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١HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-
One series تعلميات

HP Deskjet 4640 series اسـتخدام كيفية على تعرف

٤ صفحة في الطابعة أجزاء●

٦ صفحة في احلالة ومصابيح التحكم لوحة●

٢٨ صفحة في وسائط حتميل●

٩ صفحة في الطباعة●

٣٨ صفحة في املسـتندات نسخ●

٤١ صفحة في المكبيوتر إلى ضوئي مسح●

٧٥ صفحة في اخلرطوشات اسـتبدال●

٩٢ صفحة في الورق احنشار حترير●

٧٢ صفحة في املقدرة احلبر مسـتويات حفص●

١ تعلميات HP Deskjet Ink Advantage 4640 e-All-in-One series   ١ الفصل ARWW
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HP Deskjet 4640 series على تعرف٢

الطابعة أجزاء●

احلالة ومصابيح التحكم لوحة●

اللاسلكية إعدادات●
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الطابعة أجزاء
HP Deskjet 4640 seriesلـ علوية ونظرة أمامية نظرة●

غطاء1

الغطاء بطانة2

الضوئية املاحسة زجاج3

)ADF( للمسـتندات آلي تلقيم وحدة4

اخلرطوشات إلى الوصول باب5

التنظيف مجموعة6

الطابعة شاشة7

التحكم لوحة8

الورق درج9

)الدرج إطالة بأداة أيًضا إلهيا يشار( الورق درج إطالة أداة10

اخلرطوشات إلى الوصول منطقة11

الورق عرض موهجات12

ARWW الطابعة أجزاء ٤



HP Deskjet 4640 series جلهاز خلفي منظر●

)EXT-2( الفاكس منفذ13

)LINE-1( الفاكس منفذ14

USB منفذ15

الطاقة توصيل16
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احلالة ومصابيح التحكم لوحة
التحكم لوحة ميزات  ١-٢ شكل

الوصفامليزة

.تشغيلها وإيقاف الطابعة بتشغيل يقوم: التشغيل زر1

.الطابعة تشغيل عند عرضها يتم التي الشاشة وهي الرئيسـية، الصفحة شاشة إلى بالرجوع يقوم: الرئيسـية الصفحة2

.النسخ عدد وحتديد القوائم إلى للانتقال الزر هذا اسـتخدم: أعلي زر3

.لاسلكي اتصال توافر إلى الأزرق الضوء يشـير احلالة مصباحاللاسلكية4

.الوضع زر على اضغط ثم) WPS( احملمي Wi-Fi تثبيت لبدء يشـير ضوء يومض أن إلى الزر على باسـمترار اضغط. القامئة وخيارات اللاسلكية احلالة لعرض الزر على اضغط: اللاسلكية زر5

.والنص الأرقام لإدخال املفاتيح لوحة اسـتخدم: املفاتيح لوحة6

.السابقة الشاشة إلى للرجوع: للخلف7

.الطابعة شاشة على عرضه يتم ملا وفًقا الزر هذا وظيفة تتغير: حتديد زر أسلوب8

.احلالي الاختيار بتأكيد يقوم: موافق9

.النسخ عدد وحتديد القوائم إلى للانتقال الزر هذا اسـتخدم: أسفل زر10

.احلالية العملية في للمساعدة الشاشة على املوجودة املتحركة الرسوم أو املعلومات يعرض أخرى، شاشة من. التعلميات موضوعات كافة يعرض الرئيسـية الصفحة القامئة من: تعلميات11

.ePrint إعدادات وضبط للطابعة الإلكتروني البريد عنوان عرض ميكنك حيث ،الويب خدمات إعدادات قامئة لعرض الزر على اضغط: ePrint زر12

التشغيل زر مصباح  ٢-٢ شكل

احللاملصباح سلوك

.الطابعة تشغيل إيقاف تمالتشغيل إيقاف

.النشاط عدم من دقائق 5 مرور بعد السكون وضع تلقائًيا اجلهاز يدخل. السكون وضع في الطابعة أن إلى يشـيرخافت

الطابعة شاشة على الواردة الرسائل إلى انظر. خطأ حدثبسرعة يومض
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احللاملصباح سلوك

.التشغيل إيقاف أو للتشغيل تتأهب الطابعة أن إلى يشـيرمذبذب

.الطباعة لبدء وجاهزة التشغيل قيد أو النسخ، أو الضوئي املسح أو الطباعة قيد الطابعةالتشغيل

اللاسلكي الاتصال حالة مصباح  ٣-٢ شكل

احللاملصباح سلوك

.اللاسلكية الطباعة لمتكين اللاسلكي الاتصال قامئة اسـتخدم. الطابعة شاشة على اللاسلكي الاتصال قامئة إلى للوصول اللاسلكية زر اضغط. موقفة اللاسلكيةالتشغيل إيقاف

.اللاسلكية الإشارة نطاق داخل الطابعة أن من تأكد الاتصال، إنشاء تعذر حالة في. بشـبكة متصلة غير أهنا إلا الاتصال، قيد أو الاتصال بصدد اللاسلكية خاصيةببطء يومض

الطابعة شاشة على الواردة الرسائل إلى انظر. اللاسلكية في خطأ حدثبسرعة يومض

.الطباعة فميكنك لاسلكي اتصال إنشاء تمالتشغيل
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اللاسلكية إعدادات
.اللاسلكية حالة لعرض اللاسلكية زر على الضغط

.بالطابعة اخلاص IP وعنوان) متصل( Connected الطابعة شاشة وتعرض الأزرق باللون يضيء اللاسلكي الاتصال مصباح فإن الللاسكية، بالشـبكة نشط اتصال على تشـمتل الطابعة كانت إذا●

).اللاسلكي تشغيل إيقاف( Wireless Off العرض شاشة وسـتظهر اللاسلكي الاتصال مصباح سـينطفئ اللاسلكي، الاتصال تشغيل إيقاف حالة في●

Not أو) الاتصال جارٍ( Connecting الشاشة وتعرض يومض اللاسلكي مصباح فإن لاسلكي، اتصال إنشاء يتم ولم) اللاسلكي راديو تشغيل( اللاسلكي الاتصال متكين تم إذا●
Connected )متصل غير.(

.وغيرها لاسلكي اتصال وإنشاء هبا املتصل اللاسلكية الشـبكة معلومات لاسـترداد الطابعة شاشة اسـتخدام ميكنك

إرشاداتبـ؟ أقوم كيف

واسم املضيف، واسم الشـبكة، حالة من لكًا الاتصال شـبكة تكوين صفحة تعرض سوف. اتصال شـبكة تكوين صفحة اطبع

.ذلك غير إلى الشـبكة،

.اللاسلكية إعدادات قامئة إلى للوصول اللاسلكية زر على اضغط.١

.اللاسلكية إعدادات قامئة إلى للوصول إعدادات زر على اضغط.٢

.التكوين صفحة حدد ثم ،تقرير طباعة حدد.٣

الشـبكة حلالة التشخيصية النتائج اللاسلكية الشـبكة اختبار تقرير يعرض سوف. اللاسلكية الشـبكة اختبار تقرير اطبع

.ذلك غير إلى علهيا، العثور تم التي والشـبكات اللاسلكية، الشـبكة إشارة وقوة اللاسلكية،

.اللاسلكية حالة قامئة إلى للوصول اللاسلكية زر على اضغط.١

.اللاسلكية إعدادات قامئة إلى للوصول إعدادات زر على اضغط.٢

.التقرير اختبار حدد ثم ،تقرير طباعة حدد.٣

.اللاسلكية حالة قامئة إلى للوصول اللاسلكية زر على اضغط.١.الافتراضية الإعدادات إلى الشـبكة إعدادات اسـتعادة

.اللاسلكية إعدادات قامئة إلى للوصول إعدادات زر على اضغط.٢

.الافتراضي الوضع اسـتعادة حدد.٣

.الافتراضية الإعدادات لاسـتعادة الاختيار بتأكيد قم.٤

.اللاسلكية إعدادات قامئة إلى للوصول اللاسلكية زر على اضغط.١.اللاسلكية تشغيل إيقاف أو تشغيل

.اللاسلكية حدد.٢

.تشغيل إيقاف أو تشغيل حدد ،اللاسلكية تشغيل إيقاف/تشغيل قامئة من.٣

.٨٢ صفحة في )WPS موجه يتطلب–  Wi-Fi Protected Setup (WPS عداد راجع املعلومات، من للمزيد).Wi-Fi Protected Setup (WPS بطريقة اتصال بإنشاء قم

.٨٣ صفحة في )موجه توفير يتطلب( تقليدي لاسلكي اتصال راجع املعلومات، من للمزيد.اللاسلكية بالشـبكة الطابعة توصيل
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الطباعة٣

مسـتندات طباعة●

صور طباعة●

الأظرف طباعة●

السريعة الاسـمتارات طباعة●

املباشرة اللاسلكية الطباعة باسـتخدام الطباعة●

بوصة كل في للنقطة الأقصى احلد وضع باسـتخدام الطباعة●

الناحجة للطباعة تلميحات●

٩ الطباعة   ٣ الفصل ARWW



مسـتندات طباعة

الورق لتحميل

.الورق درج فتح من تأكد.١

.لها مدى لأقصى تصل حتى الورق عرض موهجات احسب.٢

.الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه جيب. الورق درج في الورق ضع.٣

.يتوقف حتى الطابعة داخل بالكامل الورق على اضغط.٤

.الورق حافة جتاه بإحكام الورق عرض موهجات ادفع.٥

مسـتند لطباعة

).طباعة( Print فوق انقر البرنامج، تطبيق في) ملف( File قامئة في.١

.طابعتك باختيار مقت أنك تأكد.٢

.خصائص احلوار مربع يفتح الذي الزر فوق انقر.٣

Printer أو) الطابعة إعداد( Printer Setup أو) خيارات( Options أو) خصائص( Properties الزر هذا يسمى قد تسـتخدمه، الذي البرجمي التطبيق إلى اسـتنادًا
Properties) الطابعة خصائص( Printer )الطابعة (أو Preferences )تفضيلات.(

.املناسـبة اخليارات حدد.٤

.اجلودة إعدادات منطقة من املناسـبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج حتديد منطقة من وسائط املنسدلة القامئة مضن املناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب علامة من●

)الورق جحم( Paper Size قامئة من املناسب الورق جحم حدد ،)الإخراج/الورق( Paper/Output منطقة وفي ،)متقدمة إعدادات( Advanced الزر فوق انقر●
.املنسدلة

.٢١ صفحة في الناحجة للطباعة تلميحات راجع الطباعة، خيارات من للمزيد

).خصائص( Properties حوار مربع إلى للعودة) موافق( OK فوق انقر.٥

.الطباعة لبدء) موافق (OK أو )طباعة (Print انقر.٦

البرنامج من للطباعة

).طباعة( Print باختيار قم البرنامج، تطبيق في) ملف( File قامئة من.١

.احملددة الطابعة هي HP Deskjet 4640 series أن من تأكد.٢

ARWW مسـتندات طباعة ١٠



.الصفحة خصائص حدد.٣

.الطباعة حوار مربع في اخليارات رؤية عدم حالة في يلي ما بإجراء قم

●OS X v10.6 :الطباعة خيارات إلى للوصول الطابعة حتديد جبوار الأزرق املعلومات مثلث فوق انقر.

●OS X Lion وMountain Lion :فوق انقر Show Details )الطباعة خيارات إلى للوصول) التفاصيل عرض.

.لآخر تطبيق من اخليارات أماكن ختتلف أن ميكن. الطابعة في التالية اخليارات تتوفر:ملاحظة

.الورق جحم اختر●

.الاجتاه حدد●

.احلجم لتغيير املئوية النسـبة أدخل●

).طباعة( Print فوق انقر.٤

الصفحة وهجي على للطباعة

).طباعة( Print فوق انقر البرنامج، تطبيق في) ملف( File قامئة في.١

.طابعتك باختيار مقت أنك تأكد.٢

.خصائص احلوار مربع يفتح الذي الزر فوق انقر.٣

Printer أو) الطابعة إعداد( Printer Setup أو) خيارات( Options أو) خصائص( Properties الزر هذا يسمى قد تسـتخدمه، الذي البرجمي التطبيق إلى اسـتنادًا
Properties) الطابعة خصائص( Printer )الطابعة (أو Preferences )تفضيلات.(

.املناسـبة اخليارات حدد.٤

.اجلودة إعدادات منطقة من املناسـبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج حتديد منطقة من وسائط املنسدلة القامئة مضن املناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب علامة من●

)الورق جحم( Paper Size قامئة من املناسب الورق جحم حدد ،)الإخراج/الورق( Paper/Output منطقة وفي ،)متقدمة إعدادات( Advanced الزر فوق انقر●
.املنسدلة

.٢١ صفحة في الناحجة للطباعة تلميحات راجع الطباعة، خيارات من للمزيد

.اجلانبين على طبع املنسدلة القامئة من قصيرة حافة على توجيه أو طويلة حافة على توجيه حدد ختطيط تبويب علامة من.٥

.للطباعة) موافق( OK فوق انقر.٦

ا الورق حتميل إعادة عليك يتعين لا. الآخر اجلانب لطباعة تلقائيا ثانية مرة الورقة حتميل بإعادة الطابعة سـتقوم بعدها. ثواٍن لبضع الانتظار منك سـُيطلب املسـتند، من واحدة صفحة طبع بعد:ملاحظة .يدويً

الصفحة وهجي على للطباعة

).طباعة( Print باختيار قم البرنامج، تطبيق في) ملف( File قامئة من.١

.املنبثقة القامئة من) ختطيط( Layout اختر الطباعة، حوار مربع مضن.٢

).طباعة( Print اختر ثم الوهجين، ذي للورق املطلوب الربط نوع حدد.٣
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صور طباعة

الصور ورق لتحميل

.الورق درج فتح من تأكد.١

.لها مدى لأقصى تصل حتى الورق عرض موهجات احسب.٢

.للأسفل للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الصور ورق بتحميل قم ثم الورق درج من الورقات كافة بإزالة قم.٣

.إليه يصل مدى آخر حتى الطابعة إلى الصورة ورق رزمة أدخل.٤

.الورق حافة جتاه بإحكام الورق عرض موهجات ادفع.٥

الصور ورق على صورة لطباعة

).طباعة( Print فوق انقر البرنامج، تطبيق في) ملف( File قامئة في.١

.طابعتك باختيار مقت أنك تأكد.٢

.خصائص احلوار مربع يفتح الذي الزر فوق انقر.٣

Printer أو) الطابعة إعداد( Printer Setup أو) خيارات( Options أو) خصائص( Properties الزر هذا يسمى قد تسـتخدمه، الذي البرجمي التطبيق إلى اسـتنادًا
Properties) الطابعة خصائص( Printer )الطابعة (أو Preferences )تفضيلات.(

.املناسـبة اخليارات حدد.٤

.اجلودة إعدادات منطقة من املناسـبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج حتديد منطقة من وسائط املنسدلة القامئة مضن املناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب علامة من●

)الورق جحم( Paper Size املنسدلة القامئة من املناسب الورق جحم وحدد) متقدمة إعدادات( Advanced الزر فوق انقر●

.٢١ صفحة في الناحجة للطباعة تلميحات راجع الطباعة، خيارات من للمزيد

ثم. اجلودة إعدادات منطقة من أفضل وحدد وسائط املنسدلة القامئة من صور ورق واختر جودة/ورق التبويب علامة إلى انتقل البوصة، في النقطة ناحية من للدقة مسـتوى أقصى على للحصول:ملاحظة
تدرج فاختر الرمادي، بتدرج البوصة في للنقطة الأقصى باحلد الطباعة وضع على الطباعة في ترغب كنت إذا. البوصة في للنقطة الأقصى باحلد الطباعة املنسدلة القامئة من نعم وحدد متقدم الزر على انقر

.الرمادي بتدرج الطباعة املنسدلة القامئة من عالية جبودة الرمادي

).خصائص( Properties حوار مربع إلى للعودة) موافق( OK فوق انقر.٥

).طباعة( Print احلوار مربع في) موافق( OK فوق أو) طباعة( Print فوق انقر ثم ،)موافق( OK فوق انقر.٦

.املطبوعات جودة اخنفاض إلى يؤدي مما والالتفاف، التجعد في يبدأ لا حتى الصور ورق بتخزين قم. الورق درج من املسـتخدم غير الصور ورق أخرج الطباعة، معلية انهتاء بعد:ملاحظة
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المكبيوتر خلال من صور لطباعة

).طباعة( Print باختيار قم البرنامج، تطبيق في) ملف( File قامئة من.١

.احملددة الطابعة هي HP Deskjet 4640 series أن من تأكد.٢

الصور طباعة خيارات ضبط.٣

.الطباعة حوار مربع في اخليارات رؤية عدم حالة في يلي ما بإجراء قم

●OS X v10.6 :الطباعة خيارات إلى للوصول الطابعة حتديد جبوار الأزرق املعلومات مثلث فوق انقر.

●OS X Lion وMountain Lion :فوق انقر Show Details )الطباعة خيارات إلى للوصول) التفاصيل عرض.

.لآخر تطبيق من اخليارات أماكن ختتلف أن ميكن. الطابعة في التالية اخليارات تتوفر:ملاحظة

).الورق جحم( Paper Size املنبثقة القامئة في املناسب الظرف جحم اختر.أ

).الاجتاه( Orientation حدد.ب

::التالية الإعدادات اختر ثم ،)الورق جودة/نوع( Paper Type/Quality اختر املنبثقة القامئة من.ج

●Paper Type )املناسب الفوتوغرافية الصور ورق نوع): الورق نوع

●Quality )اجلودة :(Best )أفضل (أو Maximum dpi )بوصة كل في النقطة لدرجة الأقصى احلد(

.املناسب) الصورة ضبط( Photo Fix خيار بتحديد قم ثم ،)اللون خيارات (Color Options املعلومات مثلث فوق انقر●

◦Off )الصورة على تعديلات أي تطبيق عدم إلى يؤدي): التشغيل إيقاف.

◦Basic) باعتدال الصورة حدة بضبط يقوم. الصورة على التركيز بإجراء تلقائًيا يقوم ):أساسي.

).طباعة( Print فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤
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الأظرف طباعة
.النوافذ أو املشابك ذات الأظرف أو املزخرفة أو اللامعة الأظرف تسـتخدم لا. HP Deskjet 4640 seriesلـ الورق درج في الأظرف من عدد أو واحد ظرف حتميل ميكن

.Word ببرنامج املساعدة ملفات مراجعة يرجى الأظرف، على التنسـيق كيفية حول تفاصيل على للحصول:ملاحظة

الأظرف لتحميل

.الورق درج فتح من تأكد.١

.لها مدى لأقصى تصل حتى الورق عرض موهجات احسب.٢

.الأيسر اجلانب إلى الظرف غطاء توجيه جيب. الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه جيب. الورق درج وسط في الأظرف ضع.٣

.تتوقف حتى الطابعة داخل بالكامل الأظرف رزمة على اضغط.٤

.الأظرف حافة جتاه بإحكام الورق عرض موهجات ادفع.٥

ظرف لطباعة

).طباعة( Print فوق انقر البرنامج، تطبيق في) ملف( File قامئة في.١

.طابعتك باختيار مقت أنك تأكد.٢

.خصائص احلوار مربع يفتح الذي الزر فوق انقر.٣

Printer أو) الطابعة إعداد( Printer Setup أو) خيارات( Options أو) خصائص( Properties الزر هذا يسمى قد تسـتخدمه، الذي البرجمي التطبيق إلى اسـتنادًا
Properties) الطابعة خصائص( Printer )الطابعة (أو Preferences )تفضيلات.(

.املناسـبة اخليارات حدد.٤

.اجلودة إعدادات منطقة من املناسـبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج حتديد منطقة من وسائط املنسدلة القامئة مضن املناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب علامة من●

).الورق جحم( Paper Size املنسدلة القامئة من املناسب الورق جحم وحدد) متقدمة إعدادات( Advanced الزر فوق انقر●

.٢١ صفحة في الناحجة للطباعة تلميحات راجع الطباعة، خيارات من للمزيد

).طباعة( Print احلوار مربع في) موافق( OK فوق أو) طباعة( Print فوق انقر ثم ،)موافق( OK فوق انقر.٥

أظرف لطباعة

).طباعة( Print باختيار قم البرنامج، تطبيق في) ملف( File قامئة من.١

.احملددة الطابعة هي HP Deskjet 4640 series أن من تأكد.٢
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الصور طباعة خيارات ضبط.٣

.الطباعة حوار مربع في اخليارات رؤية عدم حالة في يلي ما بإجراء قم

●OS X v10.6 :الطباعة خيارات إلى للوصول الطابعة حتديد جبوار الأزرق املعلومات مثلث فوق انقر.

●OS X Lion وMountain Lion :فوق انقر Show Details )الطباعة خيارات إلى للوصول) التفاصيل عرض.

.لآخر تطبيق من اخليارات أماكن ختتلف أن ميكن. الطابعة في التالية اخليارات تتوفر:ملاحظة

).الورق جحم( Paper Size املنبثقة القامئة في املناسب الظرف جحم اختر.أ

).عادي ورق( Plain Paper على مضبوط الورق نوع إعداد أن حتقق ثم) الورقة جودة/نوع( Paper Type/Quality اختر املنبثقة، القامئة من.ب

).طباعة( Print فوق انقر.٤
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السريعة الاسـمتارات طباعة
.املوسـيقى وورق الرسم وورق الدفاتر وورق والألعاب التدقيق وقوائم التقاويم طباعة في سريعة اسـمتارات اسـتخدام ميكنك

سريعة اسـمتارات لطباعة

.موافق على اضغط ثم ،)السريعة اسـمتارات( Quick Forms لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.سريعة اسـمتارات خيار عرض يتم أن إلى أسفل و أعلي زري على اضغط ،ثم الرئيسـية الصفحة الزر على اضغط الطابعة، عرض قامئة على سريعة اسـمتارات خيار يظهر لم إذا:تلميح

).موافق( OK على اضغط ثم ،)سريعة اسـمتارات (Quick Forms خيارات أحد لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط.٢

).موافق( OK اضغط ثم النسخ عدد حدد طباعهتا، تريد التي الاسـمتارة نوع حتديد بعد.٣
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املباشرة اللاسلكية الطباعة باسـتخدام الطباعة
ا الطباعة ميكنك ،HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة باسـتخدام ا الاتصال ميكنه آخر هجاز أو لوحي مكبيوتر أو ذكي هاتف أو مكبيوتر هجاز من لاسلكيً .موجودة لاسلكية بشـبكة للاتصال احلاجة دون لاسلكيً

:التالية الإرشادية اخلطوط ملاحظة يرجى ،HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة اسـتخدام عند

.املطلوب البرنامج على حيتوي احملمول اجلهاز أو المكبيوتر هجاز أن من تأكد●

.الطابعة مع توفيرها يتم التي HP برامج بتثبيت قيامك من تأكد مكبيوتر، هجاز تسـتخدم كنت إذا

ا تسـتخدم كنت إذا● /www.hp.com/global/us/en زيارة ميكنك النقالة، الأهجزة من الطباعة حول املعلومات من ملزيد. متوافق طباعة تطبيق بتثبيت قيامك من فتأكد محمولًا، هجازً
eprint/mobile_printing_apps.html.

ا الطابعة بتوصيل قم راجع املعلومات، من للمزيد. ذلك إلى احلاجة دعت إذا الأمان خاصية متكين ومن الطابعة في HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة تشغيل من تأكد● .٨٧ صفحة في موجه بدون لاسلكيً

.HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة اتصال نفس أهجزة مخسة إلى يصل احملمولة والأهجزة المكبيوتر أهجزة من عدد يسـتخدم أن ميكن●

).لاسلكي اتصال اسـتخدام( بشـبكة أو USB كابل خلال من بمكبيوتر أيًضا الطابعة توصيل أثناء HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة اسـتخدام ميكن●

.الإنترنت على طابعة أو محمول هجاز أو مكبيوتر جبهاز للاتصال HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة اسـتخدام ميكن لا●

.املعلومات من للمزيد وذلك الإنترنت إلى للانتقال هنا انقر

.اللغات جبميع إلهيا املشار الويب مواقع تتوفر لا قد احلالي، الوقت في:ملاحظة

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

لاسلكية بشـبكة الاتصال على قادر محمول هجاز من الطباعة●

لاسلكية بشـبكة الاتصال على قادر مكبيوتر هجاز من الطباعة●

لاسلكية بشـبكة الاتصال على قادر محمول هجاز من الطباعة

/www.hp.com/global/us/en/eprint بزيارة تفضل املعلومات، من ملزيد. احملمول هجازك مع متوافق طباعة تطبيق بتثبيت مقت أنك من تأكد
mobile_printing_apps.html.

ا الطابعة بتوصيل قم راجع املعلومات، من للمزيد. الطابعة في HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة الطباعة ميزة بتشغيل مقت أنك من تأكد.١ .٨٧ صفحة في موجه بدون لاسلكيً

.احملمول اجلهاز مع املزودة الوثائق راجع املعلومات، من للمزيد. احملمول هجازك في اللاسلكي الاتصال بتشغيل قم.٢

.HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة ميزة اسـتخدام من تمتكن فلن اللاسلكي، الاتصال خاصية يدعم لا احملمول هجازك كان إذا:ملاحظة

على املعروضة، اللاسلكية الشـبكات قامئة من املباشرة اللاسلكية الطباعة اسم اختر. ساخنة نقطة أو جديدة لاسلكي اتصال بشـبكة للاتصال الطبيعي الإجراء اسـتخدم. جديدة بشـبكة اتصل احملمول، اجلهاز من.٣
).لطابعتك املعرفة املميزة الرموز هي**  تعتبر حيث (HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series املثال سـبيل

.هبا مطالبتك عند املرور لكمة أدخل الأمان، تفعيل مع HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة تشغيل حالة في

.املسـتند اطبع.٤
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لاسلكية بشـبكة الاتصال على قادر مكبيوتر هجاز من الطباعة

ا الطابعة بتوصيل قم راجع املعلومات، من ملزيد. الطابعة في HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة الطباعة ميزة بتشغيل مقت أنك من تأكد.١ .املعلومات من مزيد على للاطلاع ٨٧ صفحة في موجه بدون لاسلكيً

.المكبيوتر هجاز مع املزودة الوثائق راجع املعلومات، من للمزيد. بالمكبيوتر Wi-Fi اللاسلكي الاتصال شـبكة بتشغيل قم.٢

.HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة ميزة اسـتخدام من تمتكن فلن اللاسلكي، الاتصال خاصية يدعم لا المكبيوتر كان إذا:ملاحظة

سـبيل على املعروضة، اللاسلكية الشـبكات قامئة من املباشرة اللاسلكية الطباعة اسم اختر. ساخنة نقطة أو جديدة لاسلكي اتصال بشـبكة للاتصال الطبيعي الإجراء اسـتخدم. جديدة بشـبكة اتصل المكبيوتر، من.٣
).لطابعتك املعرفة املميزة الرموز هي**  تعتبر حيث (HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series املثال

.هبا مطالبتك عند املرور لكمة أدخل الأمان، تفعيل مع HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة تشغيل حالة في

برنامج لتثبيت التالية اخلطوات فاتبع ،USB كابل بواسطة بالمكبيوتر متصلة وكانت الطابعة تثبيت تم إذا. لاسلكية شـبكة خلال من مكبيوتر جبهاز متصلة وكانت الطابعة تثبيت تم إذا 5 رقم اخلطوة إلى انتقل.٤
.HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة اتصال باسـتخدام الطابعة

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الأشـياء بإحدى قم.أ

●Windows 8 :الطابعة وبرنامج إعداد فوق انقر ثم التطبيقات، شريط من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في الأمين بالزر انقر ، ابدأ شاشة من.

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :فوق وانقر البرامج كافة واختر ،ابدأ انقر بالمكبيوتر، اخلاص املكتب سطح من HP فوق وانقر 
HP DESKJET IA 4640 series الطابعة وبرنامج إعداد فوق انقر ثم.

.جديدة طابعة توصيل حدد.ب

.لاسلكي حدد ،الاتصال خيارات البرنامج شاشة عرض عند.ج

.اجلهاز علهيا تعرف التي الطابعات قامئة من HP DESKJET IA 4640 series اختر

.الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع.د

.املسـتند اطبع.٥

.الطابعة في HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة الطباعة ميزة بتشغيل مقت أنك من تأكد.١

.AirPort بتشغيل قم.٢

.Apple هجاز مع املزودة الوثائق راجع, املعلومات من للمزيد

الطابعة بتعريف تقوم فريدة أحرف هي**  حيث (HP-Print-**-Deskjet IA 4640 series مثل ،HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة اسم وحدد AirPort رمز فوق انقر.٣
).بك اخلاصة

.هبا مطالبتك عند املرور لكمة أدخل الأمان، تفعيل مع HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة تشغيل حالة في

.الطابعة أضف.٤

نظام على ذلك ويتوقف ،)ضوئي ومسح طباعة( Print & Scan أو) وفاكس طباعة( Print & Fax حدد ،)النظام تفضيلات( System Preferences في.أ
.بك اخلاص التشغيل

.اليسار على الطابعات قامئة أسفل املوجودة+  فوق انقر.ب

).إضافة( Add فوق وانقر ،)الطابعة اسم جبوار الأمين العمود في موجودة" Bonjour" لكمة تكون( املكتشفة الطابعات قامئة من الطابعة حدد.ج
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بوصة كل في للنقطة الأقصى احلد وضع باسـتخدام الطباعة
.الصور ورق على عالية جودة ذات حادة صور لطباعة) dpi( البوصة في للنقطة الأقصى احلد وضع اسـتخدم

ا بوصة كل في للنقطة الأقصى احلد وضع على الطباعة تسـتغرق .بالذاكرة كبيرة مساحة على وتسـتحوذ الأخرى، الإعدادات مع الطباعة في املسـتغرق الوقت من أطول وقتً

البوصة في للنقطة الأقصى احلد وضع في للطباعة

.طباعة حدد برناجمك من.١

.الطابعة حتديد من تأكد.٢

).خصائص( Properties احلوار مربع يفتح الذي الزر فوق انقر.٣

ا Printer ،)الطابعة إعداد( Printer Setup ،)خيارات( Options ،)خصائص( Properties الزر هذا يسمى قد تسـتخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى اسـتنادً
Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )الطابعة (أو Preferences )تفضيلات.(

).اجلودة/الورق( Paper/Quality التبويب علامة فوق انقر.٤

.املتاحة القامئة من الورق نوع حدد ،)الوسائط( Media املنسدلة القامئة في.٥

عادي ورق●

●HP Photo Paper الآخر الصور ورق أو

●HP Matte Brochure أو Professional Paper

●HP Glossy Brochure أو Professional Paper

●HP Iron-on Transfers اخلاص الورق من أخرى أنواع أو

●HP Matte Presentation اللامع الورق من أخرى أنواع أو

اللامع اخلاص الورق من أخرى أنواع●

).متقدم( Advanced الزر فوق انقر.٦

).البوصة في للنقطة الأقصى باحلد الطباعة( Print in Max DPI املنسدلة القامئة من) نعم( Yes حدد ،)الطابعة ميزات( Printer Features منطقة في.٧

).الورق جحم( Paper Size املنسدلة القامئة من املناسب الورق جحم حدد.٨

.املتقدمة اخليارات لإغلاق) موافق( OK فوق انقر.٩

.للطباعة) موافق( OK فوق انقر ثم ،)ختطيط( Layout التبويب علامة في) الاجتاه( Orientation أكد.١٠

البوصة في للنقطة الأقصى احلد باسـتخدام للطباعة

).طباعة( Print باختيار قم البرنامج، تطبيق في) ملف( File قامئة من.١

.احملددة الطابعة هي HP Deskjet 4640 series أن من تأكد.٢

الصور طباعة خيارات ضبط.٣

.الطباعة حوار مربع في اخليارات رؤية عدم حالة في يلي ما بإجراء قم

١٩ الطباعة   ٣ الفصل ARWW



●OS X v10.6 :الطباعة خيارات إلى للوصول الطابعة حتديد جبوار الأزرق املعلومات مثلث فوق انقر.

●OS X Lion وMountain Lion :فوق انقر Show Details )الطباعة خيارات إلى للوصول) التفاصيل عرض.

.لآخر تطبيق من اخليارات أماكن ختتلف أن ميكن. الطابعة في التالية اخليارات تتوفر:ملاحظة

).الورق جحم( Paper Size املنبثقة القامئة في املناسب الظرف جحم اختر.أ

::التالية الإعدادات اختر ثم ،)الورق جودة/نوع( Paper Type/Quality اختر املنبثقة القامئة من.ب

●Paper Type )املناسب الفوتوغرافية الصور ورق نوع): الورق نوع

●Quality )اجلودة :(Best )أفضل (أو Maximum dpi )بوصة كل في النقطة لدرجة الأقصى احلد(

).طباعة( Print فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤
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الناحجة للطباعة تلميحات
.الضوئي املسح أو النسخ على الطباعة إعدادات تسري لا. مناسب بشكل الطابعة إعدادات ضبط ينبغي مكا حصيحة، بطريقة الورق حتميل وجيب الكافي احلبر مع يرام ما على HP خرطوشات تعمل ناحجة، لطباعة

باحلبر خاصة تلميحات

.HP من أصلية حبر خرطوشات اسـتخدام على احرص●

.حصيًحا وبالألوان بالأسود الطباعة خرطوشـتي ثبت●

.٧٥ صفحة في اخلرطوشات اسـتبدال راجع املعلومات، من للمزيد

.كاف حبر توفر من للتأكد اخلرطوشات في املقدرة احلبر مسـتويات احفص●

.٧٢ صفحة في املقدرة احلبر مسـتويات حفص راجع املعلومات، من للمزيد

.املعلومات من مزيدٍ على للحصول ٩٨ صفحة في الطباعة جودة حتسـين مراجعة فيرجى مقبولة، غير الطباعة جودة كانت إذا●

.الفتحات حبماية للطابعة للسماح التشغيل الزر باسـتخدام دامئًا الطابعة تشغيل بإيقاف قم●

الورق حتميل حول تلميحات

.الورق احنشار لتجنب والنوع احلجم نفس من الرزمة في الورق كافة يكون أن جيب). فقط واحدة صفحة ليس( ورق رزمة محل●

.للأسفل للطباعة اخملصص الوجه يتجه حبيث الورق بتحميل قم●

.متزيقها أو ثنهيا يتم لم احلواف وأن مسـتوٍ وضع في الورق درج في حتميلها تم التي الأوراق أن من تأكد●

.الورق درج في الورق ثني في تتسـبب لا الورق عرض موهجات أن من تأكد. الأوراق مجيع مع بإحكام يتلاءم حبيث الورق درج في الورق عرض موهجات دليل بضبط قم●

.٢٨ صفحة في وسائط حتميل راجع املعلومات، من للمزيد

الطابعة إعداد تلميحات

.الطابعة ببرنامج) التفضيلات ضبط( Set Preferences فوق انقر ثم ،والفاكس الضوئي واملسح الطباعة فوق انقر للطباعة، الافتراضية الإعدادات لتغيير●

:الطابعة برنامج لفتح التالية الأشـياء بأحد قم تسـتخدمه، الذي التشغيل لنظام تبًعا

◦Windows 8 :شاشة من Start ، الطابعة اسم حتمل التي الأيقونة فوق انقر ثم التطبيقات، شريط من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في الأمين بالزر انقر.

◦Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :فوق وانقر ،البرامج كل وحدد ،ابدأ فوق انقر املكتب، سطح شاشة من HP، فوق وانقر HP
Deskjet 4640 series فوق انقر ثم HP Deskjet 4640 series.

.املنسدلة) ورقة لكل الصفحات( Pages per Sheet قامئة من املناسب اخليار حدد ،)التخطيط( Layout تبويب علامة من ورقة، كل في طباعهتا سـتتم التي الصفحات عدد لتحديد●

.التطبيق واهجة من بضبطه فقم الصفحة، اجتاه تغيير في ترغب كنت إذا●

 احلوار مربع لفتح) متقدمة إعدادات( Advanced زر فوق انقر ،)اجلودة/الورق( Paper/Quality أو) التخطيط( Layout التبويب علامة من الطباعة، إعدادات من املزيد لعرض●
Advanced Options )متقدمة خيارات.(

◦Print in Grayscale) رمادي بتدرج الطباعة( :حدد. فقط الأسود احلبر باسـتخدام والأسود الأبيض باللون مسـتند طباعة لك يتيح Black Ink Only )أسود حبر
).موافق( OK زر فوق انقر ثم ،)فقط

◦Borderless Printing) كان إذا اخليار جبانب تنبيه رمز ترى سوف. امليزة هذه الوسائط أنواع مجيع تدعم لا. حدود بدون الصورة لطباعة امليزة هذه حدد: )حدود بدون الطباعة
.يدمعه لا املنسدلة) الوسائط( Media قامئة من احملدد الوسائط نوع
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◦Preserve Layout) الصفحة حمتوى لضبط امليزة هذه حفدد للطباعة، القابلة املنطقة من أكبر الصورة كانت إذا. املزدوجة الطباعة مع فقط امليزة هذه تعمل: )التخطيط على احلفاظ
.الصفحات من املزيد إنشاء يتم لا حتى الصغيرة الهوامش داخل ليكون

.الطباعة جودة لتحسـين والرسومات الصور في واحلدة التجانس مسـتوى ضبط على امليزة هذه تعمل: HP Real Life تقنيات◦

◦Booklet )حدد. الورق جحم بنصف كتيب داخل طهيا ذلك بعد ميكن والتي الورقة من جانب كل على صفحتين بوضع ويقوم. ككتيب الصفحات متعدد مسـتند طباعة لك يتيح): كتيب
).موافق( OK فوق انقر ثم املنسدلة، القامئة من جتليد طريقة

●Booklet-LeftBinding )اليسار من بالقراءة تقوم كنت إذا اخليار حدد. الأيسر اجلانب في الكتيب داخل طيه بعد التجليد جانب يظهر): اليسار من التجليد-  كتيب
.الميين إلى

●Booklet-RightBinding )الميين من بالقراءة تقوم كنت إذا اخليار حدد. الأمين اجلانب في الكتيب داخل طيه بعد التجليد جانب يظهر): الميين من التجليد-  كتيب
.اليسار إلى

.املنسدلة) الكتيب( Booklet قامئة من حتدده ما تعكس أن) التخطيط( Layout تبويب علامة من للمعاينة ميكن لا:ملاحظة

◦Pages per Sheet Layout )الورقة في صفحتين من بأكثر املسـتند بطباعة تقوم كنت إذا الصفحات ترتيب حتديد على يساعدك): ورقة ختطيط لكل الصفحات.

.املنسدلة) ورقة ختطيط لكل الصفحات( Pages per Sheet Layout قامئة من حتدده ما تعكس أن) التخطيط( Layout تبويب علامة من للمعاينة ميكن لا:ملاحظة

علامة إلى انتقل للاسـتخدام،. واحدة بنقرة اخليارات مجيع ضبط من تمتكن حتى احملددة، الوظيفة لنوع املناسـبة الإعداد قيم بتخزين الطباعة اختصار يقوم. الإعداد وقت حلفظ الطباعة اختصار اسـتخدام ميكنك●
).موافق( OK فوق انقر ثم ،)الطباعة اختصار( Printing Shortcut التبويب

Printing التبويب علامة فوق انقر ،)اجلودة/الورق( Paper/Quality أو) التخطيط( Layout التبويب علامة من الإعدادات ضبط بعد جديد، طباعة اختصار لإضافة
Shortcut )الطباعة اختصار(، فوق وانقر Save As )باسم حفظ(، فوق انقر ثم OK )موافق.(

).حذف( Delete فوق انقر ثم بتحديده، قم الطباعة، اختصار حلذف

.الافتراضية الطباعة اختصارات حذف ميكنك لا:ملاحظة

الطابعة إعداد تلميحات

.الطابعة في حتميلها تم التي الورقة جحم لتحديد) الورق جحم( Paper Size املنبثقة القامئة اسـتخدم الطباعة، حوار مربع في●

.املنبثقة القوائم من واجلودة املناسب الورق نوع لتحديد) الورقة/جودة/نوع( Paper Type/Quality اجلزء اختر الطباعة، حوار مربع في●

قامئة من) الرمادي تدرج( Grayscale واختر ،)الورقة جودة/نوع( Paper Type/Quality جزء اختر فقط، الأسود احلبر باسـتخدام وأسود أبيض مسـتند طباعة في ترغب كنت إذا●
.املنبثقة الألوان

ملاحظات

.الأخرى تلو مرة بسهولة النتائج أفضل على احلصول في لتساعدك وأوراقها HP طابعات مع واختبارها HP من الأصلية احلبر خرطوشات تصميم تم●

 صنع من ليست مسـتلزمات لاسـتخدام نتيجًة للمنتج إصلاح أو صيانة معليات أية الضمان يشمل لا. HP صنع من ليست مسـتلزمات اسـتخدام عند موثوقيهتا أو النتائج جودة HP تضمن لا:ملاحظة
HP.

.www.hp.com/go/anticounterfeit بزيارة فقم ،HP صنع من أصلية حبر خراطيش بشراء مقت أنك تعتقد كنت إذا

.فقط التخطيط لأغراض تقديرات احلبر مسـتويات بشأن واملؤشرات التنبهيات توفر●

إلى اخلرطوشات اسـتبدال عليك جيب لا. للطباعة بالنسـبة حممتلة تأخيرات لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة جتهيز الاعتبار بعين خفذ احلبر، مسـتوى اخنفاض بشأن حتذير لرسالة اسـتقبالك حالة في:ملاحظة
.مقبولة غير الطباعة جودة تكون أن
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.الضوئي املسح أو النسخ على تنطبق فلا فقط الطباعة على الطابعة تشغيل برنامج في احملددة البرامج إعدادات تنطبق●

.الورقة وهجي على املسـتند طباعة ميكنك●
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الورق أساسـيات٤

الطباعة لإجراء هبا املوصى الورق أنواع●

وسائط حتميل●

أصلية نسخة حتميل●

HP من الورق مسـتلزمات طلب●

٢٥ الورق أساسـيات   ٤ الفصل ARWW



الطباعة لإجراء هبا املوصى الورق أنواع
.بطباعته تقوم الذي املشروع لنوع خصيصًا املصمم HP ورق باسـتخدام HP شركة توصي الطباعة، من جودة أفضل على وللحصول

.لديك الورق أنواع بعض تتوفر لا قد فهيا، تقيم التي املنطقة/للبلد وفًقا

ColorLok

معايير تلبي حبيث مسـتقل بشكل ColorLok شعار تتضمن التي الأوراق مجيع اختبار يتم. اليومية املسـتندات ونسخ طباعة في ColorLok شعار تتضمن عادية أوراق باسـتخدام HP توصي●
بأوزان ColorLok شعار تتضمن أوراق عن احبث. قياسـية عادية أوراق من أسرع بشكل وجتف زاهية وألوان أمغق تسويد أقّل، تلطخ مع مسـتندات وتنتج الطباعة، وجودة الوثوقية ناحية من عالية
.للورق كبيرة مصنعة شركات قبل من خمتلفة وأجحام

صور طباعة

●HP Premium Plus Photo Paper

HP Premium Plus Photo الطباعة ورق باسـتخدام. الصور أفضل على للحصول HP من جودة بأعلى HP Premium Plus Photo Paper الطباعة ورق حيظى
Paper، ذلك في مبا عدة، بأجحام الورق ذلك ويتوفر. الطابعة من مباشرة مشاركهتا ميكنك حبيث الفور على للجفاف وقابلة مجيلة صور طباعة ميكنك A4 بوصات 6 × 4و بوصة 11 × 8.5و

أفضل اهداء أو عرض أو لتأطير مثالي وهو). لامع نصف( اللمعان خفيف أو لامع – خارجيتين وبطبقتين) A3( بوصة x 17 11و) سم 18 × 13( بوصات 7 × 5و) سم 15 × 10(
.والتحمل الاحترافية اجلودة حيث من رائعة نتائج إخراج على HP Premium Plus Photo Paper الطباعة ورق يعمل. اخلاصة الصور ومشروعات لديك الصور

●HP Advanced Photo Paper) من املتقدم الصور ورق HP(

عند بك اخلاصة املطبوعات تشابه. والرطوبة الأصابع وبصمات والبقع املاء مقاومة على بقدرته النوع هذا يمتيز. تلطيخه دون بسهولة معه التعامل أجل من اجلفاف سريعة مبادته هذا السميك الصور ورق يمتيز
خيلو). بوصات x 7 5( سم x 18 13و) بوصات x 6 4( سم x 15 10و بوصة x 11 8.5و A4 ذلك في مبا متعددة متاحة مبقاسات متاحة. احملل في معاجلهتا متت صور ورؤيهتا ملسها
.طويلًا تدوم مسـتندات على حلصولك امحلض من الورق

HP Everyday Photo Paper ورق●

اسـتخدامك عند ودقيقة واحضة صور على احصل. السهلة املعاجلة أجل من بسرعة مثنه املعقول الورق هذا جيف. للصور عرضية لطباعة مصّمم ورق باسـتخدام التلكفة، منخفضة يومية ملونة لقطات بطباعة قم
من خالي ذلك يكون طويلًا، تدوم صور على للحصول). بوصات x 6 4( سم x 15 10و بوصة x 11 8.5 و A4 ذلك في مبا متعددة مبقاسات متاحة. احلبر لنفث طابعة أية مع الورق هذا

.امحلض

العمل مسـتندات

●HP Premium Presentation Paper 120g Matte أو HP Professional Paper 120 Matt

.وملس تأثير لأكثر الوزن ثقيلة الأوراق هذه. الإخبارية والرسائل التقارير العروض، التقدميي، العرض تناسب الورقة وهجي على لامعة غير قوية أوراق الأوراق هذه إن

●HP Brochure Paper 180g Glossy أو HP Professional Paper 180 Glossy

التقارير من الأولى للصفحات التجارية والرسومات إخراهجا املعاد املصورة شـبه للمواد الأمثل الاختيار هي الأوراق هذه إن. الوهجين اسـتخدام أجل من الورقة وهجي على لامعة بطبقة مطلية الأوراق هذه وتكون
.والتقوميات التروجيية البريدية والرسائل والنشرات اخلاصة التقدميية والعروض

●HP Brochure Paper 180g Matte أو HP Professional Paper 180 Matt
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التقارير من الأولى للصفحات التجارية والرسومات إخراهجا املعاد املصورة شـبه للمواد الأمثل الاختيار هي الأوراق هذه إن. الوهجين اسـتخدام أجل من الورقة وهجي على لامعة بطبقة مطلية الأوراق هذه وتكون
.والتقوميات التروجيية البريدية والرسائل والنشرات اخلاصة التقدميية والعروض

اليومية الطباعة

●HP Bright White Inkjet Paper) ورق Inkjet من ساطع أبيض HP(

ا )HP من ساطع أبيض Inkjet ورق (HP Bright White Inkjet Paper يوفر على الألوان لاسـتخدام مناسب الشفاف غير النوع وهذا. النص في ووضوًحا الألوان في كبيرًا تباينً
وألوان أمغق تسويد أقّل، تلطخ على حلصولك ColorLok Technology بتقنية الورق يمتيز. الإعلانية والنشرات التقارير الإخبارية، للرسائل متاًما مناسـًبا جيعله مما خلاله، من نفادها دون الوهجين
.زاهية

HP  من طباعة ورق●

لوظائف عادي ورق على املطبوعة املسـتندات من ورؤيهتا ملسها عند أقوى مسـتندات الورق هذا ينتج. عالية جبودة متعددة لوظائف ورق )HP من الطباعة ورق (HP Printing Paper يعتبر
.طويلًا تدوم مسـتندات على حلصولك امحلض من الورق خيلو. زاهية وألوان أمغق تسويد أقّل، تلطخ على حلصولك ColorLok Technology بتقنية الورق يمتيز. النسخ ورق على أو متعددة

●HP Office Paper) من املكتب ورق HP(

سخ معل الورق يناسب. عالية جبودة متعددة لوظائف ورق )HP من املكتب ورق (HP Office Paper يعتبر  بتقنية الورق يمتيز. أخرى يومية ومسـتندات مذكرات مسودات،, نُ
ColorLok Technology طويلًا تدوم مسـتندات على حلصولك امحلض من الورق خيلو. زاهية وألوان أمغق تسويد أقّل، تلطخ على حلصولك.

HP Office Recycled Paper ورق●

ا) HP من تدويره املعاد املكتبي الورق( HP Office Recycled Paper يعتبر يسـتخدم إنه%. 30 مبعدل تدويرها املعاد الألياف من تصنيعه تم والذي عالية جبودة متعددة لوظائف ورقً
.حيوية وألوان أشد وأسود أقل تلطخ على للحصول ColorLok تقنية

خاصة مشاريع

●HP Iron-On Transfers) من بالكي الأمقشة على للطباعة أوراق HP(

.الرمقية صورك من خمصصة مقصان لإنشاء الأفضل احلل) والبيضاء امللونة للأمقشة اخملصصة) (HP من بالكي الأمقشة على للطباعة أوراق( HP Iron-On Transfers تعتبر
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وسائط حتميل
.للمتابعة ورق جحم حدد

كامل حبجم ورق لتحميل

.للخارج الدرج ملحق واحسب احسبه ثم الورق، درج أنزل.١

ك.٢ .للخارج الورق عرض موهجي حرّ

.الورق بتحميل قم.٣

.الأسفل إلى للطباعة اخملصص والوجه للأمام القصيرة احلافة توجيه مع الورق درج في الورق رزمة أدخل●

.تتوقف حتى الأمام إلى الورق رزمة ادفع●
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.الورق رزمة جانبي لكا يلامئا حبيث الورق عرض موهجي بضبط قم●

.للداخل الورق درج ادفع●

صغير حبجم ورق لتحميل

.للخارج الدرج ملحق واحسب احسبه ثم الورق، درج أنزل.١
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ك.٢ .للخارج الورق عرض موهجي حرّ

.الصور ورق بتحميل قم.٣

.الأسفل إلى للطباعة اخملصص والوجه للأمام إلى القصيرة احلافة توجيه مع الصور درج إلى الصور لورق رزمة بإدخال قم●

.تتوقف حتى للأمام الصور ورق رزمة بإمالة قم●

.الصور ورق رزمة جانبي لكا يلامئا حبيث الورق عرض موهجي بضبط قم●

.للداخل الورق درج ادفع●

الأظرف لتحميل

.للخارج الدرج ملحق واحسب احسبه ثم الورق، درج أنزل.١
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ك.٢ .للخارج الورق عرض موهجي حرّ

.الأظرف بتحميل قم.٣

ا أدخل● ا ظرفً .للأعلى ووهجه الأيسر اجلانب إلى الغطاء توجيه جيب. الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه جيب. الورق درج وسط أكثر أو واحدً

.تتوقف حتى للأمام الأظرف رزمة بإمالة قم●

.الأظرف رزمة جانبي لكا تلائم حبيث الورق عرض موهجات بضبط قم●
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.للداخل الورق درج ادفع●
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أصلية نسخة حتميل
.الضوئي املاسح زجاج من المينى الأمامية الزاوية في أسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع أو للمسـتندات التلقائية التغذية درج في الأعلى إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة حتميل ميكنك

للمسـتندات الآلية التغذية درج في أصلية نسخة لتحميل

ك.١ .للخارج الورق عرض موهجي حرّ

).ADF( للمسـتندات التلقائية التغذية وحدة في الأعلى، إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية، النسخة بتحميل قم.٢

.الورق حافة عند يتوقفا حتى للداخل الورق عرض موهجي بتحريك قم.٣

الضوئي للماسح الزجاجي السطح على أصلية نسخة لتحميل

.الضوئي املاسح غطاء ارفع.١
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.الضوئية للماحسة الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.٢

.الضوئية املاحسة غطاء أغلق.٣
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HP من الورق مسـتلزمات طلب
من مزيد على للحصول www.hp.com على HP ويب موقع بزيارة قم. مثلى طباعة جودة على للحصول HP من وسائط اسـتخدم. املكتبية الوسائط أنواع معظم مع جيد بشكل للعمل الطابعة تصميم تم

.HP وسائط حول املعلومات

من عالية معايير تلبي حبيث مسـتقل بشكل ColorLok شعار تتضمن التي الأوراق مجيع اختبار يتم. اليومية املسـتندات ونسخ طباعة في ColorLok شعار تتضمن عادية أوراق باسـتخدام HP توصي
قبل من خمتلفة وأجحام بأوزان ColorLok شعار تتضمن أوراق عن احبث. قياسـية عادية أوراق من أسرع بشكل وجتف زاهية وألوان أمغق تسويد أقّل، تلطخ مع مسـتندات وتنتج الطباعة، وجودة الوثوقية ناحية

.للورق كبيرة مصنعة شركات

.والورق احلبر ومسحوق السائل احلبر وحدد واخلدمات املنتجات لشراء التسوق إلى انتقل ،HP ورق لشراء
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الضوئي واملسح النسخ٥

املسـتندات نسخ●

المكبيوتر إلى ضوئي مسح●

ناجح بشكل النسخ لإجراء تلميحات●

الناجح الضوئي املسح تلميحات●

٣٧ الضوئي واملسح النسخ   ٥ الفصل ARWW



املسـتندات نسخ
الصفحة، وجحم نوع تغيير مثل املتقدمة، للإعدادات بسهولة الوصول ميكنك. عادي ورق على للنسخ أسود أو أبيض أو والألوان النسخ عدد بتحديد سهولة بكل تقوم أن الطابعة شاشة على املوجودة النسخ قامئة لك تسمح
.النسخة جحم وإعادة النسخة، قتوم درجة وتعديل

واحد وجه من نسخه معل

.الورق درج في احلجم كامل ورق بتحميل قم.١

.الضوئي املاسح زجاج على أسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع أو للمسـتندات التلقائية التغذية درج في الأعلى إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة بتحميل قم.٢

.٣٣ صفحة في أصلية نسخة حتميل راجع الأصلية، النسخة حتميل عن املعلومات من للمزيد

.النسخ قامئة إلى للوصول الطابعة بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من )نسخ (Copy حدد.٣

.)نسخ (Copy عرض يتم حتى أسفلو أعلي زري على اضغط ثم ،الرئيسـية الصفحة زر على اضغط الطابعة، شاشة على )نسخ (Copy رؤية تعذر عند

.للتأكيد) موافق( OK على اضغط ثم النسخ، عدد تقليل أو لزيادة) النسخ( Copies حدد ،)نسخ (Copy القامئة من.٤

.بالألوان أو بالأسود نسخة لعمل) موافق( OK على اضغط ثم ،)بالألوان النسخ بدء( Start Color Copy أو) بالأسود النسخ بدء( Start Black Copy حدد.٥

الضوئية املاحسة زجاج بواسطة الوهجين على نسخة معل

.الورق درج في احلجم كامل ورق بتحميل قم.١

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.٢

.٣٣ صفحة في أصلية نسخة حتميل راجع الأصلية، النسخة حتميل عن املعلومات من للمزيد

.النسخ قامئة إلى للوصول الطابعة بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من )نسخ (Copy حدد.٣

.)نسخ (Copy عرض يتم حتى أسفلو أعلي زري على اضغط ثم ،الرئيسـية الصفحة زر على اضغط الطابعة، شاشة على )نسخ (Copy رؤية تعذر عند

.للتأكيد) موافق( OK على اضغط ثم النسخ، عدد تقليل أو لزيادة) النسخ( Copies حدد ،)نسخ (Copy القامئة من.٤

.للتأكيد) موافق( OK على اضغط ثم للمتكين،) الوهجين( Sided-2 حدد.٥
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).بالألوان النسخ بدء( Start Color Copy أو) بالأسود النسخ بدء( Start Black Copy حدد.٦

.موافق واملس الثانية الأصلية النسخة بتحميل قم بذلك، املطالبة عند.٧

املسـتندات تغذية وحدة بواسطة الوهجين على نسخة معل

.الورق درج في احلجم كامل ورق بتحميل قم.١

.املسـتندات تغذية وحدة في الأعلى إلى عليه املطبوع الوجه توجيه مع واحد وجه على الأصلية الُنسخ ّمحل.٢

.٣٣ صفحة في أصلية نسخة حتميل راجع الأصلية، النسخة حتميل عن املعلومات من للمزيد

.وهجين على واحدة نسخة لإنشاء واحد وجه على أصليتين نسختين اسـتخدم●

سخ أربع لإنشاء واحد وجه على أصلية صفحات مثاني اسـتخدام ميكن: املثال سـبيل على. وهجين على نسخ عدة لإنشاء واحد وجه على الأصلية الصفحات من العديد اسـتخدم● .وهجين على نُ

.النسخ قامئة إلى للوصول الطابعة بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من )نسخ (Copy حدد.٣

.)نسخ (Copy عرض يتم حتى أسفلو أعلي زري على اضغط ثم ،الرئيسـية الصفحة زر على اضغط الطابعة، شاشة على )نسخ (Copy رؤية تعذر عند

.للتأكيد) موافق( OK على اضغط ثم النسخ، عدد تقليل أو لزيادة) النسخ( Copies حدد ،)نسخ (Copy القامئة من.٤

.للتأكيد) موافق( OK على اضغط ثم للمتكين،) الوهجين( Sided-2 حدد.٥

).بالألوان النسخ بدء( Start Color Copy أو) بالأسود النسخ بدء( Start Black Copy حدد.٦

النسخ ميزات من املزيد

.الإعدادات بين من للتحديد أسفل و أعلى أزرار على اضغط ،نسخ قامئة على الوقوف عند

.الصور لطباعة جودة بأفضل الطباعة إلى الصور ورق إعداد يؤدي. العادية الطباعة جبودة الطباعة إلى العادي الورق إعداد يؤدي. ونوعه الورق جحم حتديد: الورق نوع●

.نسخه سـيتم الذي املسـتند أو الصورة جحم في للتحكم: احلجم تغيير●

.املنسوخة بالصورة اخلاصة الهوامش قطع يتم قد ولكن الأصلية، الورقة جحم بنفس نسخة لعمل: الفعلي احلجم◦

.احملدد الإخراج ورق جحم لتلائم مصغرة أو مكبرة إما جحمها تغيير تم التي النسخة تكون. حافاهتا حول أبيض إطار ذات متوسطة نسخة لعمل: الصفحة ملاءمة◦

.حصيحة بطريقة الصفحة ملاءمة ميزة معل من للتأكد نظيًفا الضوئي املاسح زجاج يكون أن جيب:ملاحظة

%.100 من الأقل القيم حتديد طريق عن الصورة جحم تصغير أو% 100 من الأكبر القيم حتديد طريق عن الصورة جحم تكبير يتيح: خمصص جحم◦

.الهوية بطاقة جانبي نسخ لك يتيح: الهوية بطاقات نسخ●

.أمغق أو أفتح النسخ جيعل حبيث النسخ إعدادات بضبط يقوم: أدكن/أفتح●
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).املنطقة حسب( بوصة 11×  بوصة 8.5 أو A4 العادي للورق الافتراضية الإعدادات إلى تلقائيا النسخ خيارات تعود النشاط عدم من دقيقتين بعد:ملاحظة
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المكبيوتر إلى ضوئي مسح
بك اخلاص المكبيوتر هجاز من الضوئي باملسح قم. صورة إلى ضوئًيا واحدة ورقة مسح أردت إذا التحكم لوحة من الضوئي باملسح قم. المكبيوتر هجاز من أو بالطابعة اخلاصة التحكم لوحة من ضوئي مسح إجراء ميكنك
.ضوئًيا مسحها تم التي الصورة على تعديلات إجراء أو الضوئي باملسح اخلاص امللف تنسـيق وتعريف واحد ملف في ضوئًيا متعددة صفحات مسح أردت إذا

الضوئي للمسح للتجهيز

.الضوئي املاسح زجاج على أسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع أو للمسـتندات التلقائية التغذية درج في الأعلى إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١

.٣٣ صفحة في أصلية نسخة حتميل راجع الأصلية، النسخة حتميل عن املعلومات من للمزيد

.الضوئي املسح ابدأ.٢

بالطابعة اخلاصة التحكم لوحة من للمسح

.موافق على اضغط ثم الطابعة، بشاشة املوجودة الرئيسـية الصفحة الشاشة من الضوئي املسح حدد.١

.الضوئي املسح عرض يتم حتى أسفلو أعلي زري على اضغط ثم ،الرئيسـية الصفحة زر على اضغط الطابعة، شاشة على الضوئي املسح رؤية تعذر عند:تلميح

.موافق على اضغط ثم الطابعة، شاشة من إليه الضوئي املسح إجراء تريد الذي المكبيوتر هجاز حدد.٢

ا إما بالطابعة المكبيوتر هجاز اتصال من تأكد الطابعة، شاشة على المكبيوتر هجاز عرض عدم عند املسح متكين إلى سـتحتاج الاتصال، بتأكيد ومقت لاسلكي اتصال توافر عند. USB كابل خلال أو لاسلكيً
ا الضوئي .البرنامج في لاسلكيً

المكبيوتر من الضوئي املسح لإجراء

ا.١ .الطابعة برنامج لفتح التالية اخليارات أحد بإجراء قم لديك، التشغيل نظام على اعمتادً

●Windows 8 :شاشة من Start ، الطابعة اسم حتمل التي الأيقونة فوق انقر ثم التطبيقات، شريط من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في الأمين بالزر انقر.

●Windows 7 و Windows Vista وWindows XP :فوق وانقر ،البرامج كل وحدد ،ابدأ فوق انقر املكتب، سطح شاشة من HP، فوق وانقر HP
Deskjet 4640 series فوق انقر ثم HP Deskjet 4640 series.

.صورة أو ملسـتند ضوئي مسح اختر ثم ،والفاكس الضوئي واملسح الطباعة رمز فوق انقر الطابعة برنامج من.٢

.ضوئي مسح فوق انقر ثم اخملتصرة القامئة من تريده الذي الضوئي املسح نوع حدد.٣

.املعاينة شاشة في ضوئًيا مسحها تم التي الصورة إلى التعديلات إجراء من سـتمتكن ،الضوئي املسح معاينة إظهار حتديد تم إذا:ملاحظة

.التطبيق من للخروج تم حدد أو آخر ضوئي مسح لإجراء بالتطبيق الاحتفاظ أردت إذا ،حفظ حدد.٤

.الضوئي املسح حفظ تم حيث الدليل في Windows مسـتكشف إطار عرض يتم الضوئي، املسح حفظ بعد.٥

املسح لإجراء حالًيا املتاحة المكبيوتر أهجزة عرض وسـيتم الطابعة شاشة على الضوئي املسح زر حدد. الوقت نفس في منشطة الضوئي املسح وظيفة فهيا تكون قد التي المكبيوتر أهجزة من حمدد عدد يوجد:ملاحظة
.فهيا الضوئي

المكبيوتر من ضوئي مسح

.HP من الضوئي املسح افتح.١

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications اجمللد مضن Applications/Hewlett-Packard جملد في) HP من الضوئي املسح( جتد سوف

.الشاشة على تباًعا تظهر التي التعلميات واتبع املراد الضوئي املسح تعريف ملف نوع حدد.٢
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ناجح بشكل النسخ لإجراء تلميحات
.به غريبة مواد التصاق عدم من وتأكد الضوئي للماسح الزجاجي السطح بتنظيف قم●

.التباين درجة لتعديل أدكن/افتح تباين حدد ،ثم الطباعة شاشة من )نسخ (Copy حدد الطباعة، خمرجات تباين تقليل أو لزيادة●

.الصور ورق وجحم لصور أو عادية ورقة لاختيار الورق نوع حدد )نسخ (Copy قامئة من. الطباعة شاشة من )نسخ (Copy حدد الطباعة، خمرجات ورق ونوع الورقة جحم لتحديد●

.احلجم تغيير حدد ثم الطابعة، شاشة من )نسخ (Copy حدد الصورة، جحم لتغيير●

ARWW ناجح بشكل النسخ لإجراء تلميحات ٤٢



الناجح الضوئي املسح تلميحات
.به غريبة مواد التصاق عدم من وتأكد الضوئي للماسح الزجاجي السطح بتنظيف قم●

.الطابعة شاشة على املوجودة الطابعات قامئة من منه الضوئي املسح إجراء تريد الذي المكبيوتر هجاز اختر الطابعة، شاشة من الضوئي املسح حتديد بعد●

.دامئًا المكبيوتر إلى الضوئي املسح تنشـيط من فتحقق املتصل، المكبيوتر إلى السريع الضوئي املسح إجراء دامئًا تسـتطيع أن تريد وكنت المكبيوتر، إلى الطابعة من لاسلكي اتصال لديك كان إذا●

.الطابعة شاشة من الضوئي املسح حتديد من بدلًا الطابعة برنامج بـ الضوئي املسح ببدء قم ملفات، عدة من بدلًا واحد ملف في صفحات عدة على حيتوي مسـتند على الضوئي املسح إجراء أردت إذا●
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فاكس٦

ا، لإرسالها الفاكسات موعد حتديد ميكنك. امللونة الفاكسات ذلك في مبا واسـتقبالها، الفاكسات لإرسال الطابعة اسـتخدام ميكن تسـتخدهما التي الأرقام إلى وسهولة بسرعة الفاكسات لإرسال السريع الطلب عناصر وإعداد لاحقً
.ترسلها التي الفاكسات في والداكنة الفاحتة الألوان مقدار بين والتباين الدقة مثل الفاكس، خيارات من عدد ضبط أيًضا ميكن الطابعة، في التحكم لوحة من. متكررة بصورة

التحكم لوحة إما باسـتخدام الأولي، الإعداد خلال بالفعل بذلك مقت قد تكون قد. الفاكس وظائف اسـتخدام أجل من حصيح بشكل الطابعة بإعداد قيامك من تأكد واسـتقبالها، الفاكسات إرسال في البدء قبل:ملاحظة
الفاكس إعداد اختبار راجع الفاكس، اختبار حول إضافية معلومات على للحصول. التحكم لوحة من الفاكس إعداد اختبار تشغيل خلال من الفاكس إعداد حصة من التحقق ميكن. بالطابعة املرفقة HP برامج أو
.١٦١ صفحة في

فاكس إرسال●

فاكس اسـتلام●

سريع طلب إدخالات إعداد●

الفاكس إعدادات تغيير●

الرمقية الهاتف وخدمات الفاكس●

الإنترنت بروتوكول عبر الصوت تقنية باسـتخدام واسـتقبالها الفاكسات إرسال●

التقارير اسـتخدام●

الفاكس لنجاح تلميحات●
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فاكس إرسال
ا الفاكس إرسال أيًضا ميكن. بالألوان أو وأسود أبيض فاكس إرسال ميكنك الطابعة، في التحكم لوحة باسـتخدام. خمتلفة بطرق الفاكس إرسال ميكنك املسـتلم مع التحدث إمكانية هذا لك يتيح. مرفق هاتف خلال من يدويً
.الفاكس إرسال قبل

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

عادي فاكس إرسال●

المكبيوتر من قياسي فاكس إرسال●

ا فاكس إرسال● هاتف من يدويً

الشاشة من الطلب باسـتخدام فاكس إرسال●

لاحق وقت في إرساله ليتم فاكس جدولة●

)الأخطاء تصحيح وضع( Error Correction Mode في فاكس إرسال●

عادي فاكس إرسال

.للطابعة التحكم لوحة باسـتخدام صفحات عدة من أو واحدة صفحة من يتألف بالألوان أو والأسود بالأبيض فاكس إرسال بسهولة ميكنك

.الفاكس تأكيد متكين جيب بنجاح، الفاكسات بإرسال مطبوع تأكيد إلى احلاجة عند:ملاحظة

ا فاكس إرسال أيًضا ميكن:تلميح بطاقة اسـتخدام في ترغب عندما مفيدة أيًضا امليزات هذه تعتبر. الرقم طلب بسرعة التحكم امليزات هذه تلك تتيح. الشاشة من الطلب ميزة اسـتخدام خلال من أو الهاتف من يدويً
.الرقم طلب أثناء النغمية املطالبات على الرد إلى احلاجة وعند املكاملة رسم لدفع اتصال

الطابعة في التحكم لوحة خلال من عادي فاكس لإرسال

التلقائية التغذية وحدة في الأعلى إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع أو الزجاجي، للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
.للمسـتندات

.٣٣ صفحة في أصلية نسخة حتميل راجع الأصلية، النسخة حتميل عن املعلومات من للمزيد

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.٢

.ملون فاكس أو وأسود أبيض فاكس حدد.٣

رسالة فسـتظهر للمسـتندات، التلقائية التغذية وحدة في أصلية نسخة أي اكتشاف يتم لم إذا. أدخلت الذي الرقم إلى املسـتند إرسال يتم فإنه للمسـتندات، الآلية التغذية وحدة في أصلية نسخة حتميل تم إذا
.حتديد بإجراء تطالبك

.التباين أو الفاكس دقة تغيير حفاول, بإرساله مقت الذي الفاكس جودة مع مشاكل حبدوث مسـتلم أي أخبرك إذا:تلميح

.موافق على اضغط ثم املفاتيح، لوحة باسـتخدام الفاكس رقم أدخل.٤

.الشاشة على) -( شرطة تظهر حتى متكرر، بشكل * على اضغط بإدخاله، تقوم الذي الفاكس رقم في زمنية فاصلة لإضافة:تلميح

المكبيوتر من قياسي فاكس إرسال

.الطابعة من بالفاكس وإرسالها مهنا نسخة طباعة دون الفاكس بطريقة المكبيوتر من املسـتندات إرسال ميكنك

معدة الفاكس وظيفة أن ومن فعال هاتف خبط الطابعة توصيل من تأكد لذلك. المكبيوتر مودم أو الإنترنت اتصال وليس بالطابعة اخلاص الفاكس اتصال الطريقة هبذه المكبيوتر من املرسلة الفاكسات تسـتخدم:ملاحظة
.حصيحة بطريقة وتعمل

ARWW فاكس إرسال ٤٦



.بالطابعة املرفق املضغوط HP برامج قرص مع املوفر التثبيت برنامج مسـتخدًما الطابعة برنامج تثبيت عليك جيب امليزة، هذه لاسـتخدام

المكبيوتر من قياسي فاكس لإرسال

.بالفاكس إرساله تريد والذي المكبيوتر في املوجود املسـتند افتح.١

.طباعة فوق انقر البرنامج، تطبيق في ملف قامئة في.٢

.فاكس لكمة على امسها حيتوي التي الطابعة اختر اسم قامئة من.٣

ا. اخلصائص احلوار مربع يفتح الذي الزر فوق انقر ،)ملون أو وأسود أبيض فاكس بصورة املسـتند إرسال اختيار مثل( الإعدادات لتغيير.٤  الزر هذا يسمى قد تسـتخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى اسـتنادً
Properties )خصائص( ,Options )خيارات( ,Printer Setup )الطابعة إعداد( ,Printer )الطابعة( أو Preferences )تفضيلات(.

.موافق فوق انقر إعدادات، أية ضبط من الانهتاء بعد.٥

.)موافق (OK أو )طباعة (Print فوق انقر.٦

.بالفاكس املسـتند وإرسال الفاكس رقم طلب الطابعة تبدأ. الفاكس إرسال على انقر ثم للفاكس أخرى إعدادات أية وغير الأخرى املسـتقبل ومعلومات الفاكس رقم أدخل.٧

المكبيوتر من قياسي فاكس إرسال

.بالفاكس إرساله تريد والذي المكبيوتر في املوجود املسـتند افتح.١

).طباعة( Print فوق انقر البرنامج، تطبيق في) ملف( File قامئة من.٢

.”)Fax(“ لكمة على امسها حيتوي التي الطابعة اختر.٣

).اجتاه( Orientation إعداد أسفل املوجودة املنبثقة القامئة من) الفاكس مسـتلمو( Fax Recipients اختر.٤

.الطابعة اختيار جبوار يظهر الذي الاسـتكشاف مثلث فوق النقر حفاول املنبثقة القامئة على العثور عليك تعذر إذا:ملاحظة

.Add to Recipients فوق انقر ثم املتوفرة، املربعات في الأخرى واملعلومات الفاكس رقم أدخل.٥

.بالفاكس املسـتند وإرسال الفاكس رقم طلب لبدء Send Fax Now فوق انقر ثم فهيا، ترغب التي الأخرى واخليارات Fax Mode اختر.٦

ا فاكس إرسال هاتف من يدويً

ا، فاكس إرسال عند. إرساله قبل إليه فاكس إرسال على بعزمك املسـتلم إعلام في رغبت إذا مفيدًا ذلك ويكون. الفاكس إرسال قبل املسـتلم مع والتحدث هاتفية مكاملة بإجراء يدويًا الفاكس إرسال لك يسمح ميكنك يدويً
.الفاكس لإرسال الاتصال بطاقة لاسـتخدام عليك التيسـير إلى ذلك يؤدي. الهاتف مساعة عبر أخرى أصوات أية أو الهاتفية املطالبات أو الرقم طلب نغمات مساع

إرسال قبل املسـتلم مع التحدث ميكنك فإنه الهاتف، على بالرد الأخشاص أحد قام إذا. املكاملة على بالرد يقوم الفاكس هجاز جعل أو الهاتف على الرد للمسـتلم ميكن به، اخلاص الفاكس جلهاز املسـتلم إعداد لكيفية وفًقا
.املسـتلم الفاكس هجاز من الفاكس نغمات مساع عند الفاكس هجاز إلى مباشرًة الفاكس إرسال فميكنك املكاملة، على بالرد الفاكس هجاز قام إذا. الفاكس

ا فاكس لإرسال ممتد هاتف من يدويً

التلقائية التغذية وحدة في الأعلى إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع أو الزجاجي، للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
.للمسـتندات

.٣٣ صفحة في أصلية نسخة حتميل راجع الأصلية، النسخة حتميل عن املعلومات من للمزيد

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.٢

.بك اخلاصة بالطابعة املتصل الهاتف على املوجودة املفاتيح لوحة باسـتخدام الرقم اطلب.٣
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ا فاكس إرسال عند للطابعة التحكم لوحة على املوجودة املفاتيح لوحة تسـتخدم لا:ملاحظة .املسـتلم رقم لطلب الهاتف على املوجودة املفاتيح لوحة اسـتخدام جيب. يدويً

.الفاكس إرسال قبل احملادثة في الاخنراط من فتمتكن, املكاملة على املسـتلم يرد عندما.٤

.الفاكس لإرسال التالية اخلطوة إلى تابع. الفاكس اسـتقبال هجاز من الفاكس نغمات فسـتسمع املكاملة، على بالرد الفاكس هجاز قام إذا:ملاحظة

ا تكون عندما.٥ ).ملون( Color أو) وأسود أبيض( Black حدد ثم ،)جديد فاكس إرسال( Send New Fax وحدد) موافق( OK على اضغط الفاكس، لإرسال مسـتعدً

ا فاكس اسـتقبال (Receive Fax Manually الزر على الضغط منه فاطلب الفاكس، إرسال قبل املسـتلم مع تتحدث كنت إذا يسمع أن مبجرد به اخلاص الفاكس هجاز على املوجود )يدويً
.الفاكس نغمات

إرسال ينهتي حتى اخلط على فانتظر املسـتلم، مع احلديث في الاسـمترار أردت إذا. الهاتف مساعة وضع إعادة ميكنك الوقت، هذا في. بالإرسال الفاكس قيام أثناء الهاتف خط عن صوت أي يصدر لن
.الفاكس

الشاشة من الطلب باسـتخدام فاكس إرسال

أية أو الهاتفية املطالبات أو الرقم طلب نغمات مساع ميكنك الشاشة، من الطلب ميزة باسـتخدام فاكس إرسال عند. عادي هاتف رقم بطلب تقوم مثلما الطابعة في التحكم لوحة من رقم طلب الشاشة من الطلب يسمح
.الرقم طلب بسرعة التحكم إلى إضافًة الرقم، طلب أثناء للمطالبات الاسـتجابة من ميكنك هذا. للطابعة الصوت مكبرات عبر أخرى أصوات

PIN رقم على التعرف عدم إلى يؤدي مما للغاية مبكر بشكل الفاكس نغمات بإرسال الطابعة تبدأ قد الكافية، بالسرعة بك اخلاصة الاتصال لبطاقة PIN رقم إدخال عدم فعند اتصال بطاقة اسـتخدامك حالة في:تلميح
سريع طلب إدخالات إعداد راجع املعلومات، من للمزيد. بك اخلاصة الاتصال لبطاقة PIN رقم ختزين أجل من سريع طلب إدخال إنشاء ميكن احلالة، هذه في. الاتصال بطاقة خدمة قبل من بك اخلاص
.٥٤ صفحة في

.الطلب نغمة صوت تسمع لكي الصوت مسـتوى رفع من تأكد:ملاحظة

الطابعة في التحكم لوحة خلال من مساعة بدون الطلب باسـتخدام فاكس لإرسال

التلقائية التغذية وحدة في الأعلى إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع أو الزجاجي، للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
.للمسـتندات

.٣٣ صفحة في أصلية نسخة حتميل راجع الأصلية، النسخة حتميل عن املعلومات من للمزيد

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.٢

).ملون فاكس( Color Fax أو) وأسود أبيض فاكس( Black Fax حدد.٣

.الطلب نغمة فسـتسمع للمسـتندات، الآلية التغذية وحدة في حتميلها تم أصلية نسخة الطابعة اكتشفت إذا●

.)الزجاجي اللوح من فاكس (Fax from Glass اختر الزجاجي، السطح على الأصلية النسخة حتميل عند●

.الطابعة في التحكم لوحة على املوجودة الأرقام مفاتيح لوحة باسـتخدام الرقم أدخل الاتصال، لنغمة مساعك عند.٤

.حتدث قد مطالبات أية اتبع.٥

.بالرد املسـتقبلة الفاكس آلة تقوم عند الفاكس إرسال تم قد يكون

لاحق وقت في إرساله ليتم فاكس جدولة

سـبيل على الهاتف، رسوم اخنفاض أو الهاتفية اخلطوط انشغال عدم عند مساًء، لاحق وقت في والأسود بالأبيض فاكس إرسال من ميكنك هذا. التالية ساعة 24 خلال إرساله ليتم والأسود بالأبيض فاكس جدولة ميكن
.احملدد الوقت في آلًيا الفاكس الطابعة سـترسل. املثال

.الفاكسات أحد إرسال جدولة أثناء العادية بالطريقة الفاكسات إرسال مواصلة فبإمكانك ذلك ومع. مرة كل في فقط واحد فاكس إرسال جدولة ميكنك
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.فقط الذاكرة من والأسود بالأبيض فاكس إرسال ميكن:ملاحظة

الطابعة في التحكم لوحة خلال من فاكس جلدولة

.للمسـتندات التلقائية التغذية وحدة في الأعلى إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية، النسخة بتحميل قم.١

.٣٣ صفحة في أصلية نسخة حتميل راجع الأصلية، النسخة حتميل عن املعلومات من للمزيد

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.٢

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

.للتأكيد موافق على اضغط ثم أسفلو أعلي الزر على بالضغط الفاكس تأخير وقت أدخل.٤

.الطابعة في التحكم لوحة على املوجودة الأرقام مفاتيح لوحة باسـتخدام الرقم أدخل الاتصال، لنغمة مساعك عند.٥

).بدء( Start حدد ثم ،)الضوئي املسح( Scan اختر.٦

.اجملدول الوقت في الفاكس وترسل ضوئًيا الصفحات كافة الطابعة متسح

جمدول فاكس لإلغاء

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

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

).حذف( Delete حدد ثم حذفه، تريد الذي اجملدول الفاكس حدد.٣

)الأخطاء تصحيح وضع( Error Correction Mode في فاكس إرسال

رسوم. آليًا اخلطأ اجلزء إرسال بإعادة واملطالبة الإرسال أثناء حتدث التي الأخطاء كشف خلال من وذلك الهاتف، خطوط حالة سوء بسـبب البيانات فقد) ECM( الأخطاء تصحيح وضع الأخطاء تصحيح وضع مينع
.اعمتادية أكثر بشكل البيانات يرسل ولكنه الهاتف، ورسوم الإرسال وقت من يزيد) ECM( الأخطاء تصحيح وضع فإن سـيئة، الهاتف خطوط كانت إذا. اجليدة الهاتف خلطوط بالنسـبة أقل تصبح وقد تتأثر، لا الهاتف
.منخفضة رسوم مقابل أقل جودة قبول ميكنك كان وإذا كبيرة زيادة الهاتف رسوم زادت إذا إلا) ECM( الأخطاء تصحيح وضع تشغيل بإيقاف تقم لا. التشغيل هو الافتراضي الإعداد يعد

):ECM( الأخطاء تصحيح وضع تشغيل بإيقاف مقت حال في. يلي ما الاعتبار بعين خذ ،)ECM( الأخطاء تصحيح وضع إعداد تشغيل إيقاف قبل

.إرسالها سرعة وكذلك واسـتقبالها بإرسالها تقوم التي الفاكسات جودة تتأثر قد●

.متوسط إلى آلًيا الفاكس سرعة ضبط يتم●

.الآن بعد امللونة الفاكسات اسـتقبال أو إرسال من تمتكن لن●

التحكم لوحة من ECM الأخطاء تصحيح وضع إعداد لتغيير

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)املتقدمة الإعدادات (Advanced Settings حدد ثم )الإعدادات (Settings حدد.٢

).الأخطاء تصحيح( Error Correction حدد.٣

.موافق على اضغط ثم ،)تشغيل إيقاف( Off أو) تشغيل( On حدد.٤
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فاكس اسـتلام
ا أو آلًيا الفاكسات اسـتقبال ميكنك ا الفاكسات باسـتقبال تقوم أن جيب ،التلقائي الرد خيار تشغيل إيقاف عند. يدويً آلًيا الواردة املكاملات على الطابعة سـترد ،)الافتراضي الإعداد(التلقائي الرد خيار تشغيل عند. يدويً

).رنات مخس هو الافتراضي للرد رنات إعداد. (للرد رنات إعداد قبل من احملدد الرنات عدد بعد الفاكسات وتسـتقبل

.حتميله تم الذي الورق جحم مع يلائم حبيث الفاكس جحم بتصغير الطابعة فسـتقوم ،Legal حبجم ورق اسـتخدام إلى حالًيا الطابعة ضبط وعدم أكبر أو Legal حبجم فاكس اسـتقبال عند

ا نسخك حالة في:ملاحظة .الذاكرة في اخملزنة الفاكس صفحات عدد ذلك يقلل أن وميكن. النسخ ينهتي حتى الطابعة ذاكرة في الفاكس هذا ختزين يتم فاكس، وصول عند مسـتندً

ا فاكس اسـتقبال● يدويً

الذاكرة من املسـتقبلة الفاكسات طباعة إعادة●

آخر رقم إلى الفاكسات توجيه إعادة●

املسـتلمة للفاكسات الورق جحم اضبط●

فهيا املرغوب غير الفاكس أرقام حظر●

ا فاكس اسـتقبال يدويً

ا الفاكس إرسال ذلك يسمى. به تتصل زلت ما وأنت فاكس إرسال من معه تتحدث الذي الشخص يمتكن بالهاتف، التحدث عند ا فاكس لاسـتقبال القسم هذا في املوجودة الإرشادات اسـتخدم. يدويً .يدويً

.الفاكسات نغمات إلى الاسـمتاع أو للتحدث السماعة رفع ميكن:ملاحظة

ا الفاكسات اسـتقبال ميكنك :هاتف من يدويً

)EXT_2 منفذ في( بالطابعة مباشر اتصال●

بالطابعة مباشرًة متصلًا ليس ولكنه الهاتف، خط نفس على●

ا فاكس لاسـتقبال يدويً

.الرئيسي الدرج في ورق وحتميل الطابعة تشغيل من تأكد.١

سخ أية بإزالة قم.٢ .للمسـتندات التلقائية التغذية وحدة درج من أصلية نُ

.آلًيا الواردة املكاملات على الطابعة ترد لا حبيث التلقائي الرد إعداد تشغيل بإيقاف قم أو،. الطابعة بذلك تقوم أن قبل الواردة املكاملة على بالرد لك يسمح مرتفع عدد على للرد رنات إعداد بضبط قم.٣

.لدهيم الفاكس هجاز على املوجود )جديد فاكس إرسال (Send New Fax الزر على الضغط منه فاطلب املرسل، مع الهاتف على حالًيا كنت إذا.٤

:بالآتي فقم بالإرسال، يقوم الذي الفاكس هجاز من الفاكس لنغمات مساعك مبجرد.٥

فاكس اسـتقبال( Receive Fax Manually حدد ثم ،)موافق( OK على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.أ
ا ).يدويً

ا الهاتف خط يكون. اخلط على البقاء أو مكاهنا في الهاتف مساعة وضع ميكنك الفاكس، اسـتقبال في الطابعة تبدأ أن بعد.ب .الفاكس إرسال أثناء صامتً

الذاكرة من املسـتقبلة الفاكسات طباعة إعادة

.الذاكرة في طباعهتا، تتم لم التي املسـتلمة، الفاكسات ختزين يتم

.اخلصوصية أو الأمان لأهداف الذاكرة من الفاكسات حذف في أيًضا ترغب قد. الذاكرة من الفاكسات حذف أو بطباعة تقوم حتى اجلديد الفاكس اسـتلام الطابعة على يتعذر ممتلئة، الذاكرة تصبح أن بعد:ملاحظة
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ا، املسـتقبلة الفاكسات من فاكسات مثانية حتى طباعة إعادة ميكنك الذاكرة، في اخملزنة الفاكسات لأجحام ووفًقا فقدان عند الفاكسات طباعة إعادة إلى حتتاج قد املثال، سـبيل على. الذاكرة في حمفوظة كانت ما إذا حديثً
.مطبوعاتك آخر من نسخة

الطابعة في التحكم لوحة من الذاكرة في اخملزنة الفاكسات طباعة لإعادة

.٢٨ صفحة في وسائط حتميل راجع املعلومات، من للمزيد. الرئيسي الدرج في الورق حتميل من تأكد.١

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.٢

).الفائتة الفاكسات طباعة إعادة( Reprint Missed Faxes حدد ثم ،)الإعدادات( Settings حدد.٣

.وهكذا أولًا اسـتقبالها تم فاكسات آخر عرض يتم حبيث اسـتقبالها ترتيب بعكس الفاكسات عرض يتم

.طباعة حدد ثم طباعته، تريد الذي الفاكس حدد.٤

.إلغاء حفدد الفاكسات، طباعة إعادة هممة إيقاف في ترغب كنت إذا.٥

آخر رقم إلى الفاكسات توجيه إعادة

.والأسود بالأبيض املسـتقَبلة امللونة الفاكسات توجيه يتم. آخر فاكس رقم إلى بك اخلاصة الفاكسات توجيه لإعادة الطابعة إعداد ميكنك

.توجهيها إعادة تتم التي الفاكسات اسـتقبال على الفاكس هجاز قدرة من للتأكد اختبار فاكس بإرسال قم. نشًطا فاكس خط باعتباره إليه الفاكس توجيه بإعادة تقوم الذي الرقم من بالتحقق HP توصي

.الطابعة في التحكم لوحة من الفاكسات توجيه لإعادة

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)املتقدمة الإعدادات (Advanced Settings حدد ثم )الإعدادات (Settings حدد.٢

).الفاكس توجيه إعادة( Fax Forward حدد ثم ،)الفاكس توجيه إعادة( Fax Forwarding حدد.٣

.الفاكس توجيه لإعادة) تشغيل( On حدد أو توجهيه، وإعادة الفاكس لطباعة) الطباعة مع التشغيل( On with Print حدد.٤

الأخطاء تقارير لطباعة الطابعة إعداد عند. الفاكس بطباعة الطابعة فسـتقوم) املثال سـبيل على تشغيلها، عدم عند( احملدد الفاكس هجاز إلى الفاكس توجيه إعادة الطابعة على يتعذر كان إذا:ملاحظة
.خطأ تقرير أيًضا فسـتطبع املسـتقبلة، للفاكسات

وتاريخ الابتداء، ووقت الابتداء، تاريخ: التالية املطالبات من لكل املطلوبة املعلومات أدخل). تم( Done حدد ثم توجهيها املُعاد الفاكسات لاسـتقبال املعد الفاكس هجاز رقم أدخل ذلك، منك يطلب عندما.٥
.الانهتاء ووقت الانهتاء،

.للتأكيد) موافق( OK حدد. الفاكسات توجيه إعادة تنشـيط يتم.٦

).تشغيل( On الفاكس توجيه إعادة إعداد يظل الطابعة؛ طاقة اسـتعادة عند. الهاتف ورقم الفاكس توجيه إعادة إعداد سـتحفظ فإهنا الفاكس، توجيه إعادة إعداد عند الطاقة الطابعة فقدت إذا

).الفاكس توجيه إعادة( Fax Forward قامئة من) التشغيل إيقاف( Off بتحيد الفاكس توجيه إعادة إلغاء ميكنك:ملاحظة

املسـتلمة للفاكسات الورق جحم اضبط

Legal أو A4 أو Letter باحلجم الفاكسات طباعة ميكن. الرئيسي الدرج في حتميله تم الذي الورق جحم احملدد الورق جحم يناسب أن جيب. اسـتلاهما يتم التي بالفاكسات اخلاص الورق جحم اختيار ميكنك
.فقط

ثم ،Legal أو A4 أو Letter حبجم ورق بتحميل قم. الشاشة على خطأ رسالة وتظهر الفاكس طباعة تتم لا فاكس، اسـتقبال عند فإنه الرئيسي، الدرج في حصيح غير حبجم ورق حتميل حالة في:ملاحظة
.الفاكس لطباعة موافق على اضغط

٥١ فاكس   ٦ الفصل ARWW



الطابعة في التحكم لوحة خلال من املسـتقبلة للفاكسات الورق جحم لضبط

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.إعدادات حدد.٢

ا حدد ثم ،)الفاكس ورق جحم (Fax Paper Size حدد.٣ .خيارً

فهيا املرغوب غير الفاكس أرقام حظر

الطابعة تقارن واردة، فاكس مكاملة اسـتقبال عند. الأرقام هذه من املسـتقبلة الفاكسات الطابعة تطبع لا حبيث معينة، فاكس أرقام حظر فميكن الهاتفية، اخلدمات مزود قبل من املتصل رقم تعريف خدمة في الاشـتراك عند
ميكنك التي الفاكس أرقام لعدد الأقصى احلد خيتلف. (الفاكس طباعة تتم فلا احملظورة، الفاكس أرقام قامئة في املوجود للرقم الرقم مطابقة عند. لا أم املكاملة حظر جيب كان ما إذا لتحديد الهامة غير الفاكس أرقام بقامئة الرقم

).الطراز باختلاف حظرها

 Fax Options قامئة في) الهامة غير الفاكسات حظر( Junk Fax Blocker يظهر لن منطقتك،/بلدك في ذلك دعم عدم حالة في. املناطق/البلدان كافة في امليزة هذه دعم يتم لا:ملاحظة
).الفاكس إعدادات( Fax Settings أو) الفاكس خيارات(

.املتصل هوية تعريف خدمة في مشـترك غير أنك فسـيفترض املتصل، هوية تعريف قامئة في هاتفية أرقام أية إضافة تتم لم إذا:ملاحظة

التافهة الفاكس أرقام قامئة إلى أرقام إضافة●

التافهة الفاكس أرقام قامئة من أرقام إزالة●

التافهة الفاكس أرقام قامئة إلى أرقام إضافة

.التافهة الفاكسات قامئة إلى بإضافهتا معينة أرقام حظر ميكنك

الهامة غير الفاكس أرقام قامئة إلى أرقام لإضافة

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)همم غير فاكس (Junk Fax حدد ثم ،)الإعدادات (Settings حدد.٢

.للمتابعة )موافق( OK حدد. الهامة غير الفاكسات حلظر املتصل مبعرف تطالب رسالة تظهر.٣

).رقم إضافة( Add a Number حدد.٤

).الاتصالات جسل من( From Call History حدد املتصل، تعريف أرقام قامئة من حظره سـيتم الذي الفاكس رقم لتحديد.٥

- أو- 

ا فاكس رقم لإدخال ).جديد رقم إدخال( Enter New Number حدد حلظره، يدويً

).تم( Done حدد حظره، ليتم فاكس رقم إدخال بعد.٦

.الأرقام هذه في املمكن الاختلاف بسـبب الوارد، الفاكس ترويسة على يظهر الذي الفاكس رقم تدخل ولا التحكم لوحة شاشة على بظهوره فاكس رقم إدخال من تأكد:ملاحظة

التافهة الفاكس أرقام قامئة من أرقام إزالة

.التافهة الأرقام قامئة من الرقم إزالة من فتمتكن, فاكس رقم حظر إلغاء في رغبت إذا
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التافهة الفاكس أرقام قامئة من أرقام لإزالة

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)همم غير فاكس (Junk Fax حدد ثم ،)الإعدادات (Settings حدد.٢

).رقم إزالة( Remove a Number حدد ثم إزالته، املراد الرقم املس.٣

.احلذف لتأكيد) موافق( OK على اضغط.٤
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سريع طلب إدخالات إعداد
.الطابعة في التحكم لوحة باسـتخدام سريع بشكل الأرقام هذه بطلب ذلك لك يسمح. سريع طلب كإدخالات الاسـتخدام متكررة الفاكس أرقام إعداد ميكن

.للطابعة) EWS( املضّمن الويب وخادم الطابعة مع املرفقة HP برامج مثل المكبيوتر، في املتاحة الأدوات اسـتخدام أيًضا ميكن الطابعة؛ حتكم لوحة من وإدارهتا السريع الطلب إدخالات إنشاء إلى بالإضافة:تلميح

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

وتغييرها السريع الطلب إدخالات إعداد●

السريع الطلب إدخالات حذف●

وتغييرها السريع الطلب إدخالات إعداد

.سريع طلب كإدخالات الفاكس أرقام ختزين ميكن

سريع طلب إدخالات إعداد

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)الهاتف دليل (Phone Book حدد ثم ،)الإعدادات (Settings حدد.٢

).اتصال هجة إضافة( Add Contact حدد.٣

).التالي( Next حدد ثم املدخل، اسم أدخل.٤

).تم( Done حدد ثم الفاكس، رقم أدخل.٥

.البعيد الاتصال بادئة أو) 0 أو 9 عادة( السـنترال نظام خارج لأرقام الوصول رمز أو املنطقة، رمز مثل مطلوبة، أخرى أرقام أي أو وقفات أي إدخال من تأكد:ملاحظة

سريع طلب إدخالات تغيير

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)الهاتف دليل (Phone Book حدد ثم ،)الإعدادات (Settings حدد.٢

.)موافق (OK على اضغط ثم تغييره، تريد الذي املدخل حدد.٣

).التالي( Next حدد ثم الفاكس، اسم في التغييرات بعمل قم ثم ،)حترير( Edit حدد.٤

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

.البعيد الاتصال بادئة أو) 0 أو 9 عادة( السـنترال نظام خارج لأرقام الوصول رمز أو املنطقة، رمز مثل مطلوبة، أخرى أرقام أي أو وقفات أي إدخال من تأكد:ملاحظة

السريع الطلب إدخالات حذف

السريع الطلب إدخالات حلذف

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)الهاتف دليل (Phone Book حدد ثم ،)الإعدادات (Settings حدد.٢

.للتأكيد) حذف( Delete حدد ثم حذفه، تريد الذي املدخل حدد.٣
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الفاكس إعدادات تغيير
.الفاكس لاسـتخدام أخرى خيارات ضبط أو الأولية الإعدادات لتغيير التالية اخلطوات اتبع الطابعة، مع املرفق التشغيل وبدء الإعداد دليل في اخلطوات إمكال بعد

الفاكس ترويسة تكوين●

)تلقائي رد( الرد وضع ضبط●

الرد قبل الرنات عدد ضبط●

املميز الرنين إلى للرد الرنين منط تغيير●

الطلب نوع ضبط●

الاتصال إعادة خيارات ضبط●

الفاكس سرعة ضبط●

الفاكس صوت مسـتوى ضبط●

الفاكس ترويسة تكوين

التحكم لوحة من الفاكس ترويسة إعداد أيًضا ميكن. بالطابعة املرفق HP برنامج باسـتخدام الفاكس ترويسة بإعداد HP توصي. ترسله فاكس كل من العلوي اجلزء في الفاكس ورقم امسك بطباعة الفاكس ترويسة تقوم
.أدناه موضح هو مكا الطابعة، في

.القانونية الشروط من الفاكس ترويسة معلومات تصبح املناطق،/البلدان بعض في:ملاحظة

الفاكس ترويسة تغيير أو لضبط

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)الفاكس ترويسة (Fax Header حدد ثم ،)الإعدادات (Settings حدد.٢

).تم( Done حدد ثم الفاكس، ورقم الشركة اسم أو الشخصي الاسم أدخل.٣

)تلقائي رد( الرد وضع ضبط

.لا أم الواردة املكاملات على الطابعة ترد أن بتحديد الرد وضع يقوم

.الواردة والفاكسات املكاملات مجيع على الطابعة سـترد). آلًيا( automatically الفاكسات على الطابعة ترد أن في رغبت إذا التلقائي الرد إعداد بتشغيل قم●

ا( manually الفاكسات اسـتقبال في ترغب كنت إذا التلقائي الرد إعداد تشغيل بإيقاف قم● ا تكون أن عليك حيب). يدويً الطابعة تسـتقبل فلن وإلا الواردة، الفاكس مكاملة على خشصًيا للرد متواجدً
.الفاكسات

الرد وضع لضبط

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.إعدادات حدد.٢

.موافق على اضغط ثم ،)التشغيل إيقاف( Off أو) تشغيل( On حدد ثم ،)تلقائي رد( Auto Answer حدد.٣

الرد قبل الرنات عدد ضبط

.آلًيا الواردة املكاملة على الرد قبل حتدث التي الرنات عدد حتديد ميكن ؛التلقائي الرد الإعداد تشغيل عند
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الرد قبل الرنات عدد. بذلك الطابعة تقوم أن قبل الهاتف على بالرد املكاملات على الرد هجاز قيام في ترغب لأنك الطابعة، مع الهاتف خط نفس على املكاملات على للرد هجاز لديك كانت إذا همًما يعد للرد رنات الإعداد
.املكاملات على الرد جلهاز بالنسـبة الرد قبل الرنات عدد من أكبر يكون أن جيب للطابعة بالنسـبة

الإعداد، هذا في). املنطقة/البلد باختلاف الرنات لعدد الأقصى احلد خيتلف. (الأقصى الرنات عدد بعد بالرد تقوم حبيث الطابعة وبضبط منخفض رنات عدد إلى املكاملات على الرد هجاز بضبط قم املثال، سـبيل على
على الرد هجاز فسـيقوم صوتية، مكاملة املكاملة كانت إذا. الفاكس باسـتقبال فسـتقوم الفاكس، نغمات الطابعة اكتشفت إذا. اخلط مبراقبة الطابعة تقوم وسوف املكاملة، على بالرد املكاملات على الرد هجاز يقوم سوف

.الواردة الرسالة بتسجيل املكاملات

الرد قبل الرنات عدد ضبط

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)املتقدمة الإعدادات (Advanced Settings حدد ثم )الإعدادات (Settings حدد.٢

).الرد قبل الرنات عدد( Rings to Answer حدد ثم ،)الرنين إعدادات( Ring Settings حدد.٣

.الرنات عدد لتغيير الأسفل إلى السهم أو الأعلى إلى السهم حدد.٤

.الإعداد لقبول )موافق (OK على اضغط.٥

املميز الرنين إلى للرد الرنين منط تغيير

املكاملات على للرد الطابعة إعداد ميكنك. خمتلف رنين منط رقم لكل ُخيصص اخلدمة، هذه في تشـترك عندما. واحد هاتف خط على هاتف أرقام بعدة لك تسمح التي املميز الرنين ميزة الهواتف شركات من العديد توفر
.حمدد رنين منط لها التي الواردة

وصي. الفاكس ملكاملات آخر رنين ومنط الصوتية املكاملات مجليع واحد رنين منط تعيين الهواتف شركة من فاطلب املميز، الرنين ميزة به خبط الطابعة بتوصيل مقت إذا .الفاكس لرقم رنات ثلاث أو رنتين تطلب بأن HP تُ
.الفاكس وتسـتلم املكاملة على فسـترد احملدد، الرنين منط الطابعة تكتشف عندما

ا وتسجله، الواردة املكاملات رنين منط على الطابعة تتعرف امليزة، هذه بواسطة .املميز الرنين لتحديد الطابعة حتكم لوحة في الرنين منط اكتشاف ميزة اسـتخدام أيًضا ميكنك:تلميح سـتحدد املكاملة، تلك إلى واسـتنادً
.بك اخلاصة الهواتف شركة قبل من الفاكس ملكاملات اخملصص املميز الرنين منط تلقائًيا

.الرنات كافة وهو افتراضي رنين منوذج فاسـتخدم اخلدمة، هذه لديك تكن لم إذا

.مكانه في ليس الرئيسي الهاتف رقم يكون عندما الفاكسات اسـتلام ميكهنا لا الطابعة:ملاحظة

املميز الرنين إلى للرد الرنين طريقة لتغيير

.الفاكس مكاملات على الآلي الرد على الطابعة ضبط من حتقق.١

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.٢

.)املتقدمة الإعدادات (Advanced Settings حدد ثم )الإعدادات (Settings حدد.٣

).املميز الرنين( Distinctive Ring حدد ثم ،)الرنين إعدادات( Ring Settings حدد.٤

.للمتابعة )نعم (Yes حدد. ذاته الهاتف خط على الأرقام من العديد لديك كان إذا إلا الإعداد هذا تغيير عدم جيب أنه تعلن رسالة تظهر.٥

:يلي مما واحدًا امعل.٦

.الفاكس ملكاملات الهواتف شركة من اخملصص الرنين منط حدد●

ـ أو ـ

.الطابعة في التحكم لوحة على الظاهرة الإرشادات اتبع ثم ،)تلقائي اكتشاف( Auto Detect حدد●
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.الرنين نغمات كافة وهو الافتراضي الوضع على تلقائيًا الرنين منط تعيين فسـيتم تنهتي، أن قبل امليزة بإلغاء مقت إذا أو الرنين منط عن الكشف الرنين منط كشف ميزة تسـتطع لم وإذا:ملاحظة

.خارجي رقم من الفاكس برقم الاتصال فيجب واخلارجية، الداخلية للمكاملات خمتلفة رنين أمناط به PBX هاتف نظام تسـتخدم كنت إذا:ملاحظة

الطلب نوع ضبط

الطلب اسـتخدام ميكنه لا لديك الهاتف خط أن عرفت إذا إلا الإعداد تغير لا). الطنين( Tone هو املصنع قبل من احملدد الافتراضي الوضع. النبضي الطلب أو بالطنين الطلب وضع لضبط الإجراء هذا اتبع
.بالطنين

.املناطق/البلدان كافة في النبضي الطلب خيار يتوفر لا:ملاحظة

الاتصال نوع ضبط

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)املتقدمة الإعدادات (Advanced Settings حدد ثم )الإعدادات (Settings حدد.٢

.موافق على اضغط ثم ،)النبضي الطلب( Pulse Dialing أو) بالطنين الطلب( Tone Dialing وحدد ،)الطلب نوع( Dial Type حدد.٣

الاتصال إعادة خيارات ضبط

إيقاف أو اخليارات لتشغيل الآتي الإجراء اسـتخدم. الرد عدم أو الانشغال إعدادات على بناء الاتصال معاودة سـتحاول الطابعة فإن مشغولًا؛ كان أو يرد لم الفاكس اسـتلام هجاز لأن الفاكس إرسال من الطابعة تمتكن لم إذا
.تشغيلها

.الطلب إعادة هو اخليار لهذا الافتراضي املصنع إعداد إن. مشغول خط إشارة اسـتقبالها حالة في تلقائًيا الطلب الطابعة تعيد اخليار، هذا تشغيل حالة في: الانشغال عند●

.طلب إعادة وجود عدم هو اخليار لهذا الافتراضي املصنع إعداد إن. املسـتقبل الفاكس هجاز رد عدم حالة في تلقائًيا الطلب الطابعة تعيد اخليار، هذا تشغيل حالة في: الرد يتم لا عندما●

الاتصال معاودة خيارات ضبط

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)تلقائًيا الطلب إعادة (Auto Redial حدد ثم ،)الإعدادات (Settings حدد.٢

).موافق( OK على اضغط ثم املناسب، اخليار حدد.٣

الفاكس سرعة ضبط

.واسـتلاهما الفاكسات إرسال عند الأخرى الفاكس وآلات الطابعة بين للاتصال املسـتخدمة الفاكس سرعة ضبط ميكنك

ا اسـتخدمت إذا :أقل سرعة على الفاكس سرعة ضبط يلزم فقد يلي، مما واحدً

الإنترنت هاتف خدمة●

PBX خاصة فرعية بدالة نظام●

)VoIP( الإنترنت بروتوكول عبر الصوت تقنية باسـتخدام واسـتقبالها الفاكسات إرسال●

املدجمة للخدمات رمقية شـبكة●

.املتوفرة الفاكس سرعة إعدادات التالي اجلدول يوفر. أبطأ) فاكس سرعة( Fax Speed اسـتخدام جرب واسـتقبالها، الفاكسات إرسال في للمشاكل تعرضك حالة في
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الفاكس سرعةالفاكس سرعة إعداد

)الثانية في بت v.34) 33600سريع

)الثانية في بت v.17) 14400متوسط

)الثانية في بت v.29) 9600بطيء

الفاكس سرعة لضبط

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)املتقدمة الإعدادات (Advanced Settings حدد ثم )الإعدادات (Settings حدد.٢

).الفاكس سرعة( Fax Speed حدد.٣

ا، حدد.٤ ).موافق( OK على اضغط ثم خيارً

الفاكس صوت مسـتوى ضبط

.خفضها أو الفاكس أصوات صوت مسـتوى لزيادة الإجراء هذا اسـتخدم

الفاكس صوت مسـتوى لضبط

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)املتقدمة الإعدادات (Advanced Settings حدد ثم )الإعدادات (Settings حدد.٢

).الفاكس صوت مسـتوى( Fax Sound Volume حدد ثم ،)الرنين إعدادات( Ring Settings حدد.٣

.موافق على اضغط ثم ،)التشغيل إيقاف( Off أو) مرتفع( Loud أو) هادئ( Soft حدد.٤
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الرمقية الهاتف وخدمات الفاكس
:مثل الرمقية، الهاتف خبدمات معلاءها متد الشركات من كثير

●DSL :الرمقي املشـترك خط خدمة )DSL (بك اخلاصة الاتصالات شركة خلال من) .يسمى قد DSL بـ ADSL منطقتك/بلدك في(.

●PBX :اخلاصة الهاتف شـبكة نظام )PBX.(

●ISDN :املدجمة للخدمات الرمقية الشـبكة نظام )ISDN.(

●VoIP :الصوت تقنية باسـتخدام واسـتقبالها الفاكسات بإرسال الطريقة هذه تسمى. الإنترنت اسـتخدام طريق عن بك اخلاصة الطابعة بواسطة واسـتلاهما الفاكسات إرسال لك تتيح التلكفة منخفضة هاتف خدمة
).VoIP( الإنترنت بروتوكول عبر

.٦٠ صفحة في الإنترنت بروتوكول عبر الصوت تقنية باسـتخدام واسـتقبالها الفاكسات إرسال راجع املعلومات، من للمزيد

التحويل مرحشات اسـتخدام إلى حتتاج فقد) ISDN أو ،PBX أو ،DSL/ADSL مثل( رمقية هواتف بيئة في معلك حالة في. التناظرية العادية الهاتف خدمات مع للاسـتخدام خصيًصا HP طابعات تصميم تم
.الفاكسات لإرسال الطابعة إعداد عند احملولات أو التناظري إلى الرمقي النظام من

مباشرة الهواتف شركة باسـتشارة دامئًا يوصى. التناظري إلى الرمقي النظام من احملولات مجيع مع أو الرمقية البيئات مجيع مع أو الرمقية اخلدمات موفري أو خطوط مجيع مع الطابعة توافق HP تضمن لا:ملاحظة
ا الصحيحة الإعداد خيارات على للاطلاع .املتوفرة خطوطها خدمات إلى اسـتنادً
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الإنترنت بروتوكول عبر الصوت تقنية باسـتخدام واسـتقبالها الفاكسات إرسال
تقنية باسـتخدام واسـتقبالها الفاكسات بإرسال الطريقة هذه تسمى. الإنترنت اسـتخدام طريق عن بك اخلاصة الطابعة بواسطة واسـتلاهما الفاكسات إرسال لك تتيح منخفضة تلكفة ذات هاتف خدمة في الاشـتراك ميكنك
).VoIP( الإنترنت بروتوكول عبر الصوت

.VoIP خدمة تسـتخدم أنك على تدل التي الإشارات يلي وفميا

.الفاكس رقم مع خاص وصول رمز بطلب قم●

.الفاكس توصيل أجل من تناظرية هاتف مبنافذ ومزود بالإنترنت متصل IP حمول صندوق لديك كان إذا●

هاتف مقابس يوفر والذي( احملول صندوق عبر سواء إمتامه جيب بالإنترنت اتصالك أن يعني مما. الطابعة على" Line-1" بـ املسمى باملنفذ الهاتف سلك بتوصيل فقط واسـتقبالها الفاكسات إرسال ميكن:ملاحظة
.لديك الهواتف شركة أو) الفاكس توصيلات أجل من عادية تناظرية

ا الإنترنت بروتوكولات بتقنية العاملة الهواتف أنظمة عبر التقليدي الفاكس إرسال دعم يكون ما غالًبا:تلميح وضع تعطيل أو أبطأ فاكس سرعة اسـتخدام جرب الفاكسات، إرسال في مشاكل مواهجتك حالة في. حمدودً
.واسـتقبالها امللونة الفاكسات إرسال ميكنك فلن الأخطاء، تصحيح وضع تشغيل أوقفت إذا ذلك، مع. بالفاكس اخلاص) ECM( الأخطاء تصحيح

Error Correction في فاكس إرسال راجع الأخطاء، تصحيح وضع اسـتخدام عن املعلومات من للمزيد. ٥٧ صفحة في الفاكس سرعة ضبط راجع الفاكس، سرعة تغيير عن املعلومات من للمزيد(
Mode )٤٩ صفحة في )الأخطاء تصحيح وضع.

.إضافية مساعدة على للحصول احمللي اخلدمات مزود أو الإنترنت عبر الفاكس خبدمات اخلاص الدعم قسم فراجع الإنترنت، عبر الفاكس بعمليات القيام حول أسـئلة لديك كانت إذا :
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التقارير اسـتخدام
ا النظام تقارير طباعة أيًضا ميكن. واسـتقباله بإرساله تقوم فاكس لكل آلًيًا التأكيد وتقارير الأخطاء تقارير لطباعة الطابعة إعداد ميكنك .للطابعة بالنسـبة بالنظام تتعلق مفيدة معلومات التقارير هذه توفر الضرورة؛ حسب يدويً

تم قد الفاكس كان إذا ما إلى لتشـير معاملة كل بعد التحكم لوحة عرض شاشة على قصيرة لفترة تأكيد رسالة تظهر. واسـتقبالها الفاكسات إرسال في مشلكة هناك كانت إذا فقط تقرير لطباعة افتراضًيا الطابعة ضبط تم لقد
.بنجاح إرساله

.HP برنامج من أو التحكم لوحة من املقدرة احلبر مسـتويات حفص فميكنك مقروء، غير الطباعة جودة تقرير كان إذا:ملاحظة

احملمتلة التأخيرات لتجنب بديلة خرطوشة توفير الاعتبار بعين خفذ احلبر، مسـتوى اخنفاض بشأن تنبهيًا اسـتقبالك حالة في. فقط التخطيط لأغراض تقديرات احلبر مسـتويات بشأن واملؤشرات التنبهيات توفر:ملاحظة
.بذلك مطالبتك تتم حتى احلبر خرطوشات اسـتبدال إلى حتتاج لا أنت. الطباعة في

.٧١ صفحة في اخلرطوشات مع التعامل راجع املعلومات، من للمزيد. حصيحة بطريقة تركيهبا ومن احلبر وخرطوشات الطباعة لرؤوس اجليدة احلالة من تأكد:ملاحظة

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

الفاكس تأكيد تقارير طباعة●

الفاكس جسل وعرض طباعة●

فاكس معاملة آخر تفاصيل طباعة●

املتصل معرف تقرير طباعة●

املكاملات جسل عرض●

الفاكس تأكيد تقارير طباعة

.فاكسات أية إرسال قبل الفاكس تأكيد لمتكين الإرشادات هذه فاتبع بنجاح، الفاكسات بإرسال مطبوعًا تأكيدًا حتتاج كنت إذا

).فقط اخلطأ عند( Error Only هو الافتراضي الفاكس تأكيد إعداد

الفاكس إرسال تأكيد لمتكين

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

).الفاكس تأكيد( Fax Confirmation حدد ثم ،)املتقدمة الإعدادات( Advanced Settings وحدد ،)الإعدادات( Settings حدد.٢

.موافق على اضغط ثم التالية، اخليارات أحد حدد.٣

.بنجاح الفاكسات اسـتقبال أو بإرسال قيامك عند الفاكس تأكيد تقرير طباعة عدمالتشغيل إيقاف

After Send Fax) بإرساله تقوم فاكس لكل الفاكس تأكيد تقرير بطباعة يقوم)الفاكس إرسال بعد.

.باسـتقباله تقوم فاكس لكل الفاكس تأكيد تقرير بطباعة يقومالفاكس اسـتقبال بعد

.واسـتقباله بإرساله تقوم فاكس لكل الفاكس تأكيد تقرير بطباعة يقومدامئًا تشغيل

.الافتراضي الإعداد هو وهذا. بالفاكس خاص خطأ لكل الفاكس تأكيد تقرير بطباعة يقومفقط اخلطأ عند

الفاكس جسل وعرض طباعة

.الطابعة خلال من واملرسلة املسـتقبلة للفاكسات جسل طباعة ميكنك
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الطابعة في التحكم لوحة خلال من الفاكسات جسل لطباعة

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

).الفاكس تقارير( Fax Reports حدد ثم ،)املتقدمة الإعدادات( Advanced Settings وحدد ،)الإعدادات( Settings حدد.٢

.موافق على اضغط ثم ،)الفاكس جسل( Fax Log حدد.٣

فاكس معاملة آخر تفاصيل طباعة

.الفاكس وحالة الصفحات، وعدد الفاكس، رقم التفاصيل تتضمن. حدثت فاكس معاملة آخر تفاصيل بطباعة) فاكس معاملة آخر (Last Fax Transaction تقرير يقوم

فاكس معاملة آخر تقرير لطباعة

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

).الفاكس تقارير( Fax Reports حدد ثم ،)املتقدمة الإعدادات( Advanced Settings وحدد ،)الإعدادات( Settings حدد.٢

.موافق على اضغط ثم ،)معاملة آخر تقرير( Last Transaction Report حدد.٣

املتصل معرف تقرير طباعة

ف اخلاصة الفاكس بأرقام قامئة لطباعة التالي الإجراء اسـتخدم .املتصل مبعرّ

ف حمفوظات تقرير لطباعة املتصل معرّ

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

).الفاكس تقارير( Fax Reports حدد ثم ،)املتقدمة الإعدادات( Advanced Settings وحدد ،)الإعدادات( Settings حدد.٢

.موافق على اضغط ثم ،)املتصل معرف تقرير( Caller ID Report حدد.٣

املكاملات جسل عرض

.الطابعة من متت التي املكاملات بكافة قامئة لطباعة التالي الإجراء اسـتخدم

املكاملات جسل لعرض

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.)همم غير فاكس (Junk Fax حدد ثم ،)الإعدادات (Settings حدد.٢

.موافق على اضغط ثم ،)املكاملات جسل من( From Call History وحدد ،)رقم إضافة( Add a Number حدد.٣
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الفاكس لنجاح تلميحات
التلقائية التغذية وحدة في الأعلى إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع أو الزجاجي، للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة بتحميل قم●

.للمسـتندات

.٣٣ صفحة في أصلية نسخة حتميل راجع الأصلية، النسخة حتميل عن املعلومات من للمزيد

.به غريبة مواد التصاق عدم من وتأكد الضوئي للماسح الزجاجي السطح بتنظيف قم●

.ملونة فاكسات لإرسال) الأخطاء تصحيح وضع( Error Correction Mode بتشغيل قم●

.٤٩ صفحة في )الأخطاء تصحيح وضع( Error Correction Mode في فاكس إرسال راجع الأخطاء، تصحيح وضع تشغيل حول املعلومات من ملزيد

.الذاكرة من حذفها أو الفاكسات بطباعة تقوم حتى فاكسات أي الطابعة تسـتقبل لا الفاكس، ذاكرة امتلاء بعد●

.٥٠ صفحة في الذاكرة من املسـتقبلة الفاكسات طباعة إعادة انظر الذاكرة، في الفاكسات طباعة إعادة حول املعلومات من ملزيد

اخلاص الهاتف خدمة مزود من واحد هاتف خط على الهاتف أرقام من العديد تتيح والتي فقط، اخلدمة في الاشـتراك عند امليزة هذه اسـتخدم. حمدد رنين بمنط الواردة املكاملات على للرد الطابعة إعداد ميكنك●
.بك
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الويب خدمات اسـتخدام٧

●HP ePrint

HP Printables اسـتخدام●

ePrintCenter الإلكتروني املوقع اسـتخدم●

الويب خدمات لاسـتخدام تلميحات●

٦٥ الويب خدمات اسـتخدام   ٧ الفصل ARWW



HP ePrint
عنوان إلى إلكترونية رسالة إرسال عن عبارة لأنه بسـيط والأمر. الأماكن مجيع ومن وقت أي في وذلك علهيا HP ePrint متكين تم التي طابعتك من الطباعة لك وتتيح HP من جمانية خدمة HP ePrint تعد
سـيكون الإلكتروني، البريد عبر رسالة إرسال بوسعك كان فإن. بذلك للقيام أخرى خاصة برامج أو تشغيل برامج إلى حتتاج ولن. طابعتك في الويب خدمات متكين عند تلقته والتي للطابعة اخملصص الإلكتروني البريد
.HP ePrint باسـتخدام كنت حيمثا الطباعة إجراء أيًضا بوسعك

،ePrint هممات حالة بعرض للقيام الدخول تسجيل فسـميكنك ،) ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter في حساب على للحصول بالتسجيل تقوم أن ومبجرد
HP خبدمة اخلاصة املساعدة تعلميات على احلصول وميكنك HP ePrint بالطابعة اخلاص الإلكتروني البريد عنوان اسـتخدام ميكهنم فمين التحكم ميكنك وأيضًا ،HP ePrint الطابعة انتظار قامئة وإدارة

ePrint.

.مكان أي ومن وقت أي في علهيا HP ePrint وظيفة متكين جرى التي الطابعة على بالطباعة HP ePrint لك تسمح

:يلي مما كل وجود من تأكد HP ePrint لاسـتخدام

الإلكتروني والبريد الإنترنت اسـتخدام على قادر نقال هجاز أو مكبيوتر●

فهيا الويب خدمات متكين تم HP ePrint تشغيل على قادرة طابعة●

 بواسطة الطباعة حالة من التحقق ميكنك. اسـتقبالها بوقت أو باسـتقبالها مضان هناك فليس الأخرى، الإلكترونية الرسائل إلى بالنسـبة الأمر هو ومكا. اسـتقباله مبجرد الإلكتروني البريد طباعة سـتتم:ملاحظة
ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter.(

مثل( أعل جبودة طباعهتا جيب التي مسـتندات أما. الأصلي املسـتند عن النص وتدفق التنسـيق, المنط خيتلف قد. الأصلية النسخة عن خمتلفة تبدو قد HP ePrint بواسطة املطبوعة املسـتندات:ملاحظة
.املطبوع مظهر في أكبر حتكم على احلصول أجل من المكبيوتر، في برنامج تطبيق خلال من بطباعهتا فنوصي ،)شرعية مسـتندات

).ePrintCenter (www.hp.com/go/eprintcenter بزيارة تفضل امليزات، أحدث على والتعرف HP ePrint إعدادات وتكوين إدارة عن املعلومات من للمزيد:تلميح

.HP ePrint بواسطة للطباعة

.الويب خدمات متكين.١

.ePrint زر اضغط الطابعة، في التحكم لوحة من.أ

.الويب خدمات لمتكين الشاشة على تظهر التي التعلميات اتبع ثم الاسـتخدام، شروط على باملوافقة قم.ب

 .HP ePrintحساب على الدخول تسجيل صفحة على التعلميات اتبع ثم ،ePrint معلومات صفحة اطبع.ج

.الإلكتروني البريد تطبيق افتح النقال، اجلهاز أو المكبيوتر من.٢

.بالتطبيق املرفقة املسـتندات راجع النقال، اجلهاز أو للمكبيوتر الإلكتروني البريد تطبيق اسـتخدام حول معلومات على للحصول:ملاحظة

.طباعته املراد امللف هبا أرفق ثم جديدة، إلكترونية رسالة أنشئ.٣

.الإلكترونية الرسالة إرسال خيار حدد ثم الإلكتروني، البريد رسالة من" إلى" احلقل في بالطابعة اخلاص الإلكتروني البريد عنوان أدخل.٤

ا يبقى أن ينبغي احلقل فهذا ؛"Bcc" حبقل آخر إلكتروني بريد عنوان أي تدرج لا:ملاحظة .الطباعة تتم فلن ،"Bcc" حقل في طابعة عنوان أو إلكتروني بريد عنوان إدخال تم وإذا. فارغً

بالطابعة اخلاص الإلكتروني البريد عنوان على للتعرف

.الطابعة شاشة على الويب خدمات إعدادات قامئة عرض سـيتم. التحكم لوحة في ePrint زر على اضغط.١

.بالطابعة اخلاص الإلكتروني البريد عنوان لعرض الطابعة شاشة من إلكتروني بريد عنوان عرض حدد.٢
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كيفية حول وإرشادات الطابعة رمز تشمل معلومات صفحة بطباعة الطابعة تقوم. الطابعة شاشة على الويب خدمات إعدادات قامئة من معلومات صفحة طباعة حدد إلكتروني، البريد عنوان لتخصيص:تلميح
.الإلكتروني البريد عنوان ختصيص

ePrint تشغيل لإيقاف

.الطابعة شاشة على الويب خدمات إعدادات قامئة عرض سـيتم. التحكم لوحة في ePrint زر على اضغط.١

.التشغيل إيقاف حدد ثم الطابعة، شاشة من ePrint حدد.٢
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HP Printables اسـتخدام
HP Printables، من اجملانية اخلدمة توفر HP وفًقا بالويب، املتصلة بك اخلاصة الطابعة إلى مباشرة بصورة اخملصصة والكوبونات والأجحيات امللونة والصفحات العمل وتلميحات والوصفات الأخبار من كبيرة مجموعة

أو الفور، على تفضلها التي املطبوعات على احلصول ميكنك. تفضلها التي املطبوعات على واحلصول تريده الذي احملتوى ملعرفة املاركات، أفضل يشمل وذلك اخليارات، من مجموعة من اسـتعرض. بك اخلاص احملدد للموعد
.تريده الذي والوقت التاريخ في تسلميها ليتم ضبطها ميكنك للطباعة القابلة املواد بعض باسـتخدام

.فقط واحد سطر هبا إضافية صفحات وجود عدم وأيضا ناقصة، صور أو نصوص وجود عدم يعني بك اخلاصة للطابعة خصيًصا واملصمم مسـبًقا املنسق احملتوى

واللغة الدولة حسب للطباعة القابلة املواد توافر خيتلف. اخلدمة هذه على للحصول التسجيل عليك وجيب بالإنترنت، الاتصال توفر بشـبكة الطابعة توصيل جيب ،HP Printables لاسـتخدام:ملاحظة
.الثابت البرنامج ترقية تتطلب وقد والاتفاقيات،

Print Apps اسم HP Printables على يطلق قد الويب، ومواقع الطابعات بعض في. www.hp.com/go/eprintcenter بزيارة قم املعلومات، من مزيد على للحصول
).الطباعة تطبيقات(
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ePrintCenter الإلكتروني املوقع اسـتخدم
أيًضا ميكنك. طابعتك إلى الإلكترونية الرسائل بإرسال لها املسموح الإلكتروني البريد عناوين وحتديد ،HP ePrint أعلى مسـتوى على محاية لإعداد HP لـ التابع اجملاني ePrintCenterموقع اسـتخدم
.الأخرى اجملانية اخلدمات عن فضلًا ،HP Printables من واملزيد املنتج، حتديثات على احلصول

.www.hp.com/go/eprintcenter: املعينة الاسـتخدام شروط على وللاطلاع املعلومات من للمزيد الويب على ePrintCenter موقع زر
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الويب خدمات لاسـتخدام تلميحات
.HP ePrint واسـتخدام HP Printables لطباعة التالية التلميحات اسـتخدم

HP ePrint واسـتخدام HP Printables بطباعة خاصة تلميحات

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. وبساطة بسهولة الأخرى الويب وحمتويات والقسائم الطعام وصفات طباعة أجل من HP Printables عن تعلم●
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اخلرطوشات مع التعامل٨

املقدرة احلبر مسـتويات حفص●

احلبر مسـتلزمات طلب●

املناسـبة احلبر خرطوشات اختيار●

اخلرطوشات اسـتبدال●

الواحدة اخلرطوشة وضع اسـتخدام●

باخلرطوشات اخلاصة الضمان معلومات●

باخلرطوشات خاصة تلميحات●
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املقدرة احلبر مسـتويات حفص
.اخلرطوشات في املتبقية املقدرة احلبر مكية احلبر مسـتوى يوضح. اخلرطوشة لاسـتبدال اللازمة املدة لتحديد احلبر مسـتوى حفص بسهولة ميكنك

التحكم لوحة خلال من احلبر مسـتويات لفحص

.احلالية احلبر مسـتويات الطابعة تعرض ثم. موافق على واضغط) احلبر مسـتويات( Ink Levels حدد الطابعة، شاشة على الرئيسـية الصفحة شاشة من●

.الرئيسـية الصفحة زر على اضغط الرئيسـية، الصفحة للشاشة رؤيتك عدم حالة في:ملاحظة

الطابعة برنامج من احلبر مسـتويات لفحص

: الطابعة برنامج لفتح التالية الإجراءات بأحد قم بك، اخلاص التشغيل لنظام تبًعا.١

●Windows 8 :الطابعة اسم حتمل التي الأيقونة فوق انقر ثم التطبيقات، شريط من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في الأمين بالزر انقر ،ابدأ شاشة من.

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :فوق وانقر ،البرامج كل وحدد ،ابدأ فوق انقر املكتب، سطح شاشة من HP، فوق وانقر HP
Deskjet 4640 series فوق انقر ثم HP Deskjet 4640 series.

.املقدرة احلبر مسـتويات فوق انقر ، الطابعة برنامج في.٢

HP Utility من احلبر مسـتويات لفحص

.HP Utility افتح.١

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications جملد من Hewlett-Packard جملد في HP Utility الرمز يوجد

.الإطار يسار على الأهجزة قامئة من HP Deskjet 4640 series حدد.٢

).املسـتلزمات حالة( Supplies Status فوق انقر.٣

.املقدرة احلبر مسـتويات تظهر

.)ودعم معلومات( Information and Support لوحة اجلزء إلي للعودة) الإعدادات كافة( All Settings فوق انقر.٤

.يتوفر لا أنه أو دقيق غير احلبر مسـتوى مؤشر يكون فقد أخرى، طابعة في اسـتخداهما تم خرطوشة أو تصنيعها، إعادة أو ملهئا إعادة متت خرطوشة تثبيت حالة في ::ملاحظة

لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة جتهيز الاعتبار بعين خفذ احلبر، مسـتوى اخنفاض بشأن حتذير لرسالة اسـتقبالك حالة في. فقط التخطيط لأغراض تقديرات احلبر مسـتويات بشأن واملؤشرات التنبهيات توفر:ملاحظة
.الطباعة جبودة الرضا عدم حتى اخلرطوشات اسـتبدال عليك جيب لا. للطباعة بالنسـبة حممتلة تأخيرات

تقوم التي الطباعة، رؤوس صيانة وفي للطباعة واخلرطوشات الطابعة بتجهيز يقوم الذي الهتيئة، إجراء في ذلك في مبا اخملتلفة، الطرق من بالعديد الطباعة إجراء في اخلرطوشات من حبر اسـتخدام يتم:ملاحظة
/www.hp.com/go راجع املعلومات، من املزيد على للحصول. اسـتخداهما بعد اخلرطوشة في للحبر بقايا بعض تبقى ذلك، إلى بالإضافة. يرام ما على احلبر وانسـياب نظيفة الطباعة فتحات على باحلفاظ

inkusage.
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احلبر مسـتلزمات طلب
.الصحيح اخلرطوشة رقم حدد اخلرطوشات، فتح قبل

الطابعة على اخلرطوشة رقم حتديد

.باهبا داخل اخلرطوشة رقم يوجد●

الطابعة برنامج في اخلرطوشة رقم حدد

ا.١ :الطابعة تشغيل برنامج لفتح التالي بإجراء قم لديك، التشغيل نظام على اعمتادً

●Windows 8 :الطابعة اسم حتمل التي الأيقونة فوق انقر ثم التطبيقات، شريط من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في الأمين بالزر انقر ،ابدأ شاشة من.

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :فوق وانقر, البرامج كل وحدد, ابدأ فوق انقر املكتب، سطح شاشة من HP ,فوق وانقر HP
Deskjet 4640 series فوق انقر ثم HP Deskjet 4640 series.

.الرابط هذا اسـتخدام عند الصحيح اخلرطوشة رقم ويظهر.٢

.الإنترنت عبر املسـتلزمات لشراء تسوق انقر ثم ،تسوق فوق انقر الطابعة، برنامج في

الطباعة خرطوشات طلب بإعادة اخلاصة الأرقام على للعثور

.HP Utility افتح.١

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications جملد من Hewlett-Packard جملد في HP Utility الرمز يوجد:ملاحظة

).املسـتلزمات عن معلومات( Supplies Info فوق انقر.٢

.الطباعة خرطوشات بطلب اخلاصة الأرقام سـتظهر

.)ودعم معلومات( Information and Support لوحة اجلزء إلي للعودة) الإعدادات كافة( All Settings فوق انقر.٣

لتحديد املطالبات اتبع ثم منطقك،/بلدك باختيار قم املطابلة، عند. www.hp.com/buy/supplies إلى انتقل ،HP Deskjet 4640 series لـ الأصلية HP مسـتلزمات لطلب
.الصفحة على املوجودة التسوق روابط إحدى فوق انقر ثم املنتج،

عند ملراجعهتا هبا قامئة طباعة ومن املسـتلزمات معلومات عرض من تمتكن تزل لم منطقتك، أو بلدك في ذلك أتيح ما إذا. املناطق/البلدان مجيع في الإنترنت عبر احلبر خرطوشات طلب إمكانية اعمتاد يتم لا:ملاحظة
.احمللي HP بائع من التسوق
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املناسـبة احلبر خرطوشات اختيار
تلو مرة بسهولة النتائج أفضل على احلصول في لتساعدك وأوراقها HP طابعات مع واختبارها HP من الأصلية احلبر خرطوشات تصميم تم. HP صنع من الأصلية احلبر خرطوشات باسـتخدام HP شركة توصي
.الأخرى
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اخلرطوشات اسـتبدال

اخلرطوشات لاسـتبدال

.الطاقة تشغيل من حتقق.١

.اخلرطوشة أزل.٢

.اخلرطوشة إلى الوصول باب افتح.أ

.الطابعة ميين إلى الطباعة عربة تنتقل حتى انتظر

.فتحهتا من أزلها ثم, اخلرطوشة غطاء ارفع.ب

.جديدة خرطوشة أدخل.٣

.الغلاف من اخلرطوشة أزل.أ
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.السحب لسان باسـتخدام البلاسـتيكي الشريط أزل.ب

.موضعها في اخلرطوشة تركيب بعد الغطاء أغلق ثم املفتوح، الغطاء أسفل بزاوية لها اخملصصة الفتحة في اجلديدة اخلرطوشة ثبت.ج

.اخلرطوشة إلى الوصول باب أغلق.د

.احملاذاة صفحة بطباعة وقم عادي ورق بتحميل قم.٤

.احملاذاة لإمكال موافق على اضغط ثم الغطاء، وأغلق الزجاجي، للسطح المينى الأمامية الزاوية على لأسفل الطباعة وجه جعل مع احملاذاة صفحة بتحميل قم.٥
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الواحدة اخلرطوشة وضع اسـتخدام
عربة من الطباعة خرطوشة إزالة حالة في الواحدة اخلرطوشة وضع تشغيل بدء يتم. فقط واحدة طباعة خرطوشة خلال من HP Deskjet 4640 series لتشغيل الواحدة اخلرطوشة وضع اسـتخدم
.الطباعة خرطوشة

الطابعة، في طباعة خرطوشـتي تثبيت من الرغم على الرسالة عرض حالة في. الطابعة شاشة على رسالة عرض سـيتم الواحدة، اخلرطوشة بوضع HP Deskjet 4640 series تشغيل عند:ملاحظة
.مثبتة طباعة خرطوشة وجود عن الكشف من الطابعة تمتكن فلن الطباعة، خلرطوشة التلامس نقاط يغطي البلاسـتيكي الشريط كان إذا. الطباعة خرطوشـتي من الواقي البلاسـتيكي الشريط إزالة من التحقق فيجب

الواحدة اخلرطوشة وضع من للخروج

. الواحدة اخلرطوشة وضع لإهناء HP Deskjet 4640 series في امللون احلبر وخرطوشات الأسود احلبر خرطوشة بتثبيت قم●
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باخلرطوشات اخلاصة الضمان معلومات
أو تصنيعها أو تعبئهتا إعادة متت التي HP من الطباعة خرطوشات الضمان هذا يشمل لا. خصيًصا له املصمم HP من طباعة هجاز في الطابعة اسـتخدام حالة في HP من الطباعة خبرطوشة اخلاص الضمان يسري
.هبا العبث أو اسـتخداهما إساءة أو جتديدها

:موضح هو مكا يوم/شهر/سـنة بتنسـيق املنتج على الضمان انهتاء تاريخ على العثور ميكن. الضمان فترة تنتِه ولم ينفذ لم HP حبر أن طاملا اخلرطوشة على الضمان يسري الضمان فترة خلال

.الطابعة مع املزودة املطبوعة الوثائق راجع ،HP لشركة احملدود الضمان بيان من نسخة على للحصول
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باخلرطوشات خاصة تلميحات
:اخلرطوشات مع للتعامل التالية التلميحات اسـتخدم

.التشغيل الزر ضوء ينطفئ حتى وانتظر التشغيل زر باسـتخدام دامئًا الطابعة أوقف للجفاف، اخلرطوشات تعريض لتجنب●

ا تكون حتى اخلرطوشات تنزع أو تفتح لا● ر من اخلرطوشات على الأغطية ترك يقلل. لتثبيهتا جاهزً .احلبر تبخُّ

.بإحكام مكاهنما في اخلرطوشـتين لكتا تثبيت من تأكد. فتحة كل ورمز للون خرطوشة بكل اخلاصين والرمز اللون مبلاءمة قم. امللامئة الفتحات في اخلرطوشات أدخل●

.املعلومات من املزيد على للحصول ٩٨ صفحة في الطباعة جودة حتسـين راجع. مثلى طباعة جودة على للحصول الطباعة خلرطوشات حماذاة بإجراء قم●

تكون أن إلى اخلرطوشات اسـتبدال عليك جيب لا. الطباعة تأخيرات لتفادي للخرطوشات بغيار الاحتفاظ على احرص اخلرطوشـتين، بلكا أو خبرطوشة احلبر مسـتويات تدني إلى تشـير رسالة عرض حالة في●
.املعلومات من املزيد على للحصول ٧٥ صفحة في اخلرطوشات اسـتبدال راجع. مقبولة غير الطباعة جودة

ركت إذا. وقت أسرع في اسـتبدالها حفاول ما، لسـبٍب الطابعة من الطباعة خرطوشة بإخراج مقت إذا● .للجفاف تتعرض فقد الواقي، الشريط بدون الطباعة خارج اخلرطوشات تُ
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التوصيل٩

)WPS موجه يتطلب–  Wi-Fi Protected Setup (WPS عداد●

)موجه توفير يتطلب( تقليدي لاسلكي اتصال●

)شـبكي لا اتصال (USB اتصال●

لاسلكي اتصال إلى USB اتصال تغيير●

ا الطابعة بتوصيل قم● موجه بدون لاسلكيً

واسـتخداهما بشـبكة متصلة طابعة إعداد خبصوص تلميحات●

)بالإنترنت املتصلة بالطابعات خاصة( الطابعة لإدارة متقدمة أدوات●
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)WPS موجه يتطلب–  Wi-Fi Protected Setup (WPS عداد
.الطابعة شـبكة تشغيل وبرامج بالطابعة املرفقة HP برامج تثبيت من تأكد:ملاحظة

:يلي ما إلى سـتحتاج ،)Wi-Fi (WPS لـ احملمي الإعداد بواسطة لاسلكية بشـبكة HP Deskjet 4640 series لتوصيل

.وصول نقطة أو WPS على ممكن لاسلكي موجه تتضمن 802.11b/g/n لاسلكية شـبكة●

.جيجاهرتز 2.4 باسـتخدام فقط الاتصالات HP Deskjet 4640 series يدعم:ملاحظة

).WPS( زر على تشـمتل ما عادة WPS تدعم التي املوهجات●

. علهيا HP Deskjet 4640 series تثبيت تريد التي اللاسلكية بالشـبكة المكبيوتر توصيل جيب فإنه اللاسلكي، الاتصال لإعداد WPS PIN طريقة اسـتخدمت إذا●

)PBC( الضغط زر طريقة اسـتخدام

املوجود WPS زر على للضغط دقيقتان أمامك يكون املصباح، يومض عندما. الوميض في اللاسلكي املصباح يبدأ حتى الأقل على ثواٍن 3 ملدة الطابعة في املوجود اللاسلكية الزر على باسـمترار اضغط.١
.املوجه على

.بك اخلاص املوجه على املوجود Wi-Fi Protected Setup (WPS) زر اضغط.٢

.لاسلكي اتصال إنشاء يتم بيمنا دقيقتين حلوالي املؤقت تشغيل الطابعة تبدأ:ملاحظة

ف رقم (PIN طريقة )الشخصي املعرّ

قبل اخلطأ إهناء أو الطباعة هممة إمكال يتم حتى انتظر هامة، طباعة مبهمة تقوم أو خطأ حالة في أو بالطباعة تقوم الطابعة كانت إذا. اللاسلكي الاتصال قامئة لفتح بالطابعة التحكم بلوحة اللاسلكية زر على اضغط.١
.اللاسلكية زر على الضغط

.الطابعة عرض قامئة من إعدادات حدد.٢

.الطابعة شاشة من Wi-Fi Protected Setup حدد.٣

.الشاشة على الظاهرة الإرشادات اتبع ثم ،)الشخصي التعريف رقم( PIN حدد املطالبة، عند.٤

.املوجه تكوين صفحة في PIN رقم إدخال سـيلزم وإلا بالشـبكة املتصل اجلهاز على الصلة ذي الزر على الضغط خلالها يلزم تقريًبا دقائق أربع ملدة مؤقت تشغيل الطابعة تبدأ:ملاحظة
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)موجه توفير يتطلب( تقليدي لاسلكي اتصال
:التالي إلى سـتحتاج مضمنة، لاسلكية WLAN 802.11 بشـبكة HP Deskjet 4640 series لتوصيل

.وصول نقطة أو لاسلكي موجه تتضمن 802.11b/g/n لاسلكية شـبكة●

.جيجاهرتز 2.4 باسـتخدام فقط الاتصالات HP Deskjet 4640 series يدعم:ملاحظة

.علهيا HP Deskjet 4640 series تثبيت سـيتم التي اللاسلكية بالشـبكة المكبيوتر توصيل جيب●

).SSID( الشـبكة اسم●

).احلاجة عند( WPA عبارة أو WEP مفتاح●

الطابعة لتوصيل

.إعدادات حدد ثم بالطابعة التحكم لوحة في املوجود اللاسلكية زر على اضغط.١

. موافقعلى اضغط ثم ،اللاسلكية إعدادات معالج لتحديد بالمترير قم.٢

.اللاسلكي الاتصال إعدادات لضبط الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع.٣

.المكبيوتر في املضغوطة الأقراص حمرك في الطابعة برنامج املضغوط القرص أدخل.٤

.الطابعة برنامج تثبيت معلية لإهناء الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع.٥

.جديدة طابعة لتوصيل

.الاتصال لتثبيت جديدة طابعة توصيل وظيفة اسـتخدام ميكنك بك، اخلاص بالمكبيوتر الطراز نفس من أخري جديدة طابعة توصيل في ترغب أو بك، اخلاص بالمكبيوتر الطابعة بتوصيل تقم لم إذا

.الطابعة برنامج بتثبيت بالفعل مقت إذا الطريقة هذه اسـتخدم:ملاحظة

.إعدادات حدد ثم بالطابعة التحكم لوحة في املوجود اللاسلكية زر على اضغط.١

. موافقعلى اضغط ثم ،اللاسلكية إعدادات معالج لتحديد بالمترير قم.٢

.اللاسلكي الاتصال إعدادات لضبط الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع.٣

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الإجراءات بأحد قم.٤

●Windows 8 :شاشة في Start )ابدأ(، فوق انقر ثم بالشاشة، فارغة منطقة فوق الأمين املاوس بزر انقر All Apps )التطبيقات شريط في) التطبيقات كافة.

●Windows 7 و Windows Vista وWindows XP :فوق وانقر ،البرامج كافة واختر ،ابدأ فوق انقر بالمكبيوتر، اخلاص املكتب سطح من HP، فوق انقر ثم 
HP Deskjet 4640 series.

).الطابعة وبرنامج إعداد( Printer Setup & Software حدد.٥

.الشاشة على تظهر التي التعلميات اتبع). جديدة طابعة توصيل( Connect a new printer حدد.٦
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جديدة طابعة توصيل

).وفاكس طباعة( Print & Fax فوق انقر) النظام تفضيلات( System Preferences في.١

.اليسار علي املوجودة الطابعات قامئة أسفل + انقر.٢

.القامئة من اجلديدة الطابعة حدد.٣

الشـبكة إعدادات لتغيير

.اللاسلكي الإعداد معالج بتشغيل قم للطابعة، اللاسلكية الإعدادات لتغيير

املتقدمة، الإعدادات من املزيد لتغيير

.املتقدمة الإعدادات تغيير شـبكتك يدير الذي فقط واحد خشص بإمكان:ملاحظة

.إعدادات حدد ثم بالطابعة التحكم لوحة في املوجود اللاسلكية زر على اضغط.١

.متقدمة إعدادات لتحديد بالمترير قم.٢

.متقدمة إعدادات قامئة من تغييره املراد العنصر حدد.٣

.الشاشة على تظهر التي التعلميات اتبع.٤

ARWW )موجه توفير يتطلب( تقليدي لاسلكي اتصال ٨٤



)شـبكي لا اتصال (USB اتصال
.بالمكبيوتر اتصال إنشاء ميكنك حبيث السرعة فائق خلفي USB 2.0 منفذ HP Deskjet 4640 series هجاز يدعم

.مباشر USB اتصال مع متاحة الويب خدمات تكون لن:ملاحظة

USB كابل خلال من الطابعة لتوصيل

.المكبيوتر جبهاز املضغوطة الأقراص حمرك في الطابعة ببرنامج اخلاص املضغوط القرص أدخل.١

.بذلك مطالبتك تتم حتى بالطابعة USB كبل بتوصيل تقم لا:ملاحظة

.الاتصال خيارات شاشة من USB حتديد خلال من مكبيوتر جبهاز البطارية بتوصيل قم منك، يطلب عندما. الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع.٢

.الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع.٣

.الشاشة على تظهر التي الإرشادات واتبع اجلهاز مع املرفق املضغوط القرص بإدراج قم البرنامج، تثبيت يتم لم إذا.  وتشغيل توصيل كجهاز الطابعة تشغيل سـيتم الطابعة، برنامج تثبيت حال في
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لاسلكي اتصال إلى USB اتصال تغيير
802.11b/g/n لاسلكية شـبكة. لاسلكية شـبكة اتصال إلى التغيير بسهولة ميكنك المكبيوتر، جبهاز الطابعة بتوصيل مباشرًة يقوم والذي ،USB كابل باسـتخدام البرنامج بتثبيت ومقت الطابعة بإعداد أولًا مقت إذا

.وصول نقطة أو لاسلكي موجه تتضمن

.جيجاهرتز 2.4 باسـتخدام فقط الاتصالات HP Deskjet 4640 series يدعم:ملاحظة

:أن تأكد سلكية، لا شـبكة إلي USB اتصال من التغيير قبل

طلب أن إلي USB كبل باسـتخدام بك اخلاص المكبيوتر جبهاز متصلة الطابعة● .الكبل فصل منك يٌ

.علهيا الطابعة تثبيت سـيتم التي اللاسلكية بالشـبكة المكبيوتر توصيل جيب●

لاسلكية شـبكة إلى USB توصيل تغيير

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الإجراءات بأحد قم.١

●Windows 8 :شاشة في Start )ابدأ(، فوق انقر ثم بالشاشة، فارغة منطقة فوق الأمين املاوس بزر انقر All Apps )التطبيقات شريط في) التطبيقات كافة.

●Windows 7 و Windows Vista وWindows XP :فوق وانقر ،البرامج كافة واختر ،ابدأ فوق انقر بالمكبيوتر، اخلاص املكتب سطح من HP، فوق انقر ثم 
HP Deskjet 4640 series.

).الطابعة وبرنامج إعداد( Printer Setup & Software حدد.٢

.الشاشة على تظهر التي التعلميات اتبع). لاسلكي إلى USB من الطابعة اتصال حتويل( Convert a USB connected printer to wireless حدد.٣

لاسلكية شـبكة إلى USB توصيل تغيير

بك اخلاصة اللاسلكية بالشـبكة الطابعة توصيل.١

لهذه اللاسلكي الاتصال إلى البرنامج اتصال لتغيير Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities في HP Setup Assistant اسـتخدم.٢
.الطابعة
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ا الطابعة بتوصيل قم موجه بدون لاسلكيً
بك اخلاص Wi-Fi هجاز لتوصيل حاليا تسـتخدهما التي العملية باسـتخدام ،Wi-Fi عبر مباشرة بطابعتك للاتصال والأقراص الذكية والهواتف المكبيوتر مثل Wi-Fi أهجزة املباشرة اللاسلكية الطباعة لك HPتوفر

.بك اخلاصة املمكنة Wi-Fi أهجزة من لاسلكي، موجه بدون لاسلكيا، الطابعة من مباشرة الطبع ميكنك املباشرة، اللاسلكية الطباعة باسـتخدام. ساخنة ونقاط لاسلكية بشـبكة

ا الطابعة لتوصيل موجه بدون لاسلكيً

.موافق على اضغط ثم املباشرة اللاسلكية الطباعة حدد الطابعة، شاشة على الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.موافق على اضغط ثم املباشرة اللاسلكية الطباعة حدد ،املباشرة اللاسلكية الطباعة بقامئة.٢

.موافق على اضغط ثم ،محاية بدون تشغيل اختر الميين، على املوجودة الأزرار بواسطة.٣

سـيقوم الذي اخليار حدد ،WPA2 نوع من التشفير يدعم النقال اجلهاز أو المكبيوتر هجاز كان وإذا الأمان، من أعلى مبسـتوى HP من املباشرة اللاسلكية الطباعة اسـتخدام في ترغب كنت إذا:تلميح
ا الطباعة من فقط املرور لكمة لدهيم يتوفر الذي املسـتخدمون سـيمتكن الأمان، خاصية بتشغيل مقت إذا. الأمان خاصية بمتكين فرد أي سـيمتكن الأمان، خاصية تشغيل بإيقاف مقت إذا. الطابعة باسـتخدام لاسلكيً
.هبا الاتصال من بالطابعة اخلاص اللاسلكي الاتصال نطاق مضن وموجود لاسلكي هجاز لديه يتوفر

.املباشرة اللاسلكية الطباعة اسم لعرض الاسم عرض لزر التالي الزر على اضغط.٤

.املباشرة اللاسلكية الطباعة املرور لكمة لعرض املرور لكمة عرض لزر التالي الزر على اضغط الأمان، خاصية متكين حالة وفي.٥

املضمن الويب ملقم فتح راجع ،)EWS( املضمن الويب ملقم اسـتخدام حول املعلومات من ملزيد). EWS( املضمن الويب ملقم عبر املباشرة اللاسلكية الطباعة تشغيل أيًضا ميكنك:تلميح
.٨٩ صفحة في

على متوافق تطبيق تثبيت إلى حتتاج فسوف محمول، هجاز تسـتخدم كنت إذا. محمول مكبيوتر أو مكتب سطح مكبيوتر تسـتخدم كنت إذا الطابعة برنامج تثبيت عليك يتعين املباشر، اللاسلكي الاتصال معل بعد.٦
.الشـبكة عبر الطابعة بتثبيت بالفعل مقت قد كنت إذا املباشر اللاسلكي الاتصال عبر الطابعة اسـتخدام بدء ميكنك. احملمول هجازك

ا، الطباعة حول املعلومات من ملزيد .١٧ صفحة في املباشرة اللاسلكية الطباعة باسـتخدام الطباعة انظر لاسلكيً
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واسـتخداهما بشـبكة متصلة طابعة إعداد خبصوص تلميحات
:واسـتخداهما بشـبكة متصلة طابعة إعداد أجل من التالية التلميحات اسـتخدم

.العرض شاشة على اكتشافها تم التي الشـبكات بأمساء قامئة تظهر و التوجيه أهجزة عن بالبحث الطابعة تقوم بالشـبكة، املوصلة الطابعة إعدادات لضبط اللاسلكية إعدادات معالج اسـتخدام في الشروع عند●

.الطابعة ذلك في مبا شـبكتك، على آخر هجاز أي إلى الوصول من تمتكن أن قبل VPN عن الاتصال قطع عليك فيجب ،)VPN( خاصة افتراضية بشـبكة متصلًا المكبيوتر كان إذا●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. لشـبكتك الأمان إعدادات على العثور طريقة على تعرف●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. HP Print and Scan Doctor املساعدة الأداة على تعرف●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر.  وإصلاهحا الشـبكة أخطاء باسـتكشاف اخلاصة التلميحات طالع●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. لاسلكي اتصال إلى USB اتصال من التغيير طريقة على تعرف●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. الطابعة إعداد أثناء الفيروسات ومكاحفة امحلاية جدار برناجمي مع العمل طريقة عن تعلم●

ARWW واسـتخداهما بشـبكة متصلة طابعة إعداد خبصوص تلميحات ٨٨
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)بالإنترنت املتصلة بالطابعات خاصة( الطابعة لإدارة متقدمة أدوات
.المكبيوتر خلال من الطابعة وإدارة الإعدادات وتغيير احلالة معلومات عرض في الداخلي الإنترنت مزود اسـتخدام ميكنك الشـبكات، بإحدى متصلة الطابعة تكون عندما

.مرور لكمة إلى حتتاج فقد الإعدادات، بعض تغيير أو لعرض:ملاحظة

.امليزات بعض تتوافر لا قد هذا، ومع. بالإنترنت متصلًا تكون أن دون املضمن الويب ملقم واسـتخدام فتح ميكنك

املضمن الويب ملقم فتح●

الارتباط تعريف ملفات حول●

املضمن الويب ملقم فتح

.املباشرة اللاسلكية الطباعة أو الشـبكة عبر إما املضمن الويب ملقم إلى الوصول ميكنك

الشـبكة خلال من املضمن الويب ملقم فتح

.الشـبكة تكوين صفحة طباعة أو اللاسلكية زر على الضغط طريق عن بالطابعة اخلاص IP عنوان على احلصول ميكن. IP عنوان لدهيا يكون أن وجيب ما شـبكة على الطابعة وجود جيب:ملاحظة

.المكبيوتر في معمتد ويب مسـتعرض في وذلك للطابعة تعيينه تم الذي املضيف اسم أو IPالـ عنوان اكتب●

.http://192.168.0.12: الويب مسـتعرض في الآتي العنوان فاكتب ،IP 192.168.0.12 هو لديك عنوان كان إذا, املثال سـبيل على

املباشرة اللاسلكية الطباعة عبر املضمن الويب خادم لفتح

.إعدادات خيار حدد ثم بالطابعة التحكم لوحة في املوجود اللاسلكية زر على اضغط.١

 On with Security حدد ثم) املباشرة اللاسلكية الطباعة( Wireless Direct حفدد ،)التشغيل إيقاف( Off وضع في املباشرة اللاسلكية الطباعة أن تعرض الشاشة كانت إذا.٢
).الأمان بدون تشغيل( On without Security أو) بالأمان مزود تشغيل(

HP-Print-XX-Deskjet طابعة: املثال سـبيل على باسم، املباشرة اللاسلكية الطباعة بالاتصال وقم عن واحبث اللاسلكي، خاصية بتشغيل قم احملمول، اجلهاز أو اللاسلكي المكبيوتر من.٣
3510 seriess طلهبا املباشرةعند اللاسلكية الطباعة املرور لكمة أدخل تعمل، املباشرةبك اللاسلكية الطباعة اخلاصة امحلاية كانت إذا.

.http://192.168.223.1: التالي العنوان اكتب بك، اخلاص المكبيوتر هجاز على املوجود املدعم الويب متصفح وفي.٤

الارتباط تعريف ملفات حول

املثال، سـبيل على. القادمة زيارتك عند مكبيوترك على التعرف من EWS امللفات هذه متكن. التصفح خلال الثابت القرص في) الارتباط تعريف ملفات( للغاية صغيرة نّصية ملفات) EWS( املضمن الويب ملقم يترك
نت إذا ر في الارتباط تعريف ملف يساعد فسوف ،EWS لغة كوّ ملفات( الارتباط تعريف ملفات بعض ختزين يتم. التالية املرة في EWS إلى وصولك عند اللغة هبذه الصفحات عرض يتم حبيث اخملتارة اللغة تذكُّ

.يدويًا علهيا ما مسح يتم حتى المكبيوتر هجاز على) للعملاء حمددة تفضيلات بتخزين تقوم التي الارتباط تعريف

ملفات لإزالة املسـتعرض اسـتخدام أيًضا ميكن. رفضها أو مهنا ملفات بقبول القرار لك يتاح حيث امللفات هذه عليك تعرض عندما لينهبك تكوينه ميكنك مكا, الارتباط تعريف ملفات مجيع ليقبل املسـتعرض تكوين ميكنك
.فهيا املرغوب غير الارتباط تعريف

:التالية امليزات من أكثر أو واحدة تعطل فسوف الارتباط، تعريف ملفات تعطيل اخترت إذا جلهازك،:ملاحظة

ا ذلك يعد( التطبيق تركت حيث العمل بدء● )الإعداد معاجلات اسـتخدام عند بالأخص مفيدً

ر● EWS مسـتعرض لغة إعداد تذكُّ

الرئيسـية الصفحة EWS صفحة تشخيص●
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.الويب مسـتعرض خلال من املتاحة الوثائق راجع وحذفها، الارتباط تعريف ملفات عرض طرق حول ومعلومات الارتباط تعريف وملفات اخلصوصية إعدادات تغيير طريقة حول معلومات على للاطلاع

ARWW )بالإنترنت املتصلة بالطابعات خاصة( الطابعة لإدارة متقدمة أدوات ٩٠



مشلكة حل١٠

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

الورق احنشار حترير●

الطباعة جودة حتسـين●

الطباعة تنفيذ تعذر●

الضوئي واملسح النسخ مشاكل حل●

الفاكس مشاكل حل●

الشـبكة مشاكل حل●

HP دعم●
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الورق احنشار حترير
.الورق مسار من الورق احنشار حرر

الورق مسار من الورق احنشار لتحرير

.اخلرطوشة إلى الوصول باب افتح.١

).cleanout( التنظيف مجموعة أزل.٢

.اخللفية الاسطوانة من املنحشر الورق إزالة.٣

.موضعها في) cleanout( التنظيف مجموعة أعد.٤
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.اخلرطوشة إلى الوصول باب أغلق.٥

.احلالية املهمة ملتابعة التحكم لوحة في موافق زر على اضغط.٦

.املزدوجة الطباعة وحدة من الورق احنشار حترير

املزدوجة الطباعة وحدة من الورق احنشار لتحرير

.اخلرطوشة إلى الوصول باب افتح.١

).cleanout( التنظيف مجموعة أزل.٢

.املنحشر الورق أزل. لأعلي لرفعه املزدوجة الطباعة وحدة غطاء ممر ثقب علي اضغط.٣

٩٣ مشلكة حل   ١٠ الفصل ARWW



.موضعها في) cleanout( التنظيف مجموعة أعد.٤

.اخلرطوشة إلى الوصول باب أغلق.٥

.احلالية املهمة ملتابعة التحكم لوحة في موافق زر على اضغط.٦

ر .الطباعة منطقة من الورق احنشار حرّ

الطباعة منطقة من الورق احنشار لتحرير

.اخلرطوشة إلى الوصول باب افتح.١

.الطابعة داخل املوجود املنحشر الورق بإزالة قم.٢
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.اخلرطوشة إلى الوصول باب أغلق.٣

.احلالية املهمة ملتابعة التحكم لوحة في موافق زر على اضغط.٤

للمسـتندات التلقائية التغذية وحدة في الورق احنشار بتحرير قم

للمسـتندات التلقائية التغذية وحدة في الورق احنشار لتحرير

).ADF( للمسـتندات التلقائية التغذية وحدة غطاء ارفع.١

).ADF( للمسـتندات التلقائية التغذية لوحدة الأمامية احلافة على املوجود املقبض ارفع.٢

.بلطف الاسطوانات من الورق بسحب قم.٣

ا والعجلات الاسطوانات من فتحقق الاسطوانات، من إزالته عند الورق متزق إذا:تنبيه فيحمتل الطابعة، من الورق قطع مجيع بإزالة تقم لم إذا. الطابعة داخل بقيت قد تكون قد التي الورق قطع عن حبثً
.الورق احنشار من املزيد حدوث
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.مكانه في ينغلق حتى بشدة بقوة الضغط مع للمسـتندات، التلقائية التغذية وحدة غطاء أغلق.٤

.احلالية املهمة ملتابعة التحكم لوحة في موافق زر على اضغط.٥

.الإنترنت في املشلكات حل خيارات من للمزيد هنا فانقر املشلكة، السابقة احللول حيل لم إذا

الورق احنشار لتجنب

.اللازم من أكثر الورق درج بتحميل تقم لا●

.متكررة بصورة الورق درج من املطبوعة الأوراق بإزالة قم●

.متزيقها أو ثنهيا يتم لم احلواف وأن مسـتوٍ وضع في الورق درج في حتميلها تم التي الأوراق أن من تأكد●

ا تضع لا● .واحلجم النوع نفس من بأمكلها الورق درج في املوجودة الورق رزمة تكون أن جيب الورق؛ درج في خمتلفة وأجحام بأنواع أوراقً

.الورق درج في الورق ثني في تتسـبب لا الورق عرض موهجات أن من تأكد. الأوراق مجيع مع بإحكام يتلاءم حبيث الورق درج في الورق عرض موهجات دليل بضبط قم●

.بالقوة الورق درج داخل إلى بدفعه الورق إدخال حتاول لا●

ل لا● .الورق ّمحِل ثم أولًا الطابعة من الورق ينفد حتى فانتظر الورق، مهنا ينفد أن وشك على الطابعة كانت إذا. بالطباعة الطابعة قيام أثناء الورق حتّمِ

.الإنترنت في املشلكات حل خيارات من للمزيد هنا فانقر املشلكة، السابقة احللول حيل لم إذا
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الطباعة عربة مبحو قم
.الطباعة عربة إعاقة إلى تؤدي الورق، مثل أشـياء، أي بإزالة قم

.املعلومات من املزيد على للحصول ٩٢ صفحة في الورق احنشار حترير راجع

.الطابعة داخل من احملشور الورق إزالة عند احلذر توخي على دوًما احرص. احملشور الورق لإزالة أخرى أهجزة أو أدوات أي تسـتخدم لا:ملاحظة

.املعلومات من للمزيد وذلك الإنترنت إلى للانتقال هنا انقر
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الطباعة جودة حتسـين

.التشغيل الزر ضوء ينطفئ حتى وانتظر التشغيل زر باسـتخدام دامئًا الطابعة أوقف للجفاف، اخلرطوشات تعريض لتجنب:ملاحظة

.هبا املوصى HP وأوراق الأصلية HP حبر خراطيش تسـتخدم أنك من حتقق.١

.٢٦ صفحة في الطباعة لإجراء هبا املوصى الورق أنواع راجع املعلومات، من للمزيد

.اجلودة إعدادات املنسدلة القامئة من املناسـبة الطباعة وجودة ،وسائط املنسدلة القامئة من املناسب الورق نوع حتديدك من للتأكد الطباعة تشغيل برنامج احفص.٢

.الطباعة خصائص إلى للوصول )التفضيلات ضبط( Set Preferences فوق انقر ثم والفاكس الضوئي واملسح الطباعة فوق انقر ،الطابعة برنامج في

.قليل اخلرطوشات في احلبر هل لترى املقدرة احلبر مسـتويات احفص.٣

.اسـتبدالها مراعاة جيب الطباعة، خرطوشات في احلبر مسـتوى اخنفاض حالة في. ٧٢ صفحة في املقدرة احلبر مسـتويات حفص راجع املعلومات، من للمزيد

.اخلرطوشات مبحاذاة قم.٤

الطابعة برنامج خلال من الطباعة خرطوشات حملاذاة

لن الطباعة خرطوشة نفس تركيب وإعادة بإزالة مقت إذا.  جديدة خرطوشة بتثبيت فهيا تقوم مرة كل في الطباعة، خرطوشات حماذاة الطابعة تطلب. اجلودة عالية نتائج اخلرطوشات حماذاة لك تضمن:ملاحظة
.الطباعة خرطوشات حماذاة لإعادة حاجة لا وهكذا الطباعة، خرطوشة حماذاة بقيم HP All-in-One هجاز حيتفظ. الطباعة خرطوشات حماذاة HP All-in-One منك يطلب

.الورق درج في A4 أو letter حبجم مسـتخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

: الطابعة برنامج لفتح التالية الإجراءات بأحد قم بك، اخلاص التشغيل لنظام تبًعا.ب

●Windows 8 :الطابعة اسم حتمل التي الأيقونة فوق انقر ثم التطبيقات، شريط من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في الأمين بالزر انقر ،ابدأ شاشة من.

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :فوق وانقر ،البرامج كل وحدد ،ابدأ فوق انقر املكتب، سطح شاشة من HP، فوق وانقر HP
Deskjet 4640 series فوق انقر ثم HP Deskjet 4640 series.

 Printer Toolbox إلى للوصول) الطابعة على احلفاظ( Maintain Your Printer فوق انقر ثم والفاكس الضوئي واملسح الطباعة فوق انقر ،الطابعة برنامج في.ج
).الطابعة أدوات صندوق(

.الطابعة أدوات صندوق يظهر.د

.حماذاة ورقة بطباعة الطابعة تقوم. اجلهاز خدمات تبويب علامة من احلبر خرطوشات حماذاة فوق انقر.ه
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.الزجاجي السطح من المينى الأمامية الزاوية في الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع اخلرطوشات حماذاة ورقة بتحميل قم.و

.مهنا بالتخلص أو اخلرطوشات حماذاة ورقة تدوير بإعادة قم. اخلرطوشات حملاذاة الطابعة شاشة على الواردة الإرشادات اتبع.ز

الطابعة شاشة من الطابعة حملاذاة

.موافق على اضغط ثم ،أدوات لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.أ

.الرئيسـية الصفحة زر على اضغط الرئيسـية، الصفحة للشاشة رؤيتك عدم حالة في:ملاحظة

.الشاشة على تظهر التي التعلميات اتبع. الطباعة حماذاة حدد الطابعة، شاشة على أدوات القامئة من.ب

.اخلرطوشات في احلبر يقلْل لم إذا تشخيصية صفحة اطبع.٥

الطابعة برنامج خلال من تشخيصية صفحة لطباعة

.الورق درج في A4 أو letter حبجم مسـتخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

: الطابعة برنامج لفتح التالية الإجراءات بأحد قم بك، اخلاص التشغيل لنظام تبًعا.ب

●Windows 8 :الطابعة اسم حتمل التي الأيقونة فوق انقر ثم التطبيقات، شريط من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في الأمين بالزر انقر ،ابدأ شاشة من.

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :فوق وانقر ،البرامج كل وحدد ،ابدأ فوق انقر املكتب، سطح شاشة من HP، فوق وانقر HP
Deskjet 4640 series فوق انقر ثم HP Deskjet 4640 series.

.الطابعة أدوات صندوق إلى للوصول) الطابعة على احلفاظ( Maintain Your Printer فوق انقر ثم والفاكس الضوئي واملسح الطباعة فوق انقر ،الطابعة برنامج في.ج
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حالة في. التشخيصية الصفحة في والأسود والأصفر والأرجواني الأزرق اللون من كل مربعات احفص. تشخيص صفحة لطباعة اجلهاز تقارير التبويب علامة على تشخيصية معلومات طباعة فوق انقر.د
.تلقائًيا اخلرطوشات فنظف املربعات في قط حبر وجود عدم حالة في أو والسوداء امللونة املربعات في خطوًطا ملاحظتك

الطابعة عرض شاشة خلال من تشخيصية صفحة لطباعة

.موافق على اضغط ثم ،أدوات لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.أ

.الرئيسـية الصفحة زر على اضغط الرئيسـية، الصفحة للشاشة رؤيتك عدم حالة في:ملاحظة

.الشاشة على تظهر التي التعلميات اتبع. اجلودة تقرير طباعة حدد الطابعة، شاشة علىأدوات القامئة من.ب

.املربعات من الأسود واحلبر اللون فهيا يفقد أجزاء أو خطوًطا التشخيصية الصفحة أظهرت إذا تلقائًيا، الطباعة خرطوشات نظف.٦

الطابعة برنامج من احلبر خرطوشات لتنظيف

.الورق درج في A4 أو letter حبجم مسـتخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

: الطابعة برنامج لفتح التالية الإجراءات بأحد قم بك، اخلاص التشغيل لنظام تبًعا.ب
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●Windows 8 :الطابعة اسم حتمل التي الأيقونة فوق انقر ثم التطبيقات، شريط من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في الأمين بالزر انقر ،ابدأ شاشة من.

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :فوق وانقر ،البرامج كل وحدد ،ابدأ فوق انقر املكتب، سطح شاشة من HP، فوق وانقر HP
Deskjet 4640 series فوق انقر ثم HP Deskjet 4640 series.

 Printer Toolbox إلى للوصول) الطابعة على احلفاظ( Maintain Your Printer فوق انقر ثم والفاكس الضوئي واملسح الطباعة فوق انقر ،الطابعة برنامج في.ج
).الطابعة أدوات صندوق(

.الشاشة على تظهر التي التعلميات اتبع. اجلهاز خدمات تبويب علامة من احلبر خرطوشات تنظيف فوق انقر.د

الطابعة شاشة من الطباعة رأس لتنظيف

.موافق على اضغط ثم ،أدوات لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.أ

.الرئيسـية الصفحة زر على اضغط الرئيسـية، الصفحة للشاشة رؤيتك عدم حالة في:ملاحظة

.الشاشة على تظهر التي التعلميات اتبع. الطباعة رأس تنظيف حدد الطابعة، شاشة على أدوات القامئة من.ب

الطباعة جودة لتحسـين

.HP صنع من أصلية خرطوشات اسـتخدامك من تأكد.١

).الطباعة( Print احلوار مربع في الطباعة وجودة املناسب الورق نوع بتحديد مقت أنك تأكد.٢

.قليل اخلرطوشات في احلبر هل لترى املقدرة احلبر مسـتويات احفص.٣

.هبا احلبر مسـتوى اخنفاض حالة في الطباعة خرطوشات اسـتبدال على احرص

الطابعة خرطوشات حماذاة.٤

البرنامج خلال من الطباعة خرطوشات حملاذاة

.الورق درج في A4 حبجم أو Letter حبجم عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

.HP Utility افتح.ب

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications جملد من Hewlett-Packard جملد في HP Utility الرمز يوجد:ملاحظة

.الإطار يسار على الأهجزة قامئة من HP Deskjet 4640 series حدد.ج

).حماذاة( Align فوق انقر.د

.الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع ثم ،)حماذاة( Align فوق انقر.ه

.)ودعم معلومات( Information and Support لوحة اجلزء إلي للعودة) الإعدادات كافة( All Settings فوق انقر.و

.اختبار صفحة بطباعة قم.٥

اختبار صفحة لطباعة

.الورق درج في A4 حبجم أو Letter حبجم عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

.HP Utility افتح.ب

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications جملد من Hewlett-Packard جملد في HP Utility الرمز يوجد:ملاحظة
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.الإطار يسار على الأهجزة قامئة من HP Deskjet 4640 series حدد.ج

).اختبار صفحة( Test Page فوق انقر.د

.الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع ثم ،)اختبار صفحة طباعة( Print Test Page زر فوق انقر.ه

فقم املربعات، في حبر وجود عدم أو بارزة، خطوط أو خطوط، ملاحظتك حالة في. امللونة املربعات أو النص في خطوط أو النص في بارزة خطوط وجود من للتحقق الاختبار صفحة احفص
.تلقائًيا اخلرطوشات بتنظيف

.امللونة املربعات أو النص من مفقودة أجزاء أو خطوًطا التشخيصية الصفحة أظهرت إذا تلقائًيا، الطباعة خرطوشات نظف.٦

تلقائًيا الطباعة رأس تنظيف خطوات

.الورق درج في A4 حبجم أو Letter حبجم عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

.HP Utility افتح.ب

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications جملد من Hewlett-Packard جملد في HP Utility الرمز يوجد:ملاحظة

.الإطار يسار على الأهجزة قامئة من HP Deskjet 4640 series حدد.ج

).الطباعة رؤوس تنظيف( Clean Printheads فوق انقر.د

.الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع ثم ،Clean فوق انقر.ه

.الطباعة رأس معر وتقصير احلبر اسـهتلاك إلى الضرورية غير التنظيف معليات تؤدي. فقط الضرورة عند الطباعة رأس بتنظيف قم:تنبيه

.HP لـ دعم مبركز فاتصل واحملاذاة، التنظيف بعد الطباعة جودة في املشاكل اسـمترار عند. الطابعة حماذاة حاول التام، التنظيف بعد ضعيفة تبدو الطباعة جودة زالت ما إذا:ملاحظة

.)ودعم معلومات( Information and Support لوحة اجلزء إلي للعودة) الإعدادات كافة( All Settings فوق انقر.و

.الإنترنت في املشلكات حل خيارات من للمزيد هنا فانقر املشلكة، السابقة احللول حيل لم إذا
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الطباعة تنفيذ تعذر
فوق انقر, املساعدة الأداة على للحصول. تلقائًيا لك املشلكة هذه حل ميكهنا والتي ،HP Print and Scan Doctor الطباعة لتشخيص املساعدة الأداة تنزيل ميكنك الطباعة، في املشاكل واهجتك إذا

.املناسب الارتباط

.اللغات جبميع متاحة HP Print and Scan Doctor املساعدة الأداة تكون لا قد:ملاحظة

.HP Print and Scan Doctor صفحة إلى خذني

الطباعة مشاكل حلل

:بالترتيب يلي ما جفرب الطباعة، تعذر اسـمتر إذا. الدرج في ورق وجود ومن التشغيل قيد الطابعة أن من تأكد:ملاحظة

.الشاشة على املوجودة التعلميات اتباع خلال من حبلها وقم الطابعة شاشة على خطأ رسائل أي وجود من حتقق.١

.اتصال وجود من تأكد لاسلكي، اتصال طريق عن بالطابعة متصلًا المكبيوتر كان إذا. أخرى مرة توصيله وإعادة الكابل بفصل قم ،USB كابل طريق عن بالطابعة متصلًا المكبيوتر كان إذا.٢

.بالشـبكة متصلة غير أو التشغيل إيقاف قيد ليست الطابعة أن تأكد.٣

بالشـبكة متصلة غير أو التشغيل إيقاف قيد ليست الطابعة أن من للتأكد

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الإجراءات بأحد قم.أ

●Windows 8 :لفتح للشاشة المينى العليا الزاوية فوق انقر أو حتسس Charms bar أو فوق انقر ثم التحكم لوحة على اضغط أو فوق وانقر إعدادات رمز فوق وانقر
.والطابعات الأهجزة عرض على اضغط

●Windows 7 :نظام في ابدأ قامئة من Windows، والطابعات الأهجزة على اضغط.

●Windows Vista :في ابدأ قامئة من Windows، طابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر.

●Windows XP: في ابدأ قامئة من Windows، الفاكس وأهجزة الطابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر.

ا انقر.ب .الطباعة انتظار قامئة لفتح طباعته يتم ما عرض حدد ثم بالطابعة اخلاص الرمز على الأمين املاوس بزر انقر أو بالطابعة اخلاص الرمز على مزدوًجا نقرً

ا الطباعة توقف( Pause Printing جبوار اختيار علامات وجود عدم من تأكد ،)الطابعة( Printer القامئة في.ج الطابعة اسـتخدام( Use Printer Offline أو) مؤقتً
).اتصال دون

.الطباعة حماولة فأعد تغيير، بأي مقت إذا.د

.الافتراضية الطابعة هي تكون حبيث الطابعة ضبط من حتقق.٤

.الافتراضية الطابعة هي تكون حبيث الطابعة ضبط من للتحقق

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الأشـياء بإحدى قم.أ

●Windows 8 :لفتح للشاشة المينى العليا الزاوية فوق انقر أو حتسس Charms bar أو فوق انقر ثم التحكم لوحة على اضغط أو فوق وانقر إعدادات رمز فوق وانقر
.والطابعات الأهجزة عرض على اضغط

●Windows 7 :نظام في ابدأ قامئة من Windows، والطابعات الأهجزة على اضغط.
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●Windows Vista :في ابدأ قامئة من Windows، طابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر.

●Windows XP: في ابدأ قامئة من Windows، الفاكس وأهجزة الطابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر.

.الافتراضية الطابعة تكون حبيث الصحيحة الطابعة ضبط من تأكد.ب

.الافتراضية الطابعة جبوار خضراء أو سوداء دائرة داخل اختيار علامة تظهر

.الافتراضية كالطابعة ضبط وحدد الصحيحة الطابعة املنتج فوق الأمين املاوس بزر انقر الافتراضية، الطابعة تكون حبيث الصحيحة غير الطابعة ضبط حالة في.ج

.أخرى مرة طابعتك اسـتخدام حاول.د

.للطباعة املؤقت التخزين تشغيل أعد.٥

للطباعة املؤقت التخزين تشغيل لإعادة

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الأشـياء بإحدى قم.أ

Windows 8

i.لفتح للشاشة المينى العليا الزاوية فوق انقر أو حتسس Charms bar إعدادات رمز فوق انقر ثم.

ii.وامحلاية النظام على اضغط أو فوق انقر ثم التحكم لوحة على اضغط أو فوق انقر.

iii.اخلدمات على مرتين اضغط أو مزدوجا نقرا انقر ثم, إدارية أدوات فوق انقر.

iv.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة املؤقت التخزين فوق الأمين املاوس بزر انقر.

v.تلقائي حتديد من تأكد ،التشغيل نوع جبوار التي عام التبويب علامة في.

vi.موافق فوق انقر ثم تشغيل فوق انقر اخلدمة حالة فتحت بالفعل اخلدمة تشغيل عدم حالة في.

Windows 7

i.في ابدأ قامئة من Windows، إدارية أدوات ثم ،وامحلاية النظام فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر.

ii.ا انقر .خدمات فوق مزدوًجا نقرً

iii.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة املؤقت التخزين فوق الأمين املاوس بزر انقر.

iv.تلقائي حتديد من تأكد ،التشغيل نوع جبوار التي عام التبويب علامة في.

v.موافق فوق انقر ثم تشغيل فوق انقر اخلدمة حالة فتحت بالفعل اخلدمة تشغيل عدم حالة في.

Windows Vista

i.في ابدأ قامئة من Windows، إدارية أدوات ثم ،والصيانة النظام فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر.

ii.ا انقر .خدمات فوق مزدوًجا نقرً

iii.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة املؤقت التخزين خدمة فوق الأمين املاوس بزر انقر.

iv.تلقائي حتديد من تأكد ،التشغيل نوع جبوار التي عام التبويب علامة في.

v.موافق فوق انقر ثم تشغيل فوق انقر اخلدمة حالة فتحت بالفعل اخلدمة تشغيل عدم حالة في.
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Windows XP

i.نظام في ابدأ قامئة من Windows، المكبيوتر هجاز فوق الأمين املاوس بزر انقر.

ii.والتطبيقات اخلدمات فوق انقر ثم ،إدارة فوق انقر.

iii.ا انقر .للطباعة املؤقت التخزين حدد ثم ،خدمات فوق مزدوًجا نقرً

iv.اخلدمة تشغيل لإعادة تشغيل إعادة فوق انقر ثم ،للطباعة املؤقت التخزين فوق الأمين املاوس بزر انقر.

.الافتراضية الطابعة تكون حبيث الصحيحة الطابعة ضبط من تأكد.ب

.الافتراضية الطابعة جبوار خضراء أو سوداء دائرة داخل اختيار علامة تظهر

.الافتراضية كالطابعة ضبط وحدد الصحيحة الطابعة املنتج فوق الأمين املاوس بزر انقر الافتراضية، الطابعة تكون حبيث الصحيحة غير الطابعة ضبط حالة في.ج

.أخرى مرة طابعتك اسـتخدام حاول.د

.المكبيوتر تشغيل أعد.٦

غ.٧ .الطباعة انتظار قامئة فرّ

الطباعة انتظار قامئة ملسح

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الأشـياء بإحدى قم.أ

●Windows 8 :لفتح للشاشة المينى العليا الزاوية فوق انقر أو حتسس Charms bar أو فوق انقر ثم التحكم لوحة على اضغط أو فوق وانقر إعدادات رمز فوق وانقر
.والطابعات الأهجزة عرض على اضغط

●Windows 7 :نظام في ابدأ قامئة من Windows، والطابعات الأهجزة على اضغط.

●Windows Vista :في ابدأ قامئة من Windows، طابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر.

●Windows XP: في ابدأ قامئة من Windows، الفاكس وأهجزة الطابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر.

ا انقر.ب .الطباعة انتظار قامئة لفتح بك اخلاص الطابعة رمز فوق مزدوًجا نقرً

ثم ،)الطباعة مسـتند تنظيف (Purge Print Document أو )املسـتندات كافة إلغاء (Cancel all documents فوق انقر ،)الطابعة (Printer قامئة في.ج
.للتأكيد )نعم (Yes فوق انقر

.التشغيل إعادة بعد أخرى مرة الطباعة وحاول المكبيوتر تشغيل بإعادة فقم الانتظار، قامئة في املسـتندات بعض وجود اسـمتر إذا.د

.أخرى مرة الطباعة حاول ثم خلوها، من للتأكد أخرى مرة الطباعة انتظار قامئة احفص.ه

الطباعة مشاكل حل

حبلها وقم خطأ رسائل عن احبث.١

.أخرى مرة توصيله أعد ثم USB كابل افصل.٢

ا متوقف غير املنتج أن من تأكد.٣ .متصل غير أم مؤقتً
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ا متوقف غير املنتج أن من للتأكد متصل غير أم مؤقتً

.وفاكس طباعة فوق انقر ،النظام تفضيلات من.أ

.الطباعة همام انتظار قامئة فتح زر فوق انقر.ب

.لتحديدها طباعة هممة فوق انقر.ج

:الطباعة هممة لإدارة التالية الأزرار اسـتخدم

●Delete )احملددة الطباعة هممة حبذف يقوم): حذف.

●Hold )مؤقت بشكل احملددة الطباعة هممة بتوقف يقوم): تعليق.

●Resume )مؤقت بشكل املتوقفة الطباعة هممة مبتابعة يقوم): اسـتئناف.

●Pause Printer )ا الطابعة إيقاف .مؤقت بشكل الطباعة انتظار قامئة في املوجودة الطباعة همام كافة بإيقاف يقوم): مؤقتً

.الطباعة حماولة فأعد تغيير، بأي مقت إذا.د

.المكبيوتر تشغيل أعد.٤

الطابعة ضبط وإعادة بطابعتك الطاقة توصيل لفحص

.بالطابعة الطاقة سلك توصيل من تأكد.١

بالطاقة الطابعة توصيل1

باحلائط املوجود التيار مبأخذ الاتصال2

بتوصيل قم أو بالطابعة، كامل بشكل موصل الطاقة سلك أن من حتقق الأخضر، الضوء صدور عدم حالة وفي. الكهربائية الطاقة تسـتقبل الطابعة أن إلى يشـير أخضر ضوء وجود من وحتقق الطابعة داخل انظر.٢
.آخر طاقة مبأخذ السلك

.الطابعة لتشغيل" تشغيل" زر على اضغط. الطابعة تشغيل إيقاف إلى ذلك فيشـير مضاء، غير كان إذا. الطابعة على املوجود تشغيل زر إلى انظر.٣

.آخر طاقة مبأخذ بتوصيلها قم الكهربائية، للطاقة الطابعة اسـتقبال عدم حالة في:ملاحظة

.اخلرطوشات إلى الوصول باب أسفل الطابعة جانب من الطاقة سلك افصل التشغيل، وضع في.٤

.باحلائط املوجود التيار مأخذ عن الطاقة سلك افصل.٥

.ثانية 15 انتظر.٦

.باحلائط املوجود التيار مبأخذ أخرى مرة الطاقة سلك بتوصيل قم.٧
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.اخلرطوشات إلى الوصول باب أسفل الطابعة جبانب الطاقة سلك توصيل أعد التشغيل، وضع في.٨

.الطابعة لتشغيل تشغيل زر على اضغط تلقائًيا، الطابعة تشغيل يتم لم إذا.٩

.أخرى مرة الطابعة اسـتخدام حاول.١٠

.الإنترنت في املشلكات حل خيارات من للمزيد هنا فانقر املشلكة، السابقة احللول حيل لم إذا

١٠٧ مشلكة حل   ١٠ الفصل ARWW

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70011-all-OJ4630&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east


الضوئي واملسح النسخ مشاكل حل
,املساعدة الأداة على للحصول". الضوئي املسح تعذر" مشاكل من كثير حل على تساعد والتي) فقط Windows لأنظمة متاحة (HP Print and Scan Doctor املساعدة الأداة HP توفر
.املناسب الارتباط فوق انقر

.اللغات جبميع متاحة HP Print and Scan Doctor املساعدة الأداة تكون لا قد:ملاحظة

.HP Print and Scan Doctor صفحة إلى خذني

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. الضوئي املسح مشاكل حل حول املزيد تعلم

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. النسخ مشاكل حل كيفية على تعرف
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الفاكس مشاكل حل
من الانهتاء بعد الاختبار هذا بإجراء قم. الفاكسات لإرسال الصحيحة بالطريقة الطابعة إعداد يتم لم إذا الاختبار سـيفشل. الطابعة حالة لفحص للفاكس اختبار تقرير طباعة فميكنك بالفاكسات، تتعلق مشاكل إلى التعرض عند
.١٦١ صفحة في الفاكس إعداد اختبار راجع املعلومات، من للمزيد. الفاكسات لإرسال الطابعة إعداد

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. الفاكس مشاكل حل كيفية حول املزيد تعلم

.www.hp.com/support: الإنترنت عبر HP دعم ويب موقع بزيارة قم الدعم، من ملزيد

١٠٩ مشلكة حل   ١٠ الفصل ARWW

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70045-all-OJ4630&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e008-1&h_product=5305048,5305039&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e008-1&h_product=5305048,5305039&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east


الشـبكة مشاكل حل
.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. لشـبكتك الأمان إعدادات على العثور طريقة على تعرف●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. HP Print and Scan Doctor املساعدة الأداة على تعرف●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر.  وإصلاهحا الشـبكة أخطاء باسـتكشاف اخلاصة التلميحات طالع●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. لاسلكي اتصال إلى USB اتصال من التغيير طريقة على تعرف●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. الطابعة إعداد أثناء الفيروسات ومكاحفة امحلاية جدار برناجمي مع العمل طريقة عن تعلم●
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HP دعم
الطابعة تسجيل●

الدعم معلية●

الهاتف عبر HP دعم●

للضمان إضافية خيارات●

الطابعة تسجيل

 في الآن التسجيل ميكنك البرامج، تثبيت عند الطابعة تسجيلك عدم حالة في. املنتج دعم وتنبهيات فعالية الأكثر والدعم الأسرع باخلدمة المتتع ميكنك التسجيل، معلية في فقط معدودات دقائق بقضائك
http://www.register.hp.com.

الدعم معلية

:اخلطوات هذه اتبع مشلكة، إلى التعرض عند

.الطابعة مع املزودة الوثائق راجع.١

.www.hp.com/support على HP قبل من الفوري للدعم الويب موقع زر.٢

:التالية امليزات يتضمن وهو اخلبراء، ودعم باملنتجات تتعلق التي املعلومات أحدث على للحصول املصادر أسرع يعتبر ولذا. HP معلاء مجليع HP من الفوري الدعم يتوفر

الإنترنت على املؤهلين الدعم أخصائيي إلى السريع الوصول●

للطابعة التشغيل وبرامج للبرامج حتديثات●

الشائعة املشاكل حلل قمية معلومات●

.الطابعة تسجيل عند لديك تتوفر HP من إخبارية وقنوات الدعم تنبهيات للطابعة، احتياطية حتديثات●

.HP لـ الدعم مبركز اتصل.٣

.واللغة املنطقة/والبلد الطابعة حسب الدعم خيارات توفر مدى يتفاوت

الهاتف عبر HP دعم

.واللغة املنطقة/والبلد الطابعة حسب توفره ومدى الهاتفي الدعم خيارات ختتلف

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

الهاتف عبر الدعم فترة●

هاتفية مكاملة إجراء كيفية●

الدعم هواتف أرقام●

الهاتف عبر الدعم فترة انهتاء بعد●

الهاتف عبر الدعم فترة

ا الهاتف عبر الدعم على احلصول ميكن الشرق أوروبا، في الهاتف عبر الدعم فترة مدى ملعرفة). املكسـيك ذلك في مبا( اللاتينية أمريكا وفي الهادي احمليط على املطلة آسـيا ودول الشمالية أمريكا في واحد عام ملدة جمانً
.الهواتف لشركة العادية الرسوم تطبيق يتم. www.hp.com/support زر وإفريقيا، الأوسط
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هاتفية مكاملة إجراء كيفية

ا كن". HP دعم" خبدمة الاتصال عند والطابعة المكبيوتر هجاز جبانب تكون أن جيب :التالية املعلومات لتقديم مسـتعدً

)HP Deskjet Ink Advantage 4640 مثل الطابعة على موجود( املنتج اسم●

)للخرطوشة الوصول باب داخل مدون( املنتج رقم●

)الطابعة من السفلي أو اخللفي اجلزء على مدون( التسلسلي الرقم●

ما مشلكة حدوث عند أمامك تظهر التي الرسائل●

:الأسـئلة هذه على الإجابات●

قبل؟ من املشلكة هذه حدثت هل◦

املشلكة؟ هذه مثل تنفيذ تكرار ميكنك هل◦

تقريًبا؟ املشلكة هذه حدوث وقت في المكبيوتر إلى جديدة برامج أو أهجزة أية بإضافة مقت هل◦

؟)الخ الطابعة، نقل رعدية، عاصفة مثل( املشلكة هذه حدوث قبل آخر شيء أي حدث هل◦

الدعم هواتف أرقام

.www.hp.com/support زيارة الرجاء املكاملات، تكاليف عن ومعلومات الدعم بأرقام HP قامئة أحدث على للحصول

الهاتف عبر الدعم فترة انهتاء بعد

.HP: www.hp.com/support قبل من الفوري للدعم الويب موقع على أيًضا الدعم يتوفر قد. إضافية رسوم دفع مقابل HP قبل من دعم على احلصول ميكن الهاتف، عبر الدعم فترة انهتاء بعد
.الدعم خيارات على للتعرف فهيا تقيم التي املنطقة/للبلد اخملصص الدعم هاتف برقم اتصل أو HP مبوزع اتصل

 للضمان إضافية خيارات

الضمان منطقة اكتشف ثم ولغتك منطقتك/بلدك حدد ،www.hp.com/support بزيارة قم. إضافية رسوم نظير HP Deskjet 4640 series لـ املوسعة اخلدمات خطط تتوفر
.املوسعة اخلدمات خطط حول معلومات على للحصول واخلدمات
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الورق درج بإعداد قم

الورق درج لفتح

.الطباعة لبدء الورق درج فتح جيب▲

اخلرطوشات إلى الوصول باب لإغلاق

.الطباعة لبدء اخلرطوشات باب غلق جيب▲

.املعلومات من للمزيد وذلك الإنترنت إلى للانتقال هنا انقر
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الطابعة فشل

الطابعة فشل حلل

.HP بشركة اتصل املشلكة، حل من تمتكن لم إذا. تشغيلها ثم الطابعة تشغيل إيقاف▲

.املساعدة لطلب HP دعم مبركز الاتصال الرجاء 
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احلبر خرطوشات مشاكل حل
.املعلومات من مزيدٍ على للحصول ٧٥ صفحة في اخلرطوشات اسـتبدال راجع املشلكة، اسـمترت إذا. اخلرطوشة موصلات بتنظيف قم املشلكة، اسـمترار حالة في. تركيهبا إعادة ثم احلبر خرطوشات بإزالة أولًا قم

احلبر خرطوشة تلامس نقاط لتنظيف

وصى. ممكن وقت بأسرع الطابعة في احلبر خرطوشات تركيب إعادة من تأكد. قليلة دقائق سوى التنظيف إجراء يسـتغرق لا:تنبيه ذلك عن ينجم قد. دقيقة 30 من لأكثر الطابعة خارج احلبر خرطوشات بترك يُ
.احلبر وخرطوشات الطباعة رؤوس من كل إتلاف

.الطاقة تشغيل من حتقق.١

.اخلرطوشة إلى الوصول باب افتح.٢

.الطابعة ميين إلى الطباعة عربة تنتقل حتى انتظر

.اخلطأ رسالة في إلهيا املشار اخلرطوشة بإزالة قم.٣

اللون ذو املعدن من صغيرة مسـتطيلات عن عبارة الكهربائية التلامس نقاط. احلبر خرطوشة في الكهربائية التلامس نقاط موضع وحدد لأعلى مهنا السفلي اجلزء توجيه مع جوانهبا من احلبر خرطوشة أمسك.٤
.باخلرطوشة وتوجد النحاسي

.النسالة من وخالية جافة مقاش بقطعة فقط التلامس نقاط امسح.٥

.اخلرطوشة على آخر مكان في مواد أية أو حبر أي سكب وعدم فقط، التلامس نقاط ملس مراعاة جيب:تنبيه
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.احلبر خرطوشة في املوجودة التلامس نقاط مع تتوافق حبيث وضعها يتم حناسي لون ذات مسامير أربعة من مجموعة تشـبه التلامس نقاط. الطباعة رأس في املوجودة التلامس نقاط حدد الطابعة، داخل.٦

.التلامس نقاط ملسح النسالة من وخالية جافة مقاش قطعة اسـتخدم.٧

.احلبر خرطوشة تثبيت بإعادة قم.٨

.اخلطأ رسالة اختفاء من تأكد ثم, احلبر خرطوشة إلى الوصول باب أغلق.٩

.أخرى مرة بتشغيلها وقم الطابعة تشغيل فأوقف اخلطأ، رسالة تتلقى تزال لا كنت إذا.١٠

واحدة طباعة خرطوشة بواسطة HP Deskjet 4640 series الطابعة تشغيل من لتمتكن املفردة اخلرطوشة وضع واسـتخدام إزالهتا ميكنك مشلكات، أية اخلرطوشات إحدى لك سـببت إذا:ملاحظة
.فقط

.املعلومات من للمزيد وذلك الإنترنت إلى للانتقال هنا انقر
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احلبر خرطوشة في مشلكة
اسـتخدام جرى إذا وكذلك. HP Instant Ink ببرنامج مسجلة ليست بالطابعة HP Instant Ink حبر خرطوشة بتثبيت مقت إذا حيدث قد اخلطأ هذا. طابعتك مع متوافقة ليست الطباعة خرطوشة
.HP Instant Ink ببرنامج مسجلة أخرى بطابعة اسـتخداهما سـبق HP Instant Ink حبر خرطوشة

.املعلومات من مزيدٍ على للحصول HP Instant Ink program لبرنامج الويب موقع بزيارة تفضل

١١٧ مشلكة حل   ١٠ الفصل ARWW

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70047-win&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70047-win&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east


أقدم جيل من خرطوشات
.الضمان انهتاء تاريخ علي والعثور اخلرطوشة غلاف من اخلارجي اجلزء مشاهدة خلال من للخرطوشة أحدث إصدار تعريف ميكنك احلالات معظم في. اخلرطوشة لهذه أحدث إصدار اسـتخدام إلى سـتحتاج

.للاسـتبدال أو للمساعدة HP بدعم اتصل أقدم، جيل من اخلرطوشة كانت إذا. اخلرطوشة من احلديث الإصدار هو فهذا التاريخ، ميين إلى مسافات عدة جبانب" v1" مكتوب كان إذا

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر 
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الفنية املعلوماتأ

.HP Deskjet 4640 series جلهاز الدولية التنظميية واملعلومات الفنية املواصفات القسم هذا يتناول

.HP Deskjet 4640 series مع املزودة املطبوعة الوثائق راجع املواصفات، من املزيد على للحصول

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

Hewlett-Packard بشركة اخلاصة الإشعارات●

املواصفات●

)املنتجات على البيئي الإشراف برنامج( ●

التنظميية الإشعارات●

١١٩ الفنية املعلومات   أ امللحق ARWW



Hewlett-Packard بشركة اخلاصة الإشعارات
.إشعار بدون للتغيير املسـتند هذا في الواردة املعلومات ختضع

الوحيدة الضمانات إن. والنشر الطبع حقوق قوانين عليه تنص ما باسـتثناء ،Hewlett-Packard شركة من مسـبق كتابي تصريح بدون ترمجهتا أو تعديلها أو املادة هذه نسخ ُحيظر. حمفوظة احلقوق كافة
ا اعتبار عدم وجيب. واخلدمات املنتجات هذه مبثل املرفقة الصرحية الضمان بيانات مضن منشورة HP وخدمات ملنتجات أو فنية أخطاء أية عن مسؤوليهتا HP شركة وختلي. إضافية كفالة مبثابة أنه على هنا ورد مما أيًّ
.املسـتند هذا في وردت احلذف عن ناجتة أخطاء أية أو حتريرية

.Hewlett-Packard Development Company, L.P لشركة حمفوظة 2012 النشر حقوق© 

Microsoft® وWindows® وWindows® XP وWindows Vista® وWindows® 7 وWindows® 8 شركة لصالح مسجلة جتارية علامات عن عبارة 
Microsoft.
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املواصفات
.www.hp.com/support على املنتج بيانات ورقة راجع املنتج، مواصفات من مزيد على للحصول. القسم هذا فيHP Deskjet 4640 series لـ فنية مواصفات توفر يتم

النظام متطلبات●

البيئية املواصفات●

الإدخال درج سعة●

الإخراج حاوية سعة●

الورق جحم●

الورق أوزان●

الطباعة مواصفات●

النسخ مواصفات●

املسح مواصفات●

الفاكس مواصفات●

الطباعة دقة●

التشغيل سلامة●

اخلرطوشة إنتاجية●

صوتية معلومات●

النظام متطلبات

.Readme ملف في موجودة والنظام البرنامج متطلبات

.www.hp.com/support على الإنترنت على HP لـ الويب موقع زر والدعم، التشغيل بنظام متعلقة مسـتقبلية إصدارات حول معلومات على للحصول

البيئية املواصفات

)فهرهنايت درجة 90 إلى فهرهنايت درجة 59( مئوية درجة 32 إلى مئوية درجة 15: به املوصى التشغيل حرارة درجة مدى●

)فهرهنايت درجة 104 إلى فهرهنايت درجة 41( مئوية درجة 40 إلى مئوية درجات 5: هبا املسموح التشغيل حرارة درجة معدل●

القصوى الندى نقطة هي مئوية درجة 28 متكثفة؛ غير نسـبية رطوبة% 80 إلى% 15: الرطوبة●

)فهرهنايت درجة 140 إلى فهرهنايت درجة 40(- مئوية درجة 60 إلى مئوية درجة 40–): التخزين( التشغيلية غير احلرارة درجة مدى●

.طفيف بشكل مشوًها HP Deskjet 4640 series إخراج يكون أن املمكن من عاٍل، كهرومغناطيسي حقل وجود في●

ى لا USB كابل باسـتخدام HP توصي● احملمتلة العالية الكهرومغناطيسـية احلقول بسـبب احملقونة الضجة لتقليل) أقدام 10( أمتار 3 طوله يتعدّ

الإدخال درج سعة

50 حتى]): رطلًا 20[ ٢م/جم 80( العادي الورق من ورقات

5 حتى: الأظرف
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20 حتى: الفهرس بطاقات

20 حتى: الصور ورق من ورقات

الإخراج حاوية سعة

20 حتى]): رطلًا 20[ ٢م/جم 80( العادي الورق من ورقات

5 حتى: الأظرف

10 حتى: الفهرس بطاقات

10 حتى: الصور ورق من ورقات

الورق جحم

.الطابعة برنامج راجع املعمتدة، الوسائط بأجحام كاملة قامئة على للحصول

الورق أوزان

)رطلًا ٢٤ إلى ١٦( ٢م/جم ٩٠ إلى ٦٤ من: عادي ورق

)رطلًا ٢٤ إلى ٢٠( ٢م/جم ٩٠ إلى 75 من: الأظرف

)الفهرس لبطاقات أرطال ١١٠ أقصى حبد( ٢م/جم ٢٠٠ حتى: البطاقات

)رطلًا 75( ٢م/جم 280 حتى: الصور ورق

الطباعة مواصفات

املسـتند تعقيد حسب ختتلف الطباعة سرعات●

الطلب حسب inkjet حرارية طباعة: الطريقة●

PCL3 GUI: اللغة●

النسخ مواصفات

الرمقية الصور معاجلة●

والطراز املسـتند تعقيد ملدى وفًقا النسخ سرعات ختتلف●

البوصة في نقطة 600 حتى: الصور ورق لنسخ بالنسـبة الدقة●

املسح مواصفات

البوصة في نقطة ١٢٠٠ حتى: البصرية الدقة●

البوصة في نقطة 1200 × 1200: اجلهاز دقة●

البوصة في نقطة 1200 × 1200: احملسـنة الدقة●

)رمادي مسـتوى 256( رمادي بت 8 ألوان، بت 24: البت معق●
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)بوصة 11.7 × 8.5( سم 29.7 × 21.6: الزجاجي السطح من للمسح جحم أقصى●

BMP، JPEG، PNG، TIFF، PDF: املدعومة امللفات أنواع●

Twain: 1.9 إصدار●

الفاكس مواصفات

.بالألوان أو والأسود بالأبيض الفاكسات اسـتقبال/إرسال●

.سريع طلب 99 إلى يصل ما●

ا( صفحة 99 إلى سعهتا تصل ذاكرة● من أكبر جحًما وتسـتخدم أطول وقتًا تسـتغرق سوف الأعلى الوضوح ذات أو تعقيدًا الأكثر الصفحات). قياسـية بدقة ITU-T Test Image #1 إلى اسـتنادً
.الذاكرة

ا واسـتقبالها الفاكسات إرسال● .يدويً

).الطراز حسب ختتلف( مرات مخس حتى اخلط انشغال عند تلقائًيا الرقم طلب إعادة●

).الطراز حسب ختتلف( مرتين أو واحدة مرة الرد عدم عند تلقائًيا الرقم طلب إعادة●

.والنشاط التأكيد تقارير●

.الأخطاء تصحيح وضع مع CCITT/ITU Group 3 فاكس●

.الثانية في كيلوبايت 33.6 بسرعة بث●

ا( الثانية في كيلوبايت 33.6 عند للصفحة ثواٍن 4 سرعة● أطول وقتًا تسـتغرق سوف الأعلى الوضوح ذات أو تعقيدًا الأكثر الصفحات). قياسـية بدقة TU-T Test Image #1 إلى اسـتنادً
.الذاكرة من أكبر جحًما وتسـتخدم

.املكاملات على الرد هجاز/الفاكس بين آلي حتويل مع الرنين اكتشاف●

)البوصة في نقطة( قياسي)البوصة في نقطة( دقيق 

98 × 196208 × 208أسود

200 × 200208 × 208ملون

الطباعة دقة

املسودة وضع

البوصة في نقطة 300 × 300: الأسود معاجلة/اللون إدخال●

تلقائي): الألوان/الأسود( الإخراج●

العادي الوضع

البوصة في نقطة 300 × 600: الأسود معاجلة/اللون إدخال●

تلقائي): الألوان/الأسود( الإخراج●
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الأفضل العادي الوضع

البوصة في نقطة 600 × 600: الأسود معاجلة/اللون إدخال●

تلقائي●

للصور الأفضل الوضع

البوصة في نقطة 600 × 600: الأسود معاجلة/اللون إدخال●

تلقائي): الألوان/الأسود( الإخراج●

)DPI( البوصة في للنقطة الأقصى احلد وضع

البوصة في نقطة 1200 × 1200: الأسود معاجلة/اللون إدخال●

)بالألوان( حمسن البوصة في نقطة 1200×  4800 ،)بالأسود( تلقائي: الإخراج●

التشغيل سلامة

.HP قبل من املزود الطاقة سلك مع فقط اسـتخدم:ملاحظة

اخلرطوشة إنتاجية

.املقدرة اخلرطوشة إنتاجية عن املعلومات من املزيد على للحصول www.hp.com/go/learnaboutsupplies بزيارة تفضل

صوتية معلومات

.www.hp.com/support: إلى انتقل. HPلـ الويب موقع من صوتية تعلميات على احلصول فميكنك الإنترنت، إلى الوصول باسـتطاعتك كان إذا
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)املنتجات على البيئي الإشراف برنامج( 
الطابعة أداء على احلفاظ مع ممكن، حد أدنى إلى املواد عدد تقليل تم حيث. التدوير إعادة على يساعد بمنط املنتج تصميم تم. سلمية بيئة في اجلودة عالية منتجات بتوفير ملتزمة Hewlett-Packard إن

الأدوات باسـتخدام وإزالهتا إلهيا الوصول وكذلك التوصيلات، من وغيرها التثبيت عناصر موقع معرفة بسهولة ميكن حيث. بسهولة بعضها عن بفصلها تسمح بطريقة املمتاثلة غير املواد تصميم تم. السليم بالشكل لوظائفها
.والإصلاح الفك معليات لتسهيل وذلك بسرعة إلهيا للوصول الأمهية بالغة الأجزاء تصميم تم. العادية الصناعية

):البيئة حبماية HP’s التزام (Commitment to the Environment ويب موقع بزيارة قم املعلومات، من ملزيد

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

بالبيئة خاصة تلميحات●

الورق اسـتخدام●

البلاسـتيكية املواد●

للمواد الآمن الاسـتخدام بيانات أوراق●

التدوير إعادة برنامج●

HP Inkjet مسـتلزمات تدوير إعادة برنامج●

الطاقة اسـهتلاك●

السكون وضع●

املسـتخدمين بواسطة التالفة الأهجزة من التخلص●

كمييائية مواد●

)الصين( والسامة اخلطيرة املواد جدول●

)أوكرانيا( اخلطرة املواد حظر●

)الهند( اخلطرة املواد حظر●

هولندا في البطارية من التخلص●

تايوان في البطاريات من التخلص●

البرلكوريك حامض ملح مادة بشأن كاليفورنيا ولاية إخطار●

بالبيئة خاصة تلميحات

.بالبيئة اخلاصة HP مبادرات حول املعلومات من مزيدٍ على للحصول البيئية؛ واملباردات للبرامج HP موقع بزيارة تفضل. البيئية آثارهم تقليل على معلاهئا مبساعدة HP شركة تلتزم

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

الورق اسـتخدام

.EN 12281:2002 و DIN 19309 لـ وفًقا تدويره املعاد الورق لاسـتخدام ملائم املنتج هذا

البلاسـتيكية املواد

.املنتج اسـتخدام معر هناية في التدوير إعادة أغراض أجل من البلاسـتيك على التعرف قدرة حتسـين شأهنا من التي الدولية املعايير حسب جرام 25 عن تزيد التي البلاسـتيكية الغيار قطع متييز يتم
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للمواد الآمن الاسـتخدام بيانات أوراق

:على HP ويب موقع من) MSDS( املواد سلامة بيانات نشرات على احلصول ميكن

www.hp.com/go/msds

التدوير إعادة برنامج

ا HP شركة تطرح ا عددً ا ميلكون الذين الشركاء إلى بالإضافة املناطق،/البلدان من العديد في التدوير وإعادة املنتجات مرجتعات برامج من متزايدً .العالم مسـتوى على الإلكترونية املنتجات تدوير إعادة مراكز أكبر من عددً
:زيارة يرجى ،HP منتجات تدوير بإعادة املتعلقة املعلومات من املزيد على للحصول. شـيوًعا الأكثر منتجاهتا بعض بيع إعادة طريق عن املوارد على HP حتافظ

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

 HP Inkjet مسـتلزمات تدوير إعادة برنامج

ا املسـتخدمة احلبر وخرطوشات الطباعة خرطوشات تدوير إعادة في ويساعدك واملناطق، البلدان من العديد في HP Inkjet من املسـتلزمات تدوير إعادة برنامج يتوفر. البيئة حبماية HP شركة تلتزم للمزيد. جمانً
:التالي الويب موقع زر املعلومات، من

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

الطاقة اسـهتلاك

التالية العلامة سـتظهر. التصوير معدات ختص والتي املتحدة الولايات في البيئة محاية لوزارة ENERGY STAR مواصفات مع ®ENERGY STAR شعار حتمل التي والتصوير الطباعة معدات تتوافق
:ENERGY STAR مع املتوافقة التصويرية املنتجات على

www.hp.com/go/energystar: في ENERGY STAR مع املتوافقة التصوير منتجات بطرز اخلاصة املعلومات من املزيد تقديم تم

السكون وضع

.السكون وضع في العمل عند التيار خفض يتم

.امخلول من دقائق 5 حوالي بعد السكون لوضع تدخل فسوف للطابعة، الأولي الإعداد بعد

السكون وضع إلى الوقت لتغيير

. تفضيلات حدد الطابعة، شاشة على الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.املطلوب اخليار حدد ثم ،)السكون( Sleep حدد.٢
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املسـتخدمين بواسطة التالفة الأهجزة من التخلص

الأهجزة نفايات من التخلص طريق عن والبيئة الصحة على احملافظة مسؤولية عاتقك على تقع ذلك، من وبدلًا. منه التخلص عند الأخرى املنزلية النفايات مع املنتج تضع ألا يعني الرمز هذا

خبدمة الاتصال يرجى املعلومات، من مزيدٍ على للحصول. املسـهتلكة والإلكترونية الكهربائية الأهجزة نفايات تصنيع إعادة لأغراض اخملصصة النفايات مجع مراكز لأحد بتسلميها تسـهتلكها التي

.http://www.hp.com/recycle الويب موقع زيارة أو النفايات، مجع

كمييائية مواد

REACH  )Regulation EC No 1907/2006 of theمثل القانونية املتطلبات مع للتوافق الضرورة حسب منتجاتنا في الكمييائية املواد بشأن لعملائنا معلومات بتقديم HP شركة تلتزم
European Parliament and the Council( .في املنتج لهذا بالنسـبة الكمييائية املعلومات تقرير على العثور ميكن :www.hp.com/go/reach.

)الصين( والسامة اخلطيرة املواد جدول

)أوكرانيا( اخلطرة املواد حظر
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)الهند( اخلطرة املواد حظر

هولندا في البطارية من التخلص

تايوان في البطاريات من التخلص

البرلكوريك حامض ملح مادة بشأن كاليفورنيا ولاية إخطار
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التنظميية الإشعارات
.فهيا تقيم التي املنطقة/البلد في التنظميية الهيئات من املنتج متطلبات مع HP Deskjet 4640 series هجاز يتوافق

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

التنظميي الطراز تعريف رقم●

FCC بيان●

كوريا في للمسـتخدمين إشعار●

●VCCI) الفئة B (اليابان في للمسـتخدمين التوافق بيان

الطاقة سلك عن اليابان في للمسـتخدمين إشعار●

لأملانيا الضوضاء انبعاث بيان●

الأوروبي للاحتاد التنظميي الإشعار●

أملانيا في املرئية بالعروض املعنية العمل أماكن خبصوص بيان●

التوافق إعلان●

لاسلكية تنظميية إشعارات●

FCC متطلبات: الأمريكية الهواتف شـبكة مسـتخدمي إلى إشعار●

الكندية الهواتف شـبكة مسـتخدمي إلى إشعار●

الأوروبية الاقتصادية املنطقة في للمسـتخدمين إشعار●

الأملانية الهواتف شـبكة مسـتخدمي إلى إشعار●

أسـتراليا في السلكي الفاكس بيان●

التنظميي الطراز تعريف رقم

HP Deskjet Ink( التسويق واسم التنظميي الرقم هذا بين اخللط عدم جب. SNPRH-1201 هو مبنتجك اخلاص التنظميي الطراز رقم. للطراز تنظميي رقم تعيين تم التنظميي، التعريف لأغراض
Advantage 4640 e-All-in-One series، ( املنتج أرقام أو) إلخB4L10A, B4L10B, B4L10C، إلخ.(
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FCC بيان

كوريا في للمسـتخدمين إشعار

VCCI) الفئة B (اليابان في للمسـتخدمين التوافق بيان
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الطاقة سلك عن اليابان في للمسـتخدمين إشعار

لأملانيا الضوضاء انبعاث بيان

الأوروبي للاحتاد التنظميي الإشعار

:التالية الأوروبي الاحتاد توجهيات مع CE علامة حتمل التي املنتجات يتوافق

EC/2006/95 املنخفض اجلهد توجهيات●

EC/2004/108 رقم EMC توجيه●

ينطبق حيمثا, Ecodesign Directive 2009/125/EC توجيه●

.HP من توفيره يتم والذي حصيحة CE علامة حيمل متناوب تيار حمول خلال من له الطاقة توفير شرَط املنتج لهذا CE توافق يصلح

:التالي الأوروبي الاحتاد لتوجيه الأساسـية املتطلبات مع أيًضا يتوافق فإنه اللاسلكية، أو/و السلكية الاتصالات بوظائف املنتج هذا متتع حالة في

EC/1999/5 رقم R&TTE توجيه●

هذه املنتجات لعائلة أو املنتج لهذا HP شركة قبل من الصادر الأوربي بالاحتاد اخلاص التوافق إعلان في سردها تم والتي) الأوربية املعايير( الأوربي الاحتاد مقاييس مع التوافق إلى التوجهيات هذه مع التوافق يشـير
).البحث مربع في املنتج رقم اكتب( www.hp.com/go/certificates: التالي الويب موقع على أو املنتج وثائق في إما) فقط بالإجنليزية( واملتوفر

:املنتج على املوضوعتين التوافق علامتي إحدى طريق عن التوافق إلى الإشارة تتم

.واط ميللي 10 حتى الطاقة فئة نطاق في ،®Bluetooth مثل الأوروبي الاحتاد أرجاء في املنتظمة الاتصالات وملنتجات للاتصالات املعدة غير للمنتجات

).CE علامة جبانب أرقام 4 من املكون الهيكل رقم إدخال يتم ذلك، ينطبق عندما( للاتصالات املتناسقة غير الأوروبي الاحتاد ملنتجات بالنسـبة
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.املنتج على املوجود التنظميية البيانات ملصق راجع

وأملانيا وفرنسا وفنلندا وإسـتونيا والدمنارك التشـيك ومجهورية وقبرص وبلغاريا وبلجيكا المنسا: التالية الأوربي والاحتاد EFTA مناطق/بلدان في املنتج هبذا اخلاصة واللاسلكية السلكية الاتصالات إمكانيات اسـتخدام ميكن
.املتحدة واململكة وسويسرا والسويد وأسـبانيا وسلوفينيا سلوفاكيا ومجهورية والبرتغال وبولندا والنرويج وهولندا ومالطا ولوكسمبورج ولتوانيا وليشـتنشـتاين ولاتفيا وإيطاليا وأيرلندا وأيسلندا وهنغاريا واليونان

.التناظرية الهواتف بشـبكات للتوصيل) املنتجات بكافة مرفًقا ليس( الهاتف موصل يعد

لاسلكية LAN أهجزة على حتتوي التي املنتجات

للشـبكة الدولية الإعدادات ضبط من تأكد. املتاحة القنوات حتديد أو فقط الداخلي الاسـتخدام مثل اللاسلكية LAN شـبكات تشغيل إلى بالنسـبة خاصة متطلبات أو واجبات على معينة دول تنص قد●
.حصيًحا اللاسلكية

فرنسا

ميغاهرتز 2454 إلى ميغاهرتز 2400 من يتراوح الذي الترددي النطاق إلا املنتج هذا يسـتخدم أن جيوز لا: معينة قيود تطبيق يتم املنتج، هبذا اخلاصة غيغاهرتز-2.4 لاسلكية LAN شـبكة تشغيل●
ميغاهرتز 2483.5 و ميغاهرتز 2400 بين ما يتراوح الذي الترددي النطاق اسـتخدام ميكن, املنزل خارج الاسـتخدام إلى بالنسـبة أما. فقط املنزلية للتطبيقات وذلك) 13 إلى 1 من القنوات( كاملًا

.www.arcep.fr راجع, املتطلبات آخر على للاطلاع. فقط) 7 إلى 1 من القنوات(

:هي التنظميية الشؤون خبصوص الاتصال هجة

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

أملانيا في املرئية بالعروض املعنية العمل أماكن خبصوص بيان

ARWW التنظميية الإشعارات ١٣٢

http://www.arcep.fr
http://www.arcep.fr
http://www.arcep.fr


التوافق إعلان

لاسلكية تنظميية إشعارات

:لاسلكية مبنتجات تتعلق والتي التالية التنظميية املعلومات على الفصل هذا حيتوي

اللاسلكي التردد لإشعاع التعرض●

البرازيل في للمسـتخدمين إشعار●

كندا في للمسـتخدمين إشعار●

املكسـيك في للمسـتخدمين إشعار●

تايوان في للمسـتخدمين إشعار●

اليابان في للمسـتخدمين اللاسلكية اخلدمة إشعار●

١٣٣ الفنية املعلومات   أ امللحق ARWW



اللاسلكي التردد لإشعاع التعرض

البرازيل في للمسـتخدمين إشعار

كندا في للمسـتخدمين إشعار

ARWW التنظميية الإشعارات ١٣٤



املكسـيك في للمسـتخدمين إشعار

تايوان في للمسـتخدمين إشعار

اليابان في للمسـتخدمين اللاسلكية اخلدمة إشعار

١٣٥ الفنية املعلومات   أ امللحق ARWW



FCC متطلبات: الأمريكية الهواتف شـبكة مسـتخدمي إلى إشعار

ARWW التنظميية الإشعارات ١٣٦



الكندية الهواتف شـبكة مسـتخدمي إلى إشعار

الأوروبية الاقتصادية املنطقة في للمسـتخدمين إشعار

١٣٧ الفنية املعلومات   أ امللحق ARWW



الأملانية الهواتف شـبكة مسـتخدمي إلى إشعار

أسـتراليا في السلكي الفاكس بيان

ARWW التنظميية الإشعارات ١٣٨



الإضافية الفاكس إعداداتب

.الهاتف خط نفس على لديك تكون قد وخدمات جتهيزات أية باسـتخدام بنجاح واسـتقبالها الفاكسات إرسال من تمتكن حبيث الطابعة إعداد طريقة تتعلم القسم؛ هذا في

بغرض )HP ()Mac OS X من الإعداد مساعد( HP Setup Assistant أو) Windows) (الفاكس إعداد معالج( Fax Setup Wizard اسـتخدام كذلك ميكنك:تلميح
الأدوات، هذه تشغيلك بعد. الطابعة مع بتثبيته مقت الذي HP برنامج خلال من الأدوات هذه إلى الوصول ميكنك. الفاكس ترويسة ومعلومات الرد وضع مثل بسرعة، الهامة الفاكس إعدادات بعض إعداد في مساعدتك

.الفاكس إعداد لإمكال القسم هذا في الواردة الإجراءات اتبع

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

)املتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس وظائف إعداد●

املسلسل النوع من الفاكس إعداد●

الفاكس إعداد اختبار●

١٣٩ الإضافية الفاكس إعدادات   ب امللحق ARWW



)املتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس وظائف إعداد
ا أو مسلسلًا إما الهاتف نظام لكون وفًقا ختتلف قد الفاكس إعداد حول الإرشادات إن. منطقتك/بلدك في املسـتخدم الهاتف نظام حدد واسـتقبالها، الفاكسات لإرسال الطابعة إعداد في البدء قبل .متوازيً

سـتخدم مناطق/بلدان  ١-ب جدول املتوازي الهاتف نظام فهيا يُ

البرازيلأسـترالياالأرجنتين

الصينشـيليكندا

الهنداليونانكولومبيا

اليابانأيرلنداإندونيسـيا

ماليزيااللاتينية أمريكاكوريا

بولنداالفلبيناملكسـيك

السعودية العربية اململكةروسـيالبرتغال

تايوانإسـبانياسـنغافورة

فنزويلاالأمريكية املتحدة الولاياتتايلاند

  فيتنام

على الرد وأهجزة والهواتف املودم أهجزة( املشـتركة الهاتف أهجزة في املوصل نوع يسمح لا التسلسلي، الهاتف نظام في. تسلسلًيا هاتف نظام لديك أن احملمتل مفن اجلدول، في منطقتك/بلدك ترى تكن لم إذا●
.باحلائط املوجود الهاتف مبقبس الأهجزة كافة توصيل جيب ذلك، من بدلًا. الطابعة على "EXT-2" مبنفذ الظاهر بالتوصيل) املكاملات

أخرى اتصالات أهجزة توصيل من ميكنك هذا. به مرفق إضافي حائط مقبس على الطابعة مع املزود الهاتف سلك حيتوي قد التسلسلية، الهاتف أنظمة تسـتخدم التي املناطق/البلدان بعض في:ملاحظة
.به الطابعة بتوصيل تقوم الذي احلائط مبقبس

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

في "EXT-2" منفذ باسـتخدام الهاتف خبط مشـترك هاتف هجاز توصيل ميكنك املتوازي، الهاتف نظام في. املتوازي النوع من هاتفي نظام لديك يكون فقد اجلدول، في واردًة منطقتك/بلدك كانت إذا●
.الطابعة من اخللفي اجلزء

.باحلائط املوجود الهاتف مبقبس اجلهاز لتوصيل الطابعة مع تزويده يتم سلكين من مكون هاتف سلك باسـتخدام HP توصي متوازي؛ هاتف نظام لديك كان إذا:ملاحظة

.الهواتف شركة فراجع), متوازي أو متسلسل( لديك املوجود الهاتف نظام نوع من متأكدًا تكن لم إذا

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

مكتبك أو ملنزلك الصحيح الفاكس إعداد اختر●

)صوتية مكاملات بلا( منفصل هاتف خط: أ احلالة●

DSL مع الطابعة إعداد: ب احلالة●

ISDN خط أو PBX هاتف نظام مع الطابعة إعداد: ج احلالة●

اخلط نفس على مميزة رنين خدمة مع فاكس إرسال: د احلالة●

املشـترك الفاكس/الصوت خط: هـ احلالة●

صوتي بريد مع املشـترك الفاكس/الصوت خط: و احلالة●

ARWW )املتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس وظائف إعداد ١٤٠



)صوتية مكاملات اسـتقبال بدون( المكبيوتر مودم مع مشـترك فاكس خط: ز احلالة●

المكبيوتر مودم مع املشـترك الفاكس/الصوت خط: ح احلالة●

املكاملات على الرد هجاز مع مشـترك فاكس/صوت خط: ط احلالة●

املكاملات على الرد وهجاز المكبيوتر مودم مع الفاكس/الصوت خط: ي احلالة●

الصوتي والبريد بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الاتصال مودم مع املشـترك الفاكس/الصوت خط: ك احلالة●

مكتبك أو ملنزلك الصحيح الفاكس إعداد اختر

مكا بالطابعة، مباشرًة املكتبية الأهجزة بعض توصيل إلى حتتاج قد لأنك هامًا هذا يعد. الطابعة مع الهاتف خط نفس تتشارك التي) وجدت إن( واخلدمات الأهجزة أنواع معرفة جيب بنجاح، واسـتقبالها الفاكسات بإرسال للقيام
.بنجاح واسـتقبالها الفاكسات إرسال من تمتكن أن قبل الفاكس إعدادات بعض تغيير إلى حتتاج قد أنك

ا أو متسلسلًا بك اخلاص الهواتف نظام كان إذا ما حدد.١ .١٤٠ صفحة في )املتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس وظائف إعداد راجع. متوازيً

.١٦٠ صفحة في املسلسل النوع من الفاكس إعداد راجع — التسلسلي الهواتف لنظام بالنسـبة.أ

.2 اخلطوة إلى انتقل — املتوازي الهواتف لنظام بالنسـبة.ب

.بك اخلاص الفاكس خط تشارك التي واخلدمات الأهجزة مجموعة حدد.٢

●DSL :الرمقي املشـترك خط خدمة )DSL (بك اخلاصة الاتصالات شركة خلال من) .يسمى قد DSL بـ ADSL منطقتك/بلدك في(.

●PBX :اخلاصة الهاتف شـبكة نظام )PBX (رمقية متكاملة خدمات شـبكة نظام أو )ISDN.(

.خمتلفة رنين مناذج مع الهاتف أرقام من العديد توفير الاتصالات شركة خلال من املقدمة املميز الرنين خدمة تتيح: املميز الرنين خدمة●

.الطابعة في الفاكس ملكاملات تسـتخدمه الذي الهاتف رقم نفس على الصوتية املكاملات اسـتقبال يتم: صوتية مكاملات●

مودم تسـتخدم فأنت التالية، الأسـئلة من أي على" نعم" إجابتك كانت إذا. الطابعة مثل الهاتفي اخلط نفس على بالمكبيوتر خاص هاتفي اتصال مودم يوجد: بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الاتصال مودم●
:بالمكبيوتر خاص هاتفي اتصال

الشـبكي؟ الهاتفي التوصيل طريق عن المكبيوتر برامج تطبيقات ومن إلى مباشرًة واسـتقبالها فاكسات بإرسال تقوم هل◦

الشـبكي؟ الهاتفي التوصيل طريق عن المكبيوتر هجاز على الإلكتروني البريد رسائل واسـتقبال بإرسال تقوم هل◦

الشـبكي؟ الهاتفي التوصيل طريق عن المكبيوتر هجاز من بالإنترنت الاتصال ميكنك هل◦

.الطابعة في الفاكس ملكاملات تسـتخدمه الذي ذاته الهاتف رقم تسـتعمل والتي الصوتية املكاملات على للرد هجاز: املكاملات على الرد هجاز●

.الطابعة في الفاكس ملكاملات تسـتخدمه الذي ذاته الرقم خلال ومن الهواتف شركة طريق عن الصوتي البريد خدمة في اشـتراك: الصوتي البريد خدمة●

.اللاحقة الأقسام في حالة لكل خبطوة خطوة إرشادات توجد. به املوصى الفاكس إعداد عن احبث ثم. مكتبك أو منزلك في الإعداد تناسب التي واخلدمات الأهجزة مجموعة باختيار قم التالي، اجلدول من.٣

أحد لتوصيل بالعلبة املزود الهاتف سلك اسـتخدام من تأكد. العادي التناظري الهاتف بإعداد فهيا تقوم التي الطريقة بنفس الطابعة بإعداد فقم القسم، هذا في مكتبك أو مبنزلك اخلاص الإعداد وصف عدم عند:ملاحظة
.واسـتقبالها الفاكسات إرسال أثناء مشاكل إلى تتعرض فقد آخر، هاتف سلك اسـتخدام عند. الطابعة من اخللفي اجلزء في LINE_1 عليه املكتوب باملنفذ الآخر والطرف باحلائط املوجود الهاتف مبقبس الطرفين

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

١٤١ الإضافية الفاكس إعدادات   ب امللحق ARWW



به املوصى الفاكس إعدادبك اخلاص الفاكس خط تشارك التي الأخرى اخلدمات أو الأهجزة

DSLPBXالصوتي البريد خدمةاملكاملات على الرد آلةهاتفي باتصال مكبيوتر مودمصوتية مكاملاتاملميز الرنين خدمة

)صوتية مكاملات بلا( منفصل هاتف خط: أ احلالة       
١٤٢ صفحة في

١٤٣ صفحة في DSL مع الطابعة إعداد: ب احلالة      

 خط أو PBX هاتف نظام مع الطابعة إعداد: ج احلالة      

ISDN ١٤٤ صفحة في

اخلط نفس على مميزة رنين خدمة مع فاكس إرسال: د احلالة      
١٤٤ صفحة في

١٤٥ صفحة في املشـترك الفاكس/الصوت خط: هـ احلالة      

صوتي بريد مع املشـترك الفاكس/الصوت خط: و احلالة     
١٤٦ صفحة في

بدون( المكبيوتر مودم مع مشـترك فاكس خط: ز احلالة      

١٤٧ صفحة في )صوتية مكاملات اسـتقبال

المكبيوتر مودم مع املشـترك الفاكس/الصوت خط: ح احلالة     
١٥٠ صفحة في

على الرد هجاز مع مشـترك فاكس/صوت خط: ط احلالة     
١٥٣ صفحة في املكاملات

وهجاز المكبيوتر مودم مع الفاكس/الصوت خط: ي احلالة    
١٥٤ صفحة في املكاملات على الرد

الاتصال مودم مع املشـترك الفاكس/الصوت خط: ك احلالة    
١٥٧ صفحة في الصوتي والبريد بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي

)صوتية مكاملات بلا( منفصل هاتف خط: أ احلالة

.القسم هذا في موضح هو مكا الطابعة بإعداد فقم هذا، الهاتف خبط متصلة أخرى أهجزة أية لديك يكن ولم صوتية، مكاملات عليه تسـتلم لا مسـتقل هاتف خط لديك كان إذا

للطابعة خلفي منظر  ١-ب شكل

ARWW )املتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس وظائف إعداد ١٤٢



باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

.LINE_1 مبنفذ لتوصيله الطابعة مع العلبة في املزود الهاتف سلك اسـتخدم2

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

املسـتقل الفاكس خط مع الطابعة لإعداد

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 املسمى باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم باحلائط، املوجود الهاتف مبقبس الطرفين أحد بتوصيل قم الطابعة، مع بالعلبة املزود الهاتف سلك باسـتخدام.١

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح الفاكسات واسـتقبال إرسال من تمتكن لا فقد بالطابعة، باحلائط املوجود الهاتف مقبس من للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

.التلقائي الرد إعداد بتشغيل قم.٢

).رنتان( إعداد أقل إلى للرد رنات إعداد بتغيير قم) اختياري(.٣

.الفاكس معل اختبر.٤

.الفاكس وتسـتقبل الفاكس إرسال هجاز إلى الفاكس اسـتقبال نغمات إصدار في الطابعة تبدأ ذلك بعد. للرد رنات إعداد في بضبطها مقت التي الرنات عدد بعد آلًيا بالرد الطابعة تقوم الهاتف، يرن عندما

DSL مع الطابعة إعداد: ب احلالة

 مرشح يقوم. والطابعة باحلائط املوجود الهاتف مقبس بين DSL مرشح لتوصيل القسم هذا في الواردة الإرشادات باسـتخدام فقم بالطابعة، أهجزة أية توصل ولم الهواتف شركة طريق عن DSL خدمة لديك كانت إذا
DSL يسمى قد. (الهاتف خبط حصيح بشكل الاتصال من الطابعة تمتكن حتى الطابعة، مع تتداخل قد التي الرمقية الإشارة بإزالة DSL بـ ADSL منطقتك/بلدك في(.

.الطابعة بواسطة واسـتقبالها الفاكسات إرسال من تمتكن فلن ،DSL مرشح بتوصيل تقم ولم DSL خط لديك كان إذا:ملاحظة

للطابعة خلفي منظر  ٢-ب شكل

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

DSL خدمة مزود قبل من والسلك) ADSL أو (DSL مرشح توفر يتم2

.LINE_1 مبنفذ لتوصيله الطابعة مع العلبة في املزود الهاتف سلك اسـتخدم3

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

١٤٣ الإضافية الفاكس إعدادات   ب امللحق ARWW



DSL مع الطابعة لإعداد

.DSL مزود من DSL مرشح على احصل.١

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 عليه املكتوب باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم ،DSL مرشح في املفتوح باملنفذ الأطراف أحد بتوصيل قم الطابعة، مع العلبة في املزود الهاتف سلك باسـتخدام.٢

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

املنزل في لديك توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح واسـتقبالها الفاكسات إرسال من تمتكن لا فقد والطابعة، DSL مرشح بين للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو

ا .الإعداد هذا لإمتام الهاتف أسلاك من املزيد على احلصول إلى حتتاج فقد, فقط واحد هاتف سلك لتوفر نظرً

.باحلائط املوجود الهاتف مبقبس DSL مرشح من إضافي هاتف سلك بتوصيل قم.٣

.الفاكس معل اختبر.٤

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا

ISDN خط أو PBX هاتف نظام مع الطابعة إعداد: ج احلالة

:يلي مبا القيام من فتأكد, ISDN حمول أو PBX الهاتف نظام إما اسـتخدام حالة في

املنطقة،/للبلد الصحيح احملور نوع إلى الطرفي احملول ضبط من أيًضا، تأكد،. والهاتف الفاكس لاسـتخدام احملدد باملنفذ الطابعة بتوصيل قم ،ISDN لنظام طرفي همايئ/حمول أو PBX تسـتخدم كنت إذا●
ا ذلك كان إذا .ممكنً

ا خصصت قد تكون قد املثال، سـبيل على. املعينة الهاتف لأهجزة املنافذ تكوين من متكنك ISDN أنظمة بعض إن:ملاحظة ا منفذً ا 3 اجملموعة وفاكس للهاتف واحدً عند. متعددة لأهداف آخر ومنفذً
.مشابه اسم أو" multi-combi" يسمى وقد متعددة؛ لأهداف اخملصص املنفذ اسـتخدام حفاول ،ISDN حملول الفاكس/الهاتف مبنفذ التوصيل حالة في مشاكل إلى التعرض

".تشغيل إيقاف" إلى الانتظار وضع في مكاملة ميزة رنين نغمة بضبط قم, PBX الهاتف نظام اسـتخدام حالة في●

ميكنك ولا للفاكسات، إرسال معلية أي على املكاملات انتظار نغمات تشوش. افتراضية بصورة" تشغيل" على ضبطها يتم التي مكاملات انتظار نغمة على حتتوي الرمقية PBX أنظمة من العديد إن:ملاحظة
.املكاملات انتظار نغمة تشغيل إيقاف كيفية حول إرشادات على للحصول PBX الهاتف نظام مع املتوفرة الوثائق راجع. الطابعة خلال من اسـتقبالها أو الفاكسات إرسال

.الفاكس برقم الاتصال قبل خارجي خط على للحصول بالرقم بالاتصال قم, PBX الهاتف نظام اسـتخدام حالة في●

أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح واسـتقبالها الفاكسات إرسال من تمتكن لا فقد بذلك، القيام عدم عند. والطابعة باحلائط املوجود الهاتف مقبس بين للتوصيل املزود السلك اسـتخدام من تأكد●
ا املزود السلك كان إذا. املكتب في أو املنزل في لديك توجد قد التي الهاتف ا، قصيرً .الطول لزيادة الكهربائية الأهجزة متجر من وصلة شراء فميكنك جدً

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا

اخلط نفس على مميزة رنين خدمة مع فاكس إرسال: د احلالة

في املوضح النحو على الطابعة بإعداد فقم خمتلف، رنين منوذج مهنا لكل واحد، هاتف خط على متعددة هاتف أرقام على احلصول لك يتيح ذلك فإن) الهواتف شركة خلال من( املميز الرنين خدمة في مشـتركًا كنت إذا
.القسم هذا
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للطابعة خلفي منظر  ٣-ب شكل

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

.LINE_1 مبنفذ لتوصيله الطابعة مع العلبة في املزود الهاتف سلك اسـتخدم2

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

املميز الرنين خدمة لتسـتعمل الطابعة لإعداد

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 املسمى باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم باحلائط، املوجود الهاتف مبقبس الطرفين أحد بتوصيل قم الطابعة، مع بالعلبة املزود الهاتف سلك باسـتخدام.١

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح الفاكسات واسـتقبال إرسال من تمتكن لا فقد بالطابعة، باحلائط املوجود الهاتف مقبس من للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

.التلقائي الرد إعداد بتشغيل قم.٢

.بك اخلاص الفاكس لرقم الهواتف شركة قبل من اخملصص المنوذج يلائم حبيث املميز الرنين إعداد بتغيير قم.٣

من كل على بالرد الطابعة تقوم فقد بك، اخلاص الفاكس لرقم اخملصص الرنين منط يلائم حبيث املميز الرنين ضبط عدم حالة في. الرنين أمناط مجيع على للرد الطابعة ضبط تم افتراضي، بشكل:ملاحظة
ا علهيا ترد لا قد أو الفاكس ومكاملات الصوتية املكاملات .أبدً

ا وتسجله، الواردة املكاملات رنين منط على الطابعة تتعرف امليزة، هذه بواسطة .املميز الرنين لضبط الطابعة حتكم لوحة في الرنين منط اكتشاف ميزة اسـتخدام أيًضا ميكن:تلميح املكاملة، تلك إلى واسـتنادً
.٥٧ صفحة في الطلب نوع ضبط راجع املعلومات، من للمزيد. بك اخلاصة الهواتف شركة قبل من الفاكس ملكاملات اخملصص املميز الرنين منط تلقائًيا سـتحدد

).رنتان( إعداد أقل إلى للرد رنات إعداد بتغيير قم) اختياري(.٤

.الفاكس معل اختبر.٥

اسـتقبال نغمات إصدار في الطابعة تبدأ ذلك بعد). للرد رنات الإعداد( حددهتا التي الرنات عدد بعد) املميز الرنين الإعداد( بتحديده مقت الذي الرنين منط على حتتوي التي الواردة املكاملات على الآلي بالرد الطابعة تقوم
.الفاكس وتسـتقبل الفاكس إرسال هجاز إلى الفاكس

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا

املشـترك الفاكس/الصوت خط: هـ احلالة

.القسم هذا في موضح هو مكا الطابعة بإعداد فقم هذا، الهاتف خط على) صوتي بريد أو( أخرى مكتبية أهجزة أية لديك يكن ولم الهاتف رقم نفس على الفاكس ومكاملات الصوتية املكاملات تسـتقبل كنت إذا
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للطابعة خلفي منظر  ٤-ب شكل

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

.LINE_1 مبنفذ لتوصيله الطابعة مع العلبة في املزود الهاتف سلك اسـتخدم2

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

)اختياري( هاتف3

الفاكس/للصوت مشـترك خط مع الطابعة لإعداد

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 املسمى باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم باحلائط، املوجود الهاتف مبقبس الطرفين أحد بتوصيل قم الطابعة، مع بالعلبة املزود الهاتف سلك باسـتخدام.١

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح الفاكسات واسـتقبال إرسال من تمتكن لا فقد بالطابعة، باحلائط املوجود الهاتف مقبس من للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

:يلي مما واحدًا امعل.٢

.املنفذ هبذا الهاتف بتوصيل قم ثم الطابعة، من اخللفي اجلزء في EXT_2 عليه املكتوب املنفذ من الأبيض القابس بإزالة فقم املتوازي، النوع من الهاتف نظام لديك يوجد كان إذا●

.هبا مرفق. حائط مقبس لها الذي و الطابعة كابل فوق مباشرًة الهاتف توصيل ميكنك قد مسلسل، هاتف نظام اسـتخدام عند●

:يدويًا أو تلقائيًا إما به، املكاملات على الطابعة ترد سوف الذي الأسلوب اختيار الآن يلزمك.٣

إذا احلالة؛ هذه في الصوتية واملكاملات الفاكس مكاملات بين المتييز من الطابعة تمتكن لا. الفاكسات وباسـتقبال الواردة املكاملات مجيع على بالرد فسـتقوم ،آلًيا مكاملات على للرد الطابعة إعداد حالة في●
.التلقائي الرد إعداد بتشغيل قم آلًيا، املكاملات على ترد حبيث الطابعة لإعداد. علهيا الطابعة ترد أن قبل علهيا الرد عليك جيب فإنه صوتية، مكاملة عن عبارة املكاملة أن تشك كنت

ا الفاكسات على للرد الطابعة إعداد عند● ا تكون أن فيجب ،يدويً على ترد حبيث الطابعة لإعداد. الفاكسات اسـتقبال من الطابعة تمتكن فلن وإلا الواردة، الفاكس مكاملات على خشصيًا للرد متواجدً
ا، املكاملات .التلقائي الرد إعداد بإيقاف قم يدويً

.الفاكس اختبار بتشغيل قم.٤

ا الفاكس مكاملة على للرد فسـتحتاج الفاكس، بإرسال يقوم الذي الفاكس هجاز من فاكس نغمات ومسعت املكاملة على بالرد الطابعة قيام قبل الهاتف مساعة التقطت إذا .يدويً

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا

صوتي بريد مع املشـترك الفاكس/الصوت خط: و احلالة

.القسم هذا في موضح هو مكا الطابعة بإعداد فقم الهاتف؛ شركة خلال من صوتي بريد خدمة في كذلك مشـتركًا وكنت الهاتف رقم نفس على الفاكس ومكاملات الصوت مكاملات تسـتقبل كنت إذا
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ا؛ الفاكسات اسـتقبال عليك جيب. الفاكس مكاملات في تسـتخدمه الذي الهاتفي الرقم نفس على الصوتي البريد خدمة اسـتخدام عند آلًيا الفاكسات اسـتقبال ميكنك لا:ملاحظة تكون أن جيب أنه يعني وهذا يدويً
واسـتقبال لإرسال مسـتقل هاتف خط على احلصول أو املميز، الرنين خدمة في للاشـتراك الهواتف بشركة فاتصل آلًيا، الفاكسات اسـتقبال ذلك من بدلًا تريد كنت إذا. الواردة الفاكس مكاملات على بنفسك للرد متواجدًا
.الفاكسات

للطابعة خلفي منظر  ٥-ب شكل

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

.LINE-1 مبنفذ للتوصيل الطابعة مع العلبة في املزود الهاتف سلك اسـتخدم2

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

الصوتي البريد لاسـتعمال الطابعة لإعداد

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 املسمى باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم باحلائط، املوجود الهاتف مبقبس الطرفين أحد بتوصيل قم الطابعة، مع بالعلبة املزود الهاتف سلك باسـتخدام.١

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح الفاكسات واسـتقبال إرسال من تمتكن لا فقد بالطابعة، باحلائط املوجود الهاتف مقبس من للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

.التلقائي الرد إعداد تشغيل بإيقاف قم.٢

.الفاكس معل اختبر.٣

ا الفاكس تشغيل بدء عليك جيب. الفاكسات اسـتقبال من تمتكن لن الطابعة فإن وإلا الواردة، الفاكس مكاملات على بنفسك ترد لكي متواجدًا تكون أن جيب .اخلط بالتقاط الصوتي البريد يقوم أن قبل يدويً

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا

)صوتية مكاملات اسـتقبال بدون( المكبيوتر مودم مع مشـترك فاكس خط: ز احلالة

.القسم هذا في موضح هو مكا الطابعة بإعداد فقم هذا، الهاتف خبط متصل مكبيوتر مودم كذلك لديك وكان صوتية، مكاملات أية عليه تتلقى لا فاكس خط لديك كان إذا

لإرسال الطابعة اسـتخدام ميكن لا املثال، سـبيل على. الوقت نفس في والطابعة املودم اسـتخدام ميكنك لا. الطابعة مع الهاتف خط مبشاركة يقوم فإنه بالمكبيوتر، خاص هاتفي اتصال مودم حبوزتك كان إذا:ملاحظة
.الإنترنت إلى الوصول أو الإلكتروني البريد لإرسال بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الطلب مودم اسـتخدام أثناء واسـتقبالها الفاكسات

الهاتفي للاتصال مكبيوتر مودم مع الطابعة إعداد●

DSL/ADSL مكبيوتر مودم مع الطابعة إعداد●
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الهاتفي للاتصال مكبيوتر مودم مع الطابعة إعداد

.الطابعة إعداد لضبط التعلميات هذه اتبع بالمكبيوتر، اخلاص الهاتفي الطلب وملودم الفاكسات لإرسال الهاتف خط نفس تسـتخدم كنت إذا

للطابعة خلفي منظر  ٦-ب شكل

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

.LINE-1 مبنفذ للتوصيل الطابعة مع العلبة في املزود الهاتف سلك اسـتخدم2

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

مودم مع مكبيوتر3

هاتفي باتصال مكبيوتر مودم مع الطابعة لإعداد

.للطابعة اخللفي اجلزء في EXT_2 املسمى املنفذ من الأبيض القابس بإزالة قم.١

في وأدخله باحلائط املوجود الهاتف مقبس من الكابل افصل. باحلائط املوجود الهاتف مقبس إلى) بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الاتصال مودم( المكبيوتر هجاز خلف من بالتوصيل يقوم الذي الهاتف سلك عن احبث.٢
.للطابعة اخللفي اجلزء في EXT_2 املسمى املنفذ

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 املسمى باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم باحلائط، املوجود الهاتف مبقبس الطرفين أحد بتوصيل قم الطابعة، مع بالعلبة املزود الهاتف سلك باسـتخدام.٣

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح الفاكسات واسـتقبال إرسال من تمتكن لا فقد بالطابعة، باحلائط املوجود الهاتف مقبس من للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

.الإعداد هذا تشغيل بإيقاف فقم آلًيا، المكبيوتر على الفاكسات اسـتقبال إلى مضبوطًا بك اخلاص املودم برنامج كان إذا.٤

.الفاكسات اسـتقبال من الطابعة تمتكن فلا املودم، برنامج في للفاكسات الآلي الاسـتقبال إعداد تشغيل إيقاف عدم عند:ملاحظة

.التلقائي الرد إعداد بتشغيل قم.٥

).رنتان( إعداد أقل إلى للرد رنات إعداد بتغيير قم) اختياري(.٦

.الفاكس معل اختبر.٧

.الفاكس وتسـتقبل الفاكس إرسال هجاز إلى الفاكس اسـتقبال نغمات إصدار في الطابعة تبدأ ذلك بعد. للرد رنات إعداد في بضبطها مقت التي الرنات عدد بعد آلًيا بالرد الطابعة تقوم الهاتف، يرن عندما

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا
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DSL/ADSL مكبيوتر مودم مع الطابعة إعداد

.الفاكس إعدادات لضبط التعلميات هذه اتبع الفاكسات، لإرسال هذا الهاتف خط وتسـتخدم DSL خط لديك كان إذا

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

متوازي مقسم2

DSL/ADSL مرشح3

.DSL/ADSL مبرشح السلك من الآخر الطرف بتوصيل قم. الطابعة ظهر في LINE_1 مبنفذ ليتصل بالطابعة املرفق الهاتف مقبس أطراف أحد بتوصيل قم

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

DSL/ADSL مكبيوتر مودم4

5Computer) مكبيوتر(

مقسًما ولا اخلطوط ثنائي الهاتف مقسم تسـتخدم لا. اخللفي اجلزء في RJ-11 ومنفذي الأمامي اجلزء في واحد RJ-11 منفذ على املتوازي املقسم يشـمتل. املتوازي املقسم شراء عليك جيب:ملاحظة
ا مقسًما ولا تسلسلًيا .اخللفية اجلهة في ومقبس الأمامية اجلهة في RJ-11 منفذي على يشـمتل متوازيً

املتوازية التقسـيم لوحدة مثال  ٧-ب شكل

DSL/ADSL مكبيوتر مودم مع الطابعة لإعداد

.DSL مزود من DSL مرشح على احصل.١

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 عليه املكتوب باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم ،DSL مرشح أطراف أحد بتوصيل قم الطابعة، مع العلبة في املزود الهاتف سلك باسـتخدام.٢

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح واسـتقبالها الفاكسات إرسال من تمتكن لا فقد الطابعة، من اخللفي واجلزء DSL مرشح بين للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

.املتوازي باملقسم DSL مرشح بتوصيل قم.٣

.املتوازي باملقسم DSL مودم بتوصيل قم.٤
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.احلائطي باملقبس املتوازي املقسم بتوصيل قم.٥

.الفاكس معل اختبر.٦

.الفاكس وتسـتقبل الفاكس إرسال هجاز إلى الفاكس اسـتقبال نغمات إصدار في الطابعة تبدأ ذلك بعد. للرد رنات إعداد في بضبطها مقت التي الرنات عدد بعد آلًيا بالرد الطابعة تقوم الهاتف، يرن عندما

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا

المكبيوتر مودم مع املشـترك الفاكس/الصوت خط: ح احلالة

ا المكبيوتر مع الطابعة لإعداد خمتلفتان طريقتان هناك .للهاتف منفذين على أو واحد منفذ على حيتوي كان إذا ما ملعرفة المكبيوتر بفحص قم تبدأ، أن قبل. المكبيوتر في توجد التي الهاتف منافذ لعدد اسـتنادً

منفذ على املتوازية التقسـيم وحدة حتتوي. (الشكل في موضح هو مكا ،)الوصلة اسم كذلك عليه يطلق والذي( متوازٍ مقسم لشراء حتتاج فسوف فقط، واحد هاتف منفذ على المكبيوتر احتواء حالة في:ملاحظة
RJ-11 ومنفذي الأمامي اجلزء في واحد RJ-11 ا مقسًما ولا تسلسلًيا مقسًما ولا اخلطوط ثنائي لهاتف مقسم تسـتخدم لا. اخللفي اجلزء في اجلهة في ومقبس الأمامية اجلهة في RJ-11 منفذي به متوازيً

).اخللفية

هاتفي باتصال مكبيوتر مودم مع مشـترك فاكس/صوت خط●

DSL/ADSL مكبيوتر مودم مع مشـترك فاكس/صوت خط●

هاتفي باتصال مكبيوتر مودم مع مشـترك فاكس/صوت خط

.بك اخلاص الفاكس إعدادات لضبط التعلميات هذا اسـتخدم الهاتفين، واملكاملات الفاكس ملكاملات بك اخلاص الهاتف خط تسـتخدم كنت إذا

ا المكبيوتر مع الطابعة لإعداد خمتلفتان طريقتان هناك .للهاتف منفذين على أو واحد منفذ على حيتوي كان إذا ما ملعرفة المكبيوتر بفحص قم تبدأ، أن قبل. المكبيوتر في توجد التي الهاتف منافذ لعدد اسـتنادً

منفذ على املتوازية التقسـيم وحدة حتتوي. (الشكل في موضح هو مكا ،)الوصلة اسم كذلك عليه يطلق والذي( متوازٍ مقسم لشراء حتتاج فسوف فقط، واحد هاتف منفذ على المكبيوتر احتواء حالة في:ملاحظة
RJ-11 ومنفذي الأمامي اجلزء في واحد RJ-11 ا مقسًما ولا تسلسلًيا مقسًما ولا اخلطوط ثنائي هاتف مقسم تسـتخدم لا. اخللفي اجلزء في في ومقبس الأمامية اجلهة في RJ-11 منفذي على يشـمتل متوازيً

).اخللفية اجلهة

املتوازية التقسـيم لوحدة مثال  ٨-ب شكل

للطابعة خلفي منظر  ٩-ب شكل

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1
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متوازي مقسم2

.LINE_1 مبنفذ لتوصيله الطابعة مع العلبة في املزود الهاتف سلك اسـتخدم3

مودم مع مكبيوتر4

هاتف5

الهاتف منفذي مع المكبيوتر هجاز مثل الهاتف خط نفس على الطابعة لإعداد

.للطابعة اخللفي اجلزء في EXT_2 املسمى املنفذ من الأبيض القابس بإزالة قم.١

في وأدخله باحلائط املوجود الهاتف مقبس من الكابل افصل. باحلائط املوجود الهاتف مقبس إلى) بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الاتصال مودم( المكبيوتر هجاز خلف من بالتوصيل يقوم الذي الهاتف سلك عن احبث.٢
.للطابعة اخللفي اجلزء في EXT_2 املسمى املنفذ

.هاتفي باتصال مكبيوتر مودم من اخللفية اجلهة في "OUT" مبنفذ هاتف بتوصيل قم.٣

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 املسمى باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم باحلائط، املوجود الهاتف مبقبس الطرفين أحد بتوصيل قم الطابعة، مع بالعلبة املزود الهاتف سلك باسـتخدام.٤

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح الفاكسات واسـتقبال إرسال من تمتكن لا فقد بالطابعة، باحلائط املوجود الهاتف مقبس من للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

.الإعداد هذا تشغيل بإيقاف فقم آلًيا، المكبيوتر على الفاكسات اسـتقبال إلى مضبوطًا بك اخلاص املودم برنامج كان إذا.٥

.الفاكسات اسـتقبال من الطابعة تمتكن فلا املودم، برنامج في للفاكسات الآلي الاسـتقبال إعداد تشغيل إيقاف عدم عند:ملاحظة

:يدويًا أو تلقائيًا إما به، املكاملات على الطابعة ترد سوف الذي الأسلوب اختيار الآن يلزمك.٦

إذا احلالة؛ هذه في الصوتية واملكاملات الفاكس مكاملات بين المتييز من الطابعة تمتكن لا. الفاكسات وباسـتقبال الواردة املكاملات مجيع على بالرد فسـتقوم ،آلًيا مكاملات على للرد الطابعة إعداد حالة في●
.التلقائي الرد إعداد بتشغيل قم آلًيا، املكاملات على ترد حبيث الطابعة لإعداد. علهيا الطابعة ترد أن قبل علهيا الرد عليك جيب فإنه صوتية، مكاملة عن عبارة املكاملة أن تشك كنت

ا الفاكسات على للرد الطابعة إعداد عند● ا تكون أن فيجب ،يدويً على ترد حبيث الطابعة لإعداد. الفاكسات اسـتقبال من الطابعة تمتكن فلن وإلا الواردة، الفاكس مكاملات على خشصيًا للرد متواجدً
ا، املكاملات .التلقائي الرد إعداد بإيقاف قم يدويً

.الفاكس معل اختبر.٧

ا الفاكس مكاملة على للرد فسـتحتاج الفاكس، بإرسال يقوم الذي الفاكس هجاز من فاكس نغمات ومسعت املكاملة على بالرد الطابعة قيام قبل الهاتف مساعة التقطت إذا .يدويً

.الفاكس إعدادات لضبط التعلميات هذه اتبع المكبيوتر، طلب وملودم الهاتفية املكاملات وإجراء الفاكسات لإرسال الهاتف خط تسـتخدم كنت إذا

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا

DSL/ADSL مكبيوتر مودم مع مشـترك فاكس/صوت خط

DSL/ADSL مودم على حيتوي بك اخلاص المكبيوتر هجاز كان إذا التعلميات هذه اتبع
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للطابعة خلفي منظر  ١٠-ب شكل

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

متوازي مقسم2

DSL/ADSL مرشح3

هاتف4

DSL/ADSL مكبيوتر مودم5

مكبيوتر6

د الهاتف سلك اسـتخدم7 .للطابعة اخللفي اجلزء من LINE-1 مبنفذ للاتصال املزوّ

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

مقسًما ولا اخلطوط ثنائي الهاتف مقسم تسـتخدم لا. اخللفي اجلزء في RJ-11 ومنفذي الأمامي اجلزء في واحد RJ-11 منفذ على املتوازي املقسم يشـمتل. املتوازي املقسم شراء عليك جيب:ملاحظة
ا مقسًما ولا تسلسلًيا .اخللفية اجلهة في ومقبس الأمامية اجلهة في RJ-11 منفذي على يشـمتل متوازيً

املتوازية التقسـيم لوحدة مثال  ١١-ب شكل

DSL/ADSL مكبيوتر مودم مع الطابعة لإعداد

.DSL مزود من DSL مرشح على احصل.١

إجراء عند الضوضاء لتفادي إضافية DSL مبرحشات توصيلها إلى حتتاج سوف DSL خدمة مع الهاتف رقم نفس في وتشـترك املكتب/ املنزل من أخرى أجزاء أي في املوجودة الهاتف أهجزة:ملاحظة
.املكاملات

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 عليه املكتوب باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم ،DSL مبرشح الأطراف أحد بتوصيل قم الطابعة، مع العلبة في املزود الهاتف سلك باسـتخدام.٢

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح واسـتقبالها الفاكسات إرسال من تمتكن لا فقد الطابعة، من اخللفي واجلزء DSL مرشح بين للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

.املنفذ هبذا الهاتف بتوصيل قم ثم الطابعة، من اخللفي اجلزء في EXT_2 عليه املكتوب املنفذ من الأبيض القابس بإزالة فقم املتوازي، النوع من الهاتف نظام لديك يوجد كان إذا.٣
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.املتوازي باملقسم DSL مرشح بتوصيل قم.٤

.املتوازي باملقسم DSL مودم بتوصيل قم.٥

.احلائطي باملقبس املتوازي املقسم بتوصيل قم.٦

.الفاكس معل اختبر.٧

.الفاكس وتسـتقبل الفاكس إرسال هجاز إلى الفاكس اسـتقبال نغمات إصدار في الطابعة تبدأ ذلك بعد. للرد رنات إعداد في بضبطها مقت التي الرنات عدد بعد آلًيا بالرد الطابعة تقوم الهاتف، يرن عندما

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا

املكاملات على الرد هجاز مع مشـترك فاكس/صوت خط: ط احلالة

.القسم هذا في موضح هو مكا الطابعة بإعداد فقم هذا، الهاتف رقم على الصوتية املكاملات على رد آلة كذلك لديك وكان الهاتف رقم نفس على الفاكس ومكاملات الصوتية املكاملات تسـتقبل كنت إذا

للطابعة خلفي منظر  ١٢-ب شكل

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

.الطابعة من اخللفي اجلزء في LINE_1 باملنفذ للاتصال اجلهاز مع املزود الهاتف سلك اسـتخدم2

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

املكاملات على الرد آلة3

)اختياري( هاتف4

مكاملات على الرد آلة مع الفاكس مكاملات/الصوتية للمكاملات مشـترك خط مع الطابعة لإعداد

.للطابعة اخللفي اجلزء في EXT_2 املسمى املنفذ من الأبيض القابس بإزالة قم.١

.للطابعة اخللفي اجلزء في EXT_2 عليه املكتوب باملنفذ وبتوصيلها باحلائط املوجود الهاتف مقبس من املكاملات على الرد آلة بفصل قم.٢

ا تكون لا وقد الرد، آلة على الفاكس إرسال آلة من الفاكس نغمات تسجيل يتم فقد بالطابعة؛ مباشرًة املكاملات على الرد آلة توصيل عدم عند:ملاحظة .بالطابعة الفاكسات اسـتقبال على قادرً

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 املسمى باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم باحلائط، املوجود الهاتف مبقبس الطرفين أحد بتوصيل قم الطابعة، مع بالعلبة املزود الهاتف سلك باسـتخدام.٣

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح الفاكسات واسـتقبال إرسال من تمتكن لا فقد بالطابعة، باحلائط املوجود الهاتف مقبس من للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

".OUT" منفذ في املكاملات على الرد آلة من اخللفية باجلهة هاتف توصيل إلى راحتك أجل من حتتاج فقد, داخلي هاتف على بك اخلاصة املكاملات على الرد آلة احتواء عدم عند) اختياري(.٤
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املكاملات على الرد هجاز من كل لتوصيل) الوصلة اسم كذلك علهيا يطلق والذي( واسـتخدامه متوازٍ مقسم شراء ميكنك فإنه خارجي، هاتف بتوصيل املكاملات على الرد هجاز لك يسمح لم إذا:ملاحظة
.التوصيلات لهذه العادية الهاتف أسلاك اسـتخدام ميكن. الطابعة في والهاتف

.التلقائي الرد إعداد بتشغيل قم.٥

.للرنات منخفض عدد بعد للرد املكاملات على الرد آلة بضبط قم.٦

).املنطقة/البلد باختلاف الرنات لعدد الأقصى احلد خيتلف. (طابعتك في املدعوم الرنات عدد من الأقصى احلد إلى الطابعة في للرد رنات إعداد بتغيير قم.٧

.الفاكس اختبار بتشغيل قم.٨

عن الكشف حالة في. فاكس لنغمات" إنصاتًا" الأثناء، هذه في املكاملة الطابعة تراقب. املسجلة الهتنئة رسالة بتشغيل تقوم ثم بتحديده، مقت الذي الرنات عدد بعد بالرد املكاملات على الرد هجاز يقوم هاتفك يرن عندما
.صوتية رسالة تسجيل املكاملات على الرد جلهاز وميكن اخلط مراقبة عن الطابعة فسـتتوقف فاكس، نغمات أية هناك تكن لم وإذا الفاكس؛ وتسـتقبل فاكس اسـتقبال نغمات الطابعة سـترسل واردة، فاكس نغمات

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا

املكاملات على الرد وهجاز المكبيوتر مودم مع الفاكس/الصوت خط: ي احلالة

.القسم هذا في املوضح النحو على بك اخلاصة الطابعة بإعداد فقم هذا، الهاتف خبط متصلين رد وآلة مكبيوتر مودم كذلك لديك وكان الهاتف رقم نفس على والفاكس الصوتية املكاملات تسـتلم كنت إذا

الفاكسات لإرسال الطابعة اسـتخدام ميكن لا املثال، سـبيل على. الهاتف خط لنفس والطابعة بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الطلب مودم مشاركة بسـبب الوقت نفس في والطابعة املودم من لكا اسـتخدام ميكنك لا:ملاحظة
.الإنترنت إلى الوصول أو الإلكتروني البريد لإرسال بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الطلب مودم اسـتخدام أثناء واسـتقبالها

مكاملات على الرد وآلة هاتفي باتصال مكبيوتر مودم مع مشـترك فاكس/صوت خط●

مكاملات على الرد وآلة DSL/ADSL مكبيوتر مودم مع مشـترك فاكس/صوت خط●

مكاملات على الرد وآلة هاتفي باتصال مكبيوتر مودم مع مشـترك فاكس/صوت خط

ا المكبيوتر مع الطابعة لإعداد خمتلفتان طريقتان هناك .للهاتف منفذين على أو واحد منفذ على حيتوي كان إذا ما ملعرفة المكبيوتر بفحص قم تبدأ، أن قبل. المكبيوتر في توجد التي الهاتف منافذ لعدد اسـتنادً

منفذ على املتوازية التقسـيم وحدة حتتوي. (الشكل في موضح هو مكا ،)الوصلة اسم كذلك عليه يطلق والذي( متوازٍ مقسم لشراء حتتاج فسوف فقط، واحد هاتف منفذ على المكبيوتر احتواء حالة في:ملاحظة
RJ-11 ومنفذي الأمامي اجلزء في واحد RJ-11 ا مقسًما ولا تسلسلًيا مقسًما ولا اخلطوط ثنائي هاتف مقسم تسـتخدم لا. اخللفي اجلزء في في ومقبس الأمامية اجلهة في RJ-11 منفذي على يشـمتل متوازيً

).اخللفية اجلهة

املتوازية التقسـيم لوحدة مثال  ١٣-ب شكل
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للطابعة خلفي منظر  ١٤-ب شكل

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

بك اخلاص المكبيوتر هجاز على) مدخل" (IN" هاتف منفذ2

بك اخلاص المكبيوتر هجاز على) خمرج" (OUT" هاتف منفذ3

.LINE_1 مبنفذ لتوصيله الطابعة مع العلبة في املزود الهاتف سلك اسـتخدم4

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

مودم مع مكبيوتر5

املكاملات على الرد آلة6

)اختياري( هاتف7

الهاتف منفذي مع المكبيوتر هجاز مثل الهاتف خط نفس على الطابعة لإعداد

.للطابعة اخللفي اجلزء في EXT_2 املسمى املنفذ من الأبيض القابس بإزالة قم.١

في وأدخله باحلائط املوجود الهاتف مقبس من الكابل افصل. باحلائط املوجود الهاتف مقبس إلى) بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الاتصال مودم( المكبيوتر هجاز خلف من بالتوصيل يقوم الذي الهاتف سلك عن احبث.٢
.للطابعة اخللفي اجلزء في EXT_2 املسمى املنفذ

)..الهاتفي بالطلب المكبيوتر مودم( المكبيوتر من اخللفية اجلهة في "OUT" مبنفذ وتوصيله باحلائط املوجود الهاتف مقبس عن املكاملات على الرد آلة بفصل قم.٣

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 املسمى باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم باحلائط، املوجود الهاتف مبقبس الطرفين أحد بتوصيل قم الطابعة، مع بالعلبة املزود الهاتف سلك باسـتخدام.٤

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح الفاكسات واسـتقبال إرسال من تمتكن لا فقد بالطابعة، باحلائط املوجود الهاتف مقبس من للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

".OUT" منفذ في املكاملات على الرد آلة من اخللفية باجلهة هاتف توصيل إلى راحتك أجل من حتتاج فقد, داخلي هاتف على بك اخلاصة املكاملات على الرد آلة احتواء عدم عند) اختياري(.٥

املكاملات على الرد هجاز من كل لتوصيل) الوصلة اسم كذلك علهيا يطلق والذي( واسـتخدامه متوازٍ مقسم شراء ميكنك فإنه خارجي، هاتف بتوصيل املكاملات على الرد هجاز لك يسمح لم إذا:ملاحظة
.التوصيلات لهذه العادية الهاتف أسلاك اسـتخدام ميكن. الطابعة في والهاتف

.الإعداد هذا تشغيل بإيقاف فقم آلًيا، المكبيوتر على الفاكسات اسـتقبال إلى مضبوطًا بك اخلاص املودم برنامج كان إذا.٦
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.الفاكسات اسـتقبال من الطابعة تمتكن فلا املودم، برنامج في للفاكسات الآلي الاسـتقبال إعداد تشغيل إيقاف عدم عند:ملاحظة

.التلقائي الرد إعداد بتشغيل قم.٧

.للرنات منخفض عدد بعد للرد املكاملات على الرد آلة بضبط قم.٨

).املنطقة/البلد باختلاف الرنات لعدد الأقصى احلد خيتلف. (املنتج بواسطة املدعوم للرنات الأقصى العدد إلى الطابعة في )الرد قبل الرنات عدد (Rings to Answer الإعداد بتغيير قم.٩

.الفاكس اختبار بتشغيل قم.١٠

عن الكشف حالة في. فاكس لنغمات" إنصاتًا" الأثناء، هذه في املكاملة الطابعة تراقب. املسجلة الهتنئة رسالة بتشغيل تقوم ثم بتحديده، مقت الذي الرنات عدد بعد بالرد املكاملات على الرد هجاز يقوم هاتفك يرن عندما
.صوتية رسالة تسجيل املكاملات على الرد جلهاز وميكن اخلط مراقبة عن الطابعة فسـتتوقف فاكس، نغمات أية هناك تكن لم وإذا الفاكس؛ وتسـتقبل فاكس اسـتقبال نغمات الطابعة سـترسل واردة، فاكس نغمات

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا

مكاملات على الرد وآلة DSL/ADSL مكبيوتر مودم مع مشـترك فاكس/صوت خط

للطابعة خلفي منظر  ١٥-ب شكل

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

متوازي مقسم2

DSL/ADSL مرشح3

املكاملات على الرد آلة4

)اختياري( هاتف5

DSL/ADSL مودم6

مكبيوتر7

الطابعة من اخللفي اجلزء في LINE_1 باملنفذ متصل الطابعة مع املزود الهاتف سلك8

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

مقسًما ولا اخلطوط ثنائي الهاتف مقسم تسـتخدم لا. اخللفي اجلزء في RJ-11 ومنفذي الأمامي اجلزء في واحد RJ-11 منفذ على املتوازي املقسم يشـمتل. املتوازي املقسم شراء عليك جيب:ملاحظة
ا مقسًما ولا تسلسلًيا .اخللفية اجلهة في ومقبس الأمامية اجلهة في RJ-11 منفذي على يشـمتل الذي متوازيً
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املتوازية التقسـيم لوحدة مثال  ١٦-ب شكل

DSL/ADSL مكبيوتر مودم مع الطابعة لإعداد

.DSL/ADSL مزود من DSL/ADSL مرشح على احصل.١

لتفادي أخرى، DSL/ADSL مبرحشات توصيلها إلى حتتاج DSL/ADSL خدمة مع الهاتف رقم نفس في وتشـترك املكتب/  املنزل من أخرى أجزاء أي في املوجودة الهاتف أهجزة:ملاحظة
.املكاملات إجراء عند الضوضاء مساع

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 عليه املكتوب باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم ،DSL/ADSL مبرشح الأطراف أحد بتوصيل قم الطابعة، مع العلبة في املزود الهاتف سلك باسـتخدام.٢

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح واسـتقبالها الفاكسات إرسال من تمتكن لا فقد والطابعة، DSL/ADSL مرشح بين للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

.باملقسم DSL/ADSL مرشح صل.٣

.للطابعة اخللفي اجلزء في EXT_2 عليه املكتوب باملنفذ وبتوصيلها باحلائط املوجود الهاتف مقبس من املكاملات على الرد آلة افصل.٤

ا تكون لا وقد الرد، آلة على الفاكس إرسال آلة من الفاكس نغمات تسجيل يتم فقد بالطابعة؛ مباشرًة املكاملات على الرد آلة توصيل عدم عند:ملاحظة .بالطابعة الفاكسات اسـتقبال على قادرً

.املتوازي باملقسم DSL مودم بتوصيل قم.٥

.احلائطي باملقبس املتوازي املقسم بتوصيل قم.٦

.للرنات منخفض عدد بعد للرد املكاملات على الرد آلة بضبط قم.٧

.طابعتك قبل من املعمتد الرنات عدد من الأقصى احلد إلى الطابعة في للرد رنات إعداد بتغيير قم.٨

.املنطقة/البلد حسب للرنات الأقصى العدد خيتلف:ملاحظة

.الفاكس اختبار بتشغيل قم.٩

عن الكشف حالة في. فاكس لنغمات" إنصاتًا" الأثناء، هذه في املكاملة الطابعة تراقب. املسجلة الترحيب رسالة بتشغيل تقوم ثم بتحديده، مقت الذي الرنات عدد بعد بالرد املكاملات على الرد هجاز يقوم هاتفك يرن عندما
.صوتية رسالة تسجيل املكاملات على الرد جلهاز وميكن اخلط مراقبة عن الطابعة فسـتتوقف فاكس، نغمات أية هناك تكن لم وإذا الفاكس؛ وتسـتقبل فاكس اسـتقبال نغمات الطابعة سـترسل واردة، فاكس نغمات

.الفاكس إعدادات لضبط التعلميات هذه اتبع ،DSL وملودم الهاتفية املكاملات وإجراء الفاكسات لإرسال الهاتف خط نفس تسـتخدم كنت إذا

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا

الصوتي والبريد بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الاتصال مودم مع املشـترك الفاكس/الصوت خط: ك احلالة

الهاتف، شركة خلال من الصوتي البريد خدمة في كذلك مشـتركًا وكنت الهاتف خط نفس على هاتفي باتصال مكبيوتر مودم وتسـتخدم الهاتف، رقم نفس على الفاكس ومكاملات الصوتية املكاملات من لكا تسـتقبل كنت إذا
.القسم هذا في املوضح النحو على الطابعة بإعداد فقم

ا؛ الفاكسات اسـتقبال عليك جيب. الفاكس مكاملات في تسـتخدمه الذي الهاتفي الرقم نفس على الصوتي البريد خدمة اسـتخدام عند آلًيا الفاكسات اسـتقبال ميكنك لا:ملاحظة تكون أن جيب أنه يعني وهذا يدويً
واسـتقبال لإرسال مسـتقل هاتف خط على احلصول أو املميز، الرنين خدمة في للاشـتراك الهواتف بشركة فاتصل آلًيا، الفاكسات اسـتقبال ذلك من بدلًا تريد كنت إذا. الواردة الفاكس مكاملات على بنفسك للرد متواجدًا
.الفاكسات
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في واسـتقبالها الفاكسات لإرسال الطابعة اسـتخدام ميكن لا املثال، سـبيل على. الهاتف خط لنفس والطابعة بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الطلب مودم مشاركة بسـبب الوقت نفس في والطابعة املودم من لكا اسـتخدام ميكنك لا
.الإنترنت إلى الوصول أو الإلكتروني البريد لإرسال بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الطلب مودم اسـتخدامك حالة

ا المكبيوتر مع الطابعة لإعداد خمتلفتان طريقتان هناك .للهاتف منفذين على أو واحد منفذ على حيتوي كان إذا ما ملعرفة المكبيوتر بفحص قم تبدأ، أن قبل. المكبيوتر في توجد التي الهاتف منافذ لعدد اسـتنادً

منفذ على املتوازية التقسـيم وحدة حتتوي. (الشكل في موضح هو مكا ،)الوصلة اسم كذلك عليه يطلق والذي( متوازٍ مقسم لشراء حتتاج فسوف فقط، واحد هاتف منفذ على المكبيوتر احتواء حالة في●
RJ-11 ومنفذي الأمامي اجلزء في واحد RJ-11 ا مقسًما ولا تسلسلًيا مقسًما ولا اخلطوط ثنائي هاتف مقسم تسـتخدم لا. اخللفي اجلزء في الأمامية اجلهة في RJ-11 منفذي على يشـمتل متوازيً

).اخللفية اجلهة في ومقبس

املتوازية التقسـيم لوحدة مثال  ١٧-ب شكل

اجلزء في "EXT-2" منفذ باسـتخدام الهاتف خبط مشـترك هاتف هجاز توصيل ميكنك املتوازي، الهاتف نظام في. املتوازي النوع من هاتفك نظام يكون فقد اجلدول، في منطقتك/بلدك وجود حالة في●
.الطابعة من اخللفي

للطابعة خلفي منظر  ١٨-ب شكل

باحلائط املوجود الهاتف مقبس1

.LINE_1 مبنفذ لتوصيله الطابعة مع العلبة في املزود الهاتف سلك اسـتخدم2

.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد

مودم مع مكبيوتر3

هاتف4

الهاتف منفذي مع المكبيوتر هجاز مثل الهاتف خط نفس على الطابعة لإعداد

.للطابعة اخللفي اجلزء في EXT_2 املسمى املنفذ من الأبيض القابس بإزالة قم.١

في وأدخله باحلائط املوجود الهاتف مقبس من الكابل افصل. باحلائط املوجود الهاتف مقبس إلى) بالمكبيوتر اخلاص الهاتفي الاتصال مودم( المكبيوتر هجاز خلف من بالتوصيل يقوم الذي الهاتف سلك عن احبث.٢
.للطابعة اخللفي اجلزء في EXT_2 املسمى املنفذ

.هاتفي باتصال مكبيوتر مودم من اخللفية اجلهة في "OUT" مبنفذ هاتف بتوصيل قم.٣

.للطابعة اخللفي اجلزء في LINE_1 املسمى باملنفذ الآخر الطرف بتوصيل قم ثم باحلائط، املوجود الهاتف مبقبس الطرفين أحد بتوصيل قم الطابعة، مع بالعلبة املزود الهاتف سلك باسـتخدام.٤
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.منطقتك/لبلدك املوفر باحملول املتوفر الهاتف سلك توصيل إلى حتتاج قد:ملاحظة

توجد قد التي الهاتف أسلاك عن خيتلف هذا اخلاص الهاتف سلك إن. بنجاح الفاكسات واسـتقبال إرسال من تمتكن لا فقد بالطابعة، باحلائط املوجود الهاتف مقبس من للتوصيل املزود السلك تسـتخدم لم إذا
.املكتب في أو املنزل في لديك

.الإعداد هذا تشغيل بإيقاف فقم آلًيا، المكبيوتر على الفاكسات اسـتقبال إلى مضبوطًا بك اخلاص املودم برنامج كان إذا.٥

.الفاكسات اسـتقبال من الطابعة تمتكن فلا املودم، برنامج في للفاكسات الآلي الاسـتقبال إعداد تشغيل إيقاف عدم عند:ملاحظة

.التلقائي الرد إعداد تشغيل بإيقاف قم.٦

.الفاكس معل اختبر.٧

.الفاكسات اسـتقبال من تمتكن لن الطابعة فإن وإلا الواردة، الفاكس مكاملات على بنفسك ترد لكي متواجدًا تكون أن جيب

.إضافية مساعدة على للحصول بالوكيل أو بك اخلاص احمللي اخلدمة مبوفر فاتصل الاختيارية، املعدات مع الطابعة إعداد في مشاكل واهجت إذا
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املسلسل النوع من الفاكس إعداد
.منطقتك/بلدك في الفاكس بتكوين اخلاص الويب موقع راجع املسلسل، النوع من هاتف نظام اسـتخدام طريق عن الفاكسات لإرسال الطابعة إعدادات ضبط حول املعلومات من ملزيد

www.hp.com/at/faxconfigالمنسا

www.hp.com/de/faxconfigأملانيا

www.hp.com/ch/fr/faxconfig)الفرنسـية( سويسرا

www.hp.com/ch/de/faxconfig)الأملانية( سويسرا

www.hp.com/uk/faxconfigاملتحدة اململكة

www.hp.fi/faxconfigفنلندا

www.hp.dk/faxconfigالدامنرك

www.hp.se/faxconfigالسويد

www.hp.no/faxconfigالنرويج

www.hp.nl/faxconfigهولندا

www.hp.be/nl/faxconfig)هولندي( بلجيكا

www.hp.be/fr/faxconfig)الفرنسـية( بلجيكا

www.hp.pt/faxconfigلبرتغال

www.hp.es/faxconfigإسـبانيا

www.hp.com/fr/faxconfigفرنسا

www.hp.com/ie/faxconfigأيرلندا

www.hp.com/it/faxconfigإيطاليا
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الفاكس إعداد اختبار
الاختبار يقوم. الفاكسات لإرسال الطابعة إعداد من الانهتاء بعد الاختبار هذا بإجراء قم. حصيحة بطريقة واسـتقبالها الفاكسات إرسال أجل من إعدادها حصة من وللتأكد الطابعة حالة لفحص الفاكس إعداد اختبار ميكنك
:بالتالي

الفاكس أهجزة حفص●

بالطابعة الصحيح الهاتف سلك توصيل من التحقق●

الصحيح باملنفذ الهاتف سلك توصيل من التحقق●

الرقم طلب نغمة عن البحث●

بك اخلاص الهاتف خط توصيل حالة اختبار●

نشط هاتف خط عن البحث●

ا الطابعة تطبع .الاختبار تشغيل وإعادة املشلكة إصلاح حول معلومات على للحصول التقرير مبراجعة قم الاختبار، فشل عند. الاختبار بنتائج تقريرً

للطابعة التحكم لوحة خلال من الفاكس إعداد لاختبار

ا واسـتقبالها الفاكسات لإرسال الطابعة بإعداد قم.١ .مكتبك أو مبنزلك اخلاصة الإعداد لإرشادات وفقً

.الاختبار في البدء قبل الإدخال درج في كامل حبجم ورق وحتميل احلبر خرطوشات تثبيت من تأكد.٢

.موافق على اضغط ثم ،فاكس لتحديد أسفلو أعلي الزر على اضغط الطابعة، بشاشة الرئيسـية الصفحة شاشة من.٣

).الفاكس إعداد معالج( Fax Setup Wizard وحدد ،)املتقدمة الإعدادات( Advanced Settings حدد ثم ،)الإعدادات( Settings حدد.٤

ا ويطبع العرض شاشة على الاختبار حالة بعرض الطابعة تقوم .تقريرً

.التقرير مبراجعة قم.٥

الصحيح غير أو الفارغ الإعداد يتسـبب قد. الإعدادات حصة من للتحقق التقرير في املدرجة الفاكس إعدادات بفحص فقم واسـتقبالها، الفاكسات إرسال في مشاكل تواجه زلت وما الاختبار جنح إذا●
.واسـتقبالها الفاكسات إرسال في مشاكل حدوث في للفاكس

.علهيا العثور تم التي املشاكل تصليح كيفية عن معلومات على للحصول التقرير مبراجعة قم الاختبار، فشل حالة في●
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الفهرس

الأعداد/الرموز

)املتوازية الهاتف أنظمة(
١٤٧)املتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس مع مشـترك مودم

A
ADSL، الفاكس إعداد
١٤٣املتوازية الهاتف أنظمة مع

D
DSL، مع الفاكس إعداد

١٤٣املتوازية أنظمةالهاتف

V
VoIP٦٠

ا
املتوازية الهاتف أنظمة

DSL١٤٣ إعداد

ISDN١٤٤ إعداد

PBX١٤٤ إعداد
١٤٥املشـترك اخلط إعداد
١٤٧املودم إعداد
١٥٧الصوتي والبريد املودم إعداد
١٥٤املكاملات على الرد وهجاز املودم إعداد
١٥٣املكاملات على الرد هجاز إعداد
١٤٤مميز رنين إعداد
١٥٠الصوت خط إعداد مع مشـترك مودم

متوازية هاتف أنظمة
١٤٢منفصل خط إعداد
تنظميية إشعارات

١٣٣اللاسلكية بشأن إشعارات
١٢٦احلبر تدويرخرطوشات إعادة
إعداد

DSL) ١٤٣)املتوازية الهاتف أنظمة
١٦١الفاكس اختبار

١٤٦)املتوازية الهاتف أنظمة( الصوتي البريد
١٥٧المكبيوتر ومودم الصوتي البريد

١٥٣)املتوازية الهاتف أنظمة( املكاملات على الرد هجاز

١٥٤)املتوازية الهاتف أنظمة( واملودم املكاملات على الرد هجاز

١٤٤)املتوازية الهاتف أنظمة (ISDN خط
١٤٥مشـترك هاتف خط

١٤٤)املتوازية الهاتف أنظمة( مميز رنين
١٤٧المكبيوتر مودم

١٥٧)املتوازية الهاتف أنظمة( الصوتي والبريد المكبيوتر مودم

الهاتف أنظمة( املكاملات على الرد وهجاز المكبيوتر مودم

١٥٤)املتوازية

١٥٠)املشـتركة الهاتف أنظمة( صوت وخط مكبيوتر مودم

١٤٤)املتوازية الهاتف أنظمة (PBX نظام
منفصل هاتف خط إعداد

١٤٢)متوازية هاتف أنظمة(

٦التحكم لوحة, الأزرار
٦التحكم الأزرار،لوحة
١٢٩التنظميية الإشعارات
١٢٩التنظميي الطراز تعريف رقم
الفاكس الاختبارات،
١٦١إعداد

الصوتي البريد

)املتوازية الهاتف أنظمة( والفاكس المكبيوتر مودم مع الإعداد
١٥٧

البيئة
١٢١البيئية املواصفات
١٢٥املنتجات على البيئي الإشراف برنامج

الطباعة
١٢٢مواصفات

الفاكس

١٤٤)املتوازية الهاتف أنظمة( مميز رنين إعداد
١٢٣الفاكس مواصفات

املسح
١٢٢املسح مواصفات

الفنية املعلومات
١٢١النظام متطلبات

املكاملات على الرد وهجاز الفاكس مع املشـترك املودم

١٥٤)املتوازية الهاتف أنظمة(
والفاكس الصوت خط مع املشـترك املودم

١٥٠)املتوازية الهاتف أنظمة(

النسخ
١٢٢مواصفات

ب
الإنترنت بروتوكول

٦٠باسـتخدام فاكس،
صوتي بريد

١٤٦)املتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس مع إعداد
بطاقة

٨٣ ،٨٢الشـبكة واهجة
٨٣ ،٨٢الواهجة بطاقة
١١٢الدعم فترة انهتاء بعد

ج
املكاملات على الرد هجاز

١٥٤واملودم الفاكس مع إعداد

١٥٣)متوازية هاتف أنظمة( فاكس مع إعداد

خ

الفاكس مع الإعداد ،ISDN خط
١٤٤املتوازية الهاتف أنظمة

د
العملاء دعم

١١٢مضان
١١١الهاتف عبر دعم

ر
مميز رنين

١٤٤املتوازية الهاتف أنظمة

ض
١١٢مضان

ع
١١١الدعم معلية
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ف
فاكس

DSL، ١٤٣)املتوازية الهاتف أنظمة( إعداد
١٦١الاختبار إعداد

١٤٥)املتوازية الهاتف أنظمة( املشـترك الهاتف خط إعداد

١٤٢)متوازية هاتف أنظمة( منفصل خط إعداد

٦٠عبر, إنترنت بروتوكول

١٤٦)املتوازية الهاتف أنظمة( إعداد صوتي، بريد

١٥٣)املتوازية الهاتف أنظمة( إعداد املكاملات، على الرد هجاز

الهاتف أنظمة( مع مشـترك واملودم، املكاملات على الرد هجاز

١٥٤)املتوازية

١٤٤)متوازية هاتف أنظمة( إعداد ،ISDN خط

١٤٤)املتوازية الهاتف أنظمة( إعداد ،PBX نظام
الهاتف عبر الدعم فترة

١١١الدعم فترة

ل
التحكم لوحة

٦الأزرار
٦امليزات

م
١٢١النظام متطلبات
فنية معلومات

١٢١البيئية املواصفات
١٢٢الطباعة مواصفات
١٢٣الفاكس مواصفات
١٢٢املسح مواصفات
١٢٢النسخ مواصفات

الهاتفي الاتصال مودم

)املتوازية الهاتف أنظمة( الصوتي والبريد الفاكس مع املشـترك
١٥٧

١٤٧)املتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس مع مشـترك

الهاتف أنظمة( املكاملات على الرد وهجاز الفاكس مع مشـترك

١٥٤)املتوازية

)املتوازية الهاتف أنظمة( والصوت الفاكس خط مع مشـترك
١٥٠

الصوتي، والبريد الفاكس مودم

١٥٧)املتوازية الهاتف أنظمة( مع مشـترك
مع مشـترك املكاملات، على الرد وهجاز الفاكس مودم

١٥٤)املتوازية الهاتف أنظمة(
المكبيوتر مودم

)املتوازية الهاتف أنظمة( والفاكس الصوت خط مع املشـترك
١٥٠

١٤٧)املتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس مع مشـترك

)املتوازية الهاتف أنظمة( الصوتي والبريد الفاكس مع مشـترك
١٥٧

الهاتف أنظمة( املكاملات على الرد وهجاز الفاكس مع مشـترك

١٥٤)املتوازية
مع مشـترك فاكس، مودم

١٤٧)املتوازية الهاتف أنظمة(
صوتي وخط فاكس مودم

١٥٠)املتوازية الهاتف أنظمة( مع مشـترك ،
الصوتي والبريد الفاكس مع مشـترك مودم

١٥٧)املتوازية الهاتف أنظمة(
لوحة ميزات

٦الأزرار
٦ التحكم

ن

الفاكس مع الإعداد ،PBX نظام
١٤٤املتوازية الهاتف أنظمة

للرد الرنين منط
١٤٤املتوازية الهاتف أنظمة

و
ورق

٢٦هبا املوصى الأنواع
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