا عدم من كدتأو الضوئي للماسح جاجيالز سطحلا يفظنتب قم●

.نةملو ساتكفا الاالرلإ) خطاءالأ يححصت ضعو( Error Correction Mode يلغشتب قم●

.٤١ صفحة في )خطاءالأ يححصت ضعو( Error Correction Mode في فاكس الاالرا اجعر خطاء،الأ يححصت ضعو يلغشت لحو ماتالمعلو من يدلمز

.ةالذاكر من هافحذ وأ ساتكالفا باعةطب متقو حتى ساتكفا يأ الطابعة بلقتسست لإ الفاكس، ةذاكر تلاءما بعد●

.٤٢ صفحة في ةالذاكر من بلةقتسسلما ساتكالفا باعةط عادةا انظر ة،الذاكر في ساتكالفا باعةط عادةا لحو ماتالمعلو من يدلمز

 خدمة ودمز من احدو هاتف خط على هاتفلا قامرأ من العديد يحتت التيو فقط، الخدمة في اكالاشتر ندع ةالميز هذه تخدمسالاا. محدد نينر نمطب دةارالو المكالمات على دللر الطابعة عدادا نككيم●
 .بك الخاص هاتفلا
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الحبر شاتطوخر مع تعامللا٧

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص●

الحبر ماتتلزسسم طلب●

بةسالانالما الحبر شاتطوخر يارتخا●

الحبر شاتطوخر بدالتالاا●

احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامسالاا●

شاتطوبالخر الخاصة الضمان ماتمعلو●

الحبر شاتطوخر مع تعامللا لحو يحاتملت●

٥٧ الحبر خرطوشات مع التعامل   ٧ الفصل ARWW



ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص
.الحبر شاتطوخر في يةقبتلما ةالمقدر الحبر يةكم الحبر ىتوسسم يوضحو. حبر شةطوخر بدالتالالإ مةاللاز المدة تحديدل الحبر ىتوسسم فحص هولةسب نككيم

تحكملا حةلو خلال من الحبر توياتسسم لفحص

.يةلالحا الحبر توياتسسم الطابعة ضتعر ثم. الحبر توياتسسم حدد الطابعة، شاشة على يةسسيئالر الصفحة شاشة من●

. يةسسيئالر الصفحة رز على اضغط ية،سسيئالر الصفحة شاشةلل تكيؤر عدم حالة في:ملاحظة

الطابعة برنامج من الحبر توياتسسم لفحص

 : الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم بك، الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت.١

●Windows 8 :الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ قفو انقر ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر ،ابدأ شاشة من.

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :قفو انقرو ،امجالبر كل حددو ،ابدأ قفو انقر تب،كالم الاطح شاشة من HP، قفو انقرو HP 
Deskjet 2640 series قفو انقر ثم HP Deskjet 2640 series.

.ةالمقدر الحبر توياتسسم قفو انقر ، الطابعة برنامج في.٢

HP Utility من الحبر توياتسسم لفحص

.HP Utility تحفا.١

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوسسلما في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility مزالر جديو

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP Deskjet 2640 series حدد.٢

).ماتتلزسسلما حالة( Supplies Status قفو انقر.٣

.ةالمقدر الحبر توياتسسم هرظت

.)دعمو ماتمعلو( Information and Support ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.٤

.فرتوي لإ نهأ وأ يققد غير الحبر ىتوسسم مؤشر يكون فقد ى،خرأ طابعة في تخدامهاسالاا تم شةطوخر وأ ها،عينصت عادةا وأ ملئها عادةا تمت شةطوخر يبكتر حالة في :ملاحظة

 بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ الحبر، ىتوسسم انخفاض نشأب تحذير الاالةلر بالكقتسالاا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو:ملاحظة
.باعةطلا دةجو عن ضاءالر عدم من حالة لىا تصل ندماع لإا الحبر شاتطوخر بدالتالاا يكلع يجب لإ. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح اتخيرتأ نبجتل لديك فرتوت

سؤور يانةص وفي باعةطلل الحبر شاتطوخرو الطابعة هيزجتب ميقو الذي ئة،يتهلا اءجرا ناءثأ ذلك في بما تلفة،لمخا قالطر من بالعديد باعةطلا اءجرا في الحبر شاتطوخر من حبر تخدامسالاا يتم:ملاحظة  
 اجعر مات،المعلو من يدالمز على لللحصو. تخدامهاسالاا بعد شةطوالخر في للحبر بقايا بعض بقىت ذلك، لىا ضافةبالإ. امير ما على الحبر يابسسناو يفةظن باعةطلا تحاتف على بالحفاظ متقو التي باعة،طلا

www.hp.com/go/inkusage.

ARWW المقدرة الحبر مسستويات فحص ٥٨
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الحبر ماتتلزسسم طلب
.يححصلا شةطوالخر رقم حدد شات،طوالخر تحف بلق

الطابعة على شةطوالخر رقم تحديد

 .بابها داخل شةطوالخر رقم جديو●

الطابعة برنامج من شةطوالخر رقم حدد

 :الطابعة يلغشت برنامج تحفل تاليلا اءجربا قم لديك، يلغشتلا نظام على اًاعتماد.١

●Windows 8 :الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ قفو انقر ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر ،ابدأ شاشة من.

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :قفو انقرو, امجالبر كل حددو, ابدأ قفو انقر تب،كالم الاطح شاشة من HP ,قفو انقرو HP 
Deskjet 2640 series قفو انقر ثم HP Deskjet 2640 series.

.شاشةلا على هرظتسالا التي تعليماتلا بعتاو ،)نتنترالإ عبر اءشرلا( Shop For Supplies Online قفو ثم ،)اءشرلا(Shop قفو انقر الطابعة، برنامج في.٢

باعةطلا شاتطوخر طلب عادةبا الخاصة قامرالأ على رثوعلل

.HP Utility تحفا.١

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوسسلما في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility مزالر جديو:ملاحظة

).ماتتلزسسلما عن ماتمعلو( Supplies Info قفو انقر.٢

.باعةطلا شاتطوخر بطلب الخاصة قامرالأ هرظتسالا

.)دعمو ماتمعلو( Information and Support ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.٣

باتلالمطا بعتا ثم نطقك،م/بلدك يارتخبا قم المطابلة، ندع.  www.hp.com/buy/supplies لىا تقلنا ،HP Deskjet 2640 series لـ يةلصالأ HP ماتتلزسسم لطلب  
.الصفحة على دةجوالمو قسوتلا وابطر حدىا قفو انقر ثم تج،نلما تحديدل

 بها قائمة باعةط منو ماتتلزسسلما ماتمعلو ضعر من تمكنت لتز لم تك،قطنم وأ بلدك في ذلك يحتأ ما ذاا. ناطقلما/بلدانلا يعجم في نتنترالإ عبر الحبر شاتطوخر طلب يةنمكاا اعتماد يتم لإ:ملاحظة
.المحلي HP بائع من قسوتلا ندع اجعتهالمر

٥٩ الحبر خرطوشات مع التعامل   ٧ الفصل ARWW
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بةسالانالما الحبر شاتطوخر يارتخا
هولةسب تائجنلا فضلأ على لالحصو في ساعدكتل هاقراوأو HP طابعات مع هابارتخاو HP من يةلصالأ الحبر شاتطوخر تصميم تم. HP نعص من يةلصالأ الحبر شاتطوخر تخدامسالابا HP كةشر توصي  
.ىخرالأ تلو ةمر

ARWW المناالاسبة الحبر خرطوشات اختيار ٦٠



الحبر شاتطوخر بدالتالاا

الحبر شاتطوخر بدالتالالإ

.الطاقة يلغشت من تحقق.١

.رقالو لحّم.٢

.القديمة شةطوالخر الةزبا قم.٣

.الاطالو لىا باعةطلا بةعر تقلنت حتى تظرنا ثم شاتطوالخر باب تحفا.أ

.تحتهاف من جهاخرأ ثم شة،طوالخر يرتحرل الافلللأ اضغط.ب

.جديدة حبر شةطوخر دخالا.٤

.يفلغتلا من شةطوالخر لزأ.أ

٦١ الحبر خرطوشات مع التعامل   ٧ الفصل ARWW



.سحبلا سانل تخدامسالابا يكيتالابلالا يطشرلا لزأ.ب

.مكانها في نغلقت حتى تحةفلا في شةطوالخر لقزأ.ج

.شةطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ.د

 .جديدة شةطوخر يتبثت بعد اًندتسم تكعباط ندع شاتطوالخر بمحاذاة الطابعة برنامج يكصتو:ملاحظة

ARWW الحبر خرطوشات االاتبدال ٦٢



احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامسالاا
 من باعةطلا شةطوخر الةزا حالة في احدةالو شةطوالخر ضعو يلغشت بدء يتم. فقط احدةو باعةط شةطوخر خلال من HP Deskjet 2640 series يلغشتل احدةالو شةطوالخر ضعو تخدمسالاا

.باعةطلا شةطوخر بةعر

 الطابعة، في باعةط شستيطوخر يتبثت من الرغم على الاالةالر ضعر حالة في. شاشةلا على الاالةر ضعر يتمالا احدة،الو شةطوالخر ضعبو HP Deskjet 2640 series يلغشت ندع:ملاحظة
باعةط شةطوخر دجوو عن شفكلا من الطابعة تمكنت فلن باعة،طلا شةطولخر تلامسلا نقاط يغطي يكيتالابلالا يطشرلا كان ذاا. باعةطلا شستيطوخر من اقيالو يكيتالابلالا يطشرلا الةزا من تحققلا جبيف  
.تةبثم

احدةالو شةطوالخر ضعو من وجللخر

. احدةالو شةطوالخر ضعو نهاءلإ HP Deskjet 2640 series في الملون الحبر شاتطوخرو دالاوالأ الحبر شةطوخر يتبثتب قم●

٦٣ الحبر خرطوشات مع التعامل   ٧ الفصل ARWW



شاتطوبالخر الخاصة الضمان ماتمعلو
 وأ ئتهابعت عادةا تمت التي HP من باعةطلا شاتطوخر الضمان هذا شملي لإ. اًيصصخ له المصمم HP من باعةط جهاز في الطابعة تخدامسالاا حالة في HP من باعةطلا شةطوبخر الخاص الضمان يسري
.بها بثعلا وأ تخدامهاسالاا الااءةا وأ تجديدها وأ هاعينصت

:موضح هو كما ميو/هرش/نةسالا يقسسنتب تجنلما على الضمان انتهاء تاريخ على رثوعلا يمكن. الضمان ةفتر ِتهنت ولم نفذي لم HP حبر نأ طالما شةطوالخر على الضمان يسري الضمان ةفتر خلال

.الطابعة مع ودةالمز عةبوطالم الوثائق اجعر ،HP كةشرل دالمحدو الضمان يانب من سخةن على لللحصو
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الحبر شاتطوخر مع تعامللا لحو يحاتملت
:الحبر شاتطوخر مع تعامللا في يةلتالا يحاتملتلا تخدمسالاا

 . يلغشتلا رز باحصم ءضو نطفئي حتى تظرناو ، يلغشتلا رز تخدامسالابا الطابعة يلغشت يقافا على اًمدو صاحر ها،لخبدا الحبر جفاف من باعةطلا شاتطوخر لحماية●

.الحبر رُّبخت من الحد على شاتطوالخر على اقيالو يطشرلا كتر يعمل. يتهابثتل اًجاهز تكون حتى عنها اقيالو يطشرلا عتنز وأ شاتطوالخر تحفت لإ●

.حكامبا مكانهما في تينسشطوالخر تاكل يتبثت من كدتأ. تحةف كل رمزو للون شةطوخر بكل الخاصين مزالرو اللون بملاءمة قم. الملائمة تحاتفلا في الحبر شاتطوخر دخلأ●

.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو ٧٦ صفحة في باعةطلا دةجو سينتح اجعر. باعةط دةجو فضلأ على لللحصو الطابعة بمحاذاة قم جديدة، حبر شاتطوخر يبكتر بعد●

بدالتالاا يكلع يجب لإ.  باعةطلبا تملةمح اتخيرتأ ثحدو تفاديل بديلة شاتطوخر فيرتو على صاحر نخفضة،م الحبر شستيطوبخر ةالمقدر الحبر توياتسسم نأ لىا الطابعة يلغشت برنامج شيري ندماع●  
.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو ٦١ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتالاا اجعر. بولةقم غير باعةطلا دةجو تكون نأ لإا الحبر شاتطوخر

 قد هالخبدا الحبر نفا ية،محم غير الطابعة جخار الحبر شاتطوخر بقاء حالة في. ممكن قتو عسرأ في ىخربأ هالبداتالاا لحاو باب،سالاالأ من ببالا يلأ الطابعة من حبر شةطوخر الةزبا قمت ذاا●
.جفافلل ضتعري
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يلصتولا٨

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

جديدة طابعة يلصتو●

USB يلصتو●
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جديدة طابعة يلصتو
.الإتصال يتبثتل جديدة طابعة يلصتو يفةظو تخدامسالاا نككيم بك، الخاص تريوبكملبا ازالطر نفس من يخرأ جديدة طابعة يلصتو في غبتر وأ بك، الخاص تريوبكملبا الطابعة يلصتوب تقم لم ذاا

.الطابعة برنامج يتبثتب بالفعل قمت ذاا يقةالطر هذه تخدمسالاا:ملاحظة

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم.١

●Windows 8 :شاشة من Start )ابدأ(، قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر All Apps )يقاتبطتلا يطشر من )يقاتبطتلا كل.

●Windows 7 و Windows Vista وWindows XP :قفو انقرو ،امجالبر كافة اخترو ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم الاطح من HP، قفو انقر ثم 
HP Deskjet 2640 series .

).الطابعة برنامجو عدادا( Printer Setup & Software حدد.٢

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتا). جديدة طابعة يلصتو( Connect a new printer حدد.٣

جديدة طابعة يلصتو

).فاكسو باعةط( Print & Fax قفو انقر) نظاملا يلاتضفت( System Preferences في.١

.ساريلا علي دةجوالمو الطابعات قائمة الافلأ + انقر.٢

.القائمة من الجديدة الطابعة حدد.٣
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USB يلصتو
.تريوبكملبا اتصال شاءنا نككيم يثبح عةسرلا فائق خلفي USB 2.0 نفذم HP Deskjet 2640 series جهاز يدعم

USB كابل خلال من الطابعة يلصتول

.تريوبكملا هازبج طةالمضغو اصقرالأ كمحر في الطابعة ببرنامج الخاص طالمضغو صالقر دخلأ.١

.الإتصال اتيارخ شاشة من USB تحديد خلال من تريوبكم هازبج يةبطارلا يلصتوب قم نك،م يطلب ندماع. شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتا.٢

.بذلك تكبلمطا تتم حتى بالطابعة USB بلك يلصتوب تقم لإ:ملاحظة

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتا.٣

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتاو هازلجا مع فقالمر طالمضغو صالقر اجدربا قم البرنامج، يتبثت يتم لم ذاا. يلغشتو يلصتو هازجك الطابعة يلغشت يتمالا الطابعة، برنامج يتبثت حال في
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شكلةم حل٩

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

رقالو شارنحا يرتحر●

باعةطلا دةجو سينتح●

باعةطلا يذفنت تعذر●

الضوئي سحلماو سخنلا شاكلم حل●

الفاكس شاكلم حل●

HP دعم●
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رقالو شارنحا يرتحر
.رقالو شارنحا يرتحرل يةلتالا اتالخطو تخدمسالاا

دخالالإ جدر من رقالو شارنحا يرتحرل

.دخالالإ جدر جخار فقبر شرحنلما رقالو اسحب.١

.يةلالحا همةلما تابعةلم تحكملا حةلو في افقمو رز على اضغط.٢

اجخرالإ جدر من رقالو شارنحا يرتحرل

.اجخرالإ جدر جخار فقبر شرحنلما رقالو اسحب.١

.يةلالحا همةلما تابعةلم تحكملا حةلو في افقمو رز على اضغط.٢

شاتطوالخر لىا لصوالو نطقةم من رقالو شارنحا يرتحرل

.رقالو شارنحا ضعمو لىا لصوللو ًانييم باعةطلا بةعر كحرو شاتطوالخر لىا لصوالو باب تحفا.١

.يةلالحا همةلما تابعةلم تحكملا حةلو في افقمو رز على اضغط.٢

ARWW الورق انحشار تحرير ٧٢



الطابعة داخل من رقالو شارنحا يرتحرل

.يفظنتلا باب جانبي في دينجوالمو سانينللا على اضغط. الطابعة الافلأ دجوالمو يفظنتلا باب تحفا.١

.شرحنلما رقالو لزأ.٢

.ضعيهمامو في المزلإجان نغلقي حتى الطابعة تجاه فقبر بابلا ادفع. يفظنتلا باب غلقأ.٣

.يةلالحا همةلما تابعةلم تحكملا حةلو في افقمو رز على اضغط.٤

نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا حدةو في رقالو شارنحا يرتحرل

).ADF( نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا حدةو غطاء فعار.١

٧٣ مشكلة حل   ٩ الفصل ARWW



).ADF( نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا حدةلو يةمماالأ الحافة على دجوالمو بضقالم فعار.٢

.بلطف اناتالاالاطو من رقالو سحبب قم.٣

 من رقالو قطع يعجم الةزبا تقم لم ذاا. الطابعة داخل يتقب قد تكون قد التي رقالو قطع عن ًاثبح العجلاتو اناتالاالاطو من تحققف انات،الاالاطو من تهلازا ندع رقالو قتمز ذاا:يهبنت
.رقالو شارنحا من يدالمز ثحدو تملحيف الطابعة،

.مكانه في نغلقي حتى شدةب ةبقو الضغط مع ندات،تسملل يةئتلقالا تغذيةلا حدةو غطاء غلقأ.٤

.يةلالحا همةلما تابعةلم تحكملا حةلو في افقمو رز على اضغط.٥

.نتنترالإ في شكلاتلما حل اتيارخ من يدللمز ناه فانقر شكلة،لما سابقةلا لالحلو يحل لم ذاا

رقالو اتشارنحا نبتج

.ماللاز من كثرأ دخالالإ جدر يلمحتب تقم لإ●

.رةتكرم رةبصو اجخرالإ جدر من عبوطالم رقالو جخرأ●

.هاقيتمز وأ نيهاث يتم لم افالحو نأو ٍتوسسم ضعو في دخالالإ يةحاو في هاليمتح تم التي راقوالأ نأ من كدتأ●

.جمالحو عنولا نفس من هالكمبأ دخالالإ جدر في دةجوالمو رقالو زمةر تكون نأ يجب دخال؛الإ جدر في تلفةمخ حجامأو اعنوبأ راقوأ تضع لإ●

.دخالالإ جدر في رقالو ناءثنا ببست لإ رقالو ضعر جهاتمو نأ من كدتأ راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالإ يةحاو في رقالو ضعر جهاتمو بطضب قم●

.دخالالإ جدر في اًجد يدةعب سافةلم رقالو دخاللإ ةالقو تخدمسست لإ●

.رقالو لحِّم ثم ًولإأ الطابعة من رقالو نفدي حتى تظرنفا رق،الو منها نفدي نأ شكو على الطابعة كانت ذاا. باعةطلبا الطابعة يامق ناءثأ رقالو لِّتحم لإ●

.نتنترالإ في شكلاتلما حل اتيارخ من يدللمز ناه فانقر شكلة،لما سابقةلا لالحلو يحل لم ذاا
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باعةطلا بةعر سارم يرتحر
.باعةطلا بةعر عاقةا لىا ديتؤ رق،الو ثلم ياء،سشأ يأ الةزبا قم

.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو ٧٢ صفحة في رقالو شارنحا يرتحر اجعر

.الطابعة داخل من رشولمحا رقالو الةزا ندع الحذر توخي على اًمدو صاحر. رشولمحا رقالو الةزلإ ىخرأ ةجهزأ وأ اتدوأ يأ تخدمسست لإ:ملاحظة

.ماتالمعلو من يدللمز ذلكو نتنترالإ لىا تقالنللا ناه انقر

٧٥ مشكلة حل   ٩ الفصل ARWW
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باعةطلا دةجو سينتح

 . يلغشتلا رز باحصم ءضو نطفئي حتى تظرناو ، يلغشتلا رز تخدامسالابا الطابعة يلغشت يقافا على اًمدو صاحر ها،لخبدا الحبر جفاف من باعةطلا شاتطوخر لحماية:ملاحظة

.بها الموصى HP راقوأو يةلصالأ HP حبر يشطاخر تخدمسست نكأ من تحقق.١

 Quality Settings نطقةلما من بةسالانالما باعةطلا دةجو كذلكو) الاائطو( Media سدلةنلما القائمة من ناالابلما رقالو عنو تحديدك من كدتألل باعةطلا يلغشت برنامج افحص.٢
).دةالجو عداداتا(

.باعةطلا خصائص لىا لصوللو )يلاتضفتلا بطض( Set Preferences قفو انقر ثم الفاكسو الضوئي سحلماو باعةطلا قفو انقر ،الطابعة برنامج في

.يللق شاتطوالخر في الحبر هل ىلتر ةالمقدر الحبر توياتسسم افحص.٣

.هالبداتالاا اعاةمر يجب باعة،طلا شاتطوخر في الحبر ىتوسسم انخفاض حالة في. ٥٨ صفحة في ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص اجعر مات،المعلو من يدللمز

.الحبر شاتطوخر محاذاة.٤

الطابعة برنامج خلال من باعةطلا شاتطوخر لمحاذاة

.دخالالإ جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

: الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم بك، الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت.ب

●Windows 8 :اسم تحمل التي نةيقوالأ قفو انقر ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر ،ابدأ شاشة من 
.الطابعة

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :قفو انقرو ،امجالبر كل حددو ،ابدأ قفو انقر تب،كالم الاطح شاشة من HP، قفو انقرو 
HP Deskjet 2640 series قفو انقر ثم HP Deskjet 2640 series.

.الطابعة اتدوأ قندوص لىا لصوللو) الطابعة على الحفاظ( Maintain Your Printer قفو انقر ثم الفاكسو الضوئي سحلماو باعةطلا قفو انقر ،الطابعة برنامج في.ج

.الطابعة اتدوأ قندوص هرظي

.هازلجا خدمات يببوت علامة من الحبر شاتطوخر محاذاة قفو انقر.د

.محاذاة رقةو باعةطب الطابعة متقو

.جاجيالز سطحلا من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في الافلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع شاتطوالخر محاذاة رقةو يلمحتب قم.ه

.منها تخلصلبا وأ شاتطوالخر محاذاة رقةو يرتدو عادةبا قم. شاتطوالخر لمحاذاة الطابعة شاشة على دةارالو شاداترالإ بعتا.و
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الطابعة شاشة من الطابعة لمحاذاة

. افقمو على اضغط ثم ، اتدوأ تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.أ

. يةسسيئالر الصفحة رز على اضغط ية،سسيئالر الصفحة شاشةلل تكيؤر عدم حالة في:ملاحظة

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتا. باعةطلا محاذاة حدد الطابعة، شاشة على اتدوأ القائمة من.ب

.ٍكاف حبر بها الحبر شاتطوخر كانت ذاا يةصيخشت صفحة بعطا.٥

الطابعة برنامج خلال من يةصيخشت صفحة باعةطل

.دخالالإ جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

: الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم بك، الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت.ب

●Windows 8 :اسم تحمل التي نةيقوالأ قفو انقر ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر ،ابدأ شاشة من 
.الطابعة

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :قفو انقرو ،امجالبر كل حددو ،ابدأ قفو انقر تب،كالم الاطح شاشة من HP، قفو انقرو 
HP Deskjet 2640 series قفو انقر ثم HP Deskjet 2640 series.

.الطابعة اتدوأ قندوص لىا لصوللو) الطابعة على الحفاظ( Maintain Your Printer قفو انقر ثم الفاكسو الضوئي سحلماو باعةطلا قفو انقر ،الطابعة برنامج في.ج
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.يةصيخشتلا الصفحة في دالاوالأو صفرالأو انيجورالأو رقزالأ اللون من كل بعاتمر افحص. يصخشت صفحة باعةطل هازلجا يرتقار يببوتلا علامة على يةصيخشت ماتمعلو باعةط قفو انقر.د

الطابعة ضعر شاشة خلال من يةصيخشت صفحة باعةطل

. افقمو على اضغط ثم ، اتدوأ تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.أ

. يةسسيئالر الصفحة رز على اضغط ية،سسيئالر الصفحة شاشةلل تكيؤر عدم حالة في:ملاحظة

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتا. دةالجو يرتقر باعةط حدد الطابعة، شاشة على اتدوأ القائمة من.ب

.داءسولا بعاتالمرو اللون من دةمفقو اءجزأ وأ اًطخطو يةصيخشتلا الصفحة تهرظأ ذاا ا،ًيئتلقا باعةطلا شاتطوخر يفظنتل يةلتالا تعليماتلا حدأ بعتا.٦

الطابعة برنامج من الحبر شاتطوخر يفظنتل

.دخالالإ جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

: الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم بك، الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت.ب
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●Windows 8 :اسم تحمل التي نةيقوالأ قفو انقر ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر ،ابدأ شاشة من 
.الطابعة

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :قفو انقرو ،امجالبر كل حددو ،ابدأ قفو انقر تب،كالم الاطح شاشة من HP، قفو انقرو 
HP Deskjet 2640 series قفو انقر ثم HP Deskjet 2640 series.

 Printer Toolbox لىا لصوللو) الطابعة على الحفاظ( Maintain Your Printer قفو انقر ثم الفاكسو الضوئي سحلماو باعةطلا قفو انقر ،الطابعة برنامج في.ج
).الطابعة اتدوأ قندوص(

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتا. هازلجا خدمات يببوت علامة من الحبر شاتطوخر يفظنت قفو انقر.د

الطابعة شاشة من باعةطلا سأر يفظنتل

. افقمو على اضغط ثم ، اتدوأ تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.أ

. يةسسيئالر الصفحة رز على اضغط ية،سسيئالر الصفحة شاشةلل تكيؤر عدم حالة في:ملاحظة

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتا. باعةطلا سأر يفظنت حدد الطابعة، شاشة على اتدوأ القائمة من.ب

باعةطلا دةجو سينحتل

.HP نعص من يةلصأ شاتطوخر تخدامكسالاا من كدتأ.١

).باعةطلا( Print ارالحو بعمر في باعةطلا دةجوو ناالابلما رقالو عنو تحديدب قمت نكأ كدتأ.٢

.يللق شاتطوالخر في الحبر هل ىلتر ةالمقدر الحبر توياتسسم افحص.٣

.بها الحبر ىتوسسم انخفاض حالة في باعةطلا شاتطوخر بدالتالاا على صاحر

الطابعة شاتطوخر محاذاة.٤

البرنامج خلال من باعةطلا شاتطوخر لمحاذاة

.رقالو جدر في A4 جمبح وأ Letter جمبح عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.HP Utility تحفا.ب

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوسسلما في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility مزالر جديو:ملاحظة

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP Deskjet 2640 series حدد.ج

).محاذاة( Align قفو انقر.د

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا ثم ،)محاذاة( Align قفو انقر.ه

.)دعمو ماتمعلو( Information and Support ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.و

.بارتخا صفحة باعةطب قم.٥
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بارتخا صفحة باعةطل

.رقالو جدر في A4 جمبح وأ Letter جمبح عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.HP Utility تحفا.ب

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوسسلما في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility مزالر جديو:ملاحظة

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP Deskjet 2640 series حدد.ج

).بارتخا صفحة( Test Page قفو انقر.د

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا ثم ،)بارتخا صفحة باعةط( Print Test Page رز قفو انقر.ه

 بعات،المر في حبر دجوو عدم وأ زة،بار طخطو وأ ط،خطو تكظحملا حالة في. نةالملو بعاتالمر وأ نصلا في طخطو وأ نصلا في زةبار طخطو دجوو من تحققلل بارتخالا صفحة افحص
.اًيئتلقا شاتطوالخر يفظنتب فقم

.نةالملو بعاتالمر وأ نصلا من دةمفقو اءجزأ وأ اًطخطو يةصيخشتلا الصفحة تهرظأ ذاا ا،ًيئتلقا باعةطلا شاتطوخر نظف.٦

اًيئتلقا باعةطلا سأر يفظنت اتخطو

.رقالو جدر في A4 جمبح وأ Letter جمبح عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.HP Utility تحفا.ب

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوسسلما في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility مزالر جديو:ملاحظة

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP Deskjet 2640 series حدد.ج

).باعةطلا سؤور يفظنت( Clean Printheads قفو انقر.د

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا ثم ،Clean قفو انقر.ه

.باعةطلا سأر عمر تقصيرو الحبر االاستهلاك لىا يةورالضر غير يفظنتلا ياتلعم ديتؤ. فقط ةورالضر ندع باعةطلا سأر يفظنتب قم:يهبنت

.HP لـ دعم كزبمر فاتصل المحاذاة،و يفظنتلا بعد باعةطلا دةجو في شاكللما ارتمرسالاا ندع. الطابعة محاذاة لحاو تام،لا يفظنتلا بعد يفةعض بدوت باعةطلا دةجو التز ما ذاا:ملاحظة

.)دعمو ماتمعلو( Information and Support ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.و

.نتنترالإ في شكلاتلما حل اتيارخ من يدللمز ناه فانقر شكلة،لما سابقةلا لالحلو يحل لم ذاا
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باعةطلا يذفنت تعذر
.ناالابلما باطتالار قفو انقر, ساعدةلما داةالأ على لللحصو. اًيئتلقا شكلةلما هذه حل هاقيطر عن يمكن التيو ،HP من باعةطلا يصخشتل ساعدةلما داةالأ يلتنز نككيم باعة،طلا في شاكللما تكجهاو ذاا

.HP Print and Scan Doctor صفحة لىا خذني

.اللغات يعمبج تاحةم HP Print and Scan Doctor ساعدةلما داةالأ تكون لإ قد:ملاحظة

باعةطلا شاكلم لحل

:يبتبالتر يلي ما بفجر باعة،طلا تعذر تمرسالاا ذاا. دخالالإ جدر في رقو دجوو منو الطابعة يلغشت من كدتأ

.شاشةلا على دةجوالمو تعليماتلا باعتا خلال من هالبح وقم الطابعة شاشة على خطأ الاائلر يأ دجوو من تحقق.١

.ىخرأ ةمر يلهصتو عدأ ثم USB كابل افصل.٢

.بكةسشلبا تصلةم غير وأ يلغشتلا يقافا يدق ستيل الطابعة نأ كدتأ.٣

بكةسشلبا تصلةم غير وأ يلغشتلا يقافا يدق ستيل الطابعة نأ من كدتألل

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم.أ

●Windows 8 :تحفل شاشةلل يمنىلا يالعلا يةاوالز قفو انقر وأ سستح Charms bar قفو انقر ثم تحكملا حةلو على اضغط وأ قفو انقرو عداداتا مزر قفو انقرو 
.الطابعاتو ةجهزالأ ضعر على اضغط وأ

●Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، الطابعاتو ةجهزالأ على اضغط.

●Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

●Windows XP: في ابدأ قائمة من Windows، الفاكس ةجهزأو الطابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

 قائمة تحفل )تهعباط يتم ما ضعر( See what’s printing حدد ثم بالطابعة، الخاص مزالر على يمنالأ سالماو ربز انقر وأ بالطابعة، الخاص مزالر على اًجدومز اًنقر نقر وأ.ب
 .باعةطلا تظارنا

تخدامسالاا( Use Printer Offline وأ) ًاتقمؤ باعةطلا قفتو( Pause Printing اربجو يارتخا علامات دجوو عدم من كدتأ ،)الطابعة( Printer القائمة في.ج  
).اتصال ندو الطابعة

 .باعةطلا محاولة عدفأ يير،غت يبأ قمت ذاا.د

.يةضاالافتر الطابعة هي تكون يثبح الطابعة بطض من تحقق.٤

.يةضاالافتر الطابعة هي تكون يثبح الطابعة بطض من تحققلل

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم.أ

●Windows 8 :تحفل شاشةلل يمنىلا يالعلا يةاوالز قفو انقر وأ سستح Charms bar قفو انقر ثم تحكملا حةلو على اضغط وأ قفو انقرو عداداتا مزر قفو انقرو 
.الطابعاتو ةجهزالأ ضعر على اضغط وأ

●Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، الطابعاتو ةجهزالأ على اضغط.
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●Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

●Windows XP: في ابدأ قائمة من Windows، الفاكس ةجهزأو الطابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

.يةضاالافتر الطابعة تكون يثبح يحةحصلا الطابعة بطض من كدتأ.ب

.يةضاالافتر الطابعة اربجو اءخضر وأ داءالاو ةدائر داخل يارتخا علامة هرظت

.يةضاالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلا الطابعة تجنلما قفو يمنالأ سالماو ربز انقر ية،ضاالافتر الطابعة تكون يثبح يحةحصلا غير الطابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدامسالاا لحاو.د

.باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا يلغشت عدأ.٥

باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا يلغشت عادةلإ

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم.أ

Windows 8

i.تحفل شاشةلل يمنىلا يالعلا يةاوالز قفو انقر وأ سستح Charms bar عداداتا مزر قفو انقر ثم.

ii.الحمايةو نظاملا على اضغط وأ قفو انقر ثم تحكملا حةلو على اضغط وأ قفو انقر.

iii.الخدمات على تينمر اضغط وأ جادومز انقر انقر ثم, يةدارا اتدوأ قفو انقر.

iv.خصائص قفو انقر ثم ،باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا قفو يمنالأ سالماو ربز انقر.

v.تلقائي تحديد من كدتأ ،يلغشتلا عنو اربجو التي عام يببوتلا علامة في.

vi.افقمو قفو انقر ثم يلغشت قفو انقر الخدمة حالة تحتف بالفعل الخدمة يلغشت عدم حالة في.

Windows 7

i.في ابدأ قائمة من Windows، يةدارا اتدوأ ثم ،الحمايةو نظاملا قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

ii.خدمات قفو اًجدومز اًنقر انقر.

iii.خصائص قفو انقر ثم ،باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا قفو يمنالأ سالماو ربز انقر.

iv.تلقائي تحديد من كدتأ ،يلغشتلا عنو اربجو التي عام يببوتلا علامة في.

v.افقمو قفو انقر ثم يلغشت قفو انقر الخدمة حالة تحتف بالفعل الخدمة يلغشت عدم حالة في.

Windows Vista

i.في ابدأ قائمة من Windows، يةدارا اتدوأ ثم ،يانةصلاو نظاملا قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

ii.خدمات قفو اًجدومز اًنقر انقر.

iii.خصائص قفو انقر ثم ،باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا خدمة قفو يمنالأ سالماو ربز انقر.

iv.تلقائي تحديد من كدتأ ،يلغشتلا عنو اربجو التي عام يببوتلا علامة في.

v.افقمو قفو انقر ثم يلغشت قفو انقر الخدمة حالة تحتف بالفعل الخدمة يلغشت عدم حالة في.
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Windows XP

i.نظام في ابدأ قائمة من Windows، تريوبكملا جهاز قفو يمنالأ سالماو ربز انقر. 

ii.يقاتبطتلاو الخدمات قفو انقر ثم ،ةدارا قفو انقر.

iii.باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا حدد ثم ،خدمات قفو اًجدومز اًنقر انقر.

iv.الخدمة يلغشت عادةلإ يلغشت عادةا قفو انقر ثم ،باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا قفو يمنالأ سالماو ربز انقر.

.يةضاالافتر الطابعة تكون يثبح يحةحصلا الطابعة بطض من كدتأ.ب

.يةضاالافتر الطابعة اربجو اءخضر وأ داءالاو ةدائر داخل يارتخا علامة هرظت

.يةضاالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلا الطابعة تجنلما قفو يمنالأ سالماو ربز انقر ية،ضاالافتر الطابعة تكون يثبح يحةحصلا غير الطابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدامسالاا لحاو.د

.تريوبكملا يلغشت عدأ.٦

.باعةطلا تظارنا قائمة غّفر.٧

باعةطلا تظارنا قائمة سحلم

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم.أ

●Windows 8 :تحفل شاشةلل يمنىلا يالعلا يةاوالز قفو انقر وأ سستح Charms bar قفو انقر ثم تحكملا حةلو على اضغط وأ قفو انقرو عداداتا مزر قفو انقرو 
.الطابعاتو ةجهزالأ ضعر على اضغط وأ

●Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، الطابعاتو ةجهزالأ على اضغط.

●Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

●Windows XP: في ابدأ قائمة من Windows، الفاكس ةجهزأو الطابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

.باعةطلا تظارنا قائمة تحفل بك الخاص الطابعة مزر قفو اًجدومز اًنقر انقر.ب

 ،)باعةطلا ندتسم يفظنت( Purge Print Document وأ )نداتتسلما كافة لغاءا( Cancel all documents قفو انقر ،)الطابعة( Printer قائمة في.ج
.يدكتألل )نعم( Yes قفو انقر ثم

.يلغشتلا عادةا بعد ىخرأ ةمر باعةطلا لحاوو تريوبكملا يلغشت عادةبا فقم تظار،نالا قائمة في نداتتسلما بعض دجوو تمرسالاا ذاا.د

.ىخرأ ةمر باعةطلا لحاو ثم ها،خلو من كدتألل ىخرأ ةمر باعةطلا تظارنا قائمة افحص.ه

باعةطلا شاكلم حل

هالبح وقم خطأ الاائلر عن ابحث.١

.ىخرأ ةمر يلهصتو عدأ ثم USB كابل افصل.٢

.تصلم غير مأ ًاتقمؤ قفتوم غير تجنلما نأ من كدتأ.٣
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تصلم غير مأ ًاتقمؤ قفتوم غير تجنلما نأ من كدتألل

.فاكسو باعةط قفو انقر ،نظاملا يلاتضفت من.أ

.باعةطلا مهام تظارنا قائمة تحف رز قفو انقر.ب

.تحديدهال باعةط مهمة قفو انقر.ج

:باعةطلا مهمة ةدارلإ يةلتالا رارزالأ تخدمسالاا

●Delete )المحددة باعةطلا مهمة بحذف ميقو): حذف.

●Hold )قتمؤ شكلب المحددة باعةطلا مهمة قفتوب ميقو): يقلعت.

●Resume )قتمؤ شكلب قفةتولما باعةطلا مهمة تابعةبم ميقو): نافئتسالاا.

●Pause Printer )قتمؤ شكلب باعةطلا تظارنا قائمة في دةجوالمو باعةطلا مهام كافة يقافبا ميقو): ًاتقمؤ الطابعة يقافا.

 .باعةطلا محاولة عدفأ يير،غت يبأ قمت ذاا.د

.تريوبكملا يلغشت عدأ.٤

.نتنترالإ في شكلاتلما حل اتيارخ من يدللمز ناه فانقر شكلة،لما سابقةلا لالحلو يحل لم ذاا
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الضوئي سحلماو سخنلا شاكلم حل
 ".الضوئي سحلما تعذر" شاكلم من ثيرك حل على ساعدت التيو) فقط Windows نظمةلأ تاحةم( HP Print and Scan Doctor ساعدةلما داةالأ HP فرتو

.اللغات يعمبج تاحةم HP Print and Scan Doctor ساعدةلما داةالأ تكون لإ قد:ملاحظة

.HP Print and Scan Doctor صفحة لىا خذني

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. الضوئي سحلما شاكلم حل لحو يدالمز تعلم

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. سخنلا شاكلم حل يةفيك على فتعر
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الفاكس شاكلم حل
بارتخالا هذا اءجربا قم. ساتكالفا الاالرلإ يحةحصلا يقةبالطر الطابعة عدادا يتم لم ذاا بارتخالا شلفيسالا. الطابعة حالة لفحص للفاكس بارتخا يرتقر باعةط نككيمف سات،كبالفا تعلقت شاكلم لىا ضتعرلا ندع  
.١٣٤ صفحة في الفاكس عدادا بارتخا اجعر مات،المعلو من يدللمز. ساتكالفا الاالرلإ الطابعة عدادا من الانتهاء بعد

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. الفاكس شاكلم حل يةفيك لحو يدالمز تعلم

. www.hp.com/support: نتنترالإ عبر HP دعم يبو قعمو ةبزيار قم الدعم، من يدلمز
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HP دعم
الطابعة يلجست●

الدعم يةلعم●

هاتفلا عبر HP دعم●

 للضمان يةفضاا اتيارخ●

الطابعة يلجست

 في نالأ يلجستلا نككيم امج،البر يتبثت ندع الطابعة يلكجست عدم حالة في. تجنلما دعم بيهاتنتو يةلفعا كثرالأ الدعمو عسرالأ بالخدمة تعتملا نككيم يل،جستلا يةلعم في فقط داتمعدو دقائق بقضائك
http://www.register.hp.com. 

الدعم يةلعم

:اتالخطو هذه بعتا شكلة،م لىا ضتعرلا ندع

.الطابعة مع ودةالمز الوثائق اجعر.١

. www.hp.com/support على HP بلق من ريالفو للدعم يبالو قعمو رز.٢

:يةلتالا اتالميز تضمني وهو اء،الخبر دعمو تجاتنلمبا تعلقت التي ماتالمعلو حدثأ على لللحصو المصادر عسرأ تبرعي ولذا. HP عملاء يعلجم HP من ريالفو الدعم فرتوي

نتنترالإ على هلينالمؤ الدعم خصائييأ لىا يعسرلا لصوالو●

للطابعة يلغشتلا امجبرو امجللبر ثاتيتحد●

شائعةلا شاكللما لحل يمةق ماتمعلو●

.الطابعة يلجست ندع لديك فرتوت HP من يةبارخا اتنوقو الدعم بيهاتنت للطابعة، يةطياتحا ثاتيتحد●

.HP لـ الدعم كزبمر اتصل.٣

.اللغةو نطقةلما/بلدلاو الطابعة سبح الدعم اتيارخ فرتو مدى تتفاوي

هاتفلا عبر HP دعم

.اللغةو نطقةلما/بلدلاو الطابعة سبح هفرتو مدىو هاتفيلا الدعم اتيارخ تلفتخ

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

هاتفلا عبر الدعم ةفتر●

يةفتها مكالمة اءجرا يةفيك●

الدعم اتفهو قامرأ●

هاتفلا عبر الدعم ةفتر انتهاء بعد●

هاتفلا عبر الدعم ةفتر

روبا،وأ في هاتفلا عبر الدعم ةفتر مدى فةلمعر). يكسسكالم ذلك في بما( يةنيتاللا يكامرأ وفي هاديلا يطلمحا على المطلة ياسالاأ لدوو يةلشمالا يكامرأ في احدو عام لمدة ًمجانا هاتفلا عبر الدعم على لالحصو يمكن  
.اتفهولا كةشرل العادية مالاوالر يقبطت يتم.  www.hp.com/support رز يا،قيفراو الاطوالأ قشرلا
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يةفتها مكالمة اءجرا يةفيك

:يةلتالا ماتالمعلو تقديمل اًتعدسسم كن". HP دعم" بخدمة الإتصال ندع الطابعةو تريوبكملا جهاز بجانب تكون نأ يجب

)HP Deskjet Ink Advantage 2645 ثلم الطابعة على دجومو( تجنلما اسم●

)شةطوللخر لصوالو باب داخل نمدو( تجنلما رقم●

)الطابعة من سفليلا وأ الخلفي ءالجز على نمدو( سليلستلا الرقم●

ما شكلةم ثحدو ندع مامكأ هرظت التي الاائلالر●

:ئلةسالاالأ هذه على جاباتالإ●

بل؟ق من شكلةلما هذه حدثت هل—

شكلة؟لما هذه ثلم يذفنت ارتكر نككيم هل—

ا؟ًبيتقر شكلةلما هذه ثحدو قتو في تريوبكملا لىا جديدة امجبر وأ ةجهزأ يةأ ضافةبا قمت هل—

؟)الخ الطابعة، نقل عدية،ر عاصفة ثلم( شكلةلما هذه ثحدو بلق خرأ شيء يأ حدث هل—

الدعم اتفهو قامرأ

. www.hp.com/support ةزيار جاءالر المكالمات، يفلتكا عن ماتمعلوو الدعم قامربأ HP قائمة حدثأ على لللحصو

هاتفلا عبر الدعم ةفتر انتهاء بعد

/HP: www.hp.com بلق من ريالفو للدعم يبالو قعمو على اًيضأ الدعم فرتوي قد. يةفضاا مالاور دفع مقابل HP بلق من دعم على لالحصو يمكن هاتف،لا عبر الدعم ةفتر انتهاء بعد
support  .زعبمو اتصل HP الدعم اتيارخ على فتعرلل فيها تقيم التي نطقةلما/بلدلل المخصص الدعم هاتف برقم اتصل وأ.

 للضمان يةفضاا اتيارخ

 الضمان نطقةم شفتكا ثم تكغلو تكقطنم/بلدك حدد ، www.hp.com/support ةبزيار قم. يةفضاا مالاور نظير HP Deskjet 2640 series لـ الاعةالمو الخدمات خطط فرتوت
.الاعةالمو الخدمات خطط لحو ماتمعلو على لللحصو الخدماتو
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اجدرالأ هيزتج

اجخرالإ جدر تحفا

.باعةطلا بدءل اجخرالإ جدر تحف يجب▲

شاتطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ

.باعةطلا بدءل شاتطوالخر باب غلق يجب▲

.ماتالمعلو من يدللمز ذلكو نتنترالإ لىا تقالنللا ناه انقر
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الطابعة شلف

.باعةطلا شلف حل

.HP كةشرب اتصل شكلة،لما حل من تمكنت لم ذاا. هاليغشت ثم الطابعة يلغشت يقافا▲

.ساعدةلما لطلب HP دعم كزبمر الإتصال جاءالر 
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الحبر شةطوخر في شكلةم
شاتطوخر بدالتالاا اجعر مات،المعلو من يدللمز. شاتطوالخر بدالتالاا بجر شكلة،لما حل يتم لم ذاا. شةطوالخر صلاتمو يفظنتب قم شكلة،لما ارتمرسالاا حالة في. يبهاكتر عادةا ثم الحبر شةطوخر الةزبا ًولإأ قم  

.٦١ صفحة في الحبر

الحبر شاتطولخر تلامسلا نقاط يفظنتب قم

جمني قد. يقةقد 30 من كثرلأ الطابعة جخار الحبر شاتطوخر كبتر وصىُي. ممكن قتو عسربأ الطابعة في الحبر شاتطوخر يبكتر عادةا من كدتأ. يلةلق دقائق ىالاو يفظنتلا اءجرا قتغرسسي لإ:يهبنت  
.الحبر شاتطوخرو باعةطلا سؤور من كل تلافا ذلك عن

.الطاقة يلغشت من تحقق.١

.الاطالو لىا باعةطلا بةعر تقلنت حتى تظرنا ثم شاتطوالخر باب تحفا.٢

.تحكملا حةبلو امضالو شةطوالخر باحصم ليهاا شيري التي الحبر شةطوخر الةزبا قم.٣

.الحبر شةطوخر في يةئهرباكلا تلامسلا نقاط ضعمو حددو علىلأ منها سفليلا ءالجز يهجتو مع انبهاجو من الحبر شةطوخر سكمأ.٤

.باعةطلا شةطوبخر اللون يةبهذ نقاط عن ةبارع هي يةئهرباكلا تلامسلا نقاط

.سالةنلا من يةلخاو جافة قماش بقطعة فقط تلامسلا نقاط سحما.٥

.شةطوالخر على خرأ مكان في ادمو يةأ وأ حبر يأ الاكب عدمو فقط، تلامسلا نقاط لمس اعاةمر يجب:يهبنت
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.باعةطلا سأر في دةجوالمو تلامسلا نقاط حدد الطابعة، داخل.٦

 .الحبر شةطوبخر تلامسلا نقاط افقتول المخصصةو اللون يةسالانحا ءاتتونلا عةمجمو هي بالطابعة تلامسلا نقاط

.تلامسلا نقاط سحلم سالةنلا من يةلخاو جافة قماش قطعة تخدمسالاا.٧

.الحبر شةطوخر يتبثت عادةبا قم.٨

.الخطأ الاالةر تفاءخا من كدتأ ثم, الحبر شةطوخر لىا لصوالو باب غلقأ.٩

.ىخرأ ةمر هاليغشتب وقم الطابعة يلغشت قفوفأ ،الخطأ الاالةر تلقىت التز لإ نتك ذاا.١٠

باعةط شةطوخر االاطةبو HP Deskjet 2640 series الطابعة يلغشت من تمكنتل احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامسالااو التهازا نككيم شاكل،م يةأ يشطاالخر حدأ لك بتبسالا ذاا:ملاحظة  
.فقط احدةو

.ماتالمعلو من يدللمز ذلكو نتنترالإ لىا تقالنللا ناه انقر
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قدمأ يلج من شاتطوخر
.الضمان انتهاء تاريخ علي رثوعلاو شةطوالخر غلاف من الخارجي ءالجز شاهدةم خلال من شةطوللخر حدثأ صدارا يفتعر نككيم الحالإت معظم في. شةطوالخر هذهل حدثأ صدارا تخدامسالاا لىا تاجحتسالا

.بدالتالاللا وأ ساعدةملل HP بدعم اتصل قدم،أ يلج من شةطوالخر كانت ذاا. شةطوالخر من الحديث صدارالإ هو هذاف تاريخ،لا يمين لىا سافاتم عدة بجانب" v1" بتوكم كان ذاا

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر 
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ARWW أقدم جيل من خرطوشات ٩٤



يةنفلا ماتالمعلوأ

.HP Deskjet 2640 series هازلج يةلالدو يةيمظنتلا ماتالمعلوو يةنفلا اصفاتالمو سمقلا هذا لناوتي

.HP Deskjet 2640 series مع ودةالمز عةبوطالم الوثائق اجعر اصفات،المو من يدالمز على لللحصو

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

 Hewlett-Packard كةشرب الخاصة اتشعارالإ●

اصفاتالمو●

●Environmental product stewardship program )تجاتنلما على يئيبلا افشرالإ برنامج(

يةيمظنتلا اتشعارالإ●
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 Hewlett-Packard كةشرب الخاصة اتشعارالإ
.شعارا نبدو ييرغتلل ندتسلما هذا في دةارالو ماتالمعلو تخضع

 الضمانات نا. شرنلاو بعطلا قحقو انينقو يهلع نصت ما ناءثتسالابا ،Hewlett-Packard كةشر من بقسسم تابيك تصريح نبدو جمتهاتر وأ هاليتعد وأ المادة هذه سخن ظريُح. ظةمحفو قالحقو كافة
 عن يتهالوسؤم HP كةشر تخليو. يةفضاا كفالة ثابةبم نهأ على ناه ردو مما ّاياأ بارتعا عدم يجبو. الخدماتو تجاتنلما هذه ثلبم فقةالمر يحةالصر الضمان ياناتب ضمن رةشونم HP خدماتو تجاتنلم يدةحالو
.ندتسلما هذا في ردتو الحذف عن ناتجة خطاءأ يةأ وأ يةيرتحر وأ يةنف خطاءأ يةأ

 .Hewlett-Packard Development Company, L.P كةشرل ظةمحفو 2013 شرنلا قحقو© 

Microsoft® وWindows® وWindows® XP وWindows Vista® وWindows® 7 وWindows® 8 كةشر لصالح سجلةم يةتجار علامات عن ةبارع 
Microsoft.
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اصفاتالمو
. www.hp.com/support على تجنلما ياناتب رقةو اجعر تج،نلما اصفاتمو من يدمز على لللحصو. سمقلا هذا فيHP Deskjet 2640 series لـ يةنف اصفاتمو فرتو يتم

نظاملا باتلطتم●

يةئيبلا اصفاتالمو●

دخالالإ جدر الاعة●

اجخرالإ يةحاو الاعة●

رقالو حجم●

رقالو زانوأ●

باعةطلا اصفاتمو●

سخنلا اصفاتمو●

الضوئي سحلما اصفاتمو●

الفاكس اصفاتمو●

باعةطلا دقة●

يلغشتلا الالامة●

شةطوالخر يةجتانا●

يةتصو ماتمعلو●

نظاملا باتلطتم

 .Readme ملف في دةجومو نظاملاو البرنامج باتلطتم

. www.hp.com/support على نتنترالإ على HP لـ يبالو قعمو رز الدعم،و يلغشتلا نظامب تعلقةم يةلبقتسسم اتصدارا لحو ماتمعلو على لللحصو

يةئيبلا اصفاتالمو

)نهايتهرف جةدر 90 لىا نهايتهرف جةدر 59( يةئوم جةدر 32 لىا يةئوم جةدر 15: به الموصى يلغشتلا ةارحر جةدر مدى●

)نهايتهرف جةدر 104 لىا نهايتهرف جةدر 41( يةئوم جةدر 40 لىا يةئوم جاتدر 5: بها حسمولما يلغشتلا ةارحر جةدر معدل●

ىالقصو ندىلا نقطة هي يةئوم جةدر 28 ثفة؛كتم غير يةبسن بةطور% 80 لىا% 15: بةطوالر●

)نهايتهرف جةدر 140 لىا نهايتهرف جةدر 40(- يةئوم جةدر 60 لىا يةئوم جةدر 40–): ينتخزلا( يةليغشتلا غير ةارالحر جةدر مدى●

.يففط شكلب اًهشوم HP Deskjet 2640 series اجخرا يكون نأ الممكن من ،ٍعال يسيطناغموهرك حقل دجوو في●

.يةلعا يةسسيطناغم مجالإت دجوو احتمال عن ناتجةلا ضاءالضو يللقتل ذلك من قلأ وأ تارمأ 3 طوله USB كابل تخدامسالابا HP كةشر توصي●

دخالالإ جدر الاعة

50 حتى]): ًطلار 20[ ٢م/جم 80( العادي رقالو من رقاتو

5 حتى: فظرالأ
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20 حتى: سهرفلا بطاقات

20 حتى: رالصو رقو من رقاتو

اجخرالإ يةحاو الاعة

30 حتى]): ًطلار 20[ ٢م/جم 80( العادي رقالو من رقاتو

5 حتى: فظرالأ

10 حتى: سهرفلا بطاقات

10 حتى: رالصو رقو من رقاتو

رقالو حجم

.الطابعة برنامج اجعر تمدة،عالم الاائطالو حجامبأ كاملة قائمة على لللحصو

رقالو زانوأ

)ًطلار ٢٤ لىا ١٦( ٢م/جم ٩٠ لىا ٦٤ من: عادي رقو

)ًطلار ٢٤ لىا ٢٠( ٢م/جم ٩٠ لىا 75 من: فظرالأ

)سهرفلا بطاقاتل طالرأ ١١٠ قصىأ بحد( ٢م/جم ٢٠٠ حتى: بطاقاتلا

)ًطلار 75( ٢م/جم 280 حتى: رالصو رقو

باعةطلا اصفاتمو

ندتسلما يدقعت سبح تلفتخ باعةطلا عاتسر●

الطلب سبح inkjet يةارحر باعةط: يقةالطر●

PCL3 GUI: اللغة●

سخنلا اصفاتمو

يةقمالر رةالصو معالجة●

ازالطرو ندتسلما يدقعت لمدى اًفقو باعةطلا عاتسر تلفتخ●

الضوئي سحلما اصفاتمو

صةبولا في نقطة 1200×  1200: الدقة●

.الضوئي الماسح برنامج اجعر ،)dpi( صةبولا في نقاطلا دقة لحو ماتالمعلو من يدللمز

)مادير ىتوسسم 256( مادير بت 8 ان،لوأ بت 24: انلوأ●

سم 29.7×  21.6: جاجيالز سطحلا من سحملل حجم قصىأ●
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الفاكس اصفاتمو

.انلوبالأ وأ دالاوالأو يضببالأ ساتكالفا بالقتسالاا/الاالرا●

.يعسر طلب 99 لىا يصل ما●

 ةذاكر تخدمسستو لطوأ ًتاقو قتغرسست فالاو علىالأ حضوالو ذات وأ ًيداقعت كثرالأ الصفحات). يةسالاياق بدقة ITU-T Test Image #1 لىا اًنادتالاا( صفحة 99 لىا الاعتها تصل ةذاكر●
.كبرأ

.ًيدويا هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا●

).ازالطر سبح تلفتخ( اتمر خمس حتى الخط شغالنا ندع اًيئتلقا الرقم طلب عادةا●

).ازالطر سبح تلفتخ( تينمر وأ احدةو ةمر دالر عدم ندع اًيئتلقا الرقم طلب عادةا●

.شاطنلاو يدكتألا يرتقار●

.خطاءالأ يححصت ضعو مع CCITT/ITU Group 3 فاكس●

.يةنثالا في يلوبايتك 33.6 عةسرب بث●

ًتاقو قتغرسست فالاو علىالأ حضوالو ذات وأ ًيداقعت كثرالأ الصفحات). يةسالاياق بدقة TU-T Test Image #1 لىا اًنادتالاا( يةنثالا في يلوبايتك 33.6 ندع للصفحة ٍانثو 4 عةسر●  
.كبرأ ةذاكر تخدمسستو لطوأ

.المكالمات على دالر جهاز/الفاكس بين ليأ يلتحو مع نينالر شافتكا●

)صةبولا في نقطة( ياسيق)صةبولا في نقطة( يققد 

98×  196208×  208دالاوأ

200×  200208×  208ملون

باعةطلا دقة

دةسولما ضعو

صةبولا في نقطة 300×  300: دالاوالأ معالجة/اللون دخالا●

تلقائي): انلوالأ/دالاوالأ( اجخرالإ●

العادي ضعالو

صةبولا في نقطة 300×  600: دالاوالأ معالجة/اللون دخالا●

تلقائي): انلوالأ/دالاوالأ( اجخرالإ●

فضلالأ العادي ضعالو

صةبولا في نقطة 600×  600: دالاوالأ معالجة/اللون دخالا●

تلقائي): انلوالأ/دالاوالأ( اجخرالإ●
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رللصو فضلالأ ضعالو

صةبولا في نقطة 600×  600: دالاوالأ معالجة/اللون دخالا●

تلقائي): انلوالأ/دالاوالأ( اجخرالإ●

)DPI( صةبولا في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو

صةبولا في نقطة 1200×  1200: دالاوالأ معالجة/اللون دخالا●

)انلوبالأ( سنمح صةبولا في نقطة 1200×  4800 ،)دالاوبالأ( تلقائي: اجخرالإ●

يلغشتلا الالامة

.HP كةشر بلق من المقدمين الطاقة لمحوو الطاقة كابل مع فقط تخدمهسالاا:ملاحظة

شةطوالخر يةجتانا

.ةالمقدر شةطوالخر يةجتانا عن ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو www.hp.com/go/learnaboutsupplies ةبزيار تفضل

يةتصو ماتمعلو

.www.hp.com/support: لىا تقلنا. HPلـ يبالو قعمو من يةتصو تعليمات على لالحصو نككيمف نت،نترالإ لىا لصوالو تكعتطاسالابا كان ذاا
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Environmental product stewardship program )على يئيبلا افشرالإ برنامج 
)تجاتنلما

 داءأ على الحفاظ مع ممكن، حد دنىأ لىا ادالمو عدد يللقت تم يثح. يرتدولا عادةا على ساعدي نمطب تجنلما تصميم تم. يمةلالا ئةيب في دةالجو يةلعا تجاتنم فيرتوب مةملتز Hewlett-Packard نا
التهازاو ليهاا لصوالو كذلكو يلات،صتولا من هاغيرو يتبثتلا ناصرع قعمو فةمعر هولةسب يمكن يثح. هولةسب هاضعب عن هالصفب سمحت يقةبطر المتماثلة غير ادالمو تصميم تم. سليملا شكللبا هافئظالو الطابعة  

.صلاحالإو الفك ياتلعم يلهستل ذلكو عةسرب ليهاا لصوللو يةهمالأ بالغة اءجزالأ تصميم تم. العادية يةعناصلا اتدوالأ تخدامسالابا

):ئةيبلا بحماية HP’s امالتز( Commitment to the Environment يبو قعمو ةبزيار قم مات،المعلو من يدلمز

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

ئةيبلبا خاصة يحاتملت●

رقالو تخدامسالاا●

يةكيتالابلالا ادالمو●

 ادللمو منالأ تخدامسالاالا ياناتب راقوأ●

يرتدولا عادةا برنامج●

 HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةا برنامج●

الطاقة االاستهلاك●

سكونلا ضعو●

تخدمينسسلما االاطةبو تالفةلا ةجهزالأ من تخلصلا●

يةئيايمك ادمو●

)الصين( سامةلاو ةالخطير ادالمو لجدو●

)ياناكروأ( ةالخطر ادالمو حظر●

)ندهلا( ةالخطر ادالمو حظر●

ندالهو في يةبطارلا من تخلصلا●

انتايو في بطارياتلا من تخلصلا●

ريككلوالبر حامض ملح مادة نشأب يانريفولكا ولإية خطارا●

ئةيبلبا خاصة يحاتملت

 .ئةيبلبا الخاصة HP اتبادرم لحو ماتالمعلو من ٍيدمز على لللحصو ية؛ئيبلا داتبارلماو امجللبر HP قعمو ةبزيار تفضل. يةئيبلا ثارهمأ يللقت على عملائها ساعدةبم HP كةشر متلتز

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

رقالو تخدامسالاا

.EN 12281:2002 و DIN 19309 لـ اًفقو هيرتدو المعاد رقالو تخدامسالالإ ملائم تجنلما هذا

يةكيتالابلالا ادالمو

.تجنلما تخدامسالاا عمر نهاية في يرتدولا عادةا اضغرأ جلأ من يكتالابلالا على فتعرلا ةقدر سينتح نهاشأ من التي يةلالدو المعايير سبح امجر 25 عن يدتز التي يةكيتالابلالا يارغلا قطع ييزتم يتم
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ادللمو منالأ تخدامسالاالا ياناتب راقوأ

:على HP يبو قعمو من) MSDS( ادالمو الالامة ياناتب اتشرن على لالحصو يمكن

www.hp.com/go/msds 

يرتدولا عادةا برنامج

 على يةنولكترالإ تجاتنلما يرتدو عادةا اكزمر كبرأ من اًعدد يملكون الذين كاءشرلا لىا ضافةبالإ ناطق،لما/بلدانلا من العديد في يرتدولا عادةاو تجاتنلما تجعاتمر امجبر من اًايدمتز اًعدد HP كةشر حتطر
:ةزيار يرجى ،HP تجاتنم يرتدو عادةبا تعلقةلما ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو. ًاعيوسش كثرالأ تجاتهانم بعض يعب عادةا يقطر عن دارالمو على HP تحافظ. العالم ىتوسسم

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

 HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةا برنامج

 .ًمجانا تخدمةسسلما الحبر شاتطوخرو باعةطلا شاتطوخر يرتدو عادةا في ساعدكيو ناطق،لماو بلدانلا من العديد في HP Inkjet من ماتتلزسسلما يرتدو عادةا برنامج فرتوي. ئةيبلا بحماية HP كةشر متلتز
:تاليلا يبالو قعمو رز مات،المعلو من يدللمز

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

الطاقة االاستهلاك

 العلامة هرظتسالا. يرتصولا معدات تخص التيو تحدةلما الولإيات في ئةيبلا حماية ةزارلو ENERGY STAR اصفاتمو مع ®ENERGY STAR شعار تحمل التي يرتصولاو باعةطلا معدات افقتوت
 :ENERGY STAR مع افقةتولما يةيرتصولا تجاتنلما على يةلتالا

www.hp.com/go/energystar: في ENERGY STAR مع افقةتولما يرتصولا تجاتنم زبطر الخاصة ماتالمعلو من يدالمز تقديم تم

سكونلا ضعو

.سكونلا ضعو في العمل ندع يارتلا خفض يتم

.لالخمو من دقائق 5 اليحو بعد سكونلا ضعلو تدخل فسوف للطابعة، وليالأ عدادالإ بعد

سكونلا ضعو لىا قتالو ييرغتل

. افقمو على اضغط ثم ، يلاتضفت تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

.بالمطلو يارلخا حدد ثم ،)سكونلا( Sleep حدد.٢
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تخدمينسسلما االاطةبو تالفةلا ةجهزالأ من تخلصلا

 من تخلصلا يقطر عن ئةيبلاو الصحة على المحافظة يةلوسؤم عاتقك على تقع ذلك، من ًبدلإو. نهم تخلصلا ندع ىخرالأ يةلالمنز نفاياتلا مع تجنلما تضع لإأ يعني مزالر هذا

 من ٍيدمز على لللحصو. سستهلكةلما يةنولكترالإو يةئهرباكلا ةجهزالأ نفايات يعنصت عادةا اضغرلأ المخصصة نفاياتلا جمع اكزمر حدلأ هايملستب هاكلسستهت التي ةجهزالأ نفايات

.http://www.hp.com/recycle يبالو قعمو ةزيار وأ نفايات،لا جمع بخدمة الإتصال يرجى مات،المعلو

يةئيايمك ادمو

 REACH  )Regulation EC No 1907/2006 ofثلم يةنالقانو باتلطتلما مع افقتولل ةورالضر سبح ناتتجانم في يةئيايمكلا ادالمو نشأب نائلعملا ماتمعلو تقديمب HP كةشر متلتز
the European Parliament and the Council( .في تجنلما هذال بةسسنلبا يةئيايمكلا ماتالمعلو يرتقر على رثوعلا يمكن :www.hp.com/go/reach.

)الصين( سامةلاو ةالخطير ادالمو لجدو

)ياناكروأ( ةالخطر ادالمو حظر
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)ندهلا( ةالخطر ادالمو حظر

ندالهو في يةبطارلا من تخلصلا

انتايو في بطارياتلا من تخلصلا

ريككلوالبر حامض ملح مادة نشأب يانريفولكا ولإية خطارا
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يةيمظنتلا اتشعارالإ
 .فيها تقيم التي نطقةلما/بلدلا في يةيمظنتلا ئاتيهلا من تجنلما باتلطتم مع HP Deskjet 2640 series جهاز افقتوي

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم●

FCC يانب●

رياكو في تخدمينسسملل شعارا●

●VCCI )ئةفلا B (يابانلا في تخدمينسسملل افقتولا يانب

الطاقة الالك عن يابانلا في تخدمينسسملل شعارا●

يانلمالأ ضاءالضو بعاثنا يانب●

روبيوالأ للاتحاد يميظنتلا شعارالإ●

يانلماأ في يةئالمر وضبالعر يةنعالم العمل ماكنأ صبخصو يانب●

افقتولا علانا●

FCC باتلطتم: يةكيمرالأ اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا●

نديةكلا اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا●

يةبرووالأ تصاديةقالا نطقةلما في تخدمينسسملل شعارا●

يةنلماالأ اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا●

يالاالاترأ في سلكيلا الفاكس يانب●

يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم

 HP Deskjet Ink( يقسوتلا اسمو يميظنتلا الرقم هذا بين الخلط عدم جب. SNPRH-1203 هو تجكنبم الخاص يميظنتلا ازالطر رقم. ازللطر يميظنت رقم يينعت تم يمي،ظنتلا يفتعرلا اضغرلأ
Advantage 2645 All-in-One، ( تجنلما قامرأ وأ) لخاD4H22A, D4H22B, D4H22C، لخا.(
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FCC يانب

رياكو في تخدمينسسملل شعارا

VCCI )ئةفلا B (يابانلا في تخدمينسسملل افقتولا يانب
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الطاقة الالك عن يابانلا في تخدمينسسملل شعارا

يانلمالأ ضاءالضو بعاثنا يانب

روبيوالأ للاتحاد يميظنتلا شعارالإ

:يةلتالا روبيوالأ الاتحاد جيهاتتو مع CE علامة تحمل التي تجاتنلما افقتوي

EC/2006/95 نخفضلما هدلجا جيهاتتو●

EC/2004/108 رقم EMC يهجتو●

بقطني يثماح, Ecodesign Directive 2009/125/EC يهجتو●

.HP من هفيرتو يتم الذيو يحةصح CE علامة يحمل بناوتم يارت لمحو خلال من له الطاقة فيرتو َطشر تجنلما هذال CE افقتو يصلح

:تاليلا روبيوالأ الاتحاد يهجتول يةسالاالااالأ باتلطتلما مع اًيضأ افقتوي نهفا ية،كلالااللا وأ/و يةكلسلا الإتصالإت ظائفبو تجنلما هذا تعتم حالة في

EC/1999/5 رقم R&TTE يهجتو●

 لعائلة وأ تجنلما هذال HP كةشر بلق من الصادر ربيوالأ بالإتحاد الخاص افقتولا علانا في دهاسر تم التيو) يةبروالأ المعايير( ربيوالأ الاتحاد يسيمقا مع افقتولا لىا جيهاتتولا هذه مع افقتولا شيري
 ).بحثلا بعمر في تجنلما رقم تبكا( www.hp.com/go/certificates: تاليلا يبالو قعمو على وأ تجنلما وثائق في ماا) فقط يةنجليزبالإ( فرتولماو هذه تجاتنلما

:تجنلما على تينعضوالمو افقتولا علامتي حدىا يقطر عن افقتولا لىا ةشارالإ تتم

 .اطو يلليم 10 حتى الطاقة ئةف نطاق في ،®Bluetooth ثلم روبيوالأ الاتحاد جاءرأ في تظمةنلما الإتصالإت تجاتنلمو للاتصالإت المعدة غير تجاتنملل

).CE علامة بجانب قامرأ 4 من المكون يكلهلا رقم دخالا يتم ذلك، بقطني ندماع( للاتصالإت ناالاقةتلما غير روبيوالأ الاتحاد تجاتنلم بةسسنلبا
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.تجنلما على دجوالمو يةيمظنتلا ياناتبلا ملصق اجعر

ندالنفو يانتوسالااو كالدنمارو يكسشتلا ريةهوجمو صقبرو بلغارياو يكاجلبو سانملا: يةلتالا ربيوالأ والاتحاد EFTA ناطقم/بلدان في تجنلما بهذا الخاصة يةكلالااللاو يةكلسلا الإتصالإت ياتنمكاا تخدامسالاا يمكن  
 المملكةو اسريالاوو يدسولاو يانباسالاأو يانيفالالوو ياكفاالالو ريةهوجمو تغالالبرو ندالبوو ويجالنرو ندالهوو مالطاو رجبومسكلوو ياناتولو تاينسشنتسشيلو يافتولإ ياليطااو نداليرأو ندالسيأو نغارياهو يونانلاو يانلماأو سانفرو
 .تحدةلما

.يةناظرتلا اتفهولا بكاتسشب يلصتولل) تجاتنلما بكافة اًفقمر يسل( هاتفلا صلمو يعد

يةكلالالإ LAN ةجهزأ على يتوتح التي تجاتنلما

 يةلالدو عداداتالإ بطض من كدتأ. تاحةلما اتنوقلا تحديد وأ فقط الداخلي تخدامسالاالا ثلم يةكلالااللا LAN بكاتسش يلغشت لىا بةسسنلبا خاصة باتلطتم وأ باتجاو على نةيعم لدو نصت قد●
.اًيحصح يةكلالااللا بكةسشلل

سانفر

 لىا تزيغاهرم 2400 من حاويتر الذي دديالتر نطاقلا لإا تجنلما هذا تخدمسسي نأ زيجو لإ: نةيعم ديوق يقبطت يتم تج،نلما بهذا الخاصة تزيغاهرغ-2.4 يةكلالالإ LAN بكةسش يلغشت●
 2400 بين ما حاويتر الذي دديالتر نطاقلا تخدامسالاا يمكن, لالمنز جخار تخدامسالاالا لىا بةسسنلبا ماأ. فقط يةلالمنز يقاتبطتلل ذلكو) 13 لىا 1 من اتنوقلا( ًكاملا تزيغاهرم 2454

.www.arcep.fr اجعر, باتلطتلما خرأ على للاطلاع. فقط) 7 لىا 1 من اتنوقلا( تزيغاهرم 2483.5 و تزيغاهرم

:هي يةيمظنتلا ونشؤلا صبخصو الإتصال جهة

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

يانلماأ في يةئالمر وضبالعر يةنعالم العمل ماكنأ صبخصو يانب
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افقتولا علانا
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FCC باتلطتم: يةكيمرالأ اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا
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نديةكلا اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا

يةبرووالأ تصاديةقالا نطقةلما في تخدمينسسملل شعارا
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يةنلماالأ اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا

يالاالاترأ في سلكيلا الفاكس يانب

ARWW التنظيمية الإشعارات ١١٢



يةفضاالإ الفاكس عداداتاب

.هاتفلا خط نفس على لديك تكون قد خدماتو اتهيزتج يةأ تخدامسالابا نجاحب هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا من تمكنت يثبح الطابعة عدادا يقةطر تعلمت سم؛قلا هذا في

)HP ()Mac OS X من عدادالإ ساعدم( HP Setup Assistant وأ) Windows) (الفاكس عدادا معالج( Fax Setup Wizard تخدامسالاا كذلك نككيم:يحملت
 بعد. الطابعة مع تهيبثتب قمت الذي HP برنامج خلال من اتدوالأ هذه لىا لصوالو نككيم. الفاكس سةيوتر ماتمعلوو دالر ضعو ثلم عة،سرب هامةلا الفاكس عداداتا بعض عدادا في ساعدتكم ضبغر
.الفاكس عدادا كماللإ سمقلا هذا في دةارالو اءاتجرالإ بعتا ات،دوالأ هذه يلكغشت

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكس ظائفو عدادا●

الفاكس عدادا بارتخا●
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)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكس ظائفو عدادا
.ًازياتوم وأ ًسلالسم ماا هاتفلا نظام لكون اًفقو تلفتخ قد الفاكس عدادا لحو شاداترالإ نا. تكقطنم/بلدك في تخدمسسلما هاتفلا نظام حدد ها،لباقتسالااو ساتكالفا الاالرلإ الطابعة عدادا في بدءلا بلق

يازتولما هاتفلا نظام فيها تخدمسُسي ناطقم/بلدان   ١-ب لجدو

يلازالبريالاالاترأتيننجرالأ

الصينيليسشنداك

ندهلايونانلايابملوكو

يابانلانداليرأياسسينندوا

ماليزيايةنيتاللا يكامرأرياكو

ندالبوبينلفلايكسسكالم

ديةسعولا يةبالعر المملكةياسالاورتغاللبر

انتايويانباسالاارةنغافوسالا

ويلافنزيةكيمرالأ تحدةلما الولإياتتايلاند

  نامتيف

ةجهزأو اتفهولاو دمالمو ةجهزأ( كةشترلما هاتفلا ةجهزأ في صلالمو عنو سمحي لإ سلي،لستلا هاتفلا نظام  في. اًيلسلست هاتف نظام لديك نأ تمللمحا فمن ل،الجدو في تكقطنم/بلدك ىتر تكن لم ذاا●  
.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم ةجهزالأ كافة يلصتو يجب ذلك، من ًبدلإ. الطابعة على "EXT-2" نفذبم  الظاهر يلصتولبا) المكالمات على دالر

ةجهزأ يلصتو من نككيم هذا. به فقمر ضافيا حائط بسقم على الطابعة مع ودالمز هاتفلا الالك يتويح قد ية،لسلستلا هاتفلا نظمةأ تخدمسست التي ناطقلما/بلدانلا بعض في:ملاحظة  
.به الطابعة يلصتوب متقو الذي الحائط بسقبم ىخرأ اتصالإت

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

-2" نفذم تخدامسالابا هاتفلا بخط كشترم هاتف جهاز يلصتو نككيم ي،ازتولما هاتفلا نظام  في. يازتولما عنولا من هاتفي نظام لديك يكون فقد ل،الجدو في ًدةارو تكقطنم/بلدك كانت ذاا●
EXT" الطابعة من الخلفي ءالجز في.

.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم هازلجا يلصتول الطابعة مع ويدهتز يتم الالكين من مكون هاتف الالك تخدامسالابا HP توصي ي؛ازتوم هاتف نظام لديك كان ذاا:ملاحظة

.اتفهولا كةشر اجعفر), يازتوم وأ سللستم( لديك دجوالمو هاتفلا نظام عنو من ًكداتأم تكن لم ذاا

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

بكتكم وأ لمنزلك يححصلا الفاكس عدادا اختر●

)يةتصو مكالمات بلا( نفصلم هاتف خط: أ الحالة●

DSL مع الطابعة عدادا: ب الحالة●

ISDN خط وأ PBX هاتف نظام مع الطابعة عدادا: ج الحالة●

الخط نفس على ةمميز نينر خدمة مع فاكس الاالرا: د الحالة●

كشترلما الفاكس/تالصو خط: هـ الحالة●

صوتي يدبر مع كشترلما الفاكس/تالصو خط: و الحالة●

ARWW )المتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس وظائف اعداد ١١٤



)يةتصو مكالمات بالقتسالاا نبدو( تريوبكملا دممو مع كشترم فاكس خط: ز الحالة●

تريوبكملا دممو مع كشترلما الفاكس/تالصو خط: ح الحالة●

المكالمات على دالر جهاز مع كشترم فاكس/تصو خط: ط الحالة●

المكالمات على دالر جهازو تريوبكملا دممو مع الفاكس/تالصو خط: ي الحالة●

الصوتي يدالبرو تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الإتصال دممو مع كشترلما الفاكس/تالصو خط: ك الحالة●

بكتكم وأ لمنزلك يححصلا الفاكس عدادا اختر

يةبتكالم ةجهزالأ بعض يلصتو لىا تاجتح قد نكلأ ًهاما هذا يعد. الطابعة مع هاتفلا خط نفس كشارتت التي) جدتو نا( الخدماتو ةجهزالأ اعنوأ فةمعر يجب نجاح،ب هالباقتسالااو ساتكالفا الاالربا يامقلل  
.نجاحب هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا من تمكنت نأ بلق الفاكس عداداتا بعض ييرغت لىا تاجتح قد نكأ كما بالطابعة، ًةباشرم

.١١٤ صفحة في )يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكس ظائفو عدادا اجعر. ًازياتوم وأ ًسلالستم بك الخاص اتفهولا نظام كان ذاا ما حدد.١

.بك الخاص الفاكس خط كشارت التي الخدماتو ةجهزالأ عةمجمو حدد.٢

●DSL :قميالر كشترلما خط خدمة )DSL (بك الخاصة الإتصالإت كةشر خلال من) .سمىي قد DSL بـ ADSL تكقطنم/بلدك في(.

●PBX :الخاصة هاتفلا بكةسش نظام )PBX (يةقمر تكاملةم خدمات بكةسش نظام وأ )ISDN.(

.تلفةمخ نينر نماذج مع هاتفلا قامرأ من العديد فيرتو الإتصالإت كةشر خلال من المقدمة المميز نينالر خدمة يحتت: المميز نينالر خدمة●

.الطابعة في الفاكس لمكالمات تخدمهسست الذي هاتفلا رقم نفس على يةتالصو المكالمات بالقتسالاا يتم: يةتصو مكالمات●

 نتفأ ية،لتالا ئلةسالاالأ من يأ على" نعم" تكبجاا كانت ذاا. الطابعة ثلم هاتفيلا الخط نفس على تريوبكملبا خاص هاتفي اتصال دممو جديو: تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الإتصال دممو●
:تريوبكملبا خاص هاتفي اتصال دممو تخدمسست

بكي؟سشلا هاتفيلا يلصتولا يقطر عن تريوبكملا امجبر يقاتبطت منو لىا ًةباشرم هالباقتسالااو ساتكفا الاالربا متقو هل—

بكي؟سشلا هاتفيلا يلصتولا يقطر عن تريوبكملا جهاز على ونيلكترالإ يدالبر الاائلر بالقتسالااو الاالربا متقو هل—

بكي؟سشلا هاتفيلا يلصتولا يقطر عن تريوبكملا جهاز من نتنتربالإ الإتصال نككيم هل—

.الطابعة في الفاكس لمكالمات تخدمهسست الذي ذاته هاتفلا رقم تعملسست التيو يةتالصو المكالمات على دللر جهاز: المكالمات على دالر جهاز●

.الطابعة في الفاكس لمكالمات تخدمهسست الذي ذاته الرقم خلال منو اتفهولا كةشر يقطر عن الصوتي يدالبر خدمة في اكاشتر: الصوتي يدالبر خدمة●

سامقالأ في حالة لكل ةبخطو ةخطو شاداترا جدتو. به الموصى الفاكس عدادا عن ابحث ثم. بكتكم وأ منزلك في عدادالإ ناالابت التي الخدماتو ةجهزالأ عةمجمو يارتخبا قم تالي،لا لالجدو من.٣  
.اللاحقة

 ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالاا من كدتأ. العادي يناظرتلا هاتفلا عدادبا فيها متقو التي يقةالطر نفسب الطابعة عدادبا فقم سم،قلا هذا في بكتكم وأ بمنزلك الخاص عدادالإ صفو عدم ندع:ملاحظة
ناءثأ شاكلم لىا ضتعرت فقد خر،أ هاتف الالك تخدامسالاا ندع. الطابعة من الخلفي ءالجز في LINE-1 يهلع بتوكالم نفذلمبا خرالأ فالطرو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتول بةلعلبا  
.هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

به الموصى الفاكس عدادابك الخاص الفاكس خط كشارت التي ىخرالأ الخدمات وأ ةجهزالأ

DSLPBXالصوتي يدالبر خدمةالمكالمات على دالر لةأهاتفي باتصال تريوبكم دممويةتصو مكالماتالمميز نينالر خدمة

 )يةتصو مكالمات بلا( نفصلم هاتف خط: أ الحالة       
١١٦ صفحة في
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به الموصى الفاكس اعدادبك الخاص الفاكس خط تشارك التي الأخرى الخدمات أو الأجهزة

DSLPBXالصوتي البريد خدمةالمكالمات على الرد ألةهاتفي باتصال كمبيوتر مودمصوتية مكالماتالمميز الرنين خدمة

١١٧ صفحة في DSL مع الطابعة عدادا: ب الحالة      

 خط وأ PBX هاتف نظام مع الطابعة عدادا: ج الحالة      
ISDN ١١٨ صفحة في

 نفس على ةمميز نينر خدمة مع فاكس الاالرا: د الحالة      
١١٨ صفحة في الخط

كشترلما الفاكس/تالصو خط: هـ الحالة        
١١٩ صفحة في

 صوتي يدبر مع كشترلما الفاكس/تالصو خط: و الحالة     
١٢١ صفحة في

 نبدو( تريوبكملا دممو مع كشترم فاكس خط: ز الحالة      

١٢١ صفحة في )يةتصو مكالمات بالقتسالاا

 دممو مع كشترلما الفاكس/تالصو خط: ح الحالة     
١٢٤ صفحة في تريوبكملا

 على دالر جهاز مع كشترم فاكس/تصو خط: ط الحالة     
١٢٧ صفحة في المكالمات

 جهازو تريوبكملا دممو مع الفاكس/تالصو خط: ي الحالة    
١٢٨ صفحة في المكالمات على دالر

 الإتصال دممو مع كشترلما الفاكس/تالصو خط: ك الحالة    
 الصوتي يدالبرو تريوبكملبا الخاص هاتفيلا
١٣٢ صفحة في

)يةتصو مكالمات بلا( نفصلم هاتف خط: أ الحالة

.سمقلا هذا في موضح هو كما الطابعة عدادبا فقم هذا، هاتفلا بخط تصلةم ىخرأ ةجهزأ يةأ لديك يكن ولم ية،تصو مكالمات يهلع تلمسست لإ تقلسسم هاتف خط لديك كان ذاا

للطابعة خلفي نظرم  ١-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدمسالاا2

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد
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تقلسسلما الفاكس خط مع الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.١

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب ساتكالفا بالقتسالااو الاالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة، بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا  
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم.٢

).تاننر( عدادا قلأ لىا دللر رنات عدادا ييرغتب قم) ييارتخا(.٣

.الفاكس عمل تبرخا.٤

.الفاكس بلقتسستو الفاكس الاالرا جهاز لىا الفاكس بالقتسالاا نغمات صدارا في الطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدادا في هاطبضب قمت التي الرنات عدد بعد اًيلأ دبالر الطابعة متقو هاتف،لا نير ندماع

DSL مع الطابعة عدادا: ب الحالة

 .الطابعةو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم بين DSL مرشح يلصتول سمقلا هذا في دةارالو شاداترالإ تخدامسالابا فقم بالطابعة، ةجهزأ يةأ صلتو ولم اتفهولا كةشر يقطر عن DSL خدمة لديك كانت ذاا
.)تكقطنم/بلدك في ADSL بـ DSL سمىي قد. (هاتفلا بخط يحصح شكلب الإتصال من الطابعة تمكنت حتى الطابعة، مع تداخلت قد التي يةقمالر ةشارالإ الةزبا DSL مرشح ميقو

.الطابعة االاطةبو هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا من تمكنت فلن ،DSL مرشح يلصتوب تقم ولم DSL خط لديك كان ذاا:ملاحظة

للطابعة خلفي نظرم  ٢-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

DSL خدمة ودمز بلق من سلكلاو) ADSL وأ( DSL مرشح فرتو يتم2

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدمسالاا3

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

١١٧ الإضافية الفاكس اعدادات   ب الملحق ARWW



DSL مع الطابعة عدادلإ

.DSL ودمز من DSL مرشح على احصل.١

 الخلفي ءالجز في LINE-1 يهلع بتوكالم نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم ،DSL مرشح في حتوفالم نفذلمبا افطرالأ حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.٢
.للطابعة

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

 جدتو قد التي هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا من تمكنت لإ فقد الطابعة،و DSL مرشح بين يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك

.عدادالإ هذا تماملإ هاتفلا الالاكأ من يدالمز على لالحصو لىا تاجتح فقد, فقط احدو هاتف الالك فرتول اًنظر

.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم DSL مرشح من ضافيا هاتف الالك يلصتوب قم.٣

.الفاكس عمل تبرخا.٤

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

ISDN خط وأ PBX هاتف نظام مع الطابعة عدادا: ج الحالة

:يلي بما يامقلا من كدتأف, ISDN لمحو وأ PBX هاتفلا نظام ماا تخدامسالاا حالة في

/بلدلل يححصلا رالمحو عنو لىا الطرفي لالمحو بطض من ا،ًيضأ كد،تأ. هاتفلاو الفاكس تخدامسالالإ المحدد نفذلمبا الطابعة يلصتوب قم ،ISDN نظامل طرفي مهايئ/لمحو وأ PBX تخدمسست نتك ذاا●
.ًانكمم ذلك كان ذاا نطقة،لما

 هدافلأ خرأ اًنفذمو 3 عةالمجمو فاكسو هاتفلل اًاحدو اًنفذم خصصت قد تكون قد ثال،لما يلبالا على. نةيعالم هاتفلا ةجهزلأ نافذلما ينتكو من نككتم ISDN نظمةأ بعض نا:ملاحظة
.شابهم اسم وأ" multi-combi" سمىي قدو تعددة؛م هدافلأ المخصص نفذلما تخدامسالاا لفحاو ،ISDN للمحو الفاكس/هاتفلا نفذبم يلصتولا حالة في شاكلم لىا ضتعرلا ندع. تعددةم

".يلغشت يقافا" لىا تظارنالا ضعو في مكالمة ةميز نينر نغمة بطضب قم, PBX هاتفلا نظام تخدامسالاا حالة في●

سات،كللفا الاالرا يةلعم يأ على المكالمات تظارنا نغمات ششوت. يةضاافتر رةبصو" يلغشت" على هاطبض يتم التي مكالمات تظارنا نغمة على يتوتح يةقمالر PBX نظمةأ من العديد نا:ملاحظة  
.المكالمات تظارنا نغمة يلغشت يقافا يةفيك لحو شاداترا على لللحصو PBX هاتفلا نظام مع ةفرتولما الوثائق اجعر. الطابعة خلال من هالباقتسالاا وأ ساتكالفا الاالرا نككيم ولإ

.الفاكس برقم الإتصال بلق خارجي خط على لللحصو بالرقم بالإتصال قم, PBX هاتفلا نظام تخدامسالاا حالة في●

 هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا من تمكنت لإ فقد بذلك، يامقلا عدم ندع. الطابعةو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم بين يلصتولل ودالمز سلكلا تخدامسالاا من كدتأ●
.لالطو لزيادة يةئهرباكلا ةجهزالأ جرتم من صلةو اءشر نككيمف ا،ًجد اًقصير ودالمز سلكلا كان ذاا. تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

الخط نفس على ةمميز نينر خدمة مع فاكس الاالرا: د الحالة

نحولا على الطابعة عدادبا فقم تلف،مخ نينر ذجنمو منها لكل احد،و هاتف خط على تعددةم هاتف قامرأ على لالحصو لك يحتي ذلك نفا) اتفهولا كةشر خلال من( المميز نينالر خدمة فيً كاشترم نتك ذاا  
.سمقلا هذا في الموضح
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للطابعة خلفي نظرم  ٣-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدمسالاا2

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

المميز نينالر خدمة تعملسستل الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.١

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب ساتكالفا بالقتسالااو الاالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة، بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا  
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم.٢

.بك الخاص الفاكس لرقم اتفهولا كةشر بلق من المخصص ذجنمولا يلائم يثبح المميز نينالر عدادا ييرغتب قم.٣

 كل على دبالر الطابعة متقو فقد بك، الخاص الفاكس لرقم المخصص نينالر نمط يلائم يثبح المميز نينالر بطض عدم حالة في. نينالر نماطأ يعجم على دللر الطابعة بطض تم اضي،افتر شكلب:ملاحظة
.اًبدأ عليها دتر لإ قد وأ الفاكس مكالماتو يةتالصو المكالمات من

 تلك لىا اًنادتالااو سجله،تو دةارالو المكالمات نينر نمط على الطابعة فتعرت ة،الميز هذه االاطةبو .المميز نينالر تحديدل الطابعة تحكم حةلو من نينالر نمط شفك يةصخا تخدامسالاا اًيضأ يمكن:يحملت
.٤٩ صفحة في الطلب عنو بطض اجعر مات،المعلو من يدللمز. بك الخاصة اتفهولا كةشر بلق من الفاكس لمكالمات المخصص المميز نينالر نمط اًيئتلقا تحددسالا المكالمة،

).تاننر( عدادا قلأ لىا دللر رنات عدادا ييرغتب قم) ييارتخا(.٤

.الفاكس عمل تبرخا.٥

 صدارا في الطابعة بدأت ذلك بعد).  دللر رنات عدادالإ( حددتها التي الرنات عدد بعد)  المميز نينالر عدادالإ( تحديدهب قمت الذي نينالر نمط على يتوتح التي دةارالو المكالمات على ليالأ دبالر الطابعة متقو
.الفاكس بلقتسستو الفاكس الاالرا جهاز لىا الفاكس بالقتسالاا نغمات

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

كشترلما الفاكس/تالصو خط: هـ الحالة

.سمقلا هذا في موضح هو كما الطابعة عدادبا فقم هذا، هاتفلا خط على) صوتي يدبر وأ( ىخرأ يةبتكم ةجهزأ يةأ لديك يكن ولم هاتفلا رقم نفس على الفاكس مكالماتو يةتالصو المكالمات بلقتسست نتك ذاا
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للطابعة خلفي نظرم  ٤-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدمسالاا2

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

)ييارتخا( هاتف3

الفاكس/تللصو كشترم خط مع الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.١

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب ساتكالفا بالقتسالااو الاالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة، بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا  
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي

:يلي مما ًاحداو اعمل.٢

.نفذلما بهذا هاتفلا يلصتوب قم ثم الطابعة، من الخلفي ءالجز في EXT-2 يهلع بتوكالم نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا فقم ي،ازتولما عنولا من هاتفلا نظام لديك جديو كان ذاا●

.بها فقمر. حائط بسقم هال الذي و الطابعة كابل قفو ًةباشرم هاتفلا يلصتو نككيم قد سل،لسم هاتف نظام تخدامسالاا ندع●

:ًيدويا وأ ًيائتلقا ماا به، المكالمات على الطابعة دتر فالاو الذي بالالوالأ يارتخا نالأ مكيلز.٣

 هذه في يةتالصو المكالماتو الفاكس مكالمات بين ييزتملا من الطابعة تمكنت لإ. ساتكالفا بالقتسالاوبا دةارالو المكالمات يعجم على دبالر متقوسسف ،اًيلأ مكالمات على دللر الطابعة عدادا حالة في●
 دالر عدادا يلغشتب قم ا،ًيلأ المكالمات على دتر يثبح الطابعة عدادلإ. عليها الطابعة دتر نأ بلق عليها دالر يكلع يجب نهفا ية،تصو مكالمة عن ةبارع المكالمة نأ شكت نتك ذاا الحالة؛

. تلقائيلا

 دتر يثبح الطابعة عدادلإ. ساتكالفا بالقتسالاا من الطابعة تمكنت فلن لإاو دة،ارالو الفاكس مكالمات على ًياصشخ دللر اًاجدتوم تكون نأ جبيف ،ًيدويا ساتكالفا على دللر الطابعة عدادا ندع●
. تلقائيلا دالر عدادا يقافبا قم ،ًيدويا المكالمات على

.الفاكس بارتخا يلغشتب قم.٤

.ًيدويا الفاكس مكالمة على دللر تاجحتسسف الفاكس، الاالربا ميقو الذي الفاكس جهاز من فاكس نغمات سمعتو المكالمة على دبالر الطابعة يامق بلق هاتفلا الاماعة تقطتلا ذاا

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا
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صوتي يدبر مع كشترلما الفاكس/تالصو خط: و الحالة

.سمقلا هذا في موضح هو كما الطابعة عدادبا فقم هاتف؛لا كةشر خلال من صوتي يدبر خدمة في كذلكً كاشترم نتكو هاتفلا رقم نفس على الفاكس مكالماتو تالصو مكالمات بلقتسست نتك ذاا

 نأ يجب نهأ يعني هذاو ؛ًيدويا ساتكالفا بالقتسالاا يكلع يجب. الفاكس مكالمات في تخدمهسست الذي هاتفيلا الرقم نفس على الصوتي يدالبر خدمة تخدامسالاا ندع اًيلأ ساتكالفا بالقتسالاا نككيم لإ:ملاحظة
تقلسسم هاتف خط على لالحصو وأ المميز، نينالر خدمة في اكللاشتر اتفهولا كةشرب فاتصل ا،ًيلأ ساتكالفا بالقتسالاا ذلك من ًبدلإ يدتر نتك ذاا. دةارالو الفاكس مكالمات على سكفنب دللر ًاجداتوم تكون  
.ساتكالفا بالقتسالااو الاالرلإ

للطابعة خلفي نظرم  ٥-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدمسالاا2

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

الصوتي يدالبر تعمالسالالإ الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.١

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب ساتكالفا بالقتسالااو الاالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة، بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا  
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشت يقافبا قم.٢

.الفاكس عمل تبرخا.٣

.الخط تقاطلبا الصوتي يدالبر ميقو نأ بلق ًيدويا الفاكس يلغشت بدء يكلع يجب. ساتكالفا بالقتسالاا من تمكنت لن الطابعة نفا لإاو دة،ارالو الفاكس مكالمات على سكفنب دتر لكي ًاجداتوم تكون نأ يجب

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

)يةتصو مكالمات بالقتسالاا نبدو( تريوبكملا دممو مع كشترم فاكس خط: ز الحالة

.سمقلا هذا في موضح هو كما الطابعة عدادبا فقم هذا، هاتفلا بخط تصلم تريوبكم دممو كذلك لديك كانو ية،تصو مكالمات يةأ يهلع تلقىت لإ فاكس خط لديك كان ذاا
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تخدامسالاا يمكن لإ ثال،لما يلبالا على. قتالو نفس في الطابعةو دمالمو تخدامسالاا نككيم لإ. الطابعة مع هاتفلا خط كةشاربم ميقو نهفا تر،يوبكملبا خاص هاتفي اتصال دممو زتكبحو كان ذاا:ملاحظة  
.نتنترالإ لىا لصوالو وأ ونيلكترالإ يدالبر الاالرلإ تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الطلب دممو تخدامسالاا ناءثأ هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرلإ الطابعة

هاتفيلا للاتصال تريوبكم دممو مع الطابعة عدادا●

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع الطابعة عدادا●

هاتفيلا للاتصال تريوبكم دممو مع الطابعة عدادا

.الطابعة عدادا بطضل تعليماتلا هذه بعتا تر،يوبكملبا الخاص هاتفيلا الطلب دملموو ساتكالفا الاالرلإ هاتفلا خط نفس تخدمسست نتك ذاا

للطابعة خلفي نظرم  ٦-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدمسالاا2

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

دممو مع تريوبكم3

هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا قم.١

 بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من الكابل افصل. بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم لىا) تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الإتصال دممو( تريوبكملا جهاز خلف من يلصتولبا ميقو الذي هاتفلا الالك عن ابحث.٢
.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما في دخلهأو

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.٣

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب ساتكالفا بالقتسالااو الاالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة، بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا  
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي

.عدادالإ هذا يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملا على ساتكالفا بالقتسالاا لىا ًطابوضم بك الخاص دمالمو برنامج كان ذاا.٤

.ساتكالفا بالقتسالاا من الطابعة تمكنت فلا دم،المو برنامج في ساتكللفا ليالأ بالقتسالاالا عدادا يلغشت يقافا عدم ندع:ملاحظة

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم.٥
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).تاننر( عدادا قلأ لىا دللر رنات عدادا ييرغتب قم) ييارتخا(.٦

.الفاكس عمل تبرخا.٧

.الفاكس بلقتسستو الفاكس الاالرا جهاز لىا الفاكس بالقتسالاا نغمات صدارا في الطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدادا في هاطبضب قمت التي الرنات عدد بعد اًيلأ دبالر الطابعة متقو هاتف،لا نير ندماع

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع الطابعة عدادا

.الفاكس عداداتا بطضل تعليماتلا هذه بعتا سات،كالفا الاالرلإ هذا هاتفلا خط تخدمسستو DSL خط لديك كان ذاا

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

يازتوم سمقم2

DSL/ADSL مرشح3

.DSL/ADSL بمرشح سلكلا من خرالأ فالطر يلصتوب قم. الطابعة هرظ في LINE-1 نفذبم تصليل بالطابعة فقالمر هاتفلا بسقم افطرأ حدأ يلصتوب قم

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

DSL/ADSL تريوبكم دممو4

5Computer )تريوبكم(

اًسمقم ولإ طالخطو نائيث هاتفلا سمقم تخدمسست لإ. الخلفي ءالجز في RJ-11 نفذيمو ماميالأ ءالجز في احدو RJ-11 نفذم على يازتولما سمقالم تملسشي. يازتولما سمقالم اءشر يكلع يجب:ملاحظة  
.يةفلالخ هةلجا في بسقمو يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذيم على تملسشي الذي ًازياتوم اًسمقم ولإ اًيلسلست

يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ٧-ب شكل
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DSL/ADSL تريوبكم دممو مع الطابعة عدادلإ

.DSL ودمز من DSL مرشح على احصل.١

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 يهلع بتوكالم نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم ،DSL مرشح افطرأ حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.٢

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا من تمكنت لإ فقد الطابعة، من الخلفي ءالجزو DSL مرشح بين يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا  
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي

.يازتولما سمقبالم DSL مرشح يلصتوب قم.٣

.يازتولما سمقبالم DSL دممو يلصتوب قم.٤

.الحائطي بسقبالم يازتولما سمقالم يلصتوب قم.٥

.الفاكس عمل تبرخا.٦

.الفاكس بلقتسستو الفاكس الاالرا جهاز لىا الفاكس بالقتسالاا نغمات صدارا في الطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدادا في هاطبضب قمت التي الرنات عدد بعد اًيلأ دبالر الطابعة متقو هاتف،لا نير ندماع

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

تريوبكملا دممو مع كشترلما الفاكس/تالصو خط: ح الحالة

.هاتفلل نفذينم على وأ احدو نفذم على يتويح كان ذاا ما فةلمعر تريوبكملا بفحص قم ،بدأت نأ بلق. تريوبكملا في جدتو التي هاتفلا نافذم لعدد اًنادتالاا تريوبكملا مع الطابعة عدادلإ تانفلتمخ تانقيطر ناكه

 على يةازتولما سسيمقتلا حدةو يتوتح. (شكللا في موضح هو كما ،)صلةالو اسم كذلك يهلع يطلق الذيو( ٍازتوم سمقم اءشرل تاجتح فسوف فقط، احدو هاتف نفذم على تريوبكملا اءتوحا حالة في:ملاحظة
يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذيم على تملسشي ًازياتوم اًسمقم ولإ اًيلسلست اًسمقم ولإ طالخطو نائيث هاتف سمقم تخدمسست لإ. الخلفي ءالجز في RJ-11 نفذيمو ماميالأ ءالجز في احدو RJ-11 نفذم  
).يةفلالخ هةلجا في بسقمو

هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط●

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط●

هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط

.بك الخاص الفاكس عداداتا بطضل تعليماتلا هذا تخدمسالاا هاتفين،لا المكالماتو الفاكس لمكالمات بك الخاص هاتفلا خط تخدمسست نتك ذاا

.هاتفلل نفذينم على وأ احدو نفذم على يتويح كان ذاا ما فةلمعر تريوبكملا بفحص قم ،بدأت نأ بلق. تريوبكملا في جدتو التي هاتفلا نافذم لعدد اًنادتالاا تريوبكملا مع الطابعة عدادلإ تانفلتمخ تانقيطر ناكه

 على يةازتولما سسيمقتلا حدةو يتوتح. (شكللا في موضح هو كما ،)صلةالو اسم كذلك يهلع يطلق الذيو( ٍازتوم سمقم اءشرل تاجتح فسوف فقط، احدو هاتف نفذم على تريوبكملا اءتوحا حالة في:ملاحظة
يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذيم على تملسشي ًازياتوم اًسمقم ولإ اًيلسلست اًسمقم ولإ طالخطو نائيث هاتف سمقم تخدمسست لإ. الخلفي ءالجز في RJ-11 نفذيمو ماميالأ ءالجز في احدو RJ-11 نفذم  
).يةفلالخ هةلجا في بسقمو

يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ٨-ب شكل
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للطابعة خلفي نظرم  ٩-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

يازتوم سمقم2

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدمسالاا3

دممو مع تريوبكم4

هاتف5

هاتفلا نفذيم مع تريوبكملا جهاز ثلم هاتفلا خط نفس على الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا قم.١

 بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من الكابل افصل. بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم لىا) تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الإتصال دممو( تريوبكملا جهاز خلف من يلصتولبا ميقو الذي هاتفلا الالك عن ابحث.٢
.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما في دخلهأو

.هاتفي باتصال تريوبكم دممو من يةفلالخ هةلجا في "OUT" نفذبم هاتف يلصتوب قم.٣

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.٤

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب ساتكالفا بالقتسالااو الاالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة، بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا  
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي

.عدادالإ هذا يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملا على ساتكالفا بالقتسالاا لىا ًطابوضم بك الخاص دمالمو برنامج كان ذاا.٥

.ساتكالفا بالقتسالاا من الطابعة تمكنت فلا دم،المو برنامج في ساتكللفا ليالأ بالقتسالاالا عدادا يلغشت يقافا عدم ندع:ملاحظة

:ًيدويا وأ ًيائتلقا ماا به، المكالمات على الطابعة دتر فالاو الذي بالالوالأ يارتخا نالأ مكيلز.٦
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 هذه في يةتالصو المكالماتو الفاكس مكالمات بين ييزتملا من الطابعة تمكنت لإ. ساتكالفا بالقتسالاوبا دةارالو المكالمات يعجم على دبالر متقوسسف ،اًيلأ مكالمات على دللر الطابعة عدادا حالة في●
 دالر عدادا يلغشتب قم ا،ًيلأ المكالمات على دتر يثبح الطابعة عدادلإ. عليها الطابعة دتر نأ بلق عليها دالر يكلع يجب نهفا ية،تصو مكالمة عن ةبارع المكالمة نأ شكت نتك ذاا الحالة؛

. تلقائيلا

 دتر يثبح الطابعة عدادلإ. ساتكالفا بالقتسالاا من الطابعة تمكنت فلن لإاو دة،ارالو الفاكس مكالمات على ًياصشخ دللر اًاجدتوم تكون نأ جبيف ،ًيدويا ساتكالفا على دللر الطابعة عدادا ندع●
. تلقائيلا دالر عدادا يقافبا قم ،ًيدويا المكالمات على

.الفاكس عمل تبرخا.٧

.ًيدويا الفاكس مكالمة على دللر تاجحتسسف الفاكس، الاالربا ميقو الذي الفاكس جهاز من فاكس نغمات سمعتو المكالمة على دبالر الطابعة يامق بلق هاتفلا الاماعة تقطتلا ذاا

.الفاكس عداداتا بطضل تعليماتلا هذه بعتا تر،يوبكملا طلب دملموو يةفتهالا المكالمات اءجراو ساتكالفا الاالرلإ هاتفلا خط تخدمسست نتك ذاا

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط

DSL/ADSL دممو على يتويح بك الخاص تريوبكملا جهاز كان ذاا تعليماتلا هذه بعتا

للطابعة خلفي نظرم  ١٠-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

يازتوم سمقم2

DSL/ADSL مرشح3

هاتف4

DSL/ADSL تريوبكم دممو5

تريوبكم6

.الطابعة من الخلفي ءالجز في LINE-1 نفذلمبا للاتصال هازلجا مع ودالمز هاتفلا الالك تخدمسالاا7

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

اًسمقم ولإ طالخطو نائيث هاتفلا سمقم تخدمسست لإ. الخلفي ءالجز في RJ-11 نفذيمو ماميالأ ءالجز في احدو RJ-11 نفذم على يازتولما سمقالم تملسشي. يازتولما سمقالم اءشر يكلع يجب:ملاحظة  
.يةفلالخ هةلجا في بسقمو يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذيم على تملسشي الذي ًازياتوم اًسمقم ولإ اًيلسلست
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يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ١١-ب شكل

هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع الطابعة عدادلإ

.DSL ودمز من DSL مرشح على احصل.١

ندع ضاءالضو تفاديل يةفضاا DSL شحاتبمر هاليصتو لىا تاجتح فالاو DSL خدمة مع هاتفلا رقم نفس في كشترتو تبكالم/ لالمنز من ىخرأ اءجزأ يأ في دةجوالمو هاتفلا ةجهزأ:ملاحظة  
.المكالمات اءجرا

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 يهلع بتوكالم نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم ،DSL بمرشح افطرالأ حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.٢

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا من تمكنت لإ فقد الطابعة، من الخلفي ءالجزو DSL مرشح بين يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا  
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي

.نفذلما بهذا هاتفلا يلصتوب قم ثم الطابعة، من الخلفي ءالجز في EXT-2 يهلع بتوكالم نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا فقم ي،ازتولما عنولا من هاتفلا نظام لديك جديو كان ذاا.٣

.يازتولما سمقبالم DSL مرشح يلصتوب قم.٤

.يازتولما سمقبالم DSL دممو يلصتوب قم.٥

.الحائطي بسقبالم يازتولما سمقالم يلصتوب قم.٦

.الفاكس عمل تبرخا.٧

.الفاكس بلقتسستو الفاكس الاالرا جهاز لىا الفاكس بالقتسالاا نغمات صدارا في الطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدادا في هاطبضب قمت التي الرنات عدد بعد اًيلأ دبالر الطابعة متقو هاتف،لا نير ندماع

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

المكالمات على دالر جهاز مع كشترم فاكس/تصو خط: ط الحالة

.سمقلا هذا في موضح هو كما الطابعة عدادبا فقم هذا، هاتفلا رقم على يةتالصو المكالمات على در لةأ كذلك لديك كانو هاتفلا رقم نفس على الفاكس مكالماتو يةتالصو المكالمات بلقتسست نتك ذاا

للطابعة خلفي نظرم  ١٢-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.الطابعة من الخلفي ءالجز في LINE-1 نفذلمبا للاتصال هازلجا مع ودالمز هاتفلا الالك تخدمسالاا2

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد
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المكالمات على دالر لةأ3

)ييارتخا( هاتف4

مكالمات على دالر لةأ مع الفاكس مكالمات/يةتالصو للمكالمات كشترم خط مع الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا قم.١

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 يهلع بتوكالم نفذلمبا هاليصتوبو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من المكالمات على دالر لةأ بفصل قم.٢

.بالطابعة ساتكالفا بالقتسالاا على اًقادر تكون لإ قدو د،الر لةأ على الفاكس الاالرا لةأ من الفاكس نغمات يلجست يتم فقد بالطابعة؛ ًةباشرم المكالمات على دالر لةأ يلصتو عدم ندع:ملاحظة

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.٣

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب ساتكالفا بالقتسالااو الاالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة، بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا  
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي

".OUT" نفذم في المكالمات على دالر لةأ من يةفلالخ هةلجبا هاتف يلصتو لىا تكحار جلأ من تاجتح فقد, داخلي هاتف على بك الخاصة المكالمات على دالر لةأ اءتوحا عدم ندع) ييارتخا(.٤

 على دالر جهاز من كل يلصتول) صلةالو اسم كذلك عليها يطلق الذيو( تخدامهسالااو ٍازتوم سمقم اءشر نككيم نهفا خارجي، هاتف يلصتوب المكالمات على دالر جهاز لك سمحي لم ذاا:ملاحظة
.يلاتصتولا هذهل العادية هاتفلا الالاكأ تخدامسالاا يمكن. الطابعة في هاتفلاو المكالمات

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم.٥

.للرنات نخفضم عدد بعد دللر المكالمات على دالر لةأ بطضب قم.٦

).نطقةلما/بلدلا تلافخبا الرنات لعدد قصىالأ الحد تلفيخ. (تكعبطا في مالمدعو الرنات عدد من قصىالأ الحد لىا الطابعة في دللر رنات عدادا ييرغتب قم.٧

.الفاكس بارتخا يلغشتب قم.٨

 حالة في. فاكس نغماتل" ًنصاتاا" ناء،ثالأ هذه في المكالمة الطابعة اقبتر. سجلةلما ئةنتهلا الاالةر يلغشتب متقو ثم تحديده،ب قمت الذي الرنات عدد بعد دبالر المكالمات على دالر جهاز ميقو هاتفك نير ندماع
يلجست المكالمات على دالر هازلج يمكنو الخط بةقامر عن الطابعة قفتوتسف فاكس، نغمات يةأ ناكه تكن لم ذااو الفاكس؛ بلقتسستو فاكس بالقتسالاا نغمات الطابعة الالالاتر دة،ارو فاكس نغمات عن شفكلا  
.يةتصو الاالةر

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

المكالمات على دالر جهازو تريوبكملا دممو مع الفاكس/تالصو خط: ي الحالة

.سمقلا هذا في الموضح نحولا على بك الخاصة الطابعة عدادبا فقم هذا، هاتفلا بخط تصلينم در لةأو تريوبكم دممو كذلك لديك كانو هاتفلا رقم نفس على الفاكسو يةتالصو المكالمات تلمسست نتك ذاا

 الطابعة تخدامسالاا يمكن لإ ثال،لما يلبالا على. هاتفلا خط نفسل الطابعةو تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الطلب دممو كةشارم ببسب قتالو نفس في الطابعةو دمالمو من كلا تخدامسالاا نككيم لإ:ملاحظة
.نتنترالإ لىا لصوالو وأ ونيلكترالإ يدالبر الاالرلإ تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الطلب دممو تخدامسالاا ناءثأ هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرلإ

مكالمات على دالر لةأو هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط●

مكالمات على دالر لةأو DSL/ADSL تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط●
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مكالمات على دالر لةأو هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط

.هاتفلل نفذينم على وأ احدو نفذم على يتويح كان ذاا ما فةلمعر تريوبكملا بفحص قم ،بدأت نأ بلق. تريوبكملا في جدتو التي هاتفلا نافذم لعدد اًنادتالاا تريوبكملا مع الطابعة عدادلإ تانفلتمخ تانقيطر ناكه

 على يةازتولما سسيمقتلا حدةو يتوتح. (شكللا في موضح هو كما ،)صلةالو اسم كذلك يهلع يطلق الذيو( ٍازتوم سمقم اءشرل تاجتح فسوف فقط، احدو هاتف نفذم على تريوبكملا اءتوحا حالة في:ملاحظة
يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذيم على تملسشي ًازياتوم اًسمقم ولإ اًيلسلست اًسمقم ولإ طالخطو نائيث هاتف سمقم تخدمسست لإ. الخلفي ءالجز في RJ-11 نفذيمو ماميالأ ءالجز في احدو RJ-11 نفذم  
).يةفلالخ هةلجا في بسقمو

يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ١٣-ب شكل

للطابعة خلفي نظرم  ١٤-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

بك الخاص تريوبكملا جهاز على) مدخل" (IN" هاتف نفذم2

بك الخاص تريوبكملا جهاز على) جمخر" (OUT" هاتف نفذم3

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدمسالاا4

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

دممو مع تريوبكم5

المكالمات على دالر لةأ6

)ييارتخا( هاتف7

هاتفلا نفذيم مع تريوبكملا جهاز ثلم هاتفلا خط نفس على الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا قم.١

 بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من الكابل افصل. بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم لىا) تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الإتصال دممو( تريوبكملا جهاز خلف من يلصتولبا ميقو الذي هاتفلا الالك عن ابحث.٢
.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما في دخلهأو

)..هاتفيلا بالطلب تريوبكملا دممو( تريوبكملا من يةفلالخ هةلجا في "OUT" نفذبم يلهصتوو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم عن المكالمات على دالر لةأ بفصل قم.٣

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.٤
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.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب ساتكالفا بالقتسالااو الاالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة، بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا  
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي

".OUT" نفذم في المكالمات على دالر لةأ من يةفلالخ هةلجبا هاتف يلصتو لىا تكحار جلأ من تاجتح فقد, داخلي هاتف على بك الخاصة المكالمات على دالر لةأ اءتوحا عدم ندع) ييارتخا(.٥

 على دالر جهاز من كل يلصتول) صلةالو اسم كذلك عليها يطلق الذيو( تخدامهسالااو ٍازتوم سمقم اءشر نككيم نهفا خارجي، هاتف يلصتوب المكالمات على دالر جهاز لك سمحي لم ذاا:ملاحظة
.يلاتصتولا هذهل العادية هاتفلا الالاكأ تخدامسالاا يمكن. الطابعة في هاتفلاو المكالمات

.عدادالإ هذا يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملا على ساتكالفا بالقتسالاا لىا ًطابوضم بك الخاص دمالمو برنامج كان ذاا.٦

.ساتكالفا بالقتسالاا من الطابعة تمكنت فلا دم،المو برنامج في ساتكللفا ليالأ بالقتسالاالا عدادا يلغشت يقافا عدم ندع:ملاحظة

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم.٧

.للرنات نخفضم عدد بعد دللر المكالمات على دالر لةأ بطضب قم.٨

).نطقةلما/بلدلا تلافخبا الرنات لعدد قصىالأ الحد تلفيخ. (تجنلما االاطةبو مالمدعو للرنات قصىالأ العدد لىا الطابعة في )دالر بلق الرنات عدد( Rings to Answer عدادالإ ييرغتب قم.٩

.الفاكس بارتخا يلغشتب قم.١٠

 حالة في. فاكس نغماتل" ًنصاتاا" ناء،ثالأ هذه في المكالمة الطابعة اقبتر. سجلةلما ئةنتهلا الاالةر يلغشتب متقو ثم تحديده،ب قمت الذي الرنات عدد بعد دبالر المكالمات على دالر جهاز ميقو هاتفك نير ندماع
يلجست المكالمات على دالر هازلج يمكنو الخط بةقامر عن الطابعة قفتوتسف فاكس، نغمات يةأ ناكه تكن لم ذااو الفاكس؛ بلقتسستو فاكس بالقتسالاا نغمات الطابعة الالالاتر دة،ارو فاكس نغمات عن شفكلا  
.يةتصو الاالةر

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

مكالمات على دالر لةأو DSL/ADSL تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط

للطابعة خلفي نظرم  ١٥-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

يازتوم سمقم2

DSL/ADSL مرشح3

المكالمات على دالر لةأ4
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)ييارتخا( هاتف5

DSL/ADSL دممو6

تريوبكم7

الطابعة من الخلفي ءالجز في LINE-1 نفذلمبا تصلم الطابعة مع ودالمز هاتفلا الالك8

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد

اًسمقم ولإ طالخطو نائيث هاتفلا سمقم تخدمسست لإ. الخلفي ءالجز في RJ-11 نفذيمو ماميالأ ءالجز في احدو RJ-11 نفذم على يازتولما سمقالم تملسشي. يازتولما سمقالم اءشر يكلع يجب:ملاحظة  
.يةفلالخ هةلجا في بسقمو يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذيم على تملسشي الذي ًازياتوم اًسمقم ولإ اًيلسلست

يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ١٦-ب شكل

هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع الطابعة عدادلإ

.DSL/ADSL ودمز من DSL/ADSL مرشح على احصل.١

ى،خرأ DSL/ADSL شحاتبمر هاليصتو لىا تاجتح DSL/ADSL خدمة مع هاتفلا رقم نفس في كشترتو تبكالم/  لالمنز من ىخرأ اءجزأ يأ في دةجوالمو هاتفلا ةجهزأ:ملاحظة  
.المكالمات اءجرا ندع ضاءالضو الاماع تفاديل

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 يهلع بتوكالم نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم ،DSL/ADSL بمرشح افطرالأ حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.٢

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

 التي هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا من تمكنت لإ فقد الطابعة،و DSL/ADSL مرشح بين يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد

.سمقبالم DSL/ADSL مرشح صل.٣

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 يهلع بتوكالم نفذلمبا هاليصتوبو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من المكالمات على دالر لةأ افصل.٤

.بالطابعة ساتكالفا بالقتسالاا على اًقادر تكون لإ قدو د،الر لةأ على الفاكس الاالرا لةأ من الفاكس نغمات يلجست يتم فقد بالطابعة؛ ًةباشرم المكالمات على دالر لةأ يلصتو عدم ندع:ملاحظة

.يازتولما سمقبالم DSL دممو يلصتوب قم.٥

.الحائطي بسقبالم يازتولما سمقالم يلصتوب قم.٦

.للرنات نخفضم عدد بعد دللر المكالمات على دالر لةأ بطضب قم.٧

.تكعبطا بلق من تمدعالم الرنات عدد من قصىالأ الحد لىا الطابعة في دللر رنات عدادا ييرغتب قم.٨

.نطقةلما/بلدلا سبح للرنات قصىالأ العدد تلفيخ:ملاحظة

.الفاكس بارتخا يلغشتب قم.٩

 حالة في. فاكس نغماتل" ًنصاتاا" ناء،ثالأ هذه في المكالمة الطابعة اقبتر. سجلةلما يبحالتر الاالةر يلغشتب متقو ثم تحديده،ب قمت الذي الرنات عدد بعد دبالر المكالمات على دالر جهاز ميقو هاتفك نير ندماع
يلجست المكالمات على دالر هازلج يمكنو الخط بةقامر عن الطابعة قفتوتسف فاكس، نغمات يةأ ناكه تكن لم ذااو الفاكس؛ بلقتسستو فاكس بالقتسالاا نغمات الطابعة الالالاتر دة،ارو فاكس نغمات عن شفكلا  
.يةتصو الاالةر
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.الفاكس عداداتا بطضل تعليماتلا هذه بعتا ،DSL دملموو يةفتهالا المكالمات اءجراو ساتكالفا الاالرلإ هاتفلا خط نفس تخدمسست نتك ذاا

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

الصوتي يدالبرو تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الإتصال دممو مع كشترلما الفاكس/تالصو خط: ك الحالة

 خلال من الصوتي يدالبر خدمة في كذلكً كاشترم نتكو هاتفلا خط نفس على هاتفي باتصال تريوبكم دممو تخدمسستو هاتف،لا رقم نفس على الفاكس مكالماتو يةتالصو المكالمات من كلا بلقتسست نتك ذاا
.سمقلا هذا في الموضح نحولا على الطابعة عدادبا فقم هاتف،لا كةشر

 نأ يجب نهأ يعني هذاو ؛ًيدويا ساتكالفا بالقتسالاا يكلع يجب. الفاكس مكالمات في تخدمهسست الذي هاتفيلا الرقم نفس على الصوتي يدالبر خدمة تخدامسالاا ندع اًيلأ ساتكالفا بالقتسالاا نككيم لإ:ملاحظة
تقلسسم هاتف خط على لالحصو وأ المميز، نينالر خدمة في اكللاشتر اتفهولا كةشرب فاتصل ا،ًيلأ ساتكالفا بالقتسالاا ذلك من ًبدلإ يدتر نتك ذاا. دةارالو الفاكس مكالمات على سكفنب دللر ًاجداتوم تكون  
.ساتكالفا بالقتسالااو الاالرلإ

ساتكالفا الاالرلإ الطابعة تخدامسالاا يمكن لإ ثال،لما يلبالا على. هاتفلا خط نفسل الطابعةو تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الطلب دممو كةشارم ببسب قتالو نفس في الطابعةو دمالمو من كلا تخدامسالاا نككيم لإ  
.نتنترالإ لىا لصوالو وأ ونيلكترالإ يدالبر الاالرلإ تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الطلب دممو تخدامكسالاا حالة في هالباقتسالااو

.هاتفلل نفذينم على وأ احدو نفذم على يتويح كان ذاا ما فةلمعر تريوبكملا بفحص قم ،بدأت نأ بلق. تريوبكملا في جدتو التي هاتفلا نافذم لعدد اًنادتالاا تريوبكملا مع الطابعة عدادلإ تانفلتمخ تانقيطر ناكه

 على يةازتولما سسيمقتلا حدةو يتوتح. (شكللا في موضح هو كما ،)صلةالو اسم كذلك يهلع يطلق الذيو( ٍازتوم سمقم اءشرل تاجتح فسوف فقط، احدو هاتف نفذم على تريوبكملا اءتوحا حالة في●
 في RJ-11 نفذيم على تملسشي ًازياتوم اًسمقم ولإ اًيلسلست اًسمقم ولإ طالخطو نائيث هاتف سمقم تخدمسست لإ. الخلفي ءالجز في RJ-11 نفذيمو ماميالأ ءالجز في احدو RJ-11 نفذم
).يةفلالخ هةلجا في بسقمو يةمماالأ هةلجا

يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ١٧-ب شكل

 في "EXT-2" نفذم تخدامسالابا هاتفلا بخط كشترم هاتف جهاز يلصتو نككيم ي،ازتولما هاتفلا نظام  في. يازتولما عنولا من هاتفك نظام  يكون فقد ل،الجدو في تكقطنم/بلدك دجوو حالة في●
.الطابعة من الخلفي ءالجز

للطابعة خلفي نظرم  ١٨-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا الالك تخدمسالاا2

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد
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دممو مع تريوبكم3

هاتف4

هاتفلا نفذيم مع تريوبكملا جهاز ثلم هاتفلا خط نفس على الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا قم.١

دجوالمو هاتفلا بسقم من الكابل افصل. بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم  لىا) تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الإتصال دممو( تريوبكملا جهاز خلف من يلصتولبا ميقو الذي هاتفلا الالك عن ابحث.٢  
.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما في دخلهأو بالحائط

.هاتفي باتصال تريوبكم دممو من يةفلالخ هةلجا في "OUT" نفذبم هاتف يلصتوب قم.٣

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا الالك تخدامسالابا.٤

.تكقطنم/بلدكل فرالمو لبالمحو فرتولما هاتفلا الالك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

هاتفلا الالاكأ عن تلفيخ هذا الخاص هاتفلا الالك نا. نجاحب ساتكالفا بالقتسالااو الاالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة، بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز سلكلا تخدمسست لم ذاا  
.تبكالم في وأ لالمنز في لديك جدتو قد التي

.عدادالإ هذا يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملا على ساتكالفا بالقتسالاا لىا ًطابوضم بك الخاص دمالمو برنامج كان ذاا.٥

.ساتكالفا بالقتسالاا من الطابعة تمكنت فلا دم،المو برنامج في ساتكللفا ليالأ بالقتسالاالا عدادا يلغشت يقافا عدم ندع:ملاحظة

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشت يقافبا قم.٦

.الفاكس عمل تبرخا.٧

.ساتكالفا بالقتسالاا من تمكنت لن الطابعة نفا لإاو دة،ارالو الفاكس مكالمات على سكفنب دتر لكي ًاجداتوم تكون نأ يجب

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا
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الفاكس عدادا بارتخا
 ميقو. ساتكالفا الاالرلإ الطابعة عدادا من الانتهاء بعد بارتخالا هذا اءجربا قم. يحةصح يقةبطر هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا جلأ من عدادهاا صحة من كدتأللو الطابعة حالة لفحص الفاكس عدادا بارتخا نككيم
:تاليلبا بارتخالا

الفاكس ةجهزأ فحص●

بالطابعة يححصلا هاتفلا الالك يلصتو من تحققلا●

يححصلا نفذلمبا هاتفلا الالك يلصتو من تحققلا●

الرقم طلب نغمة عن بحثلا●

بك الخاص هاتفلا خط يلصتو حالة بارتخا●

شطن هاتف خط عن بحثلا●

.بارتخالا يلغشت عادةاو شكلةلما صلاحا لحو ماتمعلو على لللحصو يرتقرلا اجعةبمر قم بار،تخالا شلف ندع. بارتخالا تائجنب اًيرتقر الطابعة بعطت

للطابعة تحكملا حةلو خلال من الفاكس عدادا بارتخلإ

.بكتكم وأ بمنزلك الخاصة عدادالإ شاداترلإ اًفقو هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرلإ الطابعة عدادبا قم.١

.بارتخالا في بدءلا بلق دخالالإ جدر في كامل جمبح رقو يلمتحو الحبر شاتطوخر يتبثت من كدتأ.٢

. افقمو على اضغط ثم ، فاكس تحديدل الافلأ و عليأ رالز على اضغط الطابعة، شاشةب يةسسيئالر الصفحة شاشة من.٣

).الفاكس عدادا معالج( Fax Setup Wizard حددو ،)تقدمةلما عداداتالإ( Advanced Settings حدد ثم ،)عداداتالإ( Settings حدد.٤

.اًيرتقر بعطيو ضالعر شاشة على بارتخالا حالة ضبعر الطابعة متقو

.يرتقرلا اجعةبمر قم.٥

 غير وأ غالفار عدادالإ ببستي قد. عداداتالإ صحة من تحققلل يرتقرلا في جةالمدر الفاكس عداداتا بفحص فقم ها،لباقتسالااو ساتكالفا الاالرا في شاكلم اجهتو لتز ماو بارتخالا نجح ذاا●
.هالباقتسالااو ساتكالفا الاالرا في شاكلم ثحدو في للفاكس يححصلا

.عليها رثوعلا تم التي شاكللما يحلصت يةفيك عن ماتمعلو على لللحصو يرتقرلا اجعةبمر قم بار،تخالا شلف حالة في●
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سهرفلا

عدادالأ/زموالر

)يةازتولما هاتفلا نظمةأ(
١٢١)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكس مع كشترم دممو

A
ADSL، الفاكس عدادا
١١٧يةازتولما هاتفلا نظمةأ مع

D
DSL، مع الفاكس عدادا
١١٧يةازتولما هاتفلنظمةاأ

V
VoIP٥٢

ا
يةازتولما هاتفلا نظمةأ

DSL١١٧ عدادا

ISDN١١٨ عدادا

PBX١١٨ عدادا
١١٩كشترلما الخط عدادا
١٢١دمالمو عدادا
١٣٢الصوتي يدالبرو دمالمو عدادا
١٢٨المكالمات على دالر جهازو دمالمو عدادا
١٢٧المكالمات على دالر جهاز عدادا
١١٨مميز نينر عدادا
١٢٤تالصو خط عدادا مع كشترم دممو

يةازتوم هاتف نظمةأ
١١٦نفصلم خط عدادا

١٠٢الحبر شاتطوخريرتدو عادةا
عدادا

DSL )١١٧)يةازتولما هاتفلا نظمةأ
١٣٤الفاكس بارتخا

١٢١)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الصوتي يدالبر
١٣٢تريوبكملا دمموو الصوتي يدالبر

١٢٧)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( المكالمات على دالر جهاز

)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( دمالموو المكالمات على دالر جهاز
١٢٨

١١٨)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( ISDN خط
١١٩كشترم هاتف خط

١١٨)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( مميز نينر
١٢١تريوبكملا دممو

١٣٢)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الصوتي يدالبرو تريوبكملا دممو

هاتفلا نظمةأ( المكالمات على دالر جهازو تريوبكملا دممو  

١٢٨)يةازتولما

١٢٤)كةشترلما هاتفلا نظمةأ( تصو خطو تريوبكم دممو

١١٨)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( PBX نظام
نفصلم هاتف خط عدادا  

١١٦)يةازتوم هاتف نظمةأ(

٦تحكملا حةلو, رارزالأ
٦تحكملا حةرار،لوزالأ
١٠٥يةيمظنتلا اتشعارالإ

١٠٥يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم
الفاكس ات،بارتخالا

١٣٤عدادا
الصوتي يدالبر

)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكسو تريوبكملا دممو مع عدادالإ
١٣٢

ئةيبلا
١٠١تجاتنلما على يئيبلا افشرالإ برنامج

الفاكس

١١٨)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( مميز نينر عدادا
٩٩الفاكس اصفاتمو
يةنفلا ماتالمعلو

٩٧نظاملا باتلطتم
المكالمات على دالر جهازو الفاكس مع كشترلما دمالمو

١٢٨)يةازتولما هاتفلا نظمةأ(
الفاكسو تالصو خط مع كشترلما دمالمو

١٢٤)يةازتولما هاتفلا نظمةأ(

ب
نتنترالإ لكووتوبر

٥٢تخدامسالابا فاكس،

صوتي يدبر

١٢١)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكس مع عدادا
٨٨الدعم ةفتر انتهاء بعد

ج
المكالمات على دالر جهاز

١٢٨دمالموو الفاكس مع عدادا

١٢٧)يةازتوم هاتف نظمةأ( فاكس مع عدادا

خ

الفاكس مع عدادالإ ،ISDN خط
١١٨يةازتولما هاتفلا نظمةأ

د
العملاء دعم

٨٨ضمان
٨٧هاتفلا عبر دعم

ر
مميز نينر

١١٨يةازتولما هاتفلا نظمةأ

ض
٨٨ضمان

ط
باعةط

٩٨اصفاتمو

ع
٨٧الدعم يةلعم

ف
فاكس

DSL، ١١٧)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( عدادا
١٣٤بارتخالا عدادا

١١٩)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( كشترلما هاتفلا خط عدادا

١١٦)يةازتوم هاتف نظمةأ( نفصلم خط عدادا

٥٢عبر, نتنترا لكووتوبر
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١٢١)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( عدادا صوتي، يدبر

)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( عدادا المكالمات، على دالر جهاز
١٢٧

هاتفلا نظمةأ( مع كشترم دم،الموو المكالمات على دالر جهاز  

١٢٨)يةازتولما

١١٨)يةازتوم هاتف نظمةأ( عدادا ،ISDN خط

١١٨)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( عدادا ،PBX نظام
هاتفلا عبر الدعم ةفتر

٨٧الدعم ةفتر

ل
تحكملا حةلو

٦رارزالأ
٦اتالميز

م
٩٧نظاملا باتلطتم
ضوئي سحم

٩٨الضوئي سحلما اصفاتمو
يةنف ماتمعلو

٩٧يةئيبلا اصفاتالمو
٩٨باعةطلا اصفاتمو
٩٩الفاكس اصفاتمو
٩٨الضوئي سحلما اصفاتمو
٩٨سخنلا اصفاتمو

هاتفيلا الإتصال دممو

)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الصوتي يدالبرو الفاكس مع كشترلما
١٣٢

١٢١)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكس مع كشترم

هاتفلا نظمةأ( المكالمات على دالر جهازو الفاكس مع كشترم  

١٢٨)يةازتولما

)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( تالصوو الفاكس خط مع كشترم
١٢٤

 الصوتي، يدالبرو الفاكس دممو

١٣٢)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( مع كشترم
 مع كشترم المكالمات، على دالر جهازو الفاكس دممو

١٢٨)يةازتولما هاتفلا نظمةأ(
تريوبكملا دممو

)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكسو تالصو خط مع كشترلما
١٢٤

١٢١)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكس مع كشترم

)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الصوتي يدالبرو الفاكس مع كشترم
١٣٢

هاتفلا نظمةأ( المكالمات على دالر جهازو الفاكس مع كشترم  

١٢٨)يةازتولما
 مع كشترم فاكس، دممو

١٢١)يةازتولما هاتفلا نظمةأ(

صوتي خطو فاكس دممو

١٢٤)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( مع كشترم ،
 الصوتي يدالبرو الفاكس مع كشترم دممو

١٣٢)يةازتولما هاتفلا نظمةأ(
حةلو اتميز

٦رارزالأ
٦ تحكملا

ن
سخن

٩٨اصفاتمو

الفاكس مع عدادالإ ،PBX نظام
١١٨يةازتولما هاتفلا نظمةأ
دللر نينالر نمط

١١٨يةازتولما هاتفلا نظمةأ

و
رقو

٢٢بها الموصى اعنوالأ
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