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بـ؟ مقوأ يفك١

HP DeskJet Ink Advantage 4670 series تخدامسسا يةفيك على فتعر

٢ صفحة في يلغشتلا في وعشرلا●

١٥ صفحة في باعةط●

٤٦ صفحة في يبالو خدمات تخدامسسا●

٢٢ صفحة في الضوئي سحلماو سخنلا●

٢٨ صفحة في الفاكس●

٥٠ صفحة في شاتطوالخر مع تعامللا●

٥٥ صفحة في الطابعة يلصتو●

٨٨ صفحة في يةنفلا ماتالمعلو●

٦٣ صفحة في شكلةم حل●

١ بـ؟ أقوم كيف   ١ الفصل ARWW



يلغشتلا في وعشرلا٢

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

تخدامسسالا يةنمكاا●

الطابعة اءجزأ●

الحالة يحبمصاو تحكملا حةلو●

رقالو ياتسسساأ●

سائطو يلمتح●

يةلصأ سخةن يلمتح●

)HP (Windows طابعة برنامج تحفا●

لالخمو ضعو●

:الصامت ضعالو●

تخدامسسالا يةنمكاا
.للمعاقين تخدامهسسا هلست التي اتالمميز من اًعدد الطابعة تقدم

يبصر

 كثرأ يةنقت امجالبر تدعم كما. يلغشتلا نظام في تخدامسسالا يةنمكاا يلهست اتميزو اتيارخ تخدامسسا خلال من بصرلا ضعاف وأ ًبصريا المعاقين تخدمينسسملل بالطابعة فقةالمر HP امجبر تخدامسسا تاحي
 وأ ٌيطةسسب ٌصنصو HP طابعة وفي HP برنامج في نةالملو يببوتلا علاماتو رارزالأ افقفير ان،لوالأ بعمى المصابين لىا بةسسنلوبا. نص الى تالصو يقاتبطتو ايل،بر ئقارو شاشة،لا ئقار ثلم ساعدةم

.الملائم اءجرالإ توضح يةمزر علامات

كةالحر هولةس

 نظام في الخاصة ياجاتتحالا يذو لصوو يةنمكاا اتيارخ HP امجبر تدعم كما. يحتالمفا حةلو امروأ خلال من HP امجبر ظائفو يلغشت الممكن فمن ية،كالحر عاقةالإ تحديم من تخدمينسسملل بةسسنلبا
Windows اببوأ مع اتعاملوي نأ الطابعة اءجزأ لىا لصوالو في نةيعم شاكلم يعانون الذين وأ ةالقو ديمحدو تخدمينسسملل يمكنو. سالماو يحتمفاو يحتالمفا يةفصتو يحتالمفا بديلتو يحتالمفا باتث ةميز ثلم  

.هولةسب رقالو ضعر دلةأو رقالو اجدرأو رارزالأو الطابعة

الدعم

.www.hp.com/accessibility تاليلا اننوعلا على HP لـ يبالو قعمو ةبزيار تفضل تج؛نلما تخدامسسا يةلببقا HP امالتزو الطابعة تخدامسسا عن يلصتفالا من يدالمز على لللحصو

.www.apple.com/accessibility على Apple كةشرل يبالو قعمو ةزيار يرجى ،OS X نظام في تخدامسسالا هولةس لحو ماتمعلو على لللحصو
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الطابعة اءجزأ

ماميالأ نظرلما

HP DeskJet Ink Advantage 4670 All-in-One series لـ يعلو شكلو ماميأ نظرم  ١-٢ شكل

صفالوةالميز

غطاء1

الغطاء بطانة2

يةئالضو الماسحة جاجز3

نداتتسلمبا تغذيةلا حدةو4

شاتطوالخر لىا لصوالو باب5

رقالو سارم غطاء6

الحبر شاتطوخر7

)الطاقة ربز اًيضأ يهلا شاري( يلغشتلا رز8

يةمماالأ حةاللو9

الطابعة شاشة10

)جالدر طالةا داةبأ اًيضأ ليهاا شاري( يةئتلقالا اجخرالإ جدر طالةا داةأ11

رقالو ضعر جهاتمو12

رقالو جدر13

رقالو جدر باب14

٣ التشغيل في الشروع   ٢ الفصل ARWW



خلفي نظرم

HP DeskJet Ink Advantage 4670 All-in-One series لـ خلفي نظرم  ٢-٢ شكل

صفالوةالميز

)EXT-2( الفاكس نفذم1

)LINE-1( الفاكس نفذم2

.HP بلق من ودالمز الطاقة سلك فقط تخدمسسا. الطاقة يلصتو3

الخلفي USB نفذم4

الحالة يحبمصاو تحكملا حةلو

يحبالمصاو رارزالأ عن عامة ةنظر

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو ظائفلو اًيعسر اًجعمر به تعلقلما لالجدوو تاليلا يحيضتولا الرسم فريو

صفالوو الاسملإصقة بطاقة

.هاليغشت يقافاو الطابعة يلغشتب ميقو:  يلغشتلا رز 1

.سابقةلا شاشةلا لىا عجوللر: سابقلا رز 2

.يةلالحا يةلمعلبا الخاصة تعليماتلا قائمة تحفي:  تعليماتلا رز 3

.الطابعة يلغشت ندع هاضعر يتم التي شاشةلا وهي ية،سسيئالر شاشةلا لىا عجوبالر ميقو: يةسسيئالر الصفحة رز 4

.القائمة ناصرع خلال من يرتمرلبا قم وأ القائمة، اتيارخ تحديدل شاشةلا بلمس قم: تحكملا حةلو ضعر شاشة 5

.للطابعة اللاسلكي الإتصال حالة يوضح: اللاسلكي باحصالم 6

ARWW الحالة ومصابيح التحكم لوحة ٤



والوصف الاسملإصقة بطاقة

.باعةطلا نككيمو تم قد اللاسلكي الإتصال ان لىا شيري ثابت رقوأ باحصم●

.يةكلساللا ةشارالإ نطاق في الطابعة نأ من كدتأ. بكةسشلبا تصلةم غير الطابعة لكنو يل،غشتلا يدق اللاسلكي الإتصال نأ لىا باحصملل بطيءلا يضمالو شيري●

الطابعة شاشة على دةارالو سائلالر انظر. اللاسلكي الإتصال في خطأ دجوو لىا باحصملل يعسرلا يضمالو شيري●

 ).اللاسلكي يلغشت يقافا( Wireless Off ضالعر شاشة هرظتسسو اللاسلكي الإتصال باحصم نطفئيس اللاسلكي، الإتصال يلغشت يقافا حالة في●

تحكملا حةلو شاشة زمور

ضالغرمزالر

.سخنلا عداداتا ييرغت وأ سخنلا عنو تحديد نككيم يثح سخن قائمة تحف يحتي:  سخن

.الضوئي سحملل جهةو تحديد نككيم يثح ضوئي سحم قائمة تحف يحتي:  ضوئي سحم

.الفاكس عداداتا ييرغت وأ فاكس سالرا هالخلا من نككيم شاشة ضلعر:  الفاكس

HP Printables :هاغيرو لغاز،الأو ينتلولا صفحاتو سائمقلا ثلم باعتها،طو يبالو في ماتمعلو لىا لصوللو هلةسو يعةسر يقةطر فريو.

.يقىسسالمو قورو الرسم قورو الدفتر قورو لعابالأو يققتدلا ائمقوو تقاويملا باعةط ،HP من يعةسر اتاسستمار تخدامسسبا نككيم:  يعةسر اتاسستمار

.يانةصلا ظائفو يذفنتل اتدوالأ تخدامسساو يضلاتفتلا ييرغت نككيم يثح عدادا قائمة تحفي:  عدادا

.نصائحلاو الطابعة اتميز لحو ماتالمعلوو يةحيضتولا هاتيديوفلا ضعر لك يحتت التي تعليماتلا قائمة تحفي:  تعليمات

.ماتمعلو صفحة باعةط وأ ،ePrint عداداتا تغيرو ،ePrint حالة يلصتفا من تحققلا نككيم يثح ،يبالو خدمات ملخص قائمة تحفي: ePrint مزر

.هورمر كلمةو Wi-Fi Direct اسم ضعرو Wi-Fi Direct يلغشت يقافاو Wi-Fi Direct يلغشت نككيم يثح Wi-Fi Direct قائمة تحفي: Wi-Fi Direct مزر

 الإتصال شاكلم يصخشت في ساعدي الذيو ية،كلساللا بارتخا يرتقر باعةط اًيضأ نككيم. بها الخاصة عداداتالإ ييرغتو يةكلساللا حالة فحص نككيم يثح اللاسلكي الإتصال ملخص قائمة تحفي:  يةكلساللا مزر

.بكةسشلبا

.قعتولما اهتوسسم من قلأ الحبر ىتوسسم كان ذاا اًتحذير اًمزر ضيعر. باعةط شةطوخر لكل ةالمقدر الحبر توياتسسم ضيعر: الحبر مزر
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الغرضالرمز

 لديك فرتوت بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ الحبر، ىتوسسم انخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتسسا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو:ملاحظة
.باعةطلا دةجو عن ضاالر عدم حالة في لإا باعةطلا شاتطوخر بديلت يكلع يجب لإ. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح اتخيرتأ نبجتل

 .الفاكس تصو ىتوسسمو ، ساتكالفا سجلو لي،الأ دالر يفةظبو الخاصة الحالة ماتمعلو ضتعر: الفاكس حالة مزر

رقالو ياتسسساأ
باعةط دةجو على لللحصو HP تاجنا من رقو تخدمسسا. ةبيرك ياتكم اءشر بلق باعةطلا رقو اعنوأ من عةنوتم عةمجمو  بارتخا فضلالأ منو. يةبتكالم راقوالأ اعنوأ معظم مع يدلجا للعمل الطابعة تصميم تم  
.HP رقو لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو www.hp.com  على HP يبو قعمو ةبزيار قم. ثلىم

تقلسسم شكلب ColorLok شعار تضمنت التي راقوالأ يعجم بارتخا يتم. العادية نداتتسلما باعةطل ColorLok شعار مع عادية راقوأ تخدامسسبا HP توصي  

 ابحث. يةسسياق عادية راقوأ من عسرأ شكلب تجفو يةهاز انلوأو غمقأ يدسوت, ّقلأ تلطخ مع نداتتسم تجنتو, باعةطلا دةجوو يةقثوالو يةحنا من يةلعا معايير تلبي يثبح

.باركلا رقالو جيتنم لدى حجامالأو زانوالأ شستى في تييأ الذيو ColorLok شعار الحامل رقالو عن

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

باعةطلل بها الموصى رقالو اعنوأ●

HP من رقالو ماتتلزسسم طلب●

تخدامهسساو رقالو تحديد لحو يحاتملت●

باعةطلل بها الموصى رقالو اعنوأ

.تهعباطب متقو الذي وعشرلما عنول ًيصاصخ المصمم HP رقو تخدامسسبا HP كةشر توصي باعة،طلا من دةجو فضلأ على لللحصو

.تكقطنم/بلدك في رقالو اعنوأ بعض فرتوت لإ قد

رصو باعةط

 HP Premium Plus Photo رقو●

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

 اهداء وأ ضعر وأ طيرتأل ثاليم وهو). لإمع نصف( اللمعان يففخ وأ لإمع – بينيطشتبو سم 18×  13 صاتبو 7×  5 و سم 15×  10 صاتبو 6×  4 و مم 279 × 216
.تحمللاو يةفاالاحتر دةالجو يثح من ائعةر تائجن اجخرا على HP Premium Plus Photo Paper باعةطلا رقو يعمل. الخاصة رالصو وعاتشرمو لديك رالصو فضلأ

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

 بك الخاصة عاتبوطالم شابهت. بةطوالرو صابعالأ بصماتو بقعلاو الماء مةمقاو على تهبقدر عنولا هذا تميزي. يخهطلت ندو هولةسب معه تعامللا جلأ من الجفاف يعةسر بمادته هذا اللامع رالصو رقو تميزي
 صةبو 7 × 5 و سم 15 × 10 صةبو 6 × 4, مم 279 × 216 صةبو A4، 8.5 × 11 ذلك في بما عديدة بمقاسات تاحم نها. المحل في معالجتها تمت رصو يتهارؤو هاسلم ندع

.ًيلاطو متدو نداتتسم على لحصولك الحمض من رقالو يخلو. سم 18 × 13

 HP Everyday Photo رقو●

ARWW الورق أساسسيات ٦
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ندع يقةقدو اضحةو رصو على احصل. هلةسلا المعالجة جلأ من عةسرب نهثم لالمعقو رقالو هذا يجف. رللصو يةضعر باعةطل مّمصم رقو تخدامسسبا تكلفة،لا نخفضةم يةميو نةملو لقطات باعةطب قم  
4 و سم 18 × 13 صةبو 7 × 5, مم 279 × 216 صةبو A4، 8.5 × 11 ثلم عديدة بمقاسات لإمعة باتيطشتب تاحم نها. الحبر نفثل طابعة يةأ مع رقالو هذا تخدامكسسا

.ًيلاطو متدو نداتتسم على لحصولك الحمض من رقالو يخلو. سم 15 × 10 صةبو 6 ×

HP Photo Value محز●

 قتالو فيرتول يحةمر رةبصو HP Advanced Photo Paper قورو HP من يةلصالأ الحبر شةطوخر من كل مريح شكلب HP Photo Value Packs محز تجمع
 اًمع يعملانل HP Advanced Photo Paper مع HP من يةلصالأ ربولحا تصميم تم. تكصخا HP طابعة مع لمعقو ثمنبو تبرلمخا دةبجو رالصو باعةط ندع الحذر لىا تاجتح ئلالو
 .ينخرالأ مع كتهاشارلم ةمر من كثرأ رالصو باعةطل وأ رالصو من ضخمة عةمجمو باعةطل ناسبم يارلخا هذا .خرالأ تلو عبوطالم نظر،لما رائعةو مدالأ يلةطو ركصو تجنت يثح

العمل نداتتسم

جم 120 زنبو اللامع غير افيالاحتر HP رقو وأ جم 120 زنبو يةيمتقدلا وضللعر اللامع غير الفاخر HP رقو●

.ثيرتألاو الملمس وعةر تحققل زنالو يلةقث راقوالأ هذه. يةبارخالإ سائلالرو يرتقارلاو وض،العرو تقديمي،لا ضالعر ناسبت رقةالو يجهو على لإمعة غير ًيةقو ًراقاوأ راقوالأ هذه تعد

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

 ولىالأ للصفحات يةتجارلا ماتسوالرو اجهاخرا المعاد رةالمصو بهسش ادللمو ثلمالأ يارتخالا هي راقوالأ هذه. جهينالو تخدامسسا جلأ من رقةالو يجهو على لإمعة بقةطب يةلطم راقوالأ هذه تكون
.يماتتقولاو يةيجوالتر يديةالبر سائلالرو اتشرنلاو الخاصة يةيمتقدلا وضالعرو يرتقارلا من

●HP Brochure Paper 180g Matte وأ HP Professional Paper 180 Matt

 ولىالأ للصفحات يةتجارلا ماتسوالرو اجهاخرا المعاد رةالمصو بهسش ادللمو ثلمالأ يارتخالا هي راقوالأ هذه نا. جهينالو تخدامسسا جلأ من رقةالو يجهو على لإمعة بقةطب يةلطم راقوالأ هذه تكون
.يماتتقولاو يةيجوالتر يديةالبر سائلالرو اتشرنلاو الخاصة يةيمتقدلا وضالعرو يرتقارلا من

يةميولا باعةطلا

.يةهاالز انلوالأ فيرتوو ةقو كثرأ دسوالأ اللون جعلو بالحبر، رقالو تلطخ من يللقتلل ColorLok يةنقتب يةميولا باعةطلا ضبغر جةدرُالم راقوالأ يعجم تميزت

Color Inkjet و HP Bright White Inkjet رقو●

 نفاذ ندو جهينالو على انلوبالأ باعةطلل ناسبلما بالقدر شفافة غير نهاا. الحادة صنصولاو باينتلا يةلالعا انلوالأ Color Inkjet قورو HP Bright White Inkjet راقوأ فرتو
 .يةنعلاالإ اتشرنلاو يرتقارلاو يةبارخالإ سائلللر اًتمام بةسسنام هالعيج مما رق،الو خلال الحبر

HP من All-in-One قورو تعمالإتسسالا تعددلما باعةطلا رقو●

 عادي رقو على عةبوطالم نداتتسلما من يتهارؤو هاسلم ندع ىقوأ نداتتسم رقالو هذا تجني. تعددةلما ظائفللو دةالجو عالي رقو All-in-One قورو تعمالإتسسالا تعددلما HP رقو تبرعي
.ًيلاطو متدو نداتتسم على لحصولك الحمض من رقالو يخلو. سخنلا رقو على وأ تعددةم ظائفلو

باعةطلاو سخنللو سخنللو يةبتكالم HP راقوأ●

 متدو نداتتسم على لحصولك الحمض من يةلخا راقوالأ هذهو. ىخرالأ يةميولا نداتتسلماو اتالمذكرو داتسولماو سخنلل بةسسنام تعد ظائفالو تعددةلما دةالجو يةلالعا HP راقوأ من اعنوالأ هذه
.ًيلاطو

 HP Office Recycled رقو●

%.30 بمعدل هايرتدو المعاد يافلالأ من يعهنصت تم الذيو يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو ًارقو) HP من هيرتدو المعاد تبيكالم رقالو( HP Office Recycled Paper تبرعي

HP من رقالو ماتتلزسسم طلب

.ثلىم باعةط دةجو على لللحصو HP تاجنا من رقو تخدمسسا. يةبتكالم راقوالأ اعنوأ معظم مع يدلجا للعمل الطابعة تصميم تم

.فقط يةنجليزالإ باللغة HP يبو قعمو من اءجزالأ بعض فرتوت الحالي، قتالو في.  www.hp.com لىا تقلنا, ىخرأ ماتتلزسسمو HP راقوأ لطلب
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دةجوو الكفاءة معايير مع افقتولل تقلسسم شكلب ColorLok شعار راقوأ كافة بارتخا يتم. يةميولا نداتتسلما سخنو باعةط في ColorLok شعار تضمنت عادية راقوأ تخدامسسبا HP توصي  
 كاتشر بلق من تلفةمخ حجامأو زانوبأ ColorLok شعار تضمنت راقوأ عن ابحث. العادي رقالو من قصرأ شكلب تجف يكةسم داءسو انلوأو قةشرمو اضحةو انلوأ ذات نداتتسم تاجناو باعةطلا
.رقللو ةبيرك نعةصم

تخدامهسساو رقالو تحديد لحو يحاتملت

.يةلتالا شاداترالإ بعتا تائج،نلا فضلأ على للحصو

. نداتتسملل تغذيةلا حدةو في وأ جبالدر  احدةالو ةالمر في رقالو من  اًاحدو ًاعنو فقط لحّم●

.يححصلا شكللبا رقالو يلمتح من كدتأ ندات،تسملل تغذيةلا وحدةو اجدرالأ يلمتح ندع●

.نداتتسملل تغذيةلا حدةو وأ جالدر يلمتح بزيادة تقم لإ●

:نداتتسملل تغذيةلا حدةو في وأ اجدرالأ في يةلتالا رقالو اعنوأ ضعو نبتج بالطابعة، تعلقةلما ىخرالأ شكلاتلماو ئةيدر باعةط دةجو على لالحصوو رقالو شارنحا تفاديل●

اءجزالأ تعددةلما النماذج—

جعدةتلما وأ تفةلالم وأ تالفةلا سائطالو—

بثقو وأ عةمقطو اءجزأ على يتوتح التي سائطالو—

.يدج شكلب الحبر تصتم لإ التي وأ شةنقولما وأ يكمسلا يجسسنلا ذات سائطالو—

تمددها هلسي التي وأ للغاية يفةفالخ سائطالو—

يكبشالما وأ يسبالدبا على يتوتح التي سائطالو—

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. الطابعة بلق من مالمدعو المخصص جمالح ذي رقالو على فتعر

سائطو يلمتح
.تابعةملل رقو حجم حدد

صغير جمبح رقو يلمحتل

.رقالو جدر باب تحفا.١

.جللخار رقالو جدر اسحب.٢
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.رقالو لحّم.٣

.علىللأ HP اتشعارو سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع رالصو رقو يلمحتب قم ثم رق،الو جدر من رقاتالو كل لزأ●

.قفتوي حتى مامالأ لىا رالصو رقو كحر●

.رالصو رقو حافة تجاه حكامبا رقالو ضعر جهاتمو ادفع●

.رقالو جدر باب غلقأ ثم كان، كما الطابعة داخل لىا رقالو جدر ادفع.٤

 .بها تفظحا وأ الطابعة شاشة على ةالظاهر رقالو عداداتا ّغير.٥

كامل جمبح رقو يلمحتل

.رقالو جدر باب تحفا.١
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.جللخار رقالو ضعر يجهمو كّحرو جللخار رقالو جدر اسحب.٢

.رقالو يلمحتب قم.٣

.سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالوو مامللأ ةالقصير الحافة يهجتو مع رقالو جدر في رقالو مةحز دخلأ●

.قفتوي حتى مامالأ لىا رقالو ادفع●

.رقالو افحو ندع قفاتوي حتى للداخل رقالو ضعر يجهمو يكتحرب قم●

.رقالو جدر باب غلقأ ثم كان، كما للداخل رقالو جدر ادفع.٤

 .بها تفظحا وأ الطابعة شاشة على ةالظاهر رقالو عداداتا ّغير.٥

يةلصأ سخةن يلمتح
الضوئي للماسح جاجيالز سطحلا على يةلصأ سخةن يلمحتل

.الضوئي الماسح غطاء فعار.١
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.جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا لحّم.٢

.يةئالضو الماسحة غطاء غلقأ.٣

نداتتسلما تغذية حدةو في يةلصأ سخةن يلمحتل

.نداتتسلما تغذية حدةو غطاء تحفا.١

.جللخار رقالو ضعر يجهمو كّحر.٢
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.نداتتسلما تغذية حدةو في علىللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.٣

.رقالو حافة ندع قفاتوي حتى للداخل رقالو ضعر يجهمو يكتحرب قم.٤

)HP (Windows طابعة برنامج تحفا
:لديك دجوالمو يلغشتلا نظام سبح ذلكو يةلتالا رموالأ حدبأ قم ،HP طابعة امجبر يتبثت بعد

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، مجلد قفو انقر ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا

لالخمو ضعو
.سكونلا ضعو في العمل ندع يارتلا خفض يتم●

.شاطنلا عدم من دقائق خمس بعد سكونلا ضعو الطابعة تدخلسس للطابعة، وليالأ عدادالإ بعد●

.تحكملا حةلو من سكونلا ضعو قتو ييرغت يمكن●

سكونلا ضعو قتالو ييرغتل

). عدادا(   المس ية،سسيئالر شاشةلا من.١

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

.الطاقة معالجة المس.٢

.سكونلا ضعو المس.٣

.يقةقد 15 بعد وأ ،دقائق 10 بعد وأ ،دقائق 5 بعد المس.٤
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:الصامت ضعالو
 عن ناتجةلا ضاءالضو يللقتل. العادي رقالو على يةعيبط باعةط دةجو مع باعةطلل فقط هادئلا ضعالو يعمل. باعةطلا دةجو على ثيرتألا ندو عام شكلب ضاءالضو من للحد باعةطلا من بطئي هادئلا ضعالو
 .اًيضاافتر هادئلا ضعالو يلغشت يقافا يتم. هادئلا ضعالو يلغشت يقافبا قم ية،عيبط عةسرب باعةطلل. هادئلا ضعالو يلغشتب قم باعة،طلا

يلغشت يقافا يتم ندماع الحال هو كما يقةالطر نفسب الطابعة تعمل يف،المظار وأ رالصو باعةطب قمت ذاا وأ دةجو فضلأ وأ دةسولما دةبجو عادي رقو على بعطت نتك ذاا هادئ،لا ضعالو في:ملاحظة  
.هادئلا ضعالو

 يقافا يتم. ميو كل باحص نةمثالا حتىو ساءم ةالعاشر من هادئلا ضعالو في تعملل الطابعة جدولة نككيم ثاللما يلبس على. هادئلا ضعالو في الطابعة بعطت يثح ساعاتلا تحديدب يةنمالز لالجداو شاءنا نككيم
.اًيضاافتر هادئلا ضعالو يلغشت

الصامت ضعالو يقافا وأ يلغشت

الطابعة في تحكملا حةلو من هادئلا ضعالو يلغشت يقافا وأ يلغشتل

. عدادا المس ية،سسيئالر شاشةلا من.١

. يلاتضفت المس.٢

.هادئلا ضعالو المس.٣

.هادئلا ضعالو اربجو يلغشتلا يقافا وأ يلغشت المس.٤

)Windows( الطابعة برنامج من هادئلا ضعالو يلغشت يقافا وأ يلغشتل

.١٢ صفحة في )HP (Windows طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفا.١

 .هادئلا ضعالو يببوتلا علامة قفو انقر.٢

.)يلغشت يقافا( Off وأ )يلغشت( On قفو انقر.٣

.عداداتالإ حفظ قفو انقر.٤

)EWS( المضمن يبالو ملقم خلال من يلهغشت يقافا وأ هادئلا ضعالو يلغشتل

.٦١ صفحة في المضمن يبالو ملقم تحف اجعر مات،المعلو من يدللمز). EWS( نّالمضم يبالو ملقم تحفا.١

 .)عداداتا( Settings يببوتلا علامة قفو انقر.٢

.يلغشت يقافا وأ يلغشت حدد ثم ،هادئلا ضعالو حدد ،يلاتضفت سمق في.٣

.)يقبطت( Apply قفو انقر.٤

الصامت ضعللو ًيانمز ًجدولإ شئنأ

الطابعة في تحكملا حةلو من هادئلا ضعللو منيز لجدو شاءنلإ

. عدادا المس ية،سسيئالر شاشةلا من.١

. يلاتضفت المس.٢

.هادئلا ضعالو المس.٣

.يدكتألل افقمو المس ثم يلهغشتل هادئلا ضعالو اربجو يلغشتلا يقافا المس.٤

.منيالز لالجدو نهايةو بداية ساعة ّغير ثم ،الجدولة اربجو يلغشتلا يقافا المس.٥
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)Windows( الطابعة برنامج من هادئلا ضعالو يلغشت يقافا وأ يلغشتل

.١٢ صفحة في )HP (Windows طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفا.١

 .هادئلا ضعالو يببوتلا علامة قفو انقر.٢

.هادئلا ضعالو نطقةم في يلغشت على انقر.٣

.هادئلا ضعللو منيز لجدو شاءنا نطقةم في نهاءالإو بدءلا ساعة حدد.٤

.عداداتالإ حفظ قفو انقر.٥

)EWS( المضمن يبالو ملقم من هادئلا ضعللو منيز لجدو شاءنلإ

.٦١ صفحة في المضمن يبالو ملقم تحف اجعر مات،المعلو من يدللمز. )EWS( نّالمضم يبالو خادم تحفا.١

 .)عداداتا( Settings يببوتلا علامة قفو انقر.٢

.هادئلا ضعالو نطقةم في يلغشت حدد ثم ،هادئلا ضعالو حدد ،يلاتضفت سمق في.٣

.هادئلا ضعللو منيز لجدو شاءنا نطقةم في النهايةو بدايةلا ساعة حدد.٤

.)يقبطت( Apply قفو انقر.٥
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باعةط٣

 اتميز تخدامسسا ندع وأ رق،الو من نةيعم اعنوأ على باعةطلا ندع وأ باعة،طلا دةجو ييرغت يدتر ندماع فقط ًيدويا عداداتالإ ييرغتب قم. البرنامج يقبطت اسطةبو اًيلأ باعةطلا عداداتا معظم مع تعامللا يتم
.خاصة

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

نداتتسم باعةط●

رالصو باعةط●

يعةسرلا اتالاسستمار باعةط●

)جهينالو على باعةط( جهينالو على باعةطلا●

بك الخاص لالمحمو هازلجا من باعةطلا●

AirPrint تخدامسسبا باعةطلا●

)dpi( صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدامسسبا باعةطلا●

ناجحةلا باعةطلل يحاتملت●

نداتتسم باعةط
 .رقالو جدر في رقالو يلمتح من كدتأ

)Windows( ندتسم باعةطل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

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

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

.بةسسنالما اتيارلخا حدد.٤

.كاتجاه) فقيأ( Landscape وأ) ديعمو( Portrait اختر ،)يططتخ( Layout يببوتلا علامة في●

 .دةالجو عداداتا نطقةم من بةسسنالما باعةطلا دةجو اختر ثم ،جالدر تحديد نطقةم من سائطو سدلةنلما القائمة ضمن ناسبلما رقالو عنو اختر دةجو/رقو يببوتلا علامة من●

.سدلةنلما) رقالو حجم( Paper Size قائمة من ناسبلما رقالو حجم حددو) تقدمم( Advanced رالز قفو انقر●

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

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

)OS X( نداتتسلما باعةط

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢
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.الصفحة خصائص حدد.٣

).يلصتفالا ضعر( Show Details قفو انقر باعة،طلبا الخاص ارالحو بعمر في اتيارخ ىتر لإ نتك ذاا

.خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن. USB عبر تصلةلما للطابعات يةلتالا اتيارلخا فرتوت:ملاحظة

.رقالو حجم اختر●

.الطابعة تحكم حةلو له المطابق رقالو حجم بطضو يححصلا رقالو يلمحتب قمت قد نكأ من كدتأ) رقةالو حجم( Paper Size ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

.الاتجاه حدد●

.جمالح ييرغتل يةئولما بةسسنلا دخلأ●

).باعةط( Print قفو انقر.٤

نطقةم حدد ثم تك،غل حدد. يلاتضفت حدد ثم ،عدادا حدد الطابعة، شاشة من. تينحيحصلا نطقةلماو اللغة حددت نكأ من كدتأ رق،الو امشهو مع عةبوطالم نداتكتسم محاذاة عدم حالة في:ملاحظة  
.يحةحصلا اضيالافتر رقالو حجم عداداتا على الطابعة بطض يحةحصلا نطقةلما/بلدلا و اللغة عداداتا تضمن. ةفرتولما اتيارلخا من

رالصو باعةط
 .رالصو جدر في رالصو رقو يلمتح من كدتأ

)Windows( الطابعة برنامج خلال من رالصو باعةطل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة يلغشت من كدتأ.٢

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

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

.بةسسنالما اتيارلخا حدد.٤

.كاتجاه) فقيأ( Landscape وأ) ديعمو( Portrait اختر ،)يططتخ( Layout يببوتلا علامة في●

 .دةالجو عداداتا نطقةم من بةسسنالما باعةطلا دةجو اختر ثم ،جالدر تحديد نطقةم من سائطو سدلةنلما القائمة ضمن ناسبلما رقالو عنو اختر دةجو/رقو يببوتلا علامة من●

.سدلةنلما) رقالو حجم( Paper Size قائمة من ناسبلما رقالو حجم حددو) تقدمم( Advanced رالز قفو انقر●

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

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

)OS X( تريوبكملا من رصو باعةطل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

.يلصتفالا ضعر قفو فانقر باعة،طلبا الخاص ارالحو بعمر في اتيارخ ىتر لإ نتك ذاا

.خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن. USB عبر تصلةلما للطابعات يةلتالا اتيارلخا فرتوت:ملاحظة
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).رقالو حجم( Paper Size ثقةبنلما القائمة في ناسبلما فالظر حجم اختر.أ

.يححصلا رقالو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رق،الو حجم ييرغتب قمت ذاا:ملاحظة

).الاتجاه( Orientation حدد.ب

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

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

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

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

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

—On )تدالعبا رةالصو حدة بطضب ميقو. رةالصو على كيزالتر اءجربا اًيئتلقا ميقو: )يلغشت.

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

يعةسرلا اتالاسستمار باعةط
.يقىسسالمو قورو الرسم قورو الدفاتر قورو لعابالأو يققتدلا ائمقوو تقاويملا باعةط في يعةسر اتاسستمار تخدامسسا نككيم

يعةسر اتاسستمار باعةطل

.يعةسر نماذج المس الطابعة، شاشة على يةسسيئالر الصفحة شاشة من.١

. يعةسر اتاسستمار ضعر يتم نأ حتى يمينلا لىا اسحب ثم ،يةسسيئالر الصفحة رالز المس الطابعة، شاشة على يعةسر نماذج يارلخا هرظي لم ذاا:يحملت

 .‘يعةسر نماذج’ اتيارخ حدأ تحديدل المس.٢

.باعةط المس ثم سخ،نلا عدد حدد ته،عباط يدتر الذي ذجنمولا عنو تحديد بعد.٣

)جهينالو على باعةط( جهينالو على باعةطلا
الصفحة يجهو على باعةطلل

)جهينالو على باعةطلا حدةو( جهينالو على باعةطلا يةلأ جهينالو على يةئتلقالا باعةطلا ملحق يبكتر ندع اًيئتلقا رقةالو  يجهو كلا على باعةطلا نككيم

).باعةط( Print حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

.خصائص ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

.يلاتضفت وأ الطابعة وأ الطابعة خصائص وأ الطابعة عدادا وأ اتيارخ وأ خصائص رالز هذا سمىي قد تخدمه،سست الذي البرنامج يقبطت لىا اًنادتسا

.بةسسنالما اتيارلخا حدد.٤

 قلب( Flip on Long Edge تحديدب وقم ،)العرضي الاتجاه( Landscape وأ ،)الطولي الاتجاه( Portrait حدد ،)يططتخ( Layout يببوت علامة من●
).بيننالجا على باعةط( Print on Both Sides سدلةنلما القائمة من) ةالقصير الحافة الصفحة قلب( Flip on Short Edge وأ) يلةالطو الحافة على الصفحة

 .دةالجو عداداتا نطقةم من بةسسنالما باعةطلا دةجو اختر ثم ،جالدر تحديد نطقةم من سائطو سدلةنلما القائمة ضمن ناسبلما رقالو عنو اختر دةجو/رقو يببوتلا علامة من●

 )رقالو حجم( Paper Size قائمة من ناسبلما رقالو حجم حدد ،)اجخرالإ/رقالو( Paper/Output نطقةم وفي ،)تقدمةم عداداتا( Advanced رالز قفو انقر●
.سدلةنلما
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.الطابعة تحكم حةلو في المطابق رقالو حجم يينعتو يححصلا رقالو يلمحتب قمت قد نكأ من كدتأف ،)رقالو حجم( Paper Size ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

.باعةطلل) افقمو( OK قفو انقر.٥

.اءاتجرا يةأ اتخاذ مكيلز لإ. خرالأ جهالو على باعةطلل اًيئتلقا رقةالو يلمتح الطابعة يدعت حتى تظرنا ند،تسلما من احدةو صفحة باعةط بعد:ملاحظة

)OS X( الصفحة يجهو على باعةطلل

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

.ثقةبنلما القائمة من) يططتخ( Layout اختر باعة،طلا ارحو بعمر ضمن.٢

).باعةط( Print اختر ثم جهين،الو ذي رقللو بالمطلو بطالر عنو حدد.٣

بك الخاص لالمحمو هازلجا من باعةطلا
.هولةس بكل تكعبطا لىا بك الخاص اللوحي تريوبكملا جهاز وأ الذكي هاتفلا من باعةطلا نككيم ،HP من يةكلساللا باعةطلا يةنقت تخدامسسبا

:باعةطلا بدأتل بك الخاص اللوحي تريوبكملا جهاز وأ الذكي هاتفلا على بالفعل دةجوالمو باعةطلا ياتنمكاا تخدمسستل تب،كالم في وأ لالمنز في ًداجومو نتك ذاا

.بكةسشلا نفسب تصلانم الطابعةو بك الخاص لالمحمو جهاز نأ من كدتأ.١

.تكعبطا اخترو تهعباط في غبتر الذي ندتسلما وأ رةالصو حدد.٢

.باعةطلا ابدأو باعةطلا عداداتا يدكتأب قم.٣

.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو ٥٧ صفحة في جهمو نبدو ًايكلسلإ الطابعة يلصتوب قم اجعر بكة،سشلا لىا لالدخو ندو باعةطلا في بتغر ذاا

 لللحصو ٤٧ صفحة في HP ePrint تخدامسسبا باعةطلا اجعر. نةَّكُمالم تكعبطا ePrint لىا ePrint يقبطت مع ونيلكترا يدبر سالرا اسطةبو ندتسم باعةط نككيم يق،الطر على نتك ذاا
.ماتالمعلو من يدالمز على

). www.hp.com/go/mobileprinting(  نتنترالإ على HP بـ الخاصة لالمحمو ةجهزبأ الخاصة باعةطلا قعمو ةبزيار قم, ماتالمعلو من يدللمز

AirPrint تخدامسسبا باعةطلا
 iPad (iOS من الطابعة على يةكلساللا باعةطلل AirPrint تخدمسسا. لذلك يةلتالا اتصدارالإ وأ Mac OS X 10.7و iOS 4.2 لـ عمُالمد Apple’s AirPrint تخدامسسبا باعةطلا

:يةلتالا لالمحمو يقاتبطت في) ذلك من حدثالأ وأ ثالثلا يللجا( iPod touch وأ) بعده فما iPhone )3GS وأ (4.2

يدالبر●

رصو●

●Safari

Evernote ثاللما يلبس على ثالث،لا يللجا يقاتبطت يدعم●

 :يلي مما تحققلل AirPrint تخدامسسا

 AirPrint مع HP تجاتنم ملاءمة مدى لحوو AirPrint تخدامسسا لحو ماتالمعلو من يدلمز. AirPrint جهاز في تم كما بكةسشلا نفسب Apple جهازو الطابعة يلصتو يجب●
 www.hp.com/go/mobileprinting لىا تقلنا

 .بالطابعة الخاصة رقالو عداداتا يلاءم الذي رقالو يلمحتب قم●
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)dpi( صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدامسسبا باعةطلا
.رالصو رقو على يةلعا دةجو ذات حادة رصو باعةطل) dpi( صةبولا في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدمسسا

.صالقر سافةم من ةبيرك يةكم تطلبتو ىخرالأ عداداتالإ خلال من باعةطلا من لطوأ ًاتقو صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعبو باعةطلا تمرسست

)Windows( صةبولا في نقاطلا لعدد قصىالأ الحد ضعو في باعةطلل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

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

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

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

 .الملائمين باعةطلا دةجوو رقالو عنو حدد ،سائطو سدلةنلما القائمة في.٥

).تقدمم( Advanced رالز قفو انقر.٦

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

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

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

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

)OS X( صةبولا في نقاطلا لعدد قصىالأ الحد تخدامسسبا باعةطلل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

).يلصتفالا ضعر( Show Details قفو انقر باعة،طلبا الخاص ارالحو بعمر في اتيارخ ىتر لإ نتك ذاا

.خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن. USB عبر تصلةلما للطابعات يةلتالا اتيارلخا فرتوت:ملاحظة

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

.الطابعة تحكم حةلو في المطابق رقالو حجم يينعتو يححصلا رقالو يلمحتب قمت قد نكأ من كدتأف ،)رقالو حجم( Paper Size ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

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

●Paper Type )ناسبلما رقالو عنو): رقالو عنو

●Quality )دةالجو :(Maximum dpi )صةبولا في نقاطلا لعدد قصىالأ الحد(

).باعةط( Print قفو انقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عداداتا يةأ حدد.٤
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ناجحةلا باعةطلل يحاتملت
.ناجحةلا باعةطلل يةلتالا يحاتملتلا تخدمسسا

رقالوو بالحبر خاصة يحاتملت

.ةمر كل في ائعةر تائجن على لالحصو في ساعدكتل HP طابعات مع هابارتخاو HP من يةلصالأ شاتطوالخر تصميم تم. يةلصالأ HP شاتطوخر تخدمسسا●

.يةسسيئالر شاشةلا من) الحبر(  المس ة،المقدر الحبر توياتسسم ضلعر. الحبر من ٍكاف مقدار على شاتطوالخر اءتوحا من كدتأ●

.ماتالمعلو من يدمز على لللحصو٥٤ صفحة في شاتطوبالخر خاصة يحاتملت اجعر شات،طوالخر تخدامسسبا الخاصة يحاتملتلا من يدمز على فتعرلل

.احدةالو ةالمر في فقط رقالو من احدو عنو يلمتح تم نهأ من كدتأ. جمالح نفس من سطحمو يفظن رقو تخدمسسا. فقط احدةو صفحة يسلو رقالو من زمةر حمل●

.رقالو جدر في رقالو ثني في ببستي لإ رقالو ضعر جهاتمو نأ من كدتأ. راقوالأ يعجم مع حكامبا تلاءمي يثبح رقالو جدر في رقالو ضعر يللد بطضب قم●

.رقالو جدر في المحمل رقالو حجمو عنول اًفقو رقالو حجمو باعةطلا دةجو عداداتا بطضا●

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. بك الخاص تريوبكملا من فظرالأ باعةط يةفيك على فتعر●

الطابعة عدادا يحاتملت

 .دةالجو عداداتا نطقةم من بةسسنالما باعةطلا دةجو اختر ثم ،جالدر تحديد نطقةم من سائطو سدلةنلما القائمة ضمن ناسبلما رقالو عنو اختر دةجو/رقو يببوتلا علامة من●

 Advanced قائمة ادخل). تقدمةم اتيارخ( Advanced Options ارالحو بعمر ضمن) رقالو حجم( Paper Size سدلةنلما القائمة من ناسبلما رقالو حجم حدد●
Options )تقدمةم اتيارخ (رز على نقرلبا Advanced )تقدمم (يببوتلا علامة في دجوالمو Layout )يططختلا (وأ Paper/Quality )دةالجو/رقالو.( 

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

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

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام—

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

—Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :قفو انقرو, امجالبر كل حددو, ابدأ قفو انقر تب،كالم سطح شاشة من HP ,قفو انقرو HP 
DeskJet Ink Advantage 4670 series قفو انقر ثم HP DeskJet Ink Advantage 4670 series.

.افقمو قفو انقر ثم ،فقط دسوالأ الحبر حدد ،ماديالر جتدرب باعةطلا سدلةنلما القائمة من. تقدمم رالز قفو فانقر فقط دسوالأ الحبر اسطةبو دسوالأو يضببالأ باعةطلا في بتغر ذاا●

)OS X( الطابعة عداداتا يحاتملت

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

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

.ثقةبنلما‘ اللون’ قائمة من ماديالر جتدرلا اختر ثم ، اللون اتيارخ تاحةالإ ثلثم على انقر ،رقالو دةجو/عنو اختر فقط، دسوالأ الحبر تخدامسسبا دسوالأو يضببالأ ندتسم باعةطل●
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ملاحظات

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

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

:ةبزيار تفضلف ،HP نعص من يةلصأ حبر شاتطوخر اءشرب قمت نكأ تقدعت نتك ذاا

www.hp.com/go/anticounterfeit

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

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

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

.رقةالو يجهو على ندتسلما باعةط نككيم●
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الضوئي سحلماو سخنلا٤

نداتتسلما سخن●

الضوئي سحلما●

نناجحينلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت●

نداتتسلما سخن
 عنو ييرغت ثلم تقدمة،لما عداداتللا هولةسب لصوالو نككيم. عادي رقو على سخنلل دسوأ وأ يضبأ وأ انلوالأو سخنلا عدد تحديدب هولةس بكل متقو نأ الطابعة شاشة على دةجوالمو سخنلا قائمة لك سمحت
.سخةنلا حجم عادةاو سخة،نلا متوق جةدر تعديلو الصفحة، حجمو

احدو جهو من سخهن عمل

 .يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

.عداداتالإو سخنلا عدد حدد.٢

.بالمطلو سخُنلا عدد حدد.  سخن المس ية،سسيئالر شاشةلا من●

.عداداتالإ من هاغيرو دةالجوو عهنوو رقالو حجم تحديدل) عداداتالإ(  المس●

.يلغشت يقافا تحديدل سهلما ،جهينالو على يارلخا يلغشت تم ذاا●

.‘سخنلا’ قائمة لىا دةللعو) سابقلا(  المس●

.سخنلا مهمة بدءل انلوبالأ بدءلا وأ دسوبالأ بدءلا المس.٣

يةئالضو الماسحة جاجز اسطةبو جهينالو على سخةن عمل

.جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا لحّم.١

.عداداتالإو سخنلا عدد حدد.٢

.بالمطلو سخُنلا عدد حدد.  سخن المس ية،سسيئالر شاشةلا من●

 .الفعلي جمالح يارتخا لضمان جمالح ييرغت المس ثم انيارلخا في نقلت ،)عداداتالإ(  المس●

.الصفحة ملء يارتخا تم ذاا جهينالو على باعةطلا يفةظو تعمل لإ:ملاحظة

.يلغشت تحديدل سهلما ،جهينالو على يارلخا يلغشت يقافا تم ذاا●

.عداداتالإ من هاغيرو دةالجوو عهنوو رقالو حجم حدد عداداتالإ شاشة من●

.‘سخنلا’ شاشة لىا دةللعو) سابقلا(  المس●

.سخنلا مهمة بدءل انلوبالأ بدءلا وأ دسوبالأ بدءلا المس.٣

.افقمو المسو يةنثالا يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم بذلك، بةلالمطا ندع.٤

نداتتسلما تغذية حدةو اسطةبو جهينالو على سخةن عمل

.نداتتسلما تغذية حدةو في علىالأ لىا يهلع عبوطالم جهالو يهجتو مع احدو جهو على يةلصالأ سخُنلا لحّم.١
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.جهينو على احدةو سخةن شاءنلإ احدو جهو على تينيلصأ تينخسن تخدمسسا●

.جهينو على سخُن بعرأ شاءنلإ احدو جهو على يةلصأ صفحات ثماني تخدامسسا يمكن: ثاللما يلبس على. جهينو على سخن عدة شاءنلإ احدو جهو على يةلصالأ الصفحات من العديد تخدمسسا●

.عداداتالإو سخنلا عدد حدد.٢

.بالمطلو سخُنلا عدد حدد.  سخن المس ية،سسيئالر شاشةلا من●

 .الفعلي جمالح يارتخا لضمان جمالح ييرغت المس ثم انيارلخا في نقلت ،)عداداتالإ(  المس●

.الصفحة ملء يارتخا تم ذاا جهينالو على باعةطلا يفةظو تعمل لإ:ملاحظة

.يلغشت تحديدل سهلما ،جهينالو على يارلخا يلغشت يقافا تم ذاا●

.عداداتالإ من هاغيرو دةالجوو عهنوو رقالو حجم حدد عداداتالإ شاشة من●

.‘سخنلا’ شاشة لىا دةللعو) سابقلا(  المس●

.سخنلا مهمة بدءل انلوبالأ بدءلا وأ دسوبالأ بدءلا المس.٣

جهينو من سخهن عمل

 .يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

.عداداتالإو سخنلا عدد حدد.٢

.بالمطلو سخُنلا عدد حدد.  سخن المس ية،سسيئالر شاشةلا من●

 .الفعلي جمالح يارتخا لضمان جمالح ييرغت المس ثم انيارلخا في نقلت ،)عداداتالإ(  المس●

.الصفحة ملء يارتخا تم ذاا جهينالو على باعةطلا يفةظو تعمل لإ:ملاحظة

.يلغشت تحديدل سهلما ،جهينالو على يارلخا يلغشت يقافا تم ذاا●

.عداداتالإ من هاغيرو دةالجوو عهنوو رقالو حجم حدد عداداتالإ شاشة من●

.‘سخنلا’ شاشة لىا دةللعو) سابقلا(  المس●

.سخنلا مهمة بدءل انلوبالأ بدءلا وأ دسوبالأ بدءلا المس.٣

.افقمو المسو يةنثالا يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم بذلك، بةلالمطا ندع.٤

الضوئي سحلما
 شاسة من الضوئي سحلما في بدءلا نككيم تر،يوبكملا لىا الضوئي سحلما اءجرا تمكين بعد. بك الخاص تريوبكملا جهاز على هاظفحو ى،خرالأ رقالو اعنوأو ر،الصوو ندات،تسملل الضوئي سحلما اءجرا نككيم
.بك الخاص تريوبكملا جهاز على الطابعة برنامج من وأ الطابعة ضعر

.HP من البرنامج يتبثت بعد فقط الضوئي سحلما ظائفو بعض تاحت:ملاحظة

تريوبكملا لىا ضوئي سحم●

Webscan اسطةبو الضوئي سحلما●

)Windows( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت●

)Windows( جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا●
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تريوبكملا لىا ضوئي سحم

.هماليغشتو بعضلبا هماضعب تريوبكملاو الطابعة من كلا يلصتو يجب. به الموصى HP طابعة برنامج يتبثتب قمت قد نكأ من كدتأ الضوئي، سحلمبا يامقلا بلق

.الضوئي سحلما بلق الطابعة برنامج يلغشت يجب ،Windows يلغشتلا نظام ذات تريوبكملا ةجهزأ فعلى ذلك، لىا ضافةبالإ

 )Windows( تريوبكملا لىا الضوئي سحلما ةميز تمكينل

.ىخرأ ةمر ينهاكتم عادةا في بةغالرو ةالميز هذه يلطعت حالة في شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتا. نعصالم خلال من اضيافتر شكلب تريوبكملا هازلج الضوئي سحلما ةميز تمكين يتم

:HP من الطابعة برنامج تحفل يةلتالا ياءسشالأ حدبأ قم تخدمه،سست الذي يلغشتلا نظامل اًبعت.١

.ساعدةم اتدوأ قفو انقر ثم الطابعة، اسم حدد ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا على انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

●Windows 8 :ساعدةم اتدوأ قفو انقر ثم الطابعة، اسم قفو انقر ثم يقات،بطتلا يطشرب يقاتبطتلا يعجم قفو انقر ثم ،ابدأ شاشة من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر.

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو ،امجالبر كافة حددو ،ابدأ قفو انقر تب،كالم سطح شاشة من HP، الخاص المجلد انقرو 
.بالطابعة

).تريوبكملا لىا الضوئي سحلما ةدارا( Manage Scan to Computer حدد ، ضوئي سحم سمق من.٢

.تمكين قفو انقر.٣

)OS X( تريوبكملا لىا الضوئي سحلما ةميز تمكينل

.ىخرأ ةمر ينهاكتم عادةا في بةغالرو ةالميز هذه يلطعت حالة في شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتا. نعصالم خلال من اضيافتر شكلب تريوبكملا هازلج الضوئي سحلما ةميز تمكين يتم

.HP Utility ساعدةلما داةالأ تحفا.١

.تريوبكملا لىا الضوئي سحلما قفو انقر ،الضوئي سحلما عداداتا تحت.٢

).تريوبكملا لىا الضوئي سحلما تمكين( Enable Scan to Computer نحديد تم قد نهأ من كدتأ.٣

الطابعة في تحكملا حةلو من اًيئضو يةلصأ سخةن سحم

 .يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

. ضوئي سحم المس.٢

.يهلا الضوئي سحلما يدتر الذي تريوبكملا جهاز المس.٣

.بالمطلو الضوئي سحلما عنو حدد.٤

.)افقمو( OK بلمس قم.٥

)Windows( ملف لىا اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحلم

 .يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

:الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ يامقلا وأ تبكالم سطح على الطابعة مزر على ًجادومز ًانقر انقر.٢

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، قفو انقر ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد
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. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم قفو انقر الطابعة، برنامج في.٣

. ضوئي سحم قفو انقر ثم تخدامهسسا يدتر الذي الضوئي سحلما عنو حدد.٤

.PDF كملف) رةالصو وأ( ندتسلما لحفظ PDF يقسسنتب حفظ اختر●

.رةصو كملف) ندتسلما وأ( رةالصو لحفظ JPEG يقسسنتب حفظ اختر●

.ضوئي سحم يلأ عداداتالإ تعديلو نةيلمعا الضوئي سحلما ارحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في يدالمز باطتار قفو انقر:ملاحظة

.٢٦ صفحة في )Windows( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت اجعر مات،المعلو من يدللمز

.نةيالمعا شاشة في اًيئضو حةسومالم رةالصو لىا تعديلاتلا اءجرا نككيم ، الضوئي سحلما بعد ضالعار هارظا تحديد تم ذاا

)HP )OS X طابعة برنامج من اًيئضو يةلصأ سخةن سحلم

.HP من الضوئي سحلما تحفا.١

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

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

:يةفيك تعلم. HP Scan برنامج تخدامسسا لحو يدالمز فةلمعر نتنتربالإ اتصل

.باينتلا توياتسسمو الضوئي سحلما دقةو رةالصو ملف عنو ثلم الضوئي، سحلما عداداتا يصصتخ●

.يةبسحالا اصقرالأ كاتمحرو بكةسشلا مجلدات لىا الضوئي سحلما●

.الضوئي سحلما بلق هاطبضو رالصو نةيمعا●

Webscan اسطةبو الضوئي سحلما

.يبالو تصفحم تخدامسسبا تريوبكملا جهاز لىا بك الخاصة الطابعة من نداتتسلماو رللصو الضوئي سحلمبا يامقلبا لك سمحت وهي نّالمضم يبالو بخادم ةميز Webscan عدُت

.بك الخاص تريوبكملا جهاز على الطابعة برنامج تكيبثت عدم حالة في حتى ةالميز هذه تاحت

 .EWS المضمن يبالو ملقم خلال من ةالميز هذه تمكين نككيم. اضيافتر شكلب) يبو سحم( Webscan يقافا يتم:ملاحظة

 على لللحصو بكةسشلا عدادبا قام الذي شخصلا وأ بكةسشلا ولسؤبم اتصل. بكةسشلا ولسؤم يدي على طفائها لىا ذلك شيري بمار) EWS( المضمن يبالو ملقم في Webscan تحف من تمكنت لم ذاا
.ماتالمعلو من يدمز

)يبو سحم( Webscan ةميز يلعفتل

.٦١ صفحة في المضمن يبالو ملقم تحف اجعر مات،المعلو من يدللمز. نّالمضم يبالو ملقم تحفب قم.١

. عداداتا يببوتلا علامة انقر.٢

.ولسؤلما عداداتا قفو انقر ،مانالأ سمق في.٣

.Webscan تمكينل Webscan حدد.٤

. افقمو قفو انقر ثم ،يقبطت قفو انقر.٥
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Webscan تخدامسسبا سحملل

.HP طابعة برنامج من الضوئي سحلمبا قم الضوئي، سحملل يةفضاا ظائفو وأ اتيارخ على لللحصو. الضوئي سحملل يةسسساأ اتيارخ Webscan يقدم

.يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

.٦١ صفحة في المضمن يبالو ملقم تحف اجعر مات،المعلو من يدللمز. نّالمضم يبالو ملقم تحفب قم.٢

. ضوئي سحم يببوتلا علامة انقر.٣

. )سحلما بدء( Start Scan قفو انقر ثم عداداتا يةأ ييرغتب قم سر،يالأ ءالجز في Webscan قفو انقر ثم سر،يالأ ءالجز في) يبو سحم( Webscan قفو انقر.٤

)Windows( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت

قعموو باينتلاو الضوئي، سحلما دقةو ها،هاتجاو الصفحة حجم ثلم اتيارخ عداداتالإ هذه شملت. ًيائنها تخدامسسللا اتييرغتلا حفظ وأ ديفر تخدامسسلإ ًاءسو الضوئي سحلما عداداتا من يًاأ تعديل نككيم  
.ظةالمحفو الضوئي سحلما ياتلمعل المجلد

 .يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

:الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ يامقلا وأ تبكالم سطح على الطابعة مزر على ًجادومز ًانقر انقر.٢

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، قفو انقر ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد

. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم قفو انقر الطابعة، برنامج في.٣

.HP Scan ارحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في يدالمز باطتار قفو انقر.٤

.المميز سمقلا في عداداتالإ ييرغتب يمنالأ دالعمو لك سمحي. سمق لكل يةلالحا عداداتالإ سريالأ دالعمو يلخص. يمينلا على يةليصفتلا عداداتبالإ الخاص ءالجز هرظي

.سمقلا ذلك في عداداتالإ نةيلمعا يةليصفتلا عداداتبالإ الخاص ءالجز ساري على سمق كل قفو انقر.٥

.سدلةنلما ائمالقو تخدامسسبا عداداتالإ معظم ييرغتو نةيمعا نككيم

 ءالجز هذا على اتييرغت يلأ مرالأ لغاءا وأ لبوق ماا يكلع يجب. عداداتالإ يمين على) ائدز علامة+ ( اسطةبو هؤلإء لىا شاري. جديد ءجز ضعر اسطةبو كبرأ ونةبمر عداداتالإ بعض سمحت
.يةليصفتلا عداداتبالإ الخاص ءالجز لىا دةللعو

.يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم عدادات،الإ ييرغت من يتتهنا قد تكون ندماع.٦

.الضوئي سحلما نهاءا بعد تصارخللا اتييرغتلا فضر وأ حفظ نكم بمطلو.  ضوئي سحم قفو انقر●

. ضوئي سحم قفو انقر ثم تصار،خالا يمين على الحفظ مزر قفو انقر●

:يةفيك تعلم. HP Scan برنامج تخدامسسا لحو يدالمز فةلمعر نتنتربالإ اتصل

.باينتلا توياتسسمو الضوئي سحلما دقةو رةالصو ملف عنو ثلم الضوئي، سحلما عداداتا يصصتخ●

.يةبسحالا اصقرالأ كاتمحرو بكةسشلا مجلدات لىا الضوئي سحلما●

.الضوئي سحلما بلق هاطبضو رالصو نةيمعا●
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)Windows( جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا

 PNG يقسسنتب تظمنم شكلب رالصو حفظو ضوئي سحم اءجرا في غبتر بمار نتفأ ثال،لما يلبس على. لك بةسسنلبا هولةس كثرأ الضوئي سحلما يةلعم لجعل بك الخاص الضوئي سحملل تصارخا شاءنا نككيم
.JPEG من ًبدلإ

 .يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

:الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ يامقلا وأ تبكالم سطح على الطابعة مزر على ًجادومز ًانقر انقر.٢

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، قفو انقر ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد

. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم قفو انقر الطابعة، برنامج في.٣

. جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا قفو انقر.٤

. شاءنا قفو انقر ثم بك، الخاص الجديد تصارخالا ساسهأ على بنيتل بالفعل ًداجومو ًاتصارخا اخترو يفيصتولا الاسم دخلأ.٥

اءجرا ندع مسوبالر للعمل ةفرتوم اتيارلخا يجعل هذا.  JPEG يقسسنتب ونيلكترا يدبر وأ JPEG يقسسنتب حفظ ماا فاختر ر،للصو جديد تصارخا شاءنبا متقو نتك ذاا ثال،لما يلبس على  
.الضوئي سحلما

.تصارخالا يمين على الحفظ مزر قفو انقر ثم باتك،غر يحقق كي بك الخاص الجديد تصارخللا عداداتالإ ييرغتب قم.٦

.ضوئي سحم يلأ عداداتالإ تعديلو نةيلمعا الضوئي سحلما ارحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في يدالمز باطتار قفو انقر:ملاحظة

.٢٦ صفحة في )Windows( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت اجعر مات،المعلو من يدللمز

نناجحينلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت

:نجاحب الضوئي سحلماو سخنلا اءجرلإ يةلتالا يحاتملتلا تخدمسسا

.رةالصو من ءجز نهأ على جاجيالز سطحلا على نهع شفتكي شيء كل جمةبتر يةئالضو الماسحة تعاملت. يفينظن للغطاء الخلفي ءالجزو جاجيالز سطحلبا تفظحا●

.جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على, سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع, يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم●

.هابيركت تم التي رةالصو من سخةن بعطا ثم الضوئي، سحلما برنامج في رةالصو حجم ييرغتب قم ثم تر،يوبكملا لىا اًيئضو يةلصالأ سخةنلا سحبم فقم ة،صغير يةلصأ سخةن من جمالح ةبيرك سخةن لعمل●

 .الطابعة برنامج من سحلمبا ابدأ ه،غيرو الملف عنو وأ سحلما دقة وأ جاتالمخر عنو وأ سحلما حجم بطض دترأ ذاا●

.البرنامج في امير ما على عسطولا بطض من كدتأ, دمفقو وأ خاطئ اًيئضو حسومم نص نبجتل●

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

٢٧ الضوئي والمسح النسخ   ٤ الفصل ARWW



الفاكس٥

قامرالأ لىا هولةسو عةسرب ساتكالفا سالرلإ هاتفلا دفتر اتصال جهات عداداو ا،ًلإحق هالسارلإ ساتكالفا عدمو تحديد نككيم. نةالملو ساتكالفا ذلك في بما ها،لباقتسساو ساتكالفا سالرلإ الطابعة تخدامسسا يمكن  
.هالستر التي ساتكالفا في نةكالداو الفاتحة انلوالأ مقدار بين باينتلاو الدقة ثلم الفاكس، اتيارخ من عدد بطض اًيضأ يمكن الطابعة، في تحكملا حةلو من. رةتكرم رةبصو تخدمهاسست التي

بارتخا يلغشت خلال من الفاكس عدادا صحة من تحققلا يمكن. الفاكس ظائفو تخدامسسا جلأ من يحصح شكلب الطابعة عدادبا يامكق من كدتأ ها،لباقتسساو ساتكالفا سالرا في بدءلا بلق:ملاحظة  
.تحكملا حةلو من الفاكس عدادا

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر ه،بارتخاو الفاكس عدادا لحو يدالمز تعلم

فاكس سالرا●

فاكس بالقتسسا●

هاتفلا دفتر اتصال جهات عدادبا قم●

الفاكس عداداتا ييرغت●

يةقمالر هاتفلا خدماتو الفاكس●

نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت تخدامسسبا هالباقتسساو ساتكالفا سالرا●

يرتقارلا تخدامسسا●

فاكس سالرا
.بك الخاص ضعالوو ياجكتحلإ ًفقاو قالطر من العديد خلال من فاكس سالرا نككيم

عادي فاكس سالرا●

تريوبكملا من ياسيق فاكس سالرا●

هاتفلا من فاكس سالرا●

اقبالمر الطلب تخدامسسبا فاكس سالرا●

ةالذاكر من فاكس سالرا●

تعددينم تلمينسسم لىا فاكس سالرا●

 )خطاءالأ يححصت ضعو في فاكس سالرا●

عادي فاكس سالرا

.للطابعة تحكملا حةلو تخدامسسبا صفحات عدة من وأ احدةو صفحة من لفتأي انلوبالأ وأ دسوالأو يضببالأ فاكس سالرا هولةسب نككيم

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

الطابعة تحكم حةلو من ياسيق فاكس سالرلإ

 .يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.٢

.نالأ سالرا المس.٣
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). هاتفلا دفتر(   المس وأ الفاكس رقم دخالا المس.٤

.اًسابق منها بالقتسسالا وأ طلبها تم التي قامرالأ حدأ وأ هاتفلا دفتر من اتصال جهة حدد وأ شاشة،لا على ةالظاهر يحتالمفا حةلو اسطةبو الفاكس رقم دخلأ.٥

.شاشةلا على) -( طةشر هرظت حتى ر،تكرم شكلب * المس تدخله، الذى الفاكس رقم في يةنمز فاصلة ضافةلإ:يحملت

. انلوأ وأ دسوأ بلمس قم.٦

.نهيبات جةدر وأ الفاكس دقة ييرغت لفحاو الفاكس، دةبجو تعلقت شاكلم ثبحدو تلمسسم يأ كخبرأ ذاا:يحملت

تريوبكملا من ياسيق فاكس سالرا

.ًولإأ تهعباط الحاجة ندو بك الخاص تريوبكملا جهاز من ًةباشرم ندتسم سالرا نككيم

يعملل الفاكس يفةظو بطض تم قد نهأو ام،ير ما على يعمل يفونلت بخط هاليصتو تم قد الطابعة نأو بك، الخاص تريوبكملا جهاز على HP طابعة برنامج يتبثتب قمت قد نكأ كدتأ ه،الميز هذه تخدامسسلإ  
.يحصح شكلب

)Windows( تريوبكملا من ياسيق فاكس سالرلإ

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

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

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

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

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

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

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

)OS X( تريوبكملا من ياسيق فاكس سالرلإ

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

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

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

.بالفعل فاكس رقم دخالا له يكون الذيو تكصخا الإتصال جهات من اًاسم وأ فاكس رقم دخلأ.٤

.فاكس على انقر الفاكس، ماتمعلو ئةبعت من الانتهاء ندع.٥

هاتفلا من فاكس سالرا

.الفاكس سالرا بلق تلمسسلما مع تحدثلا يةنمكاا هذا لك يحتي. تدمم هاتف تخدامسسبا الفاكس سالرا نككيم

٢٩ الفاكس   ٥ الفصل ARWW



تدمم هاتف من فاكس سالرا

 .يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

.بك الخاصة بالطابعة تصللما هاتفلا على دةجوالمو يحتالمفا حةلو تخدامسسبا الرقم اطلب.٢

 من الفاكس نغمات سمعتسف المكالمة، على دبالر الفاكس جهاز قام ذاا. الفاكس نغمات سماع بعد بهم الخاصة الفاكس لةأ على الفاكس تلقى بغيني نهبأ تلمسسلما بلاغبا قم ، هاتفلا على دبالر تلمسسلما قام ذاا
.الفاكس بالقتسسا جهاز

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.٣

. فاكس سالرا المس.٤

. انلوأ وأ دسوأ المس الفاكس، سالرلإ تعدادسسالا ندع.٥

 لىا تحدثلا من الانتهاء على شكتوأ ذاا. الفاكس سالرا يتهني حتى الخط على تظرنفا تلم،سسلما مع الحديث في ارتمرسسالا دترأ ذاا. سالربالإ الفاكس يامق ناءثأ هاتفلا عن تصو يأ يصدر لن
.الفاكس سالرا بدء دجربم الإتصال نهاءا نككيم تلم،سسلما

اقبالمر الطلب تخدامسسبا فاكس سالرا

ناءثأ باتلللمطا تجابةسسالا من نككيم هذا. للطابعة تالصو اتمكبر عبر ىخرأ اتصوأ يةأ وأ يةفتهالا باتلالمطا وأ الرقم طلب نغمات سماع نككيم شاشة،لا من الطلب ةميز تخدامسسبا فاكس سالرا ندع  
.الرقم طلب عةسرب تحكملا لىا ًضافةا الرقم، طلب

 على فتعرلا عدم لىا دييؤ مما للغاية بكرم شكلب الفاكس نغمات سالربا الطابعة بدأت قد ية،فالكا عةسرلبا بك الخاصة الإتصال بطاقةل PIN رقم دخالا عدم ندعف اتصال بطاقة تخدامكسسا حالة في:يحملت
 عدادبا قم اجعر مات،المعلو من يدللمز. بك الخاصة الإتصال بطاقةل PIN رقم ينتخز جلأ من هاتفلا دفتر اتصال جهات شاءنا يمكن الحالة، هذه في. الإتصال بطاقة خدمة بلق من بك الخاص PIN رقم

.٣٥ صفحة في هاتفلا دفتر اتصال جهات

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

الطابعة في تحكملا حةلو خلال من سماعة نبدو الطلب تخدامسسبا فاكس سالرلإ

 .يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.٢

.نالأ سالرا المس.٣

. انلوأ وأ دسوأ بلمس قم.٤

). هاتفلا دفتر(   المس وأ الفاكس رقم دخالا المس.٥

.اًسابق منها بالقتسسالا وأ طلبها تم التي قامرالأ حدأ وأ هاتفلا دفتر من اتصال جهة حدد وأ شاشة،لا على ةالظاهر يحتالمفا حةلو اسطةبو الفاكس رقم دخلأ.٦

.شاشةلا على) -( طةشر هرظت حتى ر،تكرم شكلب * المس تدخله، الذى الفاكس رقم في يةنمز فاصلة ضافةلإ:يحملت

.تحدث قد باتلمطا يةأ بعتا.٧

 دفتر اتصال جهات دخالا يارتخا تحديد جلأ من)  هاتفلا دفتر(   فالمس يع،سر طلب دخالكا  الإتصال بطاقةل PIN رقم ينتخزو فاكس سالرلإ اتصال بطاقة تخدامسسا ندع:يحملت

.يهف PIN رقم ينتخز تم الذي هاتفلا

.دبالر بلةقتسسلما الفاكس لةأ متقو ندع الفاكس سالرا تم قد يكون
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ةالذاكر من فاكس سالرا

 الطابعة متقو. ًتاقمؤ تاحم غير وأ ًشغولإم يهلا لصوالو لتحاو الذي الفاكس رقم كان ذاا يدة،فم ةالميز هذه تعد. ةالذاكر من الفاكس سالرا ثم ةالذاكر لىا سالهراو دسوأو يضبأ لفاكس ضوئي سحم اءجرا نككيم
 من يةلصالأ سخنلا الةزا اًرفو يمكن ا،ًيئضو ةالذاكر لىا الصفحات الطابعة سحتم نأ بعد. تلمةسسلما الفاكس لةبأ الإتصال على ًاقادر بحصي نأ دجربم هالسارا ثم ةالذاكر في يةلصالأ نداتتسملل ضوئي سحم بعمل
.الماسحة جاجز وأ نداتتسلما تغذية حدةو

.فقط ةالذاكر من دسوالأو يضببالأ فاكس سالرا يمكن:ملاحظة

ةالذاكر من فاكس سالرلإ

.الفاكسو الضوئي سحلما بسلوأ يلغشت من كدتأ.١

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.أ

. يلاتضفت المس ثم عدادا المس.ب

.يلغشتلا ضعو على) الفاكسو الضوئي سحلما بسلوأ( Scan and Fax Method عدادبا قم.ج

 .يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.٢

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.٣

.نالأ سالرا المس.٤

). هاتفلا دفتر(   المس وأ الفاكس رقم دخالا المس.٥

.اًسابق منها بالقتسسالا وأ طلبها تم التي قامرالأ حدأ وأ هاتفلا دفتر من اتصال جهة حدد وأ شاشة،لا على ةالظاهر يحتالمفا حةلو اسطةبو الفاكس رقم دخلأ.٦

.شاشةلا على) -( طةشر هرظت حتى ر،تكرم شكلب * المس تدخله، الذى الفاكس رقم في يةنمز فاصلة ضافةلإ:يحملت

. دسوأ المس.٧

.تاحةم تلمةسسلما الفاكس لةأ تكون ندماع الفاكس سالربا الطابعة متقوسس

تعددينم تلمينسسم لىا فاكس سالرا

.تلمينسسلما من كثرأ وأ نينثا من نهتكولماو هاتفلا بدفتر الخاصة الإتصال جهات عةمجمو شاءنا خلال من تلمينسسلما من العديد لىا فاكس سالرا نككيم

هاتفلا بدفتر الخاصة الإتصال جهات عةمجمو تخدامسسبا تعددينم تلمينسسم لىا فاكس سالرلإ

 .يةئالضو الماسحة جاجز من يمنىلا يةمماالأ يةاوالز في سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع هاليمحتب قم وأ على،للأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم.١

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.٢

.نالأ سالرا المس.٣

). هاتفلا دفتر(   المس.٤

.يةعالجما الإتصال جهات المس.٥

.الإتصال جهات عةمجمو اسم بلمس قم.٦

. فاكس سالرا المس.٧

.نهيبات جةدر وأ الفاكس دقة ييرغت لفحاو الفاكس، دةبجو تعلقت شاكلم ثبحدو تلمسسم يأ كخبرأ ذاا:يحملت
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) خطاءالأ يححصت ضعو في فاكس سالرا

 لإ هاتفلا مسور. ًيالأ الخطأ ءالجز سالرا عادةبا بةلالمطاو سالرالإ ناءثأ تحدث التي خطاءالأ شفك خلال من ذلكو هاتف،لا طخطو حالة ءسو ببسب ياناتبلا فقد )ECM( خطاءالأ يححصت ضعو نعيم
 .اًاعتماد كثرأ شكلب ياناتبلا سلير نهكلو هاتف،لا مرسوو سالرالإ قتو من ECM خطاءالأ يححصت ضعو يدفيز ئةيس هاتفلا طخطو كانت ذاا. يدةلجا هاتفلا طلخطو بةسسنلبا قلأ بحصت قدو ثر،تأت
.نخفضةم مسور مقابل قلأ دةجو بلتق ذااو ةبيرك زيادة هاتفلا مسور ادتز ذاا لإا) ECM( خطاءالأ يححصت ضعو يلغشت يقافبا تقم لإ.  يلغشتلا هو اضيالافتر عدادالإ

):ECM( خطاءالأ يححصت ضعو يلغشت يقافبا قمت حال في

.هالسارا عةسر كذلكو هالباقتسساو هالساربا متقو التي ساتكالفا دةجو ثرتأت قد●

. سطتوم لىا اًيلأ الفاكس عةسر بطض يتم●

.نالأ بعد نةالملو ساتكالفا بالقتسسا وأ سالرا من تمكنت لن●

تحكملا حةلو من ECM خطاءالأ يححصت ضعو عدادا ييرغتل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. عدادا المس.٢

. يلاتضفت المس.٣

 .هاليغشت يقافا وأ هاليغشتل ةالميز المس ثم  خطاءالأ يححصت ضعو على تعثر حتى يرتمرلبا قم.٤

فاكس بالقتسسا
 المكالمات على الطابعة دستر ،)اضيالافتر عدادالإ( تلقائيلا دالر يارخ يلغشت ندع. ًيدويا ساتكالفا بالقتسسا يجب ، تلقائيلا دالر يارخ يلغشت يقافا ندع. ًيدويا وأ اًيلأ ساتكالفا بالقتسسا من الطابعة تمكنت
).رنات خمس هو اضيالافتر دللر رنات عدادا عدُي. ( دللر رنات عدادا اسطةبو المحدد الرنات عدد بعد ساتكالفا بلقتسستو اًيلأ دةارالو

 ةميز يلطعت ندع .يلهمتح تم الذي رقالو حجم مع تلاءمي يثبح الفاكس حجم تصغيرب الطابعة متقوسسف ،Legal جمبح رقو تخدامسسلإ اًيلحا الطابعة بطض يتم ولم كبرأ وأ Legal جمبح فاكس بالقتسسا ندع
.تينحفص على الفاكس الطابعة بعطتف ، تلقائي تصغير

.سخنلا يتهني حتى الطابعة ةذاكر في الفاكس هذا ينتخز يتم فاكس، لصوو ندع اًندتسم سخكن حالة في:ملاحظة

ًيدويا فاكس بالقتسسا●

ياطيتحالا الفاكس سخن عدادا●

ةالذاكر في نةالمخز ساتكالفا باعةط عادةا●

خرأ رقم لىا الفاكس يهجتو عادةا●

دةارالو ساتكللفا ليالأ تصغيرلا بطض●

هةفتالا ساتكالفا حظر●

ًيدويا فاكس بالقتسسا

.ساتكالفا نغمات لىا الاسستماع وأ تحدثلل سماعةلا فعر يمكن. به تصلت لتز ما نتأو فاكس سالرا من معه تحدثت الذي شخصلا تمكني هاتف،لبا تحدثلا ندع

).EXT-2 نفذم على( بالطابعة يلهصتو تم الذي هاتفلا من ًيدويا ساتكالفا تلامسسا نككيم

ًيدويا فاكس بالقتسسلإ

.يسيئالر جالدر في رقو يلمتحو الطابعة يلغشت من كدتأ.١

.ًيائتلقا نداتتسلما تغذية جدر من يةلصأ سخُن يأ الةزبا قم.٢
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.اًيلأ دةارالو المكالمات على الطابعة دتر لإ يثبح تلقائيلا دالر عدادا يلغشت يقافبا قم و،أ. الطابعة بذلك متقو نأ بلق دةارالو المكالمة على دبالر لك سمحي تفعمر عدد على دللر رنات عدادا بطضب قم.٣

.لديه الفاكس جهاز في ابدأ رالز على الضغط نهم فاطلب سل،المر مع هاتفلا على اًيلحا نتك ذاا.٤

:تيبالأ فقم سال،ربالإ ميقو الذي الفاكس جهاز من الفاكس نغماتل سماعك دجربم.٥

.نالأ تلامسسا المس ثم ،تلامسساو سالرا المس ثم ، الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو من.أ

.الفاكس سالرا ناءثأ ًاتمصا هاتفلا خط يكون. الخط على بقاءلا وأ مكانها في هاتفلا سماعة ضعو نككيم الفاكس، بالقتسسبا الطابعة بدأت نأ بعد.ب

ياطيتحالا الفاكس سخن عدادا

.بلةقتسسلما ساتكالفا من يًاأ ينتخز عدم وأ فقط، بالطابعة خطأ رهوظ حالة في هالباقتسسا يتم التي ساتكالفا وأ بلة،قتسسلما ساتكالفا كافة ينتخزل الطابعة عدادا نككيم مان،الأ باتلطتمو يلاتكضفتل اًفقو

الطابعة تحكم حةلو من ياطيتحالا الفاكس سخن بطضل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. عدادا المس.٢

. يلاتضفت المس.٣

.تلمةسسلما ساتكللفا يةطياتحا سخُن شاءنا المس.٤

.بالمطلو عدادالإ المس.٥

ساتكالفا من اًسكفا 30 حتى باعةط عادةا من ذلك نككيمو. ةالذاكر في بلةقتسسلما ساتكالفا يعجم الطابعة نتخزسسف ، يلغشتلا للفاكس يةطياتحا سخةن اعمل كان ذاا. اضيالافتر عدادالإيلغشتلا  

.ةالذاكر في ظةمحفو كانت ما ذاا ًاثيحد بلةقتسسلما

قفتوتس عة،بوطالم غير ساتكبالفا ئةلتمم ةالذاكر بحتصأ ذاا. جديدة ساتكفا بالقتسسا ندع عة،بوطم ساتكالفا قدمأ قفو تابةكلبا متقوسسف الطابعة، ةذاكر انخفاض ندع:ملاحظة  

.دةارالو المكالمات على دالر عن الطابعة

.ةالذاكر ديوق ببسب ةالذاكر في نهيتخز يتم لإ قد يل،صتفالا من العديد ذات نةملو رةصو ثلم ا،ًًجد بيرك فاكس بالقتسسا ندع:ملاحظة

 في الطابعة تمرسستس). الطابعة من رقالو نفاد ندع ثال،لما يلبس على( ساتكالفا باعةط من الطابعة نعيم خطأ ثحدو حالة في فقط ةالذاكر في ساتكالفا ينتخزب الطابعة يامق لىا دييؤفقط خطاءللأ شغلم
 في نةالمخز ساتكالفا باعةط تتم ،الخطأ حالة حل ندع). دةارالو الفاكس مكالمات على دالر عن الطابعة قفتوتس ئة،لتمم ةالذاكر بحتصأ ذاا. (ةالذاكر تفرتو طالما دةارالو ساتكالفا ينتخز
.ةالذاكر من هافحذ يتم ثم اًيلأ ةالذاكر

 نفاد( باعةطلا من الطابعة نعتم خطأ حالة ثحدو ندع. يةنمأ اضغرلأ للفاكس يةطياتحا سخةن اعمل يلغشت يقافا في غبتر قد ثال،لما يلبس على. ةالذاكر في ساتكفا يةأ ينتخز يتم لنيلغشتلا يقافا

.دةارالو الفاكس مكالمات على دالر عن الطابعة قفتوت ،)ًثلام الطابعة في رقالو

ةالذاكر في نةالمخز ساتكالفا باعةط عادةا

.ةالذاكر في باعتها،ط تتم لم التي تلمة،سسلما ساتكالفا ينتخز يتم

 وأ مانالأ هدافلأ ةالذاكر من ساتكالفا حذف في اًيضأ غبتر قد. ةالذاكر من ساتكالفا حذف وأ باعةطب متقو حتى الجديد الفاكس تلامسسا الطابعة على تعذري ئة،لتمم ةالذاكر بحصت نأ بعد:ملاحظة
.يةصالخصو

ساتكالفا باعةط عادةا لىا تاجتح قد ثال،لما يلبس على. ةالذاكر في ظةمحفو كانت ما ذاا ،ًاخرمؤ باعتهاط تمت التي ساتكالفا من ًساكفا 30 حتى باعةط عادةا نككيم ة،الذاكر في نةالمخز ساتكالفا حجاملأ اًوفقو  
.عاتكبوطم خرأ من سخةن فقدان ندع

الطابعة في تحكملا حةلو من ةالذاكر في نةالمخز ساتكالفا باعةط عادةلإ

 .يسيئالر رقالو جدر في رقالو يلمحتب قم.١

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.٢

.باعةطلا عادةا المس.٣
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.باعتهاط عادةا يدتر التي ساتكالفا حدد.٤

.باعةط المس.٥

خرأ رقم لىا الفاكس يهجتو عادةا

.صلالأ في بهما سالهمرا تم التي الحالة عن نظرلا بغض د،سوالأو يضبالأ نينباللو ساتكالفا يعجم يهجتو يتم. خرأ فاكس رقم لىا بك الخاصة ساتكالفا يهجتو عادةلإ الطابعة عدادا نككيم

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

الطابعة في تحكملا حةلو من ساتكالفا يهجتو عادةلإ

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. عدادا المس.٢

. يلاتضفت المس.٣

.ساتكالفا يهجتو عادةا المس.٤

.جيههتو عادةلإ )يهجتو عادةا( يلغشت حدد وأ جيههتو عادةاو الفاكس باعةطل )يهجتو عادةاو باعةط( يلغشت المس.٥

 خطاءالأ يرتقار باعةطل الطابعة عدادا ندع. الفاكس الطابعة بعطتسس ،)ثاللما يلبس على ها،ليغشت عدم ندع( المحددة الفاكس لةأ لىا الفاكس يهجتو عادةا من الطابعة تمكنت لإ ندماع:ملاحظة
.خطأ يرتقر اًيضأ بعطتسسف بلة،قتسسلما ساتكللفا

 تاريخ تداء،بالا قتو تداء،بالا تاريخ: يةلتالا باتلالمطا من لكل بةالمطلو ماتالمعلو دخلأ.  تم المس ثم هايهجتو عادُالم ساتكالفا بالقتسسلإ المعدة الفاكس لةأ رقم دخلأ ذلك، نكم يطلب ندماع.٦
.الانتهاء وقتو الانتهاء

.يدكتألل افقمو بلمس قم. ساتكالفا يهجتو عادةا يطسشنت يتم.٧

. يلغشتلا الفاكس يهجتو عادةا عدادا يظل الطابعة؛ طاقة تعادةسسا ندع. هاتفلا رقمو الفاكس يهجتو عادةا عدادا تحفظسس نهافا الفاكس؛ يهجتو عادةا عدادا ندع الطاقة الطابعة فقدت ذاا

). الفاكس يهجتو عادةا( Fax Forwarding القائمة من يلغشتلا يقافا تحديدب الفاكس يهجتو عادةا لغاءا نككيم:ملاحظة

دةارالو ساتكللفا ليالأ تصغيرلا بطض

 يلائم لكي دارالو الفاكس رةصو تصغير يتم يثبح, اضيافتر شكلب عدادالإ هذا يلغشت يتم. اضيالافتر رقالو حجم عن اًجد بيرك جمبح فاكس بالقتسسا ندع الطابعة تفعله ما تلقائي تصغير عدادالإ يةلعم تحدد
 جمبح فاكس بالقتسسا ندع اًيدفم تلقائي تصغير يعد.يةنثالا الصفحة في بعطت ولىالأ الصفحة في باعتهاطل رقالو حجم يكفي لإ التي ماتالمعلو نفا ية،صالخا هذه يلغشت يقافا حالة في. مكنأ نا احدةو صفحة

legal جمبح رقالو ينماب letter.يسيئالر جالدر في يلهمتح يتم.

الطابعة في تحكملا حةلو خلال من ليالأ تصغيرلا بطضل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. عدادا المس.٢

. يلاتضفت المس.٣

 .يلغشتلا يقافا وأ يلغشتلل تلقائي تصغير المس.٤

.جهينالو على الفاكس باعةط يلطعت لىا تلقائيلا يللقتلا يلطعت دييؤسس:ملاحظة
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هةفتالا ساتكالفا حظر

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

. يلاتضفت قائمة في هامةلا غير ساتكالفا حظر يارخ هرظي فلا تك،قطنم/بلدك في تمدةعم غير ةالميز هذه كانت ذاا. ناطقلما/بلدانلا كافة في ةالميز هذه دعم يتم لإ:ملاحظة

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

قامرأ من قائمة باعةط يةنمكاا لىا ضافةبالإ فيها، بغوالمر غير ساتكالفا قائمة من التهمزا اسطةبو الحظر هذا يقافا يمكن كما فيها، بغوالمر غير ساتكالفا قائمة لىا ضافتهما خلال محددة فاكس قامرأ حظر نككيم  
.حجبها تم التيو فيها بغومر غير ساتكفا

هةفتالا الفاكس قامرأ قائمة لىا قامرأ ضافةا

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. عدادا المس.٢

. يلاتضفت المس.٣

. هامةلا غير ساتكالفا حظر المس.٤

).ضافةالإ علامة( + المس.٥

:يلي مما اًاحدو نفذ.٦

).بلةقتسسلما المكالمات سجل(  المس المكالمات، سجل قائمة من بهحج يتمل فاكس رقم تحديدل●

.ضافةا بلمس قم ثم ه،حظر يتمل ًيدويا فاكس رقم دخالبا قم●

.قامرالأ هذه في الممكن تلافخالا ببسب د،ارالو الفاكس سةيوتر على هرظي الذي الفاكس رقم يسلو تحكم،لا حةلو شاشة على هرظي كما الفاكس رقم دخالا من كدتأ:ملاحظة

فيها بغوالمر غير ساتكالفا قامرأ قائمة من قامرأ الةزلإ

.فيها بغوالمر غير الفاكس قامرأ قائمة من الرقم الةزا نككيمف, فاكس رقم حظر لغاءا في بتغر ذاا

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. عدادا المس.٢

. يلاتضفت المس.٣

. هامةلا غير ساتكالفا حظر المس.٤

.الةزا المس ثم ته،لازا ادالمر الرقم حدد.٥

هاتفلا دفتر اتصال جهات عدادبا قم
.الطابعة في تحكملا حةلو تخدامسسبا يعسر شكلب قامرالأ هذه بطلب ذلك لك سمحي. هاتفلا دفتر اتصال هاتجك تخدامسسالا رةتكرم الفاكس قامرأ عدادا يمكن

 المضمن يبالو خادمو الطابعة مع فقةالمر HP امجبر ثلم تر،يوبكملا في تاحةلما اتدوالأ تخدامسسا اًيضأ نككيم الطابعة؛ تحكم حةلو من تهاداراو هاتفلا دفتر اتصال جهات شاءنا لىا ضافةبالإ:يحملت
.٦٠ صفحة في )بكاتسشلبا تصلةلما للطابعات( الطابعة ةدارلإ تقدمةم اتدوأ اجعر مات،المعلو من يدللمز. للطابعة

هاييرغتو هاتفلا دفتر اتصال جهات عدادبا قم●

هاييرغتو هاتفلا دفتر اتصال جهات عةمجمو عدادبا قم●
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هاتفلا دفتر من الإتصال جهات بحذف قم●

هاييرغتو هاتفلا دفتر اتصال جهات عدادبا قم

.هاتفلا دفتر اتصال هاتجك الفاكس قامرأ عدادا يمكن

هاتفلا دفتر اتصال جهات عدادا

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.نالأ سالرا المس.٢

). هاتفلا دفتر(   المس.٣

).الإتصال جهات( المس.٤

.اتصال جهات ضافةلإ) ضافةالإ علامة(  بلمس قم.٥

. تم بلمس قم ثم هاتف،لا دفتر اتصال جهات اسم تبكا ثم اسم بلمس قم.٦

. تم المس ثم هاتف،لا دفتر اتصال هةبج الخاص الفاكس رقم تبكاو الرقم المس.٧

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

.ضافةا المس.٨

هاتفلا دفتر اتصال جهات ييرغتل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.نالأ سالرا المس.٢

). هاتفلا دفتر(   المس.٣

.الإتصال جهات المس.٤

.الإتصال جهة يرتحرل) يرتحر(  المس.٥

.هايرتحر في غبتر التي هاتفلا دفتر اتصال جهة بلمس قم.٦

. تم بلمس قم ثم هاتف،لا دفتر اتصال جهات اسم يرتحرب قم ثم اسم بلمس قم.٧

.OK المس ثم هاتف،لا دفتر اتصال هةبج الخاص الفاكس رقم يرتحرب وقم الرقم المس.٨

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

. تم المس.٩

هاييرغتو هاتفلا دفتر اتصال جهات عةمجمو عدادبا قم

.هاتفلا دفتر اتصال جهات عةجموكم الفاكس قامرأ عاتمجمو ينتخز يمكن
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هاتفلا دفتر اتصال جهات عةمجمو عدادا

.هاتفلا دفتر في احدةو اتصال جهة قلالأ على بالفعل لديك يكون نأ يكلع يجب هاتف،لا دفتر اتصال جهات عةمجمو شاءنبا يامكق بلق :ملاحظة

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.نالأ سالرا المس.٢

). هاتفلا دفتر(   المس.٣

.يةعالجما الإتصال جهات المس.٤

.عةمجمو ضافةلإ) ضافةالإ علامة(  بلمس قم.٥

. تم بلمس قم ثم عة،المجمو اسم تبكا ثم اسم بلمس قم.٦

.تحديد المس ثم عة،المجمو هذه داخل ينهامضت في غبتر التي هاتفلا دفتر اتصال جهات حدد ،الرقم المس.٧

.شاءنا المس.٨

هاتفلا دفتر اتصال جهات عةمجمو ييرغتل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.نالأ سالرا المس.٢

). هاتفلا دفتر(   المس.٣

.يةعالجما الإتصال جهات المس.٤

.عةالمجمو يرتحرل) يرتحر(  المس.٥

.هايرتحر في غبتر التي هاتفلا دفتر اتصال جهة بلمس قم.٦

. تم بلمس قم ثم هاتف،لا دفتر اتصال جهات اسم يرتحرب قم ثم اسم بلمس قم.٧

. الرقم المس.٨

.عةالمجمو لىا اتصال جهة ضافةلإ) ضافةالإ علامة(  المس وأ عة،المجمو هذه من هافحذ في غبتر التي هاتفلا دفتر اتصال جهات تحديد لغاءبا قم.٩

. تم المس.١٠

هاتفلا دفتر من الإتصال جهات بحذف قم

.عةالمجمو في دةجوالمو الإتصال جهات وأ هاتفلا بدفتر دةجوالمو الإتصال جهات حذف نككيم

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.نالأ سالرا المس.٢

). هاتفلا دفتر(   المس.٣

.يةعالجما الإتصال جهات وأ الإتصال جهات المس.٤

).يرتحر.( المس.٥

.هافحذ يدتر التي يةعالجما الإتصال جهة وأ هاتفلا دفتر اتصال جهة اسم المس.٦
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.حذف المس.٧

.يدكتألل نعم المس.٨

الفاكس عداداتا ييرغت
.الفاكس تخدامسسلإ ىخرأ اتيارخ بطض وأ يةلوالأ عداداتالإ ييرغتل يةلتالا اتالخطو بعتا الطابعة، مع فقالمر يلغشتلا بدءو عدادالإ يللد في اتالخطو كمالا بعد

الفاكس سةيوتر بطض●

)تلقائي در( دالر ضعو بطض●

دالر بلق الرنات عدد بطض●

ةمميز نةلر دالر نينر يقةطر ييرغت●

الطلب عنو بطض●

الإتصال دةمعاو اتيارخ بطض●

الفاكس عةسر بطض●

الفاكس تصو ىتوسسم بطض●

الفاكس سةيوتر بطض

 حةلو من الفاكس سةيوتر عدادا اًيضأ يمكن. بالطابعة فقةالمر HP امجبر تخدامسسبا الفاكس سةيوتر عدادبا HP توصي. سلهتر فاكس كل من يالعلو ءالجز في الفاكس رقمو اسمك باعةطب الفاكس سةيوتر متقو
.دناهأ موضح هو كما الطابعة، في تحكملا

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

الفاكس سةيوتر ييرغت وأ بطضل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت المس ثم عدادا المس.٢

.الفاكس سأر المس.٣

. تم المس ثم كة،شرلا اسم وأ شخصيلا الاسم دخلأ.٤

. تم المس ثم بك، الخاص الفاكس رقم دخلأ.٥

)تلقائي در( دالر ضعو بطض

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

.دةارالو ساتكالفاو المكالمات كافة على الطابعة دستر. ًيائتلقا ساتكالفا على الطابعة دتر نأ في بتغر ذاا تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم●

.ساتكالفا الطابعة بلقتسست فلن لإاو دة،ارالو الفاكس مكالمة على اًيصشخ دللر اًجاهز تكون نأ يكلع يحب. ًيدويا ساتكالفا بالقتسسا في بتغر ذاا تلقائيلا دالر عدادا يلغشت يقافبا قم●

دالر ضعو بطضل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت المس ثم عدادا المس.٢

.يلغشتلا يقافا وأ يلغشتلل تلقائيلا دالر المس.٣
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.يةسسيئالر شاشةلا على) الفاكس حالة نةيقوأ(  لمس يقطر عن ةالميز هذه لىا لصوالو اًيضأ نككيم

دالر بلق الرنات عدد بطض

.اًيلأ دةارالو المكالمة على دالر بلق تحدث التي الرنات عدد تحديد يمكن ؛ تلقائيلا دالر عدادالإ يلغشت ندع

 دالر بلق الرنات عدد. بذلك الطابعة متقو نأ بلق هاتفلا على المكالمات على دالر لةأ دتر نأ في غبتر نكلأ ،الطابعة مع هاتفلا خط نفس على المكالمات على دللر لةأ لديك كانت ذاا دللر رنات عدادا كّيهم
.المكالمات على دالر لةلأ بةسسنلبا دالر بلق الرنات عدد من كبرأ يكون نأ يجب للطابعة بةسسنلبا

 هذا في). نطقةلما/بلدلا تلافخبا الرنات لعدد قصىالأ الحد تلفيخ. (قصىالأ الرنات عدد بعد دبالر متقو يثبح الطابعة بطضبو نخفضم رنات عدد لىا المكالمات على دالر لةأ بطضب قم ثال،لما يلبس على
 المكالمات على دالر لةأ متقو ية،تصو مكالمة المكالمة كانت ذاا. الفاكس بالقتسسبا متقوسسف الفاكس، رنات الطابعة شفتتكا ذاا. الخط الطابعة اقبتر فسوو المكالمة، على دبالر دالر لةأ متقو فسو عداد،الإ
.دةارالو سالةالر يلجستب

دالر بلق الرنات عدد بطض

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت المس ثم عدادا المس.٢

. دللر رنات المس.٣

.نينالر اتمر عدد المس.٤

.عدادالإ لبوقل تم المس.٥

ةمميز نةلر دالر نينر يقةطر ييرغت

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

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

 المكالمة تلك لىا اًنادتساو سجله،تو دةارالو المكالمات نينر قابل على الطابعة فتعرت ة،الميز هذه اسطةبو .المميز نينالر تحديدل الطابعة تحكم حةلو في نينالر نمط شفك يةصخا تخدامسسا اًيضأ يمكن:يحملت
 .بك الخاصة اتفهولا كةشر بلق من الفاكس لمكالمات المخصص المميز نينالر قالب اًيئتلقا تحددسس

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

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

المميز نينالر لىا دللر نينالر يقةطر ييرغتل

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

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.٢

. يلاتضفت حدد ثم عدادا المس.٣

. المميز نينالر المس.٤

.تابعةملل نعم المس. ذاته هاتفلا خط على عدة قامرأ على زتكحو حالة في لإا عدادالإ هذا ييرغت عدم يجب نهأ تعلن سالةر  هرظت

:يلي مما ًاحداو اعمل.٥

.الفاكس لمكالمات اتفهولا كةشر من المخصص نينالر نمط المس●

.الطابعة تحكم حةلو في شاداترالإ بعتا ثم ،Ring Pattern Detection المس●

٣٩ الفاكس   ٥ الفصل ARWW



. الرنات كافة وهو اضيالافتر ضعالو على ًيائتلقا نينالر نمط يينعت يتمسف ي،تهنت نأ بلق ةالميز لغاءبا قمت ذاا وأ نينالر نمط عن شفكلا نينالر نمط شفك ةميز تطعسست لم ذااو:ملاحظة

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

الطلب عنو بطض

.نغميلا الطلب تخدامسسا نهكيم لإ لديك هاتفلا خط نأ فتعر نتك ذاا لإا بطضلا هذا تغير لإ. نغمة هو اضيالافتر نعصالم بطض. بضينلا وأ نغميلا الطلب ضعو بطضل يقةالطر هذه تخدمسسا

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

الإتصال عنو بطض

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت المس ثم عدادا المس.٢

.الطلب عنو المس.٣

.بضنلا وأ نينطلا تحديدل المس.٤

الإتصال دةمعاو اتيارخ بطض

 وأ اتيارلخا يلغشتل تيالأ اءجرالإ تخدمسسا. الإتصال عادةا عداداتا على ناءب الإتصال دةمعاو لتحاوسس الطابعة نفا ؛ًشغولإم كان وأ دير لم الفاكس تلامسسا جهاز نلأ الفاكس سالرا من الطابعة تمكنت لم ذاا
.هاليغشت يقافا

. يلغشتلا هو اضيالافتر عدادالإ. لشغوم خط ةشارا هالباقتسسا حالة في اًيئتلقا الطلب الطابعة يدعت يار،لخا هذا يلغشت حالة في: الخط شغالنا ندع الطلب عادةا●

. يلغشتلا يقافا هو اضيالافتر عدادالإ. بلقتسسلما الفاكس جهاز در عدم حالة في اًيئتلقا الطلب الطابعة يدعت يار،لخا هذا يلغشت حالة في: دالر عدم ندع الطلب عادةا●

 فقط الإتصال شكلةم طلب عادةا ةميز تعمل. ساتكالفا تلامسسا هازبج تعلقت شكلةم دجوو حالة في ًياكيتماتوأ الطلب عادةبا الطابعة متقو ، يارلخا هذا يلغشت حالة في: الإتصال شكلةم طلب عادةا●
. يلغشتلا هو اضيالافتر عدادالإ. ةالذاكر من ساتكالفا سالرا حالة في

الإتصال دةمعاو اتيارخ بطض

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت المس ثم عدادا المس.٢

. ًيائتلقا الطلب عادةا المس.٣

. الإتصال شكلةم طلب عادةا وأ ، دالر عدم ندع الطلب عادةا وأ ، الخط شغالنا ندع الطلب عادةا المس.٤

الفاكس عةسر بطض

.تلامهاسساو ساتكالفا سالرا ندع ىخرالأ الفاكس لإتأو الطابعة بين للاتصال تخدمةسسلما الفاكس عةسر بطض نككيم

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

نتنترالإ هاتف خدمة●

●A PBX الخاص عالفر بادلت(  نظام(

)VoIP( نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت تخدامسسبا هالباقتسساو ساتكالفا سالرا●

)ISDN( تكاملةلما يةقمالر الخدمات بكةسش خدمة●

.ةفرتولما الفاكس عةسر عداداتا تاليلا لالجدو فريو.  الفاكس عةسر بطأأ فاكس عةسر تخدامسسا بجر ها،لباقتسساو ساتكالفا سالرا في شاكلملل ضكتعر حالة في

ARWW الفاكس اعدادات تغيير ٤٠



الفاكس عةسرالفاكس عةسر عدادا

v.34) دبو 33600(يعسر

v.17) دبو 14400(سطتوم

v.29) دبو 9600(بطيء

الفاكس عةسر بطضل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت المس ثم عدادا المس.٢

. الفاكس عةسر المس.٣

.يارخ تحديدل المس.٤

الفاكس تصو ىتوسسم بطض

.الفاكس تصو ىتوسسم ييرغت نككيم

الفاكس تصو ىتوسسم بطض

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت المس ثم عدادا المس.٢

.تالصو ىتوسسم المس.٣

. يلغشتلا يقافا وأ) تفعمر( Loud وأ) نخفضم( Soft تحديدل المس.٤

يةقمالر هاتفلا خدماتو الفاكس
:ثلم ية،قمالر هاتفلا بخدمات عملاءها تمد كاتشرلا من ثيرك

●DSL :قميالر كشترلما الخط خدمة )DSL (بك الخاصة اتفهولا كةشر خلال من) .سمىي قد DSL بـADSL تكقطنم/بلدك في(.

●PBX :الخاص عيالفر هاتفلا النترسس نظام PBX.

●ISDN :تكاملةلما يةقمالر الخدمات بكةسش نظام )ISDN.(

●VoIP :تخدامسسبا هالباقتسساو ساتكالفا سالربا يقةالطر هذه سمىت. نتنترالإ تخدامسسا يقطر عن بك الخاصة الطابعة اسطةبو تلامهاسساو ساتكالفا سالرا لك يحتت تكلفةلا نخفضةم هاتف خدمة  
).VoIP( نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت

.٤٢ صفحة في نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت تخدامسسبا هالباقتسساو ساتكالفا سالرا اجعر مات،المعلو من يدللمز

 وأ شحاتمر تخدامسسلإ تاجتح فقد ؛)ISDN وأ PBX وأ DSL/ADSL: ثلم( يةقمر هاتف ئةيب في نتك ذاا. يديةلقتلا يةناظرتلا هاتفلا خدمات مع تخدامسسللا اًيصصخ مصممة HP طابعات
 .الفاكس ياتلمعل الطابعة عدادا ناءثأ يةناظرت لىا يةقمر محولإت

ةباشرم هاتفلا كةشر مع مرالأ شةقنام ًادائم سنحتسسلما من. يةناظرت لىا يةقمالر المحولإت كل مع وأ ئاتيبلا كل في وأ ية،قمالر الخدمة مقدمي وأ طخطو كل مع الطابعة افقتو HP تضمن لإ:ملاحظة  
.المقدمة الخط خدمات على ناءب يحةحصلا عدادالإ اتيارخ فةلمعر

٤١ الفاكس   ٥ الفصل ARWW



نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت تخدامسسبا هالباقتسساو ساتكالفا سالرا
هالباقتسساو ساتكالفا سالربا يقةالطر هذه سمىت. نتنترالإ تخدامسسا يقطر عن بك الخاصة الطابعة اسطةبو تلامهاسساو ساتكالفا سالرا لك يحتت نخفضةم تكلفة ذات هاتف خدمة في اكالاشتر نككيم  
 ).VoIP( نتنترالإ لكووتوبر عبر تالصو يةنقت تخدامسسبا

.VoIP خدمة تخدمسست نكأ على تدل التي اتشارالإ يلي فيماو

.الفاكس رقم مع خاص لصوو مزر بطلب قم●

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

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

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

 )خطاءالأ يححصت ضعو في فاكس سالرا اجعر خطاء،الأ يححصت ضعو تخدامسسا عن ماتالمعلو من يدللمز. ٤٠ صفحة في الفاكس عةسر بطض اجعر الفاكس، عةسر ييرغت عن ماتالمعلو من يدللمز(
.٣٢ صفحة في

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

يرتقارلا تخدامسسا
.تكعبطا لحو يدةفم نظام ماتمعلو يرتقارلا هذه فرتو الحاجة، فقو ًيدويا نظاملا يرتقار باعةط اًيضأ يمكن. بالهقتسساو سالهربا متقو فاكس لكل ًاًيلأ يدكتألا يرتقارو خطاءالأ يرتقار باعةطل الطابعة عدادا نككيم

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

 ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP برنامج من وأ تحكملا حةلو من ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص نككيمف وء،مقر غير باعةطلا دةجو يرتقر كان ذاا:ملاحظة
.٥٠ صفحة في

نبجتل بديلة شةطوخر فيرتو بارتعالا بعين فخذ الحبر، ىتوسسم انخفاض نشأب ًابيهنت بالكقتسسا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو:ملاحظة  
.بولةقم غير باعةطلا دةجو بحصت نأ لإا الحبر شاتطوخر بدالتسا يكلع يجب ولإ. باعةطلا في تملةلمحا اتخيرتألا

.٥٠ صفحة في شاتطوالخر مع تعامللا اجعر مات،المعلو من يدلمز. امير ما على يتهابثت منو الحبر شاتطوخرو باعةطلا سؤور صحة من كدتأ:ملاحظة

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

الفاكس يدكتأ يرتقار باعةط●

الفاكس خطاءأ يرتقار باعةط●

ساتكالفا سجل ضعرو باعةط●

الفاكس سجل محو●

فاكس معاملة خرأ يلصتفا باعةط●

)Caller ID( تصللما يفتعر يرتقر باعةط●

المكالمات سجل ضعر●

الفاكس يدكتأ يرتقار باعةط

 كل سالرا بعد تحكملا حةلو على تصرمخ شكلب يدكتأ سالةر هرظت يل،غشتلا يقافا حالة في. )سلالمر الفاكس( علي هو اضيالافتر عدادالإ. بالهقتسسا وأ فاكس سالرا يتم ندماع ماا يدكتأ يرتقر باعةط نككيم
.بالهقتسسا وأ فاكس

ARWW الإنترنت بروتوكول عبر الصوت تقنية باسستخدام واسستقبالها الفاكسات ارسال ٤٢



سالهرلإ اًيئضو الفاكس سحم حالة في اًيضأو ، Fax بالقتسساو سالرا يلغشت وأ )الفاكس سالرا( يلغشت تاختر ذاا الفاكس سالرا يدكتأ يرتقر في ولىالأ الفاكس لصفحة رةصو تضمين نككيم:ملاحظة  
.)بالفاكس سالراو ضوئي سحم( Scan and Fax يارلخا تخدامسسا وأ ةالذاكر من

الفاكس سالرا يدكتأ تمكينل

. عدادا المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. عدادا المس.٢

. )الفاكس يدكتأ( Fax Confirmation المس ثم يرتقار المس.٣

.يةلتالا اتيارلخا حدأ تحديدل المس.٤

.اضيالافتر عدادالإ هو هذاو. نجاحب ساتكالفا بالقتسسا وأ سالربا يامكق ندع الفاكس يدكتأ يرتقر باعةط عدميلغشتلا يقافا

.سالهربا متقو فاكس لكل الفاكس يدكتأ يرتقر باعةطب ميقو)الفاكس سالرا( يلغشت

On )Fax Receive) (يلغشت  

))الفاكس بالقتسسا(
.بالهقتسسبا متقو فاكس لكل الفاكس يدكتأ يرتقر باعةطب ميقو

.بالهقتسساو سالهربا متقو فاكس لكل الفاكس يدكتأ يرتقر باعةطب ميقو Fax بالقتسساو سالرا يلغشت

يرتقرلا في للفاكس رةصو تضمينل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. عدادا المس.٢

. )الفاكس يدكتأ( Fax Confirmation المس ثم يرتقار المس.٣

. Fax بالقتسساو سالرا يلغشت وأ )الفاكس سالرا( يلغشت بلمس قم.٤

.رةصو مع يدكتأ المس.٥

.)افقمو( OK بلمس قم.٦

الفاكس خطاءأ يرتقار باعةط

.بالهقتسسا وأ الفاكس سالرا ناءثأ خطأ ثحدو ندع يرتقرلا باعةطب اًيلأ متقو يثبح الطابعة، ئةيته نككيم

ًيائتلقا الفاكس خطاءأ يرتقار بعطت يثح الطابعة بطضل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. عدادا المس.٢

.خطأ فاكس يرتقر المس ثم يرتقار المس.٣

.يلي مما احدو تحديدل المس.٤

.ساتكالفا حدأ في خطأ ثحدو ندع تهعباط يتم Fax بالقتسساو سالرا يلغشت

.الفاكس خطأ يرتقار يأ باعةطب ميقو لإيلغشتلا يقافا

.اضيالافتر عدادالإ هو هذاو. ساتكالفا حدأ سالرا في خطأ ثحدو ندع تهعباط يتم)الفاكس سالرا( يلغشت

On )Fax Receive) (يلغشت  

))الفاكس بالقتسسا(
.ساتكالفا حدأ تلامسسا في خطأ ثحدو ندع تهعباط يتم

٤٣ الفاكس   ٥ الفصل ARWW



ساتكالفا سجل ضعرو باعةط

.الطابعة خلال من سلةالمرو بلةقتسسلما ساتكللفا سجل باعةط نككيم

الطابعة في تحكملا حةلو خلال من ساتكالفا سجل باعةطل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. يرتقار المس ثم عدادا المس.٢

. الفاكس يرتقار باعةط المس.٣

. فاكس معاملة 30 خرأ سجل المس.٤

.باعةطلا بدءل باعةط المس.٥

الفاكس سجل محو

.ةالذاكر في نةالمخز ساتكالفا كل اًيضأ يحذف الفاكس سجل سحم

الفاكس سجل سحلم

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.اتدوأ المس ثم عدادا المس.٢

.الفاكس سجلات محو المس.٣

فاكس معاملة خرأ يلصتفا باعةط

.الفاكس حالةو الصفحات عدد الفاكس، رقم يلصتفالا تضمنت. حدثت فاكس معاملة خرأ يلصتفا باعةطب فاكس معاملة خرأ يرتقر ميقو

فاكس معاملة خرأ يرتقر باعةطل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. يرتقار المس ثم عدادا المس.٢

. الفاكس يرتقار باعةط المس.٣

.باعةط المس ثم معاملة خرأ المس.٤

)Caller ID( تصللما يفتعر يرتقر باعةط

.تصللما رقم يفتعر خدمة فاكس قامرأ قائمة باعةط نككيم

تصللما فّمعر ظاتمحفو يرتقر باعةطل

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. يرتقار المس ثم عدادا المس.٢

. الفاكس يرتقار باعةط المس.٣

.تصللما فّمعر يرتقر المس.٤

.باعةطلا بدءل باعةط المس.٥

ARWW التقارير اسستخدام ٤٤



المكالمات سجل ضعر

.الطابعة من تمت التي المكالمات بكافة قائمة ضعر نككيم

.المكالمات سجل باعةط نككيم لإ:ملاحظة

المكالمات سجل ضلعر

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.نالأ سالرا المس.٢

). هاتفلا دفتر(   المس.٣

. المكالمات سجل المس.٤
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يبالو خدمات تخدامسسا٦

يب؟الو خدمات هي ما●

يبالو خدمات عدادا●

HP ePrint تخدامسسبا باعةطلا●

HP Printables تخدامسسا●

HP Connected ونيلكترالإ قعالمو تخدمسسا●

يبالو خدمات الةزا●

يب؟الو خدمات هي ما

ePrint 

سالرا عن ةبارع نهلأ يطسسب مرالأو. ماكنالأ يعجم منو قتو يأ في ذلكو عليها HP ePrint تمكين تم التي تكعبطا من باعةطلا لك يحتت HP من يةنمجا خدمة  HP ePrint تعد●  
 سعكبو كان نفا. بذلك يامقلل ىخرأ خاصة امجبر وأ يلغشت امجبر لىا تاجتح لنو. تكعبطا في يبالو خدمات تمكين ندع تهقلت التيو للطابعة المخصص ونيلكترالإ يدالبر اننوع لىا يةنولكترا سالةر
. ePrint تخدامسسبا نتك يثماح باعةطلا اءجرا اًيضأ سعكبو يكونسس وني،لكترالإ يدالبر عبر سالةر سالرا

ةداراو ، ePrint مهام حالة ضلعر لالدخو يلجست نككيم ،) HP Connected ( www.hpconnected.com في سابح على لللحصو يلجستلبا متقو نأ دجربم  
. ePrint عن تعليمات على لالحصو نككيمو ePrint بالطابعة الخاص ونيلكترالإ يدالبر اننوع تخدامسسا يمكنهم يمنف تحكملا نككيم كما ، ePrint الطابعة تظارنا قائمة

HP Printables

هاظفحو نداتكتسلم الضوئي سحلما اءجرا يضاأ نككيم. بك الخاصة الطابعة من ةباشرم ته،عباطو اًبقسسم سقنلما يبالو ىتومح مكان تحديد في هولةسلا من يدمز HP Printables لك يحتت●  
.يبالو بكةسش على اًيقمر

 ضعر نككيم. ذلك غير ثيركلاو رالصوو بخطلاو الرياضةو سفرلاو بارخالأو العائلة شطةنأ لىا يةتجارلا المحلات بوناتكو من بداية تويات،لمحا من ةبيرك عةمجمو HP Printables لك فرتو
.ةهيرشلا رالصو اقعمو من نتالانتر على دةجوالموو بك الخاصة رالصو باعةطو

.الطابعة لىا يقاتبطتلا ىتومح سالرلإ منيز لجدو عدادا يةنمكاا HP Printables بعض لك يحتت كما

اًيضأ نككيم الطابعات، بعض في. فقط احدو سطر بها يةفضاا صفحات دجوو عدم اًيضأو ناقصة، رصو وأ صنصو دجوو عدم يعني بك الخاصة للطابعة اًيصصخ المصممو اًبقسسم سقنلما ىتولمحا  
 .باعةطلا بلق ما نةيبمعا الخاصة شاشةلا خلال من باعةطلا دةجوو رقالو عداداتا يارتخا

يبالو خدمات عدادا
.لإسلكي اتصال تخدامسسبا نتنتربالإ الطابعة اتصال من كدتأ يب،الو خدمات عدادا بلق

:يةلتالا قالطر من يأ بعتا يب،الو خدمات عدادلإ

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو تخدامسسبا يبالو خدمات عدادا

 .HP Printables المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.يبالو خدمات تمكين المس.٢

.ينهاكتمو يبالو خدمات تخدامسسا وطشر لبوقل لبوق المس.٣
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 .تلقائي شكلب يتهابثتو تجنملل ثاتيتحد دجوو من تحققلا من الطابعة تمكينل نعم المس ، تلقائيلا تحديثلا شاشة من.٤

.يبالو خدمات عدادلإ 1 ةالخطو من شاداترالإ ارتكر يجب. يلغشتلا يدعت ثم تهيبثتو تحديثلا يلتنزب الطابعة متقوسس للطابعة، تحديث فرتو حالة في:ملاحظة

 على رثوعلا من تمكنت لم ذاا. يلكو خادم عدادلإ شاشةلا على المقدمة شاداترالإ بعتفا يل،كللو عداداتا تخدمسست لديك بكةسشلا كانت ذااو يلكالو عداداتا دخالا نكم لبُط ذاا:ملاحظة
.بكةسشلا لك عدأ الذي شخصلبا وأ بكةسشلا ولسؤبم فاتصل يل،كالو يلصتفا

.عدادالإ يةلعم من للانتهاء ماتالمعلو صفحة في دةارالو تعليماتلا بعتا. ماتمعلو صفحة باعةطب متقو نهافا بالخادم، تصلةم الطابعة تكون ندماع.٥

)EWS( نّالمضم يبو ملقم اًتخدمسسم يبالو خدمات عدادا

.٦١ صفحة في المضمن يبالو ملقم تحف اجعر مات،المعلو من يدللمز. EWS نّالمضم يبالو ملقم تحفا.١

. يبالو خدمات يببوتلا علامة انقر.٢

 ..تخدامسسالا وطشر لبوقل شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتاو ،)تابعةم(Continue انقر ثم ، عدادا قفو انقر ، يبالو خدمات عداداتا سمق في.٣

.ذلك نكم لبُط ذاا يتها،بثتب يامقلاو هال ثاتيتحد دجوو من تحققلبا للطابعة سماحلا اختر.٤

.يبالو خدمات عدادلإ 1 ةالخطو في دةجوالمو شاداترالإ بعتا. يلغشتلا يدعت ثم تهيبثتو تحديثلا يلتنزب الطابعة متقوسس للطابعة، تحديث فرتو حالة في:ملاحظة

 على رثوعلا من تمكنت لم ذاا. يلكو خادم عدادلإ شاشةلا على المقدمة شاداترالإ بعتفا يل،كللو عداداتا تخدمسست لديك بكةسشلا كانت ذااو يلكالو عداداتا دخالا نكم لبُط ذاا:ملاحظة
.بكةسشلا لك عدأ الذي شخصلبا وأ بكةسشلا ولسؤبم فاتصل يل،كالو يلصتفا

.عدادالإ يةلعم من للانتهاء ماتالمعلو صفحة في دةارالو تعليماتلا بعتا. ماتمعلو صفحة باعةطب متقو نهافا بالخادم، تصلةم الطابعة تكون ندماع.٥

)HP(Windows طابعة برنامج اسطةبو يبالو خدمات عدادا

.١٢ صفحة في )HP (Windows طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدلمز. HP الطابعة برنامج تحفا.١

 ).نّالمضم يبالو خادم( للطابعة يةسسيئالر الصفحة تحف يتم. ‘باعةطلا’ ضمن يببالو الطابعة يلصتو تحديدب قم ثم ، الفاكسو الضوئي سحلماو باعةطلا على تينمر انقر هر،ظتسس التي نافذةلا في.٢

. يبالو خدمات يببوتلا علامة انقر.٣

..تخدامسسالا وطشر لبوقل شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتاو ،)تابعةم(Continue انقر ثم ، عدادا قفو انقر ، يبالو خدمات عداداتا سمق في.٤

.ذلك نكم لبُط ذاا يتها،بثتب يامقلاو هال ثاتيتحد دجوو من تحققلبا للطابعة سماحلا اختر.٥

.يبالو خدمات عدادلإ 1 ةالخطو في دةجوالمو شاداترالإ ارتكر يكلع يكونسس. يلغشتلا يدعت ثم تهيبثتو تحديثلا يلتنزب الطابعة متقوسس للطابعة، تحديث فرتو حالة في:ملاحظة

يل،صتفالا لديك تكن لم ذاا. يلكو خادم عدادلإ شاشةلا على المقدمة شاداترالإ بعتفا يل،كللو عداداتا تخدمسست لديك بكةسشلا كانت ذااو يلكالو عداداتا دخالا نكم لبُط ذاا:ملاحظة  
.ماتالمعلو من يدمز على لللحصو بكةسشلا عدادبا قام الذي شخصلا وأ بكةسشلا ولسؤبم فاتصل

.عدادالإ يةلعم من للانتهاء ماتالمعلو صفحة في دةارالو تعليماتلا بعتا. ماتمعلو صفحة باعةطب متقو نهافا بالخادم، تصلةم الطابعة تكون ندماع.٦

HP ePrint تخدامسسبا باعةطلا
HP ePrint من يةنمجا خدمة يعد HP من نةكمالم تكعبطا من باعةطلا لك يحتت HP ePrint سالرا هو يكلع ما كل. منها ونيلكترالإ يدالبر سالرا نككيم التي ماكنالأ يعجم من نتنتربالإ تصلةلما  

.بذلك يامقلل ىخرأ امجبر وأ يلغشت امجبر لىا تاجتح ولإ. يبالو خدمات تمكينب متقو ندماع للطابعة ونيلكترالإ يدالبر اننوع لىا ركصوو نداتكتسم

.تريوبكملبا USB اتصال عبر HP ePrint تخدامسسا من تمكنت لن. نتنتربالإ لإسلكي بكيسش اتصال للطابعة تاحي نأ يجب●

.تخدمةسسلما يةلصالأ يططختلا اتيارخو طالخطو لىا اًنادتسا شائها،نبا قامت التي امجالبر في هاهرظم عن تلفمخ شكلب فقاتالمر باعةط تتم قد●

.ظائفالو بعض تمكينل نةيعم ثاتيتحد تطلبت قد. HP ePrint مع تجنملل يةنمجا ثاتيتحد فيرتو يتم●

٤٧ الويب خدمات اسستخدام   ٦ الفصل ARWW



باعةطلا تظارنا قائمة ةداراو بك الخاصة ePrint مهام حالة ضلعر يهلا لالدخو يلجست نككيم ،)HP Connected )www.hpconnected.com على سابح في يلكجست بعد  
 .ePrint لىا بةسسنلبا تعليماتلا على لالحصو نككيم كما باعةطلل بك الخاص ونيلكترالإ ePrint يدبر اننوع تخدامسسا نهكيم بمن تحكملاو ePrint بـ الخاصة

 :نأ كدتأ ،ePrint تخدامسسا بلق

.نتنترللا لصوالو فرتو فعالة بكةسشب تصلةم الطابعة●

.هاليغشت نكم طلبُيسس ذلك، عمل يتم لم ذاا. يبالو خدمات يلغشت●

مكان يأ من ePrint ندتسم باعةط

.يبالو خدمات تمكين.١

). ePrint(   نةيقوأ المس ية،سسيئالر شاشةلا من.أ

.يبالو خدمات تمكينل شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا باعتا ثم تخدام،سسالا وطشر لبوق.ب

.ePrint سابح على لالدخو يلجست صفحة على تعليماتلا باعتا ثم ،ePrint ماتمعلو صفحة بعط.ج

.ePrint لـ ونيلكترالإ يدالبر اننوع على اعثر.٢

.يةسسيئالر شاشةلا من)  ePrint(   المس.أ

).يبالو خدمات عداداتا(  المس.ب

.ونيلكترا يدبر اننوع ضعر المس ،يبالو خدمات عداداتا قائمة من.ج

.تهعباطل الطابعة ليا بك الخاص ندتسلما سالربا قم.٣

.تهعباطل ندتسلما فاقهراو جديد ونيلكترا يدبر شاءنا.أ

.ونيلكترالإ الطابعة يدبر اننوع ليا ونيلكترالإ يدالبر سالرا.ب

.فقالمر ندتسلما باعةطب الطابعة متقو

 HP ونيلكترالإ يدالبر اننوع دخالا فقط يكلع. ونيلكترالإ يدالبر باعةط مهام ePrint ملقم بلقي فلا" سخةن" وأ" لىا" الحقلين في ونيلكترالإ يدالبر من عدة ينناوع كانت ذاا:ملاحظة
ePrint ىخرالأ لالحقو في ونيلكترالإ يدالبر من يةفضاا ينناوع يةأ تدخل لإ". لىا" حقل في. 

باعةطلا حالة من تحققلا نككيم. هالباقتسسا قتبو وأ هالباقتسسبا ضمان ناكه يسلف ى،خرالأ يةنولكترالإ سائلالر لىا بةسسنلبا مرالأ هو كماو. هالباقتسسا دجربم ونيلكترالإ يدالبر سالةر باعةط تتمس:ملاحظة  
).HP Connected )www.hpconnected.com على

باعتهاط لىا تاجتح التي نداتتسلما لىا بةسسنلبا. صليالأ ندتسلما عن نصلا تدفقو يقسسنتلا, نمطلا تلفيخ قد. يةلصالأ سخةنلا عن تلفةمخ بدوت قد ePrint اسطةبو عةبوطالم نداتتسلما:ملاحظة  
.عبوطالم هرظم في كبرأ تحكم على لالحصو جلأ من تر،يوبكملا على بتثلما مجيالبر يقبطتلا خلال من باعتهاطب يكصنو ،)يةنقانو نداتتسم ثلم( علىأ دةبجو

.ماتالمعلو من يدللمز ذلكو نتنترالإ لىا تقالنللا ناه انقر 

HP Printables تخدامسسا
ائطالخرو صفاتالوو لغازالأو تقاويملاو نةالملو الصفحات باعةط نككيم. HP من يةنمجا خدمة وهي ،HP Printables عدادا يقطر عن تر،يوبكملا تخدامسسا ندو يب،الو من الصفحات باعةطب قم  
.تكقطنم/بلدك في تاحةلما يقاتبطتلا لىا اًنادتسا ها،غيرو

. www.hpconnected.com: نةيعالم تخدامسسالا وطشر على للاطلاعو ماتالمعلو من يدللمز يبالو على HP Connected قعمو رز
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HP Connected ونيلكترالإ قعالمو تخدمسسا
نككيم. تكعبطا لىا يةنولكترالإ سائلالر سالربا هال حسمولما ونيلكترالإ يدالبر ينناوع تحديدو ،HP ePrint علىأ ىتوسسم على حماية عدادلإ HP لـ تابعلا المجاني HP Connectedقعمو تخدمسسا  
.ىخرالأ يةنالمجا الخدمات عن ًفضلا يقات،بطتلا من يدالمزو تج،نلما ثاتيتحد على لالحصو اًيضأ

. www.hpconnected.com: نةيعالم تخدامسسالا وطشر على للاطلاعو ماتالمعلو من يدللمز يبالو على HP Connected قعمو رز

يبالو خدمات الةزا
يبالو خدمات الةزلإ

).يبالو خدمات عداداتا(  المس ثم ،), ePrint(   المس, الطابعة في تحكملا حةلو من.١

.يبالو خدمات الةزا المس.٢

.يدكتألل نعم المس.٣
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شاتطوالخر مع تعامللا٧

ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص●

شاتطوالخر بدالتسا●

الحبر ماتتلزسسم طلب●

احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامسسا●

شاتطوبالخر الخاصة الضمان ماتمعلو●

شاتطوبالخر خاصة يحاتملت●

ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص
الطابعة في تحكملا حةلو خلال من ةالمقدر الحبر توياتسسم لفحص

.ةالمقدر الحبر توياتسسم ضلعر) الحبر نةيقوأ(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من▲

)Windows( الطابعة برنامج من الحبر توياتسسم لفحص

.HP طابعة برنامج تحفا.١

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

HP Utility من الحبر توياتسسم لفحص

.HP Utility تحفا.١

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

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP DeskJet Ink Advantage 4670 series حدد.٢

).ماتتلزسسلما حالة( Supplies Status قفو انقر.٣

.ةالمقدر الحبر توياتسسم هرظت

.الدعم و ماتالمعلو ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.٤

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

 بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ الحبر، ىتوسسم انخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتسسا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو:ملاحظة
.باعةطلا دةبجو ضاالر عدم حتى شاتطوالخر بدالتسا يكلع يجب لإ. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح اتخيرتأ نبجتل لديك فرتوت

 متقو التي, باعةطلا سؤور يانةص وفي باعةطلل شاتطوالخرو تجنلما هيزجتب متقو التي, ئةيتهلا يةلعم في ذلك في بما, تلفةلمخا قالطر من بالعديد باعةطلا يةلعم في شاتطوالخر من حبر تخدامسسا يتم:ملاحظة
 اجعر مات،المعلو من يدالمز على لللحصو. تخدامهاسسا بعد شةطوالخر في للحبر بقايا بعض بقىت ذلك، لىا ضافةبالإ. امير ما على الحبر يابسسناو يفةظن باعةطلا تحاتف على بالحفاظ

www.hp.com/go/inkusage.

ARWW المقدرة الحبر مسستويات فحص ٥٠

http://www.hp.com/go/inkusage
http://www.hp.com/go/inkusage


شاتطوالخر بدالتسا
شاتطوالخر بدالتسلإ

.الطاقة يلغشت من تحقق.١

.القديمة شةطوالخر الةزبا قم.٢

.لصوالو باب تحفب قم.أ

.شةطوالخر تحةف على المزلإج تحفا.ب

.تحتهاف من شةطوالخر الةزبا قم.ج

.جديدة شةطوخر دخلأ.٣

يفلغتلا من شةطوالخر جخرأ.أ

٥١ الخرطوشات مع التعامل   ٧ الفصل ARWW



.سحبلا سانل تخدامسسبا يكيتسبلالا يطشرلا لزأ.ب

.مكانها في تقرسست حتى المزلإج غلقأو تحةفلا لىا الجديدة شةطوالخر لقزأ.ج

.شةطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ.٤

 .جديدة حبر شةطوخر يتبثت بعد اًندتسم باعةط ندع الحبر شاتطوخر بمحاذاة الطابعة برنامج يكصتو:ملاحظة

الحبر ماتتلزسسم طلب
.يححصلا شةطوالخر رقم حدد شات،طوالخر تحف بلق

الطابعة على شةطوالخر رقم تحديد

 .بابها داخل شةطوالخر رقم جديو▲

ARWW الحبر مسستلزمات طلب ٥٢



الطابعة برنامج في شةطوالخر رقم حدد

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

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، قفو انقر ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد

.ابطالر هذا تخدامسسا ندع يححصلا شةطوالخر رقم هرظيو.٢

.نتنترالإ عبر ماتتلزسسلما اءشرل قسوت انقر ثم ،قسوت قفو انقر الطابعة، برنامج في

باعةطلا شاتطوخر طلب عادةبا الخاصة قامرالأ على رثوعلل

.HP Utility تحفا.١

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

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

.باعةطلا شاتطوخر بطلب الخاصة قامرالأ هرظتسس

.الدعم و ماتالمعلو ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.٣

/بلدك دّحد بة،لالمطا ندع.  www.hp.com/buy/supplies لىا تقلنا ،HP DeskJet Ink Advantage 4670 series لـ يةلصالأ HP ماتتلزسسم لطلب
.بك الخاصة الطابعة ناسبت التي شاتطوالخر على رثوعلل باتلالمطا بعتا ثم تك،قطنم

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

احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامسسا
الةزا حالة في احدةالو شةطوالخر ضعو يلغشت بدأي. فقط احدةو باعةط شةطوخر خلال من HP DeskJet Ink Advantage 4670 series يلغشتل احدةالو شةطوالخر ضعو تخدمسسا  

.تريوبكملا اسطةبو هاملما باعةطو ر،الصو و ندات،تسلما سخن الطابعة يتجر احدة،الو شةطوالخر ضعو تخدامسسا ناءثأ. باعةطلا شةطوخر بةعر من باعةطلا شةطوخر

 من الرغم على سالةالر ضعر حالة في. الطابعة شاشة على سالةر ضعرُت احدة،الو شةطوالخر ضعو على HP DeskJet Ink Advantage 4670 series يلغشت ندع:ملاحظة
 على الطابعة فتعرت فلن, باعةطلا شةطولخر تلامسلا نقاط يغطي يكيتسبلالا يطشرلا كان ذاا. باعةطلا شستيطوخر من اقيالو يكيتسبلالا يطشرلا الةزا من تحققلا يكلع الطابعة، في باعةط شستيطوخر يتبثت

.تةبثلما باعةطلا شةطوخر

احدةالو شةطوالخر ضعو نهاءا

.احدةالو شةطوالخر ضعو نهاءلإHP DeskJet Ink Advantage 4670 series في باعةط شستيطوخر يتبثتب قم●

شاتطوبالخر الخاصة الضمان ماتمعلو
 وأ هاعينصت وأ ئتهابعت عادةا تمت التي HP حبر شاتطوخر الضمان هذا شملي لإ. اًيصصخ له المصمم HP من باعةط جهاز في الطابعة تخدامسسا حالة في HP نعص من شةطوبخر الخاص الضمان يسري

.بها بثعلا وأ تخدامهاسسا ساءةا وأ تجديدها

:موضح هو كما هرش/نةسس يقسسنتب شةطوالخر على الضمان انتهاء تاريخ على رثوعلا يمكن. الضمان ةفتر ِتهنت ولم نفذي لم HP حبر نأ طالما شة،طوالخر على الضمان يسري الضمان ةفتر خلال

٥٣ الخرطوشات مع التعامل   ٧ الفصل ARWW
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.تجنلما مع ودةالمز عةبوطالم الوثائق اجعر ،HP كةشرل دالمحدو الضمان يانب من سخةن على لللحصو

شاتطوبالخر خاصة يحاتملت
:شاتطوالخر مع تعامللل يةلتالا يحاتملتلا تخدمسسا

.يلغشتلا رز باحصم نطفئي حتى تظرناو يل،غشتلا رز تخدامسسبا الطابعة يلغشت يقافا على اًمدو صاحر شات؛طوبالخر الحبر جفاف نبجتل●

.الحبر رُّبخت من شاتطوالخر على يطشرلا كتر يقلل. يتهابثتل تعدادكسسا ندع لإا شات،طوبالخر بتثلما اقيالو يطشرلا يلتز وأ تحفت لإ●

.حكامبا مكانهما في تينسشطوالخر تاكل يتبثت من كدتأ. تحةف كل رمزو لونو شة،طوخر كل رمزو لون بملاءمة قم. الملائمة تحاتفلا في شاتطوالخر دخلأ●

 لللحصو٧٢ صفحة في باعةطلا دةبجو تعلقت شاكلم حل اجعر. نةنسم وأ اضحةو غير طخطو رهوظ حالة في اًلإحق يدةفم المحاذاة تكون قد كما. جديدة شةطوخر يبكبر بعد اًيئتلقا المحاذاة تتم●
.ماتالمعلو من يدالمز على

 غير باعةطلا دةجو تكون نأ لإا شاتطوالخر بدالتسا يكلع يجب لإ. باعةطلبا خيرتأ ثحدو نبجتل هالبدتسفا كليهما، وأ تينسشطوالخر حدبأ ةالمقدر الحبر توياتسسم نقصان شاشةلا على هرظ ذاا●
.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو٥١ صفحة في شاتطوالخر بدالتسا اجعر. بولةقم

.اقيالو الغطاء ندو الطابعة جخار هاكتر مع هالخبدا الحبر لجفاف شاتطوالخر ضتعرت قد. قتو بقرأ في ىخربأ هالبداتسا لفحاو باب،سسالأ من ببس يلأ الطابعة من شةطوخر جتخرأ ذاا●

ARWW بالخرطوشات خاصة تلميحات ٥٤



الطابعة يلصتو٨

.٦١ صفحة في المضمن يبالو ملقم تحف اجعر مات،المعلو من يدللمز). EWS وأ المضمن يبالو خادم( للطابعة يةسسيئالر الصفحة من يةفضاا تقدمةم عداداتا فرتوت

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

ًايكلسلإ للاتصال الطابعة عدادا●

جهمو نبدو ًايكلسلإ الطابعة يلصتوب قم●

بكةسشلا عداداتا ييرغت●

)بكاتسشلبا تصلةلما للطابعات( الطابعة ةدارلإ تقدمةم اتدوأ●

تخدامهاسساو بكةسشب تصلةم طابعة عدادا صبخصو يحاتملت●

ًايكلسلإ للاتصال الطابعة عدادا
بدايةلا بلق●

يةكلساللا تككبسش في الطابعة عدادا●

الإتصال عنو ييرغت●

اللاسلكي الإتصال تبرخا●

للطابعة يةكلساللا مكاناتالإ يقافا وأ يلغشتب قم●

بدايةلا بلق

:يلي مما كدتأ

.امير ما على هالعمو يةكلساللا بكةسشلا عدادا●

).subnet( بكةسشلا نفس في تخدمهاسست التي تريوبكملا ةجهزأو الطابعة دجوو●

:بها الخاصة ورالمر كلمة و) SSID( يةكلساللا بكةسشلا فّمعر دخالا نكم طلبُي قد الطابعة، يلصتو ندع

●SSID بك الخاصة يةكلساللا بكةسشلا اسم هو.

 تاحفم وأ WPA ةبارع يةكلساللا تككبسش تخدمسست قد ب،المطلو الحماية ىتوسسم على اًاعتمادو. بذلك نكم ذنا ندو يةكلساللا تككبسشب الإتصال من ينخرالأ نعتمف يةكلساللا ورمر كلمة ماأ●
WEP.

.بهنبجا وأ اللاسلكي جهالمو خلف عليها رثوعلا نككيم ًياناحفأ يةكلساللا تككبسش عدادا نذم الحماية ورمر تاحفم وأ بكةسشلا اسم تغير لم ذااو

 هذه على رثوعلا من تمكنت لم ذاا. اللاسلكي جهالمو وأ تريوبكملا مع بها ودتز التي الوثائق اجعر مات،المعلو هذه تذكر يكلع تعذر ذاا وأ الحماية ورمر تاحفم وأ بكةسشلا اسم على رثوعلا من تمكنت لم ذاا
.يةكلساللا بكةسشلا لك عدأ بالذي وأ بكةسشلا ولسؤبم فاتصل ه،ذكر بقسس ما بعد حتى ماتالمعلو

يةكلساللا تككبسش في الطابعة عدادا

.اللاسلكي الإتصال عدادلإ الطابعة في تحكملا حةلو شاشة من اللاسلكي الإتصال عدادا معالج تخدمسسا

٥٥ الطابعة توصيل   ٨ الفصل ARWW



.٥٥ صفحة في بدايةلا بلق في القائمة خلال من تقلنا تابعة،لما بلق:ملاحظة

). يةكلساللا(   المس الطابعة، في تحكملا حةلو من.١

). عداداتا(   المس.٢

).يةكلساللا عدادا معالج( Wireless Setup Wizard المس.٣

.عدادالإ يةلعم تماملإ شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا.٤

الإتصال عنو ييرغت

).لإسلكي اتصال لىا USB اتصال من ثال،لما يلبس على( الإتصال عنو ييرغتل البرنامج تخدامسسا نككيم تر،يوبكملبا الطابعة يلصتوو HP طابعة برنامج يتبثت بعد

 )Windows( يةكلسلإ بكةسش لىا USB يقطر عن الإتصال من ييرغتلا

.٥٥ صفحة في بدايةلا بلق في القائمة خلال من تقلنا تابعة،لما بلق

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا ياءسشالأ حدىبا قم.١

.ساعدةم اتدوأ قفو انقر ثم الطابعة، اسم حدد ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا على انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

●Windows 8 :ساعدةم اتدوأ قفو انقر ثم الطابعة، اسم قفو انقر ثم يقات،بطتلا يطشرب يقاتبطتلا يعجم قفو انقر ثم ،ابدأ شاشة من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر.

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو ،امجالبر كافة حددو ،ابدأ قفو انقر تب،كالم سطح شاشة من HP، الخاص المجلد انقرو 
.بالطابعة

.امجالبرو الطابعة عدادا حدد.٢

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا. يةكلسلإ لىا USB عبر تصلةم طابعة يلتحو حدد.٣

يةكلسلإ بكةسش لىا USB يلصتو ييرغت

بك الخاصة يةكلساللا بكةسشلبا الطابعة يلصتو.١

هذهل اللاسلكي الإتصال لىا البرنامج اتصال ييرغتل Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities في HP Setup Assistant تخدمسسا.٢  
.الطابعة

.اللغات يعمبج قعالمو هذا فرتوي لإ قد الحالي، قتالو في. يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. لإسلكي اتصال لىا USB اتصال من ييرغتلا يقةطر عن يدالمز على فتعر

اللاسلكي الإتصال تبرخا

 في. IP اننوعو )MAC( ةجهزالأ اننوعو الطابعة حالة عن ماتمعلو اللاسلكي الإتصال ماتمعلو صفحة فرتو. اللاسلكي الطابعة اتصال عن ماتمعلو على لللحصو اللاسلكي الإتصال بارتخا صفحة بعطا
.بكةسشلا عداداتا عن يلصتفا بارتخالا يرتقر ضيعر بكة،سشب الطابعة اتصال حالة

اللاسلكي الإتصال بارتخا يرتقر باعةط

). عداداتا(   المس ثم ،) يةكلساللا(   المس الطابعة، تحكم حةلو من.١

يرتقارلا باعةط المس.٢

).اللاسلكي الإتصال بارتخا يرتقر( Wireless Test Report المس.٣

ARWW لإسلكيًا للاتصال الطابعة اعداد ٥٦
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للطابعة يةكلساللا مكاناتالإ يقافا وأ يلغشتب قم

.اللاسلكي الإتصال ةميز يلغشت ندع الطابعة في تحكملا حةبلو رقزالأ باحصالم يضيء

). عداداتا(   المس ثم ،) يةكلساللا(   المس الطابعة، تحكم حةلو من.١

.اًيئتلقا اللاسلكي عدادالإ معالج يلغشت لىا يةكلساللا يلغشت دييؤف بكة،سشب للاتصال الطابعة ينتكو يتم لم ذاا. هاليغشت يقافا وأ هاليغشتل يةكلساللا المس.٢

جهمو نبدو ًايكلسلإ الطابعة يلصتوب قم
.دةجومو يةكلسلإ بكةسشب للاتصال الحاجة ندو ًايكلسلإ الإتصال نهكيم خرأ جهاز وأ لوحي تريوبكم وأ ذكي هاتف وأ تريوبكم جهاز من ًايكلسلإ باعةطلا نككيم ،HP من Wi-Fi Direct تخدامسسبا

Wi-Fi Direct تخدامسسا شاداترا

.بالمطلو البرنامج على يتويح لالمحمو هازلجا وأ تريوبكملا جهاز نأ من كدتأ●

.الطابعة مع هافيرتو يتم التي HP امجبر يتبثتب يامكق من كدتأ تر،يوبكم جهاز تخدمسست نتك ذاا—

بكليطا ندماع) يةكلساللا( Wireless حدد. الطابعة برنامج يتبثتب قم ثم ،Wi-Fi Direct بـ ًولإأ فاتصل تر،يوبكملا على HP طابعة برنامج يتبثتب قمت قد تكن لم ذاا  
.الإتصال عنو تحديدب الطابعة برنامج

/www.hp.com ةزيار نككيم نقالة،لا ةجهزالأ من باعةطلا لحو ماتالمعلو من يدلمز. افقتوم باعةط يقبطت يتبثتب يامكق من كدتأف ،ًمحمولإ اًجهاز تخدمسست نتك ذاا—
global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

.تكعبطا في يعمل Wi-Fi Direct نأ كدتأ●

:ضعينو خلال من Wi-Fi Direct يلغشت يمكن●

.بالطابعة الإتصال لمحمو جهاز يلأ يحتي: تلقائيلا ضعالو—

 وأ يةفضاا باتلمطا باعتا يجب. نةسسمح حماية ضعالو هذا فريو. بالطابعة الإتصال من تمكنت نأ بلق بالطابعة الخاص تحكملا حةلو خلال من المحمولة ةجهزالأ يدكتأ تطلبي: ييدولا ضعالو—
.الإتصال شاءنا بلق PIN قامرأ دخالا

.Wi-Fi Direct اتصال نفس ةجهزأ سةخم لىا يصل المحمولة ةجهزالأو تريوبكملا ةجهزأ من عدد تخدمسسي نأ يمكن●

.لإسلكي اتصال خلال من بكةسشب وأ USB كابل خلال من تريوبكم هازبج ماا اًيضأ الطابعة يلصتو ناءثأ Wi-Fi Direct تخدامسسا يمكن●

.نتنتربالإ طابعة وأ لمحمو جهاز وأ تريوبكم جهاز يلصتول Wi-Fi Direct تخدامسسا يمكن لإ●

Wi-Fi Direct يلغشتل

).Wi-Fi Direct(  المس الطابعة، في تحكملا حةلو من.١

.يلهغشتل Wi-Fi Direct المس ثم ،) عداداتا(   المس.٢

). للخلف(   المس.٣

.هورمر كلمةو Wi-Fi Direct اسم على يتوتح التي Wi-Fi Direct يلصتفا قائمة هرظتسس

.٦١ صفحة في المضمن يبالو ملقم تحف اجعر ،)EWS( المضمن يبالو ملقم تخدامسسا لحو ماتالمعلو من يدلمز. المضمن يبالو ملقم خلال من Wi-Fi Direct يلغشت اًيضأ نككيم:يحملت

٥٧ الطابعة توصيل   ٨ الفصل ARWW
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Wi-Fi Direct تدعم التي يةكلساللا بكةسشلبا الإتصال على قادر لمحمو جهاز من باعةطلل

.Google Play يقاتبطت جرتم من ضافيالإ المكون هذا يلمتح نككيم. لالمحمو كجهاز على HP باعةطلا لخدمة ضافيالإ المكون من سخةن حدثأ يتبثتب قمت نكأ من كدتأ

.الطابعة على Wi-Fi Direct ةميز يلغشتب قمت نكأ من كدتأ.١

.لالمحمو هازلجا مع ودةالمز الوثائق اجعر مات،المعلو من يدللمز. لالمحمو كجهاز على Wi-Fi Direct يلغشتب قم.٢

.ندتسلما باعةطل يارلخا حدد ثم ته،عباط مكانبالإ يقبطت من ندتسلما حدد ل،المحمو كجهاز من.٣

.ةفرتولما الطابعات قائمة هرظت

 ثم ،)تكعبطا تحدد التي يدةالفر فحرالأ**  ّتعد يثح( DIRECT-**-DeskJet IA 4670 series ثلم وضالمعر Wi-Fi Direct اسم اختر تاحة،لما الطابعات قائمة من.٤
.لالمحمو هازلجاو بالطابعة الخاصةو شاشةلا على ةالظاهر تعليماتلا بعتا

.ندتسلما بعطا.٥

)Windows( ًايكلسلإ الإتصال على قادر تريوبكم جهاز من باعةطلا

.الطابعة على Wi-Fi Direct يلغشتب قمت نكأ من كدتأ.١

.تريوبكملا جهاز مع ودةالمز الوثائق اجعر مات،المعلو من يدللمز. تريوبكملبا Wi-Fi اللاسلكي الإتصال بكةسش يلغشتب قم.٢

. Wi-Fi Direct ةميز تخدامسسا من تمكنت فلن ،Wi-Fi يةنقت يدعم لإ تريوبكملا كان ذاا:ملاحظة

يةكلساللا بكاتسشلا قائمة من Wi-Fi Direct HP اسم اختر. نةخسا نقطة وأ جديدة لإسلكي اتصال بكةسشب للاتصال يعيبطلا اءجرالإ تخدمسسا. جديدة بكةسشب اتصل تر،يوبكملا من.٣  
).الطابعة على دجوالمو ازالطر هو XXXXو تكعبطا فّتعر التي يدةالفر فحرالأ هي**  يثح( DIRECT-**-DeskJet IA 4670 series ثلم وضةالمعر

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

.يةسسيئالر شاشةلا من) Wi-Fi Direct(  المس ور،المر كلمة على رثوعلل:ملاحظة

يةلتالا اتالخطو بعتفا ،USB كابل اسطةبو تريوبكملبا تصلةم كانتو الطابعة يتبثت تم ذاا. يةكلسلإ بكةسش خلال من تريوبكم هازبج تصلةم كانتو الطابعة يتبثت تم ذاا 5 رقم ةالخطو لىا تقلنا.٤  
.HP من Wi-Fi Direct اتصال تخدامسسبا الطابعة برنامج يتبثتل

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا ياءسشالأ حدىبا قم.أ

.ساعدةم اتدوأ قفو انقر ثم الطابعة، اسم حدد ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا على انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

●Windows 8 :اتدوأ قفو انقر ثم الطابعة، اسم قفو انقر ثم يقات،بطتلا يطشرب يقاتبطتلا يعجم قفو انقر ثم ،ابدأ شاشة من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر  
.ساعدةم

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :قفو انقرو ،امجالبر كافة حددو ،ابدأ قفو انقر تب،كالم سطح شاشة من HP، المجلد انقرو 
.بالطابعة الخاص

.جديدة طابعة يلصتو تحديدب قم ثم ،امجالبرو الطابعة عدادا قفو انقر.ب

 .لإسلكي حدد ،الإتصال اتيارخ البرنامج شاشة ضعر ندع.ج

.شفةتكالم الطابعات قائمة من بك الخاصة HP طابعة برنامج حدد

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا.د

.ندتسلما بعطا.٥

ARWW موجه بدون لإسلكيًا الطابعة بتوصيل قم ٥٨



)OS X( ًايكلسلإ الإتصال على قادر تريوبكم جهاز من باعةطلا

.الطابعة على Wi-Fi Direct يلغشتب قمت نكأ من كدتأ.١

.تريوبكملا جهاز على Wi-Fi بكةسش يلغشتب قم.٢

.Apple جهاز مع ودةالمز الوثائق اجعر, ماتالمعلو من يدللمز

 الخاصة الطابعة يفتعرل تخدمسُست يدةفر فحرأ هي**  يثح( DIRECT-**-DeskJet IA 4670 series ثلم ،Wi-Fi Direct اسم اخترو Wi-Fi نةيقوأ على انقر.٣
).بك

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

.يةسسيئالر شاشةلا من) Wi-Fi Direct(  المس ور،المر كلمة على رثوعلل:ملاحظة

.الطابعة ضفأ.٤

. نظاملا يلاتضفت تحفا.أ

. طابعاتو ماسحات وأ  الفاكسو الضوئي سحلماو باعةطلا على انقر بك، الخاص يلغشتلا نظامل اًفقو.ب

.ساريلا على الطابعات قائمة سفلأ دةجوالمو+  قفو انقر.ج

).ضافةا( Add قفو انقرو ،)الطابعة اسم اربجو يمنالأ دالعمو في دةجومو" Bonjour" كلمة تكون( شفةتكالم الطابعات قائمة من الطابعة حدد.د

بكةسشلا عداداتا ييرغت
بكة،سشلل يةضاالافتر اتيارلخا تعادةسسا بكة،سشلا عداداتا ييرغتو ضعر ذلك في بما. بكةسشلا ةدارا مهام من عةنوم يلةكشت يذفنتو تهداراو للطابعة اللاسلكي الإتصال عدادا من الطابعة في تحكملا حةلو نككتم  
.يلهغشت يقافا وأ اللاسلكي سالرالإ يلغشت

ابةبولا و ،IP عداداتا و صلة،الو عةسر عداداتا تضمنت هي و( اًتقدمم اًتخدمسسم نتك ذاا لإا عداداتالإ هذه بعض تغير لإأ يكلع يجب ذلك، معو. تكحار جلأ من بكةسشلا عداداتا فرتوت:يهبنت  
).الحماية جدار عداداتا و ية،ضاالافتر

بكةسشلا ينتكو صفحة باعةط

). عداداتا(   المس ثم) يةكلساللا(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من.١

.بكةسشلا ينتكو صفحة المس ثم يرتقارلا باعةط المس.٢

IP عداداتا ييرغتل

بكةسشلا ناعق وأ IP اننوع ثلم( تلفةمخ عداداتا تخدامسسا في غبتر نتكو ا،ًتقدمم اًتخدمسسم نتك ذاا ذلك، معو. اًيئتلقا IP عداداتا بطضب ميقوو تلقائي هو IP عداداتلإ اضيالافتر IP عدادا  
.ًيدويا هاييرغت نككيم ،)يةضاالافتر ةارّبعلا وأ يةعالفر

نضمت الطابعة كبتر ًولإأ قم خطاء،الأ نبجتل. بالطابعة الإتصال من بك الخاصة بكةسشلا مكونات تمكنت لإ, يتبثتلا يةلعم ناءثأ صالح غير IP اننوع دخالا ندع. ًيدويا IP اننوع يينعت ندع بهتنا:يهبنت  
.ييدولا عدادالإ لىا بالطابعة الخاص IP اننوع ييرغت نككيم ،DNS اننوعو ية،ضاالافتر ابةبولاو ية،عالفر بكةسشلا ناعق عداداتا ينتكو بعد. اًيئتلقا IP اننوع على احصلو بكةسشلا لىا

). عداداتا(   المس ثم) يةكلساللا(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من.١

.تقدمةم عداداتا المس.٢

.IP عداداتا المس.٣

.بكةسشلا من الطابعة الةزا لىا IP اننوع ييرغت دييؤ نهبأ كتخبر سالةر هرظت

.تابعةملل  افقمو المس.٤

٥٩ الطابعة توصيل   ٨ الفصل ARWW



:يةلتالا عداداتللا بةسسنالما ماتالمعلو دخلأ ثم ،ييدو المس ،ًيدويا عداداتالإ ييرغتل. اضيالافتر يارلخا هو تلقائي.٥

 IP اننوع●

يةعالفر بكةسشلا ناعق●

يةضاالافتر ةارّبعلا●

DNS اننوع●

.يقبطت المس ثم ات،ييرغتلا دخلأ.٦

)بكاتسشلبا تصلةلما للطابعات( الطابعة ةدارلإ تقدمةم اتدوأ
.ورمر كلمة لىا تاجتح قد عدادات،الإ بعض ييرغت وأ ضلعر

.اتالميز بعض افرتوت لإ قد هذا، معو. نتنتربالإ ًتصلام تكون نأ ندو المضمن يبالو ملقم تخدامسساو تحف نككيم:ملاحظة

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

)Windows( اتدوالأ قندوص●

●HP Utility (OS X(

المضمن يبالو ملقم تحف●

باطتالار يفتعر ملفات لحو●

)Windows( اتدوالأ قندوص

.الطابعة عن يانةصلا ماتمعلو اتدوالأ قندوص فريو

 امجلبر طالمضغو صالقر على تاحلما اءةالقر ملف في نظاملا باتلطتم على رثوعلا يمكن. نظاملا باتلطتلم تريوبكملا يفاءتسا حالة في ذلكو HP امجبر صقر من اتدوالأ قندوص يتبثت يمكن:ملاحظة
.بك الخاصة الطابعة مع فرتولما HP طابعة

)اتدوالأ قندوص( Toolbox تحفل

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا ياءسشالأ حدىبا قم.١

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا على انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، قفو انقر ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد

. الفاكسو الضوئي سحلماو باعةطلا قفو انقر.٢

.بك الخاصة الطابعة يانةص قفو انقر.٣

HP Utility (OS X(

.يبالو قعبمو الدعم ماتمعلو على لالحصوو نتنترالإ عبر ماتتلزسسلما طلبو هازلجا ةمعايرو الطابعة عداداتا ينتكول اتدوأ على HP Utility يتوتح

ARWW )بالشسبكات المتصلة للطابعات( الطابعة لإدارة متقدمة أدوات ٦٠



.المحددة للطابعة اًفقو HP Utility في تاحةلما اتالميز تلفتخ:ملاحظة

 لديك فرتوت بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ الحبر، ىتوسسم انخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتسسا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو
.باعةطلا دةجو عن ضاالر عدم حالة في لإا باعةطلا شاتطوخر بديلت يكلع يجب لإ. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح اتخيرتأ نبجتل

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوسسلما في يقاتبطتلا المجلد ضمن Hewlett-Packard مجلد في HP Utility على ًجادومز ًانقر انقر

المضمن يبالو ملقم تحف

.Wi-Fi Direct وأ بكةسشلا خلال من ماا المضمن يبالو ملقم لىا لصوالو نككيم

بكةسشلا خلال من نّالمضم يبالو ملقم تحفل

 ينتكو صفحة باعةط وأ  يةكلساللا نةيقوأ على الضغط يقطر عن بالطابعة الخاص IP الـ اننوع على لالحصو يمكن. IP اننوع لديها يكون نأ يجبو ما بكةسش على الطابعة دجوو يجب:ملاحظة
.بكةسشلا

.تريوبكملا في تمدعم يبو ضتعرسسم في ذلكو للطابعة نهييعت تم الذي يفضالم اسم وأ IP اننوع تبكا●

.http://192.168.0.12: يبالو ضتعرسسم في تيالأ اننوعلا تبكفا ،192.168.0.12 هو IP اننوع كان ذاا ثال،لما يلبس على

Wi-Fi Direct تخدامسسبا المضمن يبالو ملقم تحفل

).Wi-Fi Direct(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من.١

.يلهغشتل Wi-Fi Direct المس ثم ،) عداداتا(   المس ،يلغشتلا يقافا ضعو في Wi-Fi Direct كان ذاا.٢

 DIRECT-**-DeskJet IA 4670: ثاللما يلبس على باسم،Wi-Fi Direct بالإتصال وقم عن ابحثو اللاسلكي، يةصخا يلغشتب قم ل،المحمو هازلجا وأ اللاسلكي تريوبكملا من.٣
series )ورمر كلمة دخلأ). تكعبلطا فةالمعر ةالمميز زموالر هي**  تبرعت يثح Wi-Fi Direct بذلك تكبلمطا ندع.

.http://192.168.223.1: تاليلا اننوعلا تبكا بك، الخاص تريوبكملا جهاز على دجوالمو المدعم يبالو تصفحم وفي.٤

باطتالار يفتعر ملفات لحو

 على. القادمة تكزيار ندع كتريوبكم على فتعرلا من EWS الملفات هذه تمكن. تصفحلا خلال ثابتلا صالقر في) باطتالار يفتعر ملفات( للغاية ةصغير يةّصن ملفات) EWS( المضمن يبالو ملقم كيتر
 ملفات بعض ينتخز يتم. يةلتالا ةالمر في EWS لىا صولكو ندع اللغة بهذه الصفحات ضعر يتم يثبح ةتارلمخا اللغة رُّتذك في باطتالار يفتعر ملف ساعدي فسوف ،EWS لغة نتّكو ذاا ثال،لما يلبس
.ًيدويا عليها ما سحم يتم حتى تريوبكملا جهاز على) للعملاء محددة يلاتضفت ينتخزب متقو التي باطتالار يفتعر ملفات( باطتالار يفتعر

ضتعرسسلما تخدامسسا اًيضأ يمكن. هاضفر وأ منها ملفات لبوقب ارالقر لك تاحي يثح الملفات هذه يكلع ضتعر ندماع نبهكيل نهيتكو نككيم كما, باطتالار يفتعر ملفات يعجم بلقيل ضتعرسسلما ينتكو نككيم  
.فيها بغوالمر غير باطتالار يفتعر ملفات الةزلإ

:يةلتالا اتالميز من كثرأ وأ احدةو تعطل فسوف باط،تالار يفتعر ملفات يلطعت تاختر ذاا ك،هازلج:ملاحظة

)عدادالإ معالجات تخدامسسا ندع خصبالأ اًيدفم ذلك يعد( يقبطتلا كتتر يثح العمل بدء●

EWS ضتعرسسم لغة عدادا رُّتذك●

يةسسيئالر الصفحة EWS صفحة يصخشت●

.يبالو ضتعرسسم خلال من تاحةلما الوثائق اجعر ها،فحذو باطتالار يفتعر ملفات ضعر قطر لحو ماتمعلوو باطتالار يفتعر ملفاتو يةصالخصو عداداتا ييرغت يقةطر لحو ماتمعلو على للاطلاع

تخدامهاسساو بكةسشب تصلةم طابعة عدادا صبخصو يحاتملت
:تخدامهاسساو بكةسشب تصلةم طابعة عدادا جلأ من يةلتالا يحاتملتلا تخدمسسا

٦١ الطابعة توصيل   ٨ الفصل ARWW



.شاشةلا على عليها رثوعلا تم التي بكاتسشلا سماءأ دسرت ثم, يةكلسلإ جهاتمو عن بحثلبا الطابعة متقو. اللاسلكي جهالمو يلغشت من كدتأ ية،كلسلإ بكةسشب تصلةم طابعة عدادبا متقو ندماع●

 بدء يتم. اللاسلكي الإتصال يلغشتل ناسبلما رالز المس ية،كلساللا يلغشت يقافا ضعر تم ذاا. يةكلساللا قائمة تحفل تحكملا حةلو في) يةكلساللا(  المس للطابعة، اللاسلكي الإتصال لفحص●

.بالطابعة اللاسلكي الإتصال ةميز عدادا بدءل شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتا. اًيئتلقا اللاسلكي عدادالإ معالج يلغشت

.الطابعة ذلك في بما, تككبسش على خرأ جهاز يأ لىا لصوالو من تمكنت نأ بلق VPN عن الإتصال قطع يكلع جبيف), VPN( خاصة يةضاافتر بكةسشب ًتصلام تريوبكملا كان ذاا●

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. يةكلساللا باعةطلل الطابعةو بكةسشلا ينتكو لحو يدالمز تعلم●

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. تككبسشل مانالأ عداداتا على رثوعلا يقةطر على فتعر●

 للاتصال ناه انقر. صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسا لحو ىخرأ يحاتملتو) فقط Windows يلغشتلا نظمةلأ تاحةم( Print and Scan Doctor ساعدةلما داةالأ عن تعلم●
.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. لإسلكي اتصال لىا USB اتصال من ييرغتلا يقةطر على فتعر●

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. الطابعة عدادا ناءثأ وساتالفير مكافحةو الحماية جدار برنامجي مع العمل يقةطر على فتعر●

ARWW واسستخدامها بشسبكة متصلة طابعة اعداد بخصوص تلميحات ٦٢

http://www.hp.com/go/wirelessprinting
http://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductNameOID=7317524&TapasOnline=NETWORK_SECURITY
http://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductNameOID=7317524&TapasOnline=NETWORK_DIAGNOSTIC
http://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductNameOID=7317524&TapasOnline=NETWORK_DIAGNOSTIC
http://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductNameOID=7317524&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS
http://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductNameOID=7317524&TapasOnline=NETWORK_FIREWALL


شكلةم حل٩

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا●

الحبر شةطوبخر تعلقةم شاكلم●

باعةطلبا تعلقةم شاكلم●

سخنلا شاكلم●

الضوئي سحلما شاكلم●

الفاكس شاكلم●

الإتصالو بكةسشلا شاكلم●

الطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم●

HP دعم خدمة●

رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا
فعله؟ يدتر الذي ما

رقالو شارنحا يرتحر

.نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالج تخدمسسا.رقالو شارنحا شاكلم حل

.تهيتغذ وأ رقبالو تعلقةلما شاكللما حلو نداتتسملل يةئتلقالا تغذيةلا حدةو وأ الطابعة في رقالو شارنحا يرتحرل شاداترا

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالجات تكون لإ قد:ملاحظة

رقالو شارنحا يرتحر لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

.الطابعة داخل عدة ماكنأ في رقالو شارنحا يحدث قد

.يمكن ما عسربأ رقالو شارنحا الةزبا قم باعة،طلا سألر تملمح تلف ثحدو نعلم:يهبنت

الداخلي رقالو شارنحا يرتحر

 يقتمز لىا للطابعة ماميالأ ءالجز من جللخار شرحنلما رقالو سحب دييؤ قد. رقالو شارنحا يرتحرل دناهأ دةارالو اتالخطو بعتا ذلك من ًبدلإ. للطابعة ماميالأ ءالجز من شرحنلما رقالو الةزبا تقم لإ:يهبنت
 .لإحق قتو في رقالو شارنحا حالإت من يدمز لىا هذا دييؤ قدو الطابعة؛ داخل قةممز قطع كترو رقالو

.الطابعة داخل رقالو سارم فحص.١

.شةطوالخر لىا لصوالو باب تحفا.أ
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.رقالو سارم غطاء لزأ.ب

.شرحنلما رقالو لزأو جهينالو على باعةطلا حدةو غطاء فعار.ج

.مكانه في حكامبا بهيكتر من كدتأ. رقالو سارم غطاء دخالا عدأ.د
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.شةطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ.ه

.يةلالحا همةلما تابعةلم تحكملا حةلو في  افقمو المس.و

 .الطابعة داخل الحبر شةطوخر مكان فحص يرجى شكلة،لما حل يتم لم ذاا.٢

.الحبر شةطوبخر تصللما الكابل لمس نبتج ية،لمعلا هذه ناءثأ وفي:يهبنت

.شةطوالخر لىا لصوالو باب تحفا.أ

.اتجاهك في سحبهمب قم ثم يدينلا تاكلب رشولمحا رقالو اعبانتز قم ثم الطابعة، يمين قصىأ لىا الحبر شةطوخر يكتحرب قم رة،شومح راقوأ دجوو حالة في.ب

.الطابعة داخل يتقب قد تكون قد التي رقالو قطع عن العجلاتو اناتالاسطو في بحثلبا فقم انات،الاسطو من تهلازا ندع رقالو قتمز ذاا:يهبنت

.رقالو شارنحا من يدالمز ثحدو تملحيف الطابعة، من رقالو قطع يعجم الةزبا تقم لم ذاا

.قةممز رقو قطع يةأ الةزلإ سابقةلا ةالخطو نفسب يامقلبا قم ثم الطابعة، ساري قصىأ لىا بةالعر يكتحرب قم.ج

.شةطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ.د

.يةلالحا همةلما تابعةلم تحكملا حةلو في  افقمو المس.ه

.بةالعر شارنحا يرتحر المس ثم ،هاتيديوفلا لىا لصوالو يةفيك المس ية،سسيئالر شاشةلا من تعليمات المس الطابعة، شاشة من ساعدةلما على لللحصو

.جبالدر الخاص ءالجز بفحص قم شكلة،لما ارتمرسسا حالة في.٣

.تمديدهل جللخار رقالو جدر اسحب.أ
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.يةلفسلا الطابعة جهة لىا لصوالو جلأ من صبحر جانبها على الطابعة اقلب.ب

.كنحو اجذبهاو يدينلا تاكلب بها سكمأو الطابعة داخل رةشومح راقوأ يةأ مكان حدد. الطابعة في دخالالإ جدر مكان بفحص قم.ج

.الطابعة داخل يتقب قد تكون قد التي رقالو قطع عن العجلاتو اناتالاسطو في بحثلبا فقم انات،الاسطو من تهلازا ندع رقالو قتمز ذاا:يهبنت

.رقالو شارنحا من يدالمز ثحدو تملحيف الطابعة، من رقالو قطع يعجم الةزبا تقم لم ذاا

.صبحر العادي هاعضو لىا الطابعة اقلب.د

.للداخل رقالو جدر ادفع.ه

.يةلالحا همةلما تابعةلم تحكملا حةلو في  افقمو المس.و

نداتتسلما تغذية جدر في رقالو شارنحا يرتحرل

.نداتتسلما تغذية جدر غطاء فعار.١

.بلطف اناتالاسطو من رقالو سحبب قم.٢

 .الطابعة داخل يتقب قد تكون قد التي رقالو قطع عن ًاثبح العجلاتو اناتالاسطو من تحققف انات،الاسطو من تهلازا ندع رقالو قتمز ذاا:يهبنت

.رقالو شارنحا من يدالمز ثحدو تملحيف الطابعة، من رقالو قطع يعجم الةزبا تقم لم ذاا

.مكانه في نغلقي حتى شدةب ةبقو الضغط مع ندات،تسلما تغذية حدةو غطاء غلقأ.٣

ARWW الورق تغذية ومشاكل الورق انحشار ٦٦



رقالو شارنحا نبتج يقةطر على فتعر

.يةلتالا شاداترالإ بعتا رق،الو اتشارنحا نبتج في ساعدةملل

.رةتكرم رةبصو اجخرالإ يةحاو من عبوطالم رقالو جخرأ●

.تالف وأ بقطم وأ مجعد غير رقو على باعةطلا من كدتأ●

.غلاقها حكاما عادةا يمكن يسك في ٍتوسسم شكلب تخدمسسلما غير رقالو يعجم ينتخزب يهنث وأ رقالو تجعد نعما●

.الطابعة في اًجد اًيققر وأ اًجد ًيكاسم ًارقو تخدمسست لإ●

.٨ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز. اًجد ئانلتمم سايلو يحصح شكلب محملان جينالدر نأ كدتأ●

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

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

.دخالالإ جدر في رقالو ثني في ببستي لإ رقالو ضعر يللد نأ من كدتأ. راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالإ جدر في رقالو ضعر يللد بطضب قم●

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

.يفةفالخ راقوالأ على للغاية بعةسشتلما رالصو بعطت لإ الصفحات، يجهو على تكعباط حالة في●

.٦ صفحة في رقالو ياتسسساأ اجعر مات،المعلو من يدللمز. للطابعة بها الموصى رقالو اعنوأ تخدامسسبا قم●

.باعةطلبا الطابعة يامق ناءثأ رقالو لّتحم لإ. رقالو ضفأ ثم ًولإأ الطابعة من رقالو نفدي نبأ فاسمح رق،الو منها نفدي نأ شكو على الطابعة كانت ذاا●

رقالو تغذية شاكلم حل

ها؟جهاتو التي شكلةلما هي ما

   جالدر  من رقالو تقاطلا يتم لم●

.يلهمتح بلق رقالو بهز قم. ٨ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدلمز. جالدر في رقالو يلمتح من كدتأ—

.يقةض تكون نأ ندو زمةالر لحو دلةالأ ضعو حكاما من ًيضاأ تحققلا يجبو. المحمل رقالو جملح بةسسنالماو جالدر في دةجوالمو يحةحصلا العلامات على رقالو ضعر دلةأ ضعو من كدتأ—

.تفافلللا المقابل الاتجاه في يهنث يقطر عن رقالو دبفر. جالدر في دجوالمو رقالو تفافلاو تجعد عدم من كدتأ—

   مائلة الصفحات●

 محاذاة من كدتألا مع يح،صح شكلب رقالو يلمتح عدأو الطابعة من دخالالإ جدر اسحب حاجة، ناكه كانت ذاا. رقالو ضعر يللد يحاذي دخالالإ يةحاو في المحمل رقالو نأ من كدتأ—
.يحةصح يقةبطر رقالو يجهمو

.فقط بعطت تكن لم ذاا الطابعة في رقالو يلمحتب قم—

  ةالمر في صفحة من كثرأ خذأ●

 تكون نأ ندو زمةالر لحو جهاتالمو ضعو حكاما من ًيضاأ تحققلا يجبو. المحمل رقالو جملح بةسسنالماو جالدر في دةجوالمو يحةحصلا العلامات على رقالو ضعر دلةأ ضعو من كدتأ—
.يقةض

.جالدر يف رقالو يلمتح زيادة عدم من كدتأ—

.يةلعفاو داءأ فضلأ على لللحصو HP رقو تخدمسسا—
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الحبر شةطوبخر تعلقةم شاكلم

الحبر شةطوخر في شكلاتلما يححصتب قم

 حبر، شةطوخر من كل من يكيتسبلالا يطشرلا في يةقاالو القطعة الةزا من تحققلاو الحبر، يشطاخر الةزا لحاو شة،طوالخر في شكلةم لىا شيرت سالةالر كانت ذاا وأ شة،طوالخر يتبثت بعد خطأ حدث ذاا
 اجعر الحبر، شاتطوخر بدالتسا لحو ماتمعلو على للاطلاع. الحبر شاتطوخر بدلتسا شكلة،لما حل يتم لم ذاا. شةطوالخر صلاتمو يفظنتب قم شكلة،لما ارتمرسسا حالة في. الحبر يشطاخر دخالا عدأ ثم
.٥١ صفحة في شاتطوالخر بدالتسا

شةطوبالخر الخاصة تلامسلا نقاط يفظنتل

 دييؤ فقد. يقةقد 30 من كثرلأ تجنلما جخار الحبر شاتطوخر كتر وصىُي. ممكن قتو عسربأ تجنلما في الحبر شاتطوخر يبكتر عادةا من كدتأ. يلةلق دقائق ىسو يفظنتلا اءجرا قتغرسسي لإ:يهبنت
.الحبر شاتطوخر تلف لىا ذلك

.الطاقة يلغشت من تحقق.١

 .شةطوالخر لىا لصوالو باب تحفا.٢

.الخطأ سالةر في ليهاا شارلما شةطوالخر الةزبا قم.٣

 اللون يةبهذ نقاط عن ة بارع هي يةئهرباكلا تلامسلا نقاط. الحبر شةطوخر في يةئهرباكلا تلامسلا نقاط ضعمو حددو علىلأ منها سفليلا ءالجز يهجتو مع انبهاجو من الحبر شةطوخر سكمأ.٤
.باعةطلا شةطوبخر

صفالوةالميز

يةئهرباكلا تلامسلا نقاط1

.سالةنلا من يةلخا قماش بقطعة تلامسلا نقاط سحما.٥

.شةطوالخر على مكان يأ في الحبر يخطلتب تقم ولإ فقط، تلامسلا نقاط لمس اعاةمر يجب:يهبنت

.الحبر شةطوخر في دةجوالمو تلامسلا نقاط مع افقتوت يثبح هاعضو يتم اللون يةبهذ ساميرم بعةرأ من عةمجمو بهسشت تلامسلا نقاط. الطابعة بةعر في تلامسلا نقاط ضع الطابعة، داخل.٦

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

.الحبر شةطوخر يتبثت عادةبا قم.٨

.الخطأ سالةر تفاءخا من كدتأو لصوالو باب غلقأ.٩

.ىخرأ ةمر يلهغشتب وقم تجنلما يلغشت قفوفأ ،الخطأ سالةر تلقىت التز لإ نتك ذاا.١٠
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 HP DeskJet Ink Advantage 4670 يلغشت من تمكنتل احدة؛الو شةطوالخر ضعو تخدامسساو التهازا نككيمف شكلات،م يةأ شاتطوالخر حدىا لك بتبسس ذاا:ملاحظة
series فقط احدةو باعةط شةطوخر اسطةبو.

الحبر شةطولخر تطابقلا عدم شاكلم يححصتب قم

.٥١ صفحة في شاتطوالخر بدالتسا اجعر مات،المعلو من يدللمز. جديدة باعةط شةطوبخر هالبدتسا. تكعبطا مع افقةتوم غير باعةطلا شةطوخر

باعةطلبا تعلقةم شاكلم
فعله؟ يدتر الذي ما

)باعةطلا تعذرت( الصفحة باعةط عدم شاكلم حل

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  اًيئتلقا هالحو شكلةلما يصخشت لتحاو ساعدةم داةأ.

.نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالج تخدمسساهالحو هاملما باعةط بعدم تعلقةلما خطاءالأ شافكتسسا شكلاتم

.باعةطلا عدم وأ الطابعة تجابةسسا عدم حالة في جةتدرم شاداترا على احصل

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لإ قد:ملاحظة

باعةطلا بعدم تعلقت شاكلم لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

باعةطلا شاكلم حل

:يهف تييأ الذي يبتالتر سبح يلي ما بفجر باعة،طلا على قادر غير لتز ما ذاا. جالدر في رقو دجوو منو شغلةم الطابعة نأ من كدتأ

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

.الإتصال يلعفت من تحققف ا،ًيكلسلإ بالطابعة ًتصلام تريوبكملا كان ذاا. ىخرأ ةمر يلهصتو عادةاو الكابل بفصل قم ،USB كابل يقطر عن بالطابعة ًتصلام تريوبكملا كان ذاا.٢

.يلغشتلا يقافا يدق كانت ذاا وأ ًاتقمؤ العمل عن قفةتوم الطابعة كانت ذاا ما حدد.٣

.يلغشتلا يقافا يدق كانت ذاا وأ ًاتقمؤ العمل عن قفةتوم الطابعة كانت ذاا ما تحديدل

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

●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو المس وأ قفو انقرو ،عداداتالإ مزر انقر ثم ز،موالر يطشرلا تحفل سهلما وأ شاشةلا من يمنالأ يالعلو الجانب لىا شرأ 
.الطابعاتو ةجهزالأ ضعر قفو انقر ثم منو ، تحكملا

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

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

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

 .باعةطلا تظارنا قائمة تحفل تهعباط يتم ما ضعر حدد ثم بالطابعة، الخاص مزالر على يمنالأ سالماو ربز انقر وأ تجنلمبا الخاص مزالر على اًجدومز اًنقر انقر وأ.ب

.اتصال ندو الطابعة تخدامسسا وأ ًاتقمؤ باعةطلا قفتو اربجو يارتخا علامات دجوو عدم من كدتأ ،الطابعة القائمة في.ج

 .باعةطلا محاولة عدفأ, ييرغت يبأ قمت ذاا.د

.يةضاالافتر الطابعة على الطابعة بطض من تحقق.٤
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.يةضاالافتر الطابعة على الطابعة بطض من تحققلل

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

●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو المس وأ قفو انقرو ،عداداتالإ مزر انقر ثم ز،موالر يطشرلا تحفل سهلما وأ شاشةلا من يمنالأ يالعلو الجانب لىا شرأ 
.الطابعاتو ةجهزالأ ضعر قفو انقر ثم منو ، تحكملا

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

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

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

.يةضاالافتر الطابعة على يحةحصلا الطابعة بطض من كدتأ.ب

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

.يةضاالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلا الطابعة قفو يمنالأ سالماو ربز فانقر ية،ضاالافتر كالطابعة هاطبظ يدتر التي غير ىخرأ طابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدامسسا لحاو.د

.باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا يلغشت عدأ.٥

باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا يلغشت عادةلإ

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا ياءسشالأ حدىبا قم.أ

Windows 8.1 و Windows 8

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

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

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

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

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

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

Windows 7

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

ii.خدمات قفو اًجدومز اًنقر انقر.

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

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

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

Windows Vista

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

ii.خدمات قفو اًجدومز اًنقر انقر.

iii.خصائص قفو انقر ثم ،باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا خدمة قفو يمنالأ سالماو ربز انقر.
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iv.تلقائي تحديد من كدتأ, يلغشتلا عنو اربجو التي عام يببوتلا علامة في.

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

Windows XP

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

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

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

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

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدامسسا لحاو.ب

.تريوبكملا يلغشت عدأ.٦

.باعةطلا تظارنا قائمة غّفر.٧

باعةطلا تظارنا قائمة سحلم

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا ياءسشالأ حدىبا قم.أ

●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو المس وأ قفو انقرو ،عداداتالإ مزر انقر ثم ز،موالر يطشرلا تحفل سهلما وأ شاشةلا من يمنالأ يالعلو الجانب لىا شرأ 
.الطابعاتو ةجهزالأ ضعر قفو انقر ثم منو ، تحكملا

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

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

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

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

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

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

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

.الطابعة بطض عدأ ثم تكعببطا الطاقة يلصتو افحص

.محكم ٍنحو على بالطابعة الطاقة سلك يلصتو من كدتأ.١
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بالطاقة الطابعة يلصتو 1

يارتلا خذبمأ الإتصال 2

 خذبمأ الطابعة يلصتوب قم وأ بالطابعة محكم شكلب صلمو سلكلا نأ من تحقق ا،ًئيضم يكن لم ذافا. يةئهرباكلا الطاقة بلقتسست الطابعة نأ لىا شيري خضرأ ءضو دجوو من تحققو الطابعة داخل انظر.٢
.للطاقة خرأ

.الطابعة يلغشتل" يلغشت" رز على اضغط. الطابعة يلغشت يقافا لىا ذلك شيريف, مضاء غير كان ذاا. الطابعة على دجوالمو يلغشت رز لىا انظر.٣

.خرأ طاقة خذبمأ هاليصتوب قم ية،ئهرباكلا للطاقة الطابعة بالقتسسا عدم حالة في:ملاحظة

. شاتطوالخر لىا لصوالو باب سفلأ الطابعة جانب من الطاقة سلك افصل يل،غشتلا يدق الطابعة تكون ندماع.٤

.بالحائط دجوالمو يارتلا خذمأ عن الطاقة سلك افصل.٥

.يةنثا 15 تظرناو.٦

.بالحائط دجوالمو يارتلا خذبمأ ىخرأ ةمر الطاقة سلك يلصتوب قم.٧

. شاتطوالخر لىا لصوالو باب سفلأ الطابعة بجانب الطاقة سلك يلصتو عدأ.٨

.الطابعة يلغشتل يلغشت رز اضغط ا،ًيئتلقا الطابعة يلغشت يتم لم ذاا.٩

.ىخرأ ةمر الطابعة تخدامسسا لحاو.١٠

باعةطلا دةبجو تعلقت شاكلم حل

.نتنترالإ على صلاحهااو باعةطلا دةبجو تعلقةلما خطاءالأ شافكتسسا.باعةطلا دةبجو تعلقةلما شاكللما معظم لحل جةتدرم شاداترا

باعةطلا دةبجو تعلقت شاكلم لحل تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

 .يارتلا صلمو فصل وأ الطابعة عن يارتلا فصل بلق يلغشتلا رز باحصم نطفئي حتى تظرناو ، يلغشتلا رز تخدامسسبا الطابعة يلغشت يقافا على اًمدو صاحر باعة،طلا دةجو شاكلم نبجتل:ملاحظة
.الجفاف من يةمحم تكون يثح ف،شوكم غير ضعمو لىا شاتطوالخر يكتحر اءجرالإ هذا يحتيو

باعةطلا دةجو سينحتل

.HP نعص من يةلصالأ الحبر شاتطوخر تخدامكسسا من كدتأ.١

.دةالجو عداداتا سدلةنلما القائمة من باعةطلا دةجوو ،سائطو سدلةنلما القائمة من ناسبلما رقالو عنو تحديد من كدتألل باعةطلا برنامج افحص.٢

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

 حالة في باعةطلا شاتطوخر بدالتسا على صاحر. ٥٠ صفحة في ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص اجعر مات،المعلو من يدللمز. يللق شاتطوالخر في الحبر هل ىلتر ةالمقدر الحبر توياتسسم افحص.٣
.بها الحبر ىتوسسم انخفاض
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.رقالو عنو افحص.٤

.٦ صفحة في رقالو ياتسسساأ اجعر مات،المعلو من يدللمز. ®ColorLok بمعايير ميلتز الذي رقالو وأ ،HPرقو من يةلعا دةجو تخدمسسا باعة،طلل دةجو فضلأ على لللحصو

).تقدملما HP رصو رقو( HP Advanced Photo Paper تخدمسسا ر،الصو باعةط ندع تائجنلا فضلأ على. يهلع باعةطلبا متقو الذي رقالو اءتوسسا من ًادائم كدتأ

 في غبتر الذي رقالو فقط جخرأ باعة،طلل تعدادسسالا دجربم. جافو دبار مكان في ٍتوسسم سطح على غلقه حكاما عادةا يمكن يكيتسبلا يسك داخل صليالأ غلافه في الخاص رقالو ينتخزب قم
.رالصو رقو تجعد ندو ذلك ليحو يثح يكي،تسبلالا يسكلا لىا تخدامهسسا يتم لم الذي رالصو رقو عادةبا قم باعة،طلا من الانتهاء ندع. رالفو على تخدامهسسا

.شاتطوالخر بمحاذاة قم.٥

الطابعة برنامج خلال من باعةطلا شاتطوخر لمحاذاة

 نفس الةزبا قمت ذاا. جديدة شةطوخر يبكبتر فيها متقو ةمر كل في باعةطلا شاتطوخر محاذاة HP All-in-One نكم يطلب. دةالجو يةلعا تائجن شاتطوالخر محاذاة لك تضمن:ملاحظة
 عادةلإ تاجتح لن ثم منو باعة،طلا شةطوخر محاذاة قيم HP All-in-One جهاز تذكري. باعةطلا شاتطوخر محاذاة HP All-in-One نكم يطلب فلن يبها،كتر عادةاو باعةطلا شةطوخر
.باعةطلا شاتطوخر محاذاة

.رقالو جدر في A4 جمبح رقو وأ تخدمسسم غير سائلر رقو يلمحتب قم.أ

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

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد قفو انقر

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

.محاذاة رقةو باعةط الطابعة يتجر. هازلجا خدمات يببوتلا علامة ضمن باعةطلا شاتطوخر محاذاة قفو ،انقرباعةطلا اتدوأ قندوص في.د

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

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

الطابعة شاشة من الطابعة لمحاذاة

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

. اتدوأ المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.ب

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا ثم ،الطابعة محاذاة المس.ج
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.شاتطوالخر في الحبر نيقلل لم ذاا يةصيخشت صفحة بعطا.٦

الطابعة برنامج خلال من يةصيخشت صفحة باعةطل

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

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

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد قفو انقر

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

 .يةصيخشتلا الصفحة في دسوالأو صفرالأو انيجورالأو رقزالأ اللون من كل بعاتمر افحص. يصخشت صفحة باعةطل هازلجا يرتقار يببوتلا علامة على يةصيخشت ماتمعلو باعةط قفو انقر.د
 .اًيئتلقا شاتطوالخر نظفف بعاتالمر في قط حبر دجوو عدم حالة في وأ داءسولاو نةالملو بعاتالمر في اًطخطو تكظحملا حالة في

الطابعة ضعر شاشة خلال من يةصيخشت صفحة باعةطل

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

 . اتدوأ المس الطابعة، في تحكملا حةلو من.ب

.باعةطلا دةجو يرتقر بلمس قم.ج

.بعاتالمر من دسوالأ الحبرو اللون فيها يفقد اءجزأ وأ اًطخطو يةصيخشتلا الصفحة تهرظأ ذاا, اًيئتلقا باعةطلا شاتطوخر نظف.٧

الطابعة برنامج من الحبر شاتطوخر يفظنتل

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

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

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد قفو انقر

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

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

الطابعة شاشة من باعةطلا سأر يفظنتل

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

. اتدوأ المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.ب

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا ثم ،يفةظنلا يشطاالخر المس.ج

 العديد يححصت في ساعدتكم يمكنها ساعدةم اتدوأو ماتمعلو يبالو قعمو فريو.  www.hp.com/support رز. HP بدعم اتصل شكلة،لما باعةطلا شاتطوخر يفظنت يحل لم ذاا
.الفني بالدعم الإتصال لحو ماتمعلو على لللحصو  HP اتصال جهات يخص شيء كل على انقر ثم تك،قطنم/بلدك حدد بة،لالمطا ندع. شائعةلا الطابعة شاكلم من
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)OS X( باعةطلا دةجو سينحتل

.HP نعص من يةلصأ شاتطوخر تخدامكسسا من كدتأ.١

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

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

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

.رقالو عنو افحص.٤

.٦ صفحة في رقالو ياتسسساأ اجعر مات،المعلو من يدللمز®. ColorLok يارعبم متلتز التي راقوالأ وأ دةالجو عالي HP رقو تخدمسسا باعة،طلل دةجو فضلأ على لللحصو

).تقدملما HP رصو رقو( HP Advanced Photo Paper تخدمسسا ر،الصو باعةط ندع تائجنلا فضلأ على. يهلع باعةطلبا متقو الذي رقالو اءتوسسا من ًادائم كدتأ

 في غبتر الذي رقالو الةزبا قم باعة،طلل تعدادسسالا دجربم. جافو دبار مكان في ٍتوسسم سطح على غلقه حكاما عادةا يمكن يكيتسبلا يسك داخل صليالأ غلافه في الخاص رقالو ينتخزب قم
.رالصو رقو تجعد ندو ذلك ليحو. يكيتسبلالا يسكلا لىا تخدامهسسا يتم لم الذي رالصو رقو عادةبا قم باعة،طلا من الانتهاء ندع. رالفو على فقط تخدامهسسا

.الطابعة شاتطوخر بمحاذاة قم.٥

البرنامج خلال من باعةطلا شاتطوخر لمحاذاة

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

.HP Utility تحفا.ب

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

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP DeskJet Ink Advantage 4670 series حدد.ج

).محاذاة( Align قفو انقر.د

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

.الدعم و ماتالمعلو ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.و

.بارتخا صفحة باعةطب قم.٦

بارتخا صفحة باعةطل

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

.HP Utility تحفا.ب

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

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP DeskJet Ink Advantage 4670 series حدد.ج

).بارتخا صفحة( Test Page قفو انقر.د

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

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

.نةالملو بعاتالمر وأ نصلا من دةمفقو اءجزأ وأ اًطخطو يةصيخشتلا الصفحة تهرظأ ذاا ا،ًيئتلقا باعةطلا شاتطوخر نظف.٧
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اًيئتلقا باعةطلا سأر يفظنت اتخطو

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

.HP Utility تحفا.ب

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

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP DeskJet Ink Advantage 4670 series حدد.ج

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

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

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

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

.الدعم و ماتالمعلو ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.و

عاتبوطالم على الحبر تلطخ شاكلم حل

 كامل عادي رقو يلمتح يجب. هالكمالإ دقائق عدة يةلمعلا هذه قتغرسست.  اًلإحق باعةطلا ندع بالطابعة ضالعر شاشة من الحبر تلطخ يفظنت يفةظو تخدامسسا لفحاو بالحبر، عاتبوطالم حدىا تلطخت ذاا
.قتالو هذا في يةعيبط يكينيكالما يلغشتلا عن ناتجةلا اتصوالأ. يفظنتلا يةلعم خلال مامللأو للخلف يكهتحر يتمسو جمالح

.دخالالإ جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.١

. اتدوأ المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.٢

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعّتا ،الصفحات يخطلت يفظنت المس.٣

 HP طابعة برنامج تحفا اجعر المضمن، يبالو خادم وأ البرنامج لىا لصوللو). EWS( نّالمضم يبالو خادم تخدامسسبا وأ HP طابعة برنامج تخدامسسبا ًيضاأ بهذا يامقلا نككيم:ملاحظة
(Windows( ٦١ صفحة في المضمن يبالو ملقم تحف وأ ١٢ صفحة في.

سخنلا شاكلم

.نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالج تخدمسسا.صلاحهااو سخنلا خطاءأ شافكتسسا

.نخفضةم عاتبوطالم دةجو كانت ذاا وأ سخةنلا شاءنا عدم حالة في جةتدرم شاداترا على احصل

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالجات تكون لإ قد:ملاحظة

٢٧ صفحة في نناجحينلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت

الضوئي سحلما شاكلم

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  اًيئتلقا هالحو شكلةلما يصخشت لتحاو ساعدةم داةأ.

.نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالج تخدمسساسحلما شكلاتم حل

.نخفضةم رةّالمصو نداتتسلما دةجو كانت وأ اًيئضو نداتتسلما سحم يكلع تعذر ذاا جةتدرم شاداترا على احصل
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.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لإ قد:ملاحظة

٢٧ صفحة في نناجحينلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت

الفاكس شاكلم
 في جةالمدر الفاكس عداداتا بفحص فقم ها،لباقتسساو ساتكالفا سالرا في شاكلم اجهتو لتز ماو بارتخالا نجح ذاا. الفاكس عدادبا تعلقت شكلةم ناكه كانت ذاا مما تحققلل الفاكس بارتخا يلغشتب ًولإأ قم
.عداداتالإ صحة من تحققلل يرتقرلا

الفاكس بارتخا يلغشتب قم

 ميقو. الطابعة على الفاكس عدادا كمالا بعد فقط بارتخالا هذا اءجربا قم. يحةصح يقةبطر هالباقتسساو ساتكالفا سالرا جلأ من عدادهاا صحة من كدتأللو الطابعة حالة لفحص الفاكس عدادا بارتخا نككيم
:تاليلبا بارتخالا

الفاكس ةجهزأ فحص●

بالطابعة يححصلا هاتفلا سلك يلصتو من تحققلا●

يححصلا نفذلمبا هاتفلا سلك يلصتو من تحققلا●

الرقم طلب نغمة عن بحثلا●

بك الخاص هاتفلا خط يلصتو حالة بارتخا●

شطن هاتف خط عن بحثلا●

للطابعة تحكملا حةلو خلال من الفاكس عدادا بارتخلإ

.بكتكم وأ بمنزلك الخاصة عدادالإ شاداترلإ اًفقو هالباقتسساو ساتكالفا سالرلإ الطابعة عدادبا قم.١

.بارتخالا بدء بلق دخالالإ جدر في كامل جمبح رقو يلمتحو الحبر شاتطوخر يتبثت من كدتأ.٢

 .شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا ثم ،عدادالإ معالج المس ، عدادا المس ،الفاكس شاشة من.٣

.اًيرتقر بعطتو ضالعر شاشة على بارتخالا حالة ضبعر الطابعة متقو

.يرتقرلا اجعةبمر قم.٤

.دناهأ دةارالو لالحلو اجعر الفاكس، بارتخا شلف حالة في●

شافكتسسلإ HP معالج تخدامسسا اًيضأ نككيم. يرتقرلا في جةالمدر الفاكس عداداتا صحة من كدتأف ها،لباقتسساو ساتكالفا سالرا في شاكلم اجهتو لتز ماو الفاكس بارتخا نجح ذاا●  
.نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ

الفاكس بارتخا شلف حالة في به يامقلا يجب الذي ما

 من سمق يأ ؤيةلر يرتقرلا بفحص قم المفصلة، ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو. الخطأ لحو يةسسساأ ماتمعلو على لللحصو يرتقرلا اجعةبمر فقم بار،تخالا هذا شلفو للفاكس بارتخا اءجربا قمت ذاا
.لتهامحاو يمكن لحلو على لالحصو جلأ من سمقلا هذا في الملائم عضوالمو اجعر ثم شل،ف بارتخالا

"الفاكس ةجهزأ بارتخا" شلف

 .الطاقة ّلشغ ثم ية،نثا الطاقة سلك يلصتوب قم يلة،لق انثو بعد. الطابعة خلف عن الطاقة سلك افصل ثم الطابعة تحكم حةلو على دجوالمو) الطاقة رز(  على بالضغط الطابعة يلغشت يقافبا قم●
.سمقلا هذا في دةجوالمو شكلاتلما حل ماتمعلو اجعةبمر قم ،ًيةنثا بارتخالا شلف ذاا. ًيةنثا بارتخالا اءجربا قم

.شكلةم نالكه تكون لإ قد نجاح،ب سلمهت وأ فاكس سالرا على اًقادر نتك ذاا. بالهقتسسا وأ بارتخا فاكس سالرا لحاو●

اءجرا وأ فاكس بالقتسسا ثلم ى،خرأ مهمة كمالبا ًشغولإم يسل هازلجا نأ من كدتأف ،)HP Utility OS X من وأ( Windows( الفاكس عدادا معالج( من بارتخالا يلغشت ندع●  
.بارتخالا اءجرا بلق قفةتوم بحصتو همةلما يتهنت حتى تظرنا شغولة،م الطابعة كانت ذاا. شغولةم الطابعة نأ لىا شيرت سالةر عن ًاثبح شاشةلا افحص. سخنلا
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 بعد. هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز هاتفلا سلك تخدمسست لم ذاا. الطابعة مع ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسا من كدتأ●
.ًيةنثا الفاكس بارتخا اءجربا قم الطابعة، مع ودالمز هاتفلا سلك يلصتو

يلصتوب وقم سمقالم الةزا لحاو). بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقالم. (الفاكس سالرا في شاكلم لىا هذا دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذاا●  
.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم ًةباشرم الطابعة

سالرا في شكلاتم لىا ضتعرت نكأو شلفلا في الفاكس ةجهزأ بارتخا تمرسسا ذاا. فاكس سالرلإ الطابعة هيزتج منو جحني نهأ من كدتألل ًيةنثا الفاكس بارتخا اءجربا قم ليها،ا ضتعرت شكلةم يةأ بحل يامقلا بعد  
 قم بة،لالمطا ندع. شائعةلا الطابعة شاكلم من العديد يححصت في ساعدتكم نككيم ساعدةم اتدوأو ماتمعلو يبالو قعمو فريو.  www.hp.com/support رز. HP بدعم فاتصل الفاكس،

.الفني بالدعم الإتصال لحو ماتمعلو على لللحصو  HP اتصال جهات يخص شيء كل قفو انقر ثم نطقة،لما/بلدلا يارتخبا

"بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم تصللما الفاكس" بارتخا شلف

.منأ شكلب بتثم هاتفلا سلك نأ من كدتألل الطابعةو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم بين صلةالو افحص●

 بعد. هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز هاتفلا سلك تخدمسست لم ذاا. الطابعة مع ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسا من كدتأ●
.ًيةنثا الفاكس بارتخا اءجربا قم الطابعة، مع ودالمز هاتفلا سلك يلصتو

 ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا. يحصح شكلب الحائط في دجوالمو هاتفلا بسقبم الطابعة يلصتوب قمت قد نكأ من كدتأ●
 .للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر ه،بارتخاو الفاكس عدادا لحو يدالمز تعلم

يلصتوب وقم سمقالم الةزا لحاو). بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقالم. (الفاكس سالرا في شاكلم لىا هذا دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذاا●  
.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم ًةباشرم الطابعة

امويقول هاتفلا كةشرب الإتصال قم الطلب، نينر سمعت لإ نتك ذاا. الطلب نغمة بفحص قم ثم للطابعة تخدمهسست الذي بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم لىا هاتف سلكو يعمل هاتف يلصتو لحاو●  
.الخط بفحص

.شكلةم نالكه تكون لإ قد نجاح،ب سلمهت وأ فاكس سالرا على اًقادر نتك ذاا. بالهقتسسا وأ بارتخا فاكس سالرا لحاو●

.فاكس سالرلإ الطابعة هيزتج منو جحني نهأ من كدتألل ًيةنثا الفاكس بارتخا اءجربا قم ليها،ا ضتعرت شكلةم يةأ بحل يامقلا بعد

"الفاكس في يححصلا نفذلمبا تصلم هاتفلا سلك" بارتخا شلف

 سلك يلصتو بعد. هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز هاتفلا سلك تخدمسست لم ذاا. الطابعة مع ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسا من كدتأ
.ًيةنثا الفاكس بارتخا اءجربا قم الطابعة، مع ودالمز هاتفلا

 الطابعة يلصتوب وقم سمقالم الةزا لحاو). بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقالم. (الفاكس سالرا في شاكلم لىا هذا دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذاا
.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم ًةباشرم

يححصلا نفذلمبا هاتفلا سلك يلصتوب قم

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.١

هازبج يلصتولا في لإا EXT-2 نفذم تخدامسسا يجب لإ. ساتكالفا بالقتسسا وأ سالرا نككيم لإ بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم يلصتولل EXT-2 نفذم تخدامكسسا حالة في:ملاحظة  
.دالر لةأ ثلم خر،أ
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للطابعة الخلفي نظرلما  ١-٩ شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

"LINE-1" نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا2

.هالباقتسساو ساتكالفا سالرلإ ةجاهز الطابعة نأ منو نجاحه من كدتألل ًيةنثا الفاكس بارتخا يلغشتب قم ،LINE-1 يهلع بتوكالم نفذلمبا هاتفلا سلك يلصتو بعد.٢

.بالهقتسسا وأ بارتخا فاكس سالرا لحاو.٣

"الفاكس جهاز مع هاتفلا سلك من يححصلا عنولا تخدامسسا" بارتخا شلف

 للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا هاتفلا سلك طرفي حدأ يلصتو يجب. بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم يلصتولل الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسا من كدتأ●
.شكللا في موضح هو كما بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم خرالأ فالطر يلصتوو

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

"LINE-1" نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا2

تفظتح التي يةئهرباكلا اتدوالأ دعاتتوسسم من صلةو اءشر نككيم. لالطو لزيادة سلكين من مكون هاتف سلك  تخدامسسا نككيمف كاف، غير الطابعة مع ودالمز هاتفلا سلك لطو كان ذاا  
.هاتفلا بملحقات

.منأ شكلب بتثم هاتفلا سلك نأ من كدتألل الطابعةو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم بين صلةالو افحص●

 بعد. هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز هاتفلا سلك تخدمسست لم ذاا. الطابعة مع ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسا من كدتأ●
.ًيةنثا الفاكس بارتخا اءجربا قم الطابعة، مع ودالمز هاتفلا سلك يلصتو

يلصتوب وقم سمقالم الةزا لحاو). بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقالم. (الفاكس سالرا في شاكلم لىا هذا دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذاا●  
.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم ًةباشرم الطابعة
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"الرقم طلب نغمة على فتعرلا" بارتخا شلف

هاتف،لا خط عن شيء كل بفصل قم شكلة،م ببست ىخرالأ ةجهزالأ كانت ذاا ما شافتكلإ. بارتخالا شلف ببست قد الطابعة، تخدمهسست الذي هاتفلا خط نفس تخدمسست التي ى،خرالأ ةجهزالأ●  
اءجرا عدأو ةمر كل اًاحدو عادتهاا لحاو شاكل،لما ببسي كثرأ وأ ةجهزالأ من احدو جهاز يكون ندهاع ى،خرالأ ةجهزالأ نبدو الطلب نغمة عن شفكلا بارتخا نجح ذاا. ًيةنثا بارتخالا اءجربا قم ثم  
.شكلةلما ببسي الذي هازلجا على فتعرت حتى ة،مر كل بارتخالا

امويقول هاتفلا كةشرب الإتصال قم الطلب، نغمة سمعت لإ نتك ذاا. الطلب نغمة بفحص قم ثم للطابعة تخدمهسست الذي بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم لىا هاتف سلكو يعمل هاتف يلصتو لحاو●  
.الخط بفحص

 ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا. يحصح شكلب الحائط في دجوالمو هاتفلا بسقبم الطابعة يلصتوب قمت قد نكأ من كدتأ●
.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم

يلصتوب وقم سمقالم الةزا لحاو). بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقالم. (الفاكس سالرا في شاكلم لىا هذا دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذاا●  
.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم ًةباشرم الطابعة

 وأ ساتكالفا سالرا في شاكللما ذلك ببسي لإ. بارتخالا شلف في ذلك ببستي فقد ،)الخاص عالفر بادلت( PBX نظمةأ بعض ثلم عادية، طلب نغمة تخدمسسي لإ هاتفلا نظام كان ذاا●
.الفاكس بارتخا بالقتسسا وأ سالرا لحاو. هالباقتسسا

 نأ الممكن منو بارتخالا شلفي قد يح،صح غير شكلب طبوضم وأ طبوضم غير نطقةلما/بلدلا عدادا كانت ذاا. تكقطنم/بلدكل ناسبم شكلب نطقةلما/بلدلا عدادا بطض من كدتألل بالفحص قم●
.هالباقتسساو ساتكالفا سالرا في شاكلم لىا ضتعرت

 .الطلب نغمة لىا صغاءبالإ قم ثم بالخط يناظرت هاتف يأ يلصتوب قم قمي،ر هاتفلا خط نأ من كدتألل. هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا يعطتسست فلن لإاو يناظرت هاتف بخط الطابعة يلصتو من كدتأ●
.بالهقتسسا وأ الفاكس سالرا لحاو ثم يناظرت هاتف بخط الطابعة يلصتوب قم. يةقمالر اتفهولل أًّمعد هاتفلا خط يكون قد عادية، طلب نغمة تصو سمعت لإ نتك ذاا

 بعد. هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا من تمكنت لإ فقد الطابعة لىا بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز هاتفلا سلك تخدمسست لم ذاا. الطابعة مع ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسا من كدتأ●
.ًيةنثا الفاكس بارتخا اءجربا قم الطابعة، مع ودالمز هاتفلا سلك يلصتو

اتفهولا كةشرب فاتصل شل،فلبا الطلب نغمة عن شفكلا بارتخا تمرسسا ذاا. فاكس سالرلإ الطابعة هيزتج منو جحني نهأ من كدتألل ًيةنثا الفاكس بارتخا اءجربا قم ليها،ا ضتعرت شكلةم يةأ بحل يامقلا بعد  
.هاتفلا خط فحص منهم اطلبو

"الفاكس خط حالة بارتخا" شلف

 .الطلب نغمة لىا صغاءبالإ قم ثم بالخط يناظرت هاتف يأ يلصتوب قم قمي،ر هاتفلا خط نأ من كدتألل. هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا يعطتسست فلن لإاو يناظرت هاتف بخط الطابعة يلصتو من كدتأ●
.بالهقتسسا وأ الفاكس سالرا لحاو ثم يناظرت هاتف بخط الطابعة يلصتوب قم. يةقمالر اتفهولل أًّمعد هاتفلا خط يكون قد عادية، طلب نغمة تصو سمعت لإ نتك ذاا

.منأ شكلب بتثم هاتفلا سلك نأ من كدتألل الطابعةو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم بين الإتصال افحص●

 ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا. يحصح شكلب الحائط في دجوالمو هاتفلا بسقبم الطابعة يلصتوب قمت قد نكأ من كدتأ●
.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم

هاتف،لا خط عن شيء كل بفصل قم شكلة،م ببست ىخرالأ ةجهزالأ كانت ذاا ما شافتكلإ. بارتخالا شلف ببست قد الطابعة، تخدمهسست الذي هاتفلا خط نفس تخدمسست التي ى،خرالأ ةجهزالأ●  
.ًيةنثا بارتخالا اءجربا قم ثم

 حتى ة،مر كل بارتخالا اءجرا عدأو ةمر كل اًاحدو عادتهاا لحاو شاكل،لما ببسي كثرأ وأ ةجهزالأ من احدو جهاز يكون ندهاع ى،خرالأ ةجهزالأ نبدو الفاكس خط ضعو بارتخا نجح ذاا—
.شكلةلما ببسي الذي هازلجا على فتعرت

.سمقلا هذا في دةارالو شكلاتلما حل ماتمعلو اجعةمر تابعةبم وقم شطن هاتف بخط الطابعة يلصتوب قم ى،خرالأ ةجهزالأ غير من الفاكس خط ضعو بارتخا شلف حالة في—

يلصتوب وقم سمقالم الةزا لحاو). بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقالم. (الفاكس سالرا في شاكلم لىا هذا دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذاا●  
.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم ًةباشرم الطابعة

 بعد. هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا من تمكنت لإ فقد بالطابعة بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من يلصتولل ودالمز هاتفلا سلك تخدمسست لم ذاا. الطابعة مع ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسا من كدتأ●
.ًيةنثا الفاكس بارتخا اءجربا فقم الطابعة، مع ودالمز هاتفلا سلك يلصتو
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سال،رالإ في شاكلم اجهتو نتأو شلفلبا الفاكس خط حالة بارتخا تمرسسا ذاا. فاكس سالرلإ الطابعة هيزتج منو جحني نهأ من كدتألل ًيةنثا الفاكس بارتخا اءجربا قم ليها،ا ضتعرت شكلةم يةأ بحل يامقلا بعد  
.هاتفلا خط فحص منهم اطلبو اتفهولا كةشرب فاتصل

.صلاحهااو الفاكس خطاءأ شافكتسسا

.نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالج تخدمسسا.صلاحهااو الفاكس خطاءأ شافكتسسا

.بك الخاص تريوبكملا لىا ساتكالفا سالرا وأ هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا في شاكللما حل

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالجات تكون لإ قد:ملاحظة

المحددة الفاكس شاكلم يرتحرل تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

ها؟جهاتو التي الفاكس شكلةم هي ما

مكانها في ستيل سماعةلا ًادائم شاشةلا ضتعر

 غير الطابعة مع ودالمز هاتفلا سلك لطو كان ذاا. لديك هاتفلا بخط الطابعة يلصتول بالطابعة فقالمر سلكين من المكون هاتفلا سلك تخدامسسا من كدتأ. هاتفلا سلك من الخاطئ عنولا تخدمسست●
.هاتفلا بملحقات تفظتح التي يةئهرباكلا اتدوالأ دعاتتوسسم من صلةو اءشر نككيم. لالطو لزيادة لطوأ هاتف سلك  تخدامسسا نككيمف كاف،

 )بالطابعة تصلةم غير لكنهاو هاتفلا خط نفس على جدتو اتفهو( يةعالفر اتفهولا تخدامسسا عدم من كدتأ. تخدامسسالا يدق تكون قد الطابعة مع هاتفلا خط نفس تخدمسست التي ى،خرالأ ةجهزالأ●
نتك ذاا وأ مكانها، في هاعضو يتم لم عيفر هاتف سماعة ناكه كانت ذاا هالباقتسساو ساتكالفا سالرلإ الطابعة تخدامسسا نككيم لإ ثال،لما يلبس على. مكانها في هاعضو من كدتأ كما ى،خرأ ةجهزأ وأ  
.نتنترالإ لىا لصوللو وأ ونيلكترالإ يدالبر سالرلإ هاتفي باتصال تريوبكم دممو تخدمسست

هالباقتسساو ساتكالفا سالرا في شاكلم الطابعة اجهتو

 حكامبا الطاقة سلك يلصتو من كدتأ. الطابعة يلغشت يقافا لىا ذلك شيريف مضاء، غير) الطاقة رز(  كانو غةفار شاشةلا كانت ذاا. الطابعة ضعر شاشة لىا انظر. الطابعة يلغشت من كدتأ●
.الطابعة يلغشتل) الطاقة رز(  على اضغط. الطاقة خذبمأو بالطابعة

.يلغشتلا بعد ئةيتهلبا يامهاق ناءثأ هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا من الطابعة تمكنت لإ. بالهقتسسا وأ الفاكس سالرا بلق دقائق خمس لمدة تظارنبالإ HP توصي الطابعة، يلغشت بعد
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 للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا هاتفلا سلك طرفي حدأ يلصتو يجب. بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم يلصتولل الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسا من كدتأ●
.شكللا في موضح هو كما بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم خرالأ فالطر يلصتوو

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

"LINE-1" نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا2

تفظتح التي يةئهرباكلا اتدوالأ دعاتتوسسم من صلةو اءشر نككيم. لالطو لزيادة سلكين من مكون هاتف سلك  تخدامسسا نككيمف كاف، غير الطابعة مع ودالمز هاتفلا سلك لطو كان ذاا  
.هاتفلا بملحقات

 جلأ من يةلالمح اتفهولا كةشرب اتصل الطلب، نغمة سماع عدم ندع. الطلب نغمة بفحص قم ثم للطابعة تخدمهسست الذي بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم لىا هاتف سلكو يعمل هاتف يلصتو لحاو●
.الخدمة طلب

 هاتف سماعة ناكه كانت ذاا هالباقتسساو ساتكالفا سالرلإ الطابعة تخدامسسا نككيم لإ ثال،لما يلبس على. تخدامسسالا يدق الطابعة، ثلم هاتفلا خط نفس تخدمسسي خر،أ جهاز ناكه يكون نأ يمكن●
.نتنترالإ لىا لصوللو وأ ونيلكترالإ يدالبر سالرلإ هاتفي باتصال تريوبكم دممو تخدمسست نتك ذاا وأ مكانها، في هاعضو يتم لم عيفر

 فلا ،خطأ ناكه كان ذاا. هالح يقةطرو شكلةلما لحو ماتمعلو فرتو خطأ سالةر ناكه كانت ذاا ما ىلتر تريوبكملا جهاز وأ شاشةلا افحص. الخطأ ببست ىخرأ يةلعم ناكه كانت ذاا ما فةلمعر تحقق●
.الخطأ حالة حل يتم حتى بالهقتسسا وأ الفاكس سالرا للطابعة يمكن

 خلال من هاتفلا بخط تالصو دةجو من تحققلبا قم. بالهقتسساو الفاكس سالرا في شاكلم ببست قد) ضاءضو بها( يفةعض دةبجو تصو مع هاتفلا طخطو. اًششوم هاتفلا خط يلصتو يكون قد●
 الفاكس سالرا لحاوو) ECM( خطاءالأ يححصت ضعو يلغشت قفوفأ يش،شوت يلأ سماعك حالة في. ىخرأ ضاءضو وأ يششوت يأ لىا والاسستماع بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم هاتفلا يلصتو
.اتفهولا كةشرب فاتصل شكلة،لما تتمرسسا ذاا. ٣٢ صفحة في) خطاءالأ يححصت ضعو في فاكس سالرا انظر ؛ECM عداداتا ييرغت عن ماتمعلو على لللحصو. ًيةنثا بالهقتسساو

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. نجاحب هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا من تمكنت لن نكفا, لإاو DSL مرشح يلصتو من كدتأف ،)DSL( قمير كشترم خط خدمات تخدمسست نتك ذاا●

 لإ نتك ذاا. الطلب نغمة لىا صغاءبالإ قم ثم بالخط يناظرت هاتف يأ يلصتوب قم قمي،ر هاتفلا خط نأ من كدتألل. يةقمالر اتفهولل ّالمعد بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم الطابعة اتصال عدم من كدتأ●
.يةقمالر اتفهولل أًّمعد هاتفلا خط يكون قد عادية، طلب نغمة تصو سمعت

هاتفلا تخدامسسلإ المخصص نفذلمبا الطابعة يلصتو من كدتأ ،)ISDN( تكاملةلما يةقمالر الخدمات بكةسش لخدمة وأ) PBX( خاصة يةعفر بدالة نظامل طرفي لمحو/لمحو تخدمسست نتك ذاا●  
.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. الفاكسو

 خط على اًيجضج ببسي نهأ الممكن فمن يح،صح شكلب اًرضمؤ DSL دممو يكن لم ذاا. يحصح شكلب اًرضمؤ DSL دممو يكون لإ قد ،DSL خدمات مع هاتفلا خط كشارت الطابعة كانت ذاا●
بسقم في هاتف يلصتو يقطر عن هاتفلا خط في تالصو دةجو من تحققلا نككيم. بالهقتسساو الفاكس سالرا في شكلاتم ببست قد) ضاءضو( يفةعض دةبجو تصو مع هاتفلا طخطو. هاتفلا  
 عادةبا قم. قلالأ على يقةقد 15 لمدة اًيكل هرباءكلا بفصلو DSL دممو يلغشت يقافبا قم ا،ًيجضج سمعت نتك ذاا. خرأ يششوت يأ وأ اصلتوم يششوت يأ لىا نتصتلاو بالحائط دجوالمو هاتفلا
.ًيةنثا الطلب نغمة لىا بالإسستماع قم ثم DSL دممو يلغشت

.يةلمعلا هذه ارتكرب قم ها،لباقتسساو ساتكالفا سالرا عن الطابعة قفتتو ذاا. بلقتسسلما في يةنثا هاتفلا خط في ًشايشوت تلاحظ بمار:ملاحظة
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.الدعم جلأ من DSL خدمة ودمز اجعر ،DSL دممو يلغشت يقافا لحو ماتمعلو على لللحصو. اتفهولا كةشرب فاتصل ا؛ًششوم اليز ما الخط كان ذاا

يلصتوب وقم سمقالم الةزا لحاو). بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقالم. (الفاكس سالرا في شاكلم لىا هذا دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذاا●  
.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم ًةباشرم الطابعة

ساتكالفا سالرا يمكنها لكنو ساتكالفا بالقتسسا للطابعة يمكن لإ

.٣٩ صفحة في ةمميز نةلر دالر نينر يقةطر ييرغت اجعر مات،المعلو من يدلمز.  الرنات كافة لىا الطابعة في المميز نينالر ةميز بطض من كدتأ المميز، نينالر خدمة تخدامسسا عدم ندع●

بالقتسسا اجعر ،ًيدويا ساتكالفا بالقتسسا لحو ماتمعلو على لللحصو. الفاكس تلامسسبا الطابعة متقو لإ لإ،ا ؛ًيدويا ساتكالفا بالقتسسا لىا تاجحتف ، يلغشتلا يقافا لىا تلقائيلا دالر بطض ندع●  
.٣٢ صفحة في ًيدويا فاكس

 على سكفنب دللر ًاجداتوم تكون نأ يجب نهأ يعني هذا. اًيئتلقا يسلو ًيدويا ساتكالفا بالقتسسا جبيف الفاكس، لمكالمات تخدمهسست الذي هاتفلا رقم نفس على الصوتي يدالبر خدمة لديك كان ذاا●
ساتكالفا بالقتسسا لحو ماتمعلو على لللحصو. يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر صوتي، يدبر خدمة لديك يكون ندماع الطابعة عدادا يةفيك عن يدالمز على فتعر. دةارالو الفاكس مكالمات  
.٣٢ صفحة في ًيدويا فاكس بالقتسسا اجعر ،ًيدويا

بالقتسسا لىا عدادهاا تم التي دمالمو ةجهزأ. ًيائتلقا ساتكالفا بالقتسسا لىا دمالمو مع ودالمز البرنامج بطض عدم من كدتأف الطابعة، مع هاتفلا خط نفس على هاتفي باتصال تريوبكم دممو لديك كان ذاا●  
.الفاكس مكالمات بالقتسسا من الطابعة تمكنت لإ فلذلك دة،ارالو ساتكالفا كافة بالقتسسلإ هاتفلا خط تخدمسست ا،ًيئتلقا ساتكالفا

:يةلتالا شاكللما حدىلإ ضتعرت فقد الطابعة؛ مع هاتفلا خط نفس على المكالمات على دللر لةأ لديك كان ذاا●

.الطابعة مع ناسبتم غير يحصح غير شكلب ةّمعد المكالمات على دالر لةأ تكون قد—

.الفاكس سالرا لةأ اتصال قطعُي نأ الممكن منو الفاكس، نغمات شفكب للطابعة سمحت لإ جةبدر ًجدا بةخصا وأ ًجدا يلةطو ةالصادر تكلسار تكون قد—

 على دللر يةقمالر لإتالأ في شائعة شكلةلما هذه نا. الفاكس نغمات شفكب للطابعة سماحلل بك الخاصة ةالصادر سالةالر بعد ءهدولل كاف قتو المكالمات على دالر لةأ لدى جديو لإ قد—
.المكالمات

:شاكللما هذه حل على ساعدكت قد يةلتالا عمالالأ

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر بالطابعة، ًةباشرم المكالمات على دالر لةأ يلصتو لحاو الفاكس، لمكالمات تخدمهسست الذي هاتفلا خط نفس على المكالمات على دالر لةأ لديك كان ذاا—

.٣٢ صفحة في فاكس بالقتسسا اجعر ،ًيائتلقا ساتكالفا بالقتسسلإ الطابعة عدادا لحو ماتالمعلو على لللحصو. اًيئتلقا ساتكالفا بالقتسسلإ الطابعة بطض من كدتأ—

.٣٩ صفحة في دالر بلق الرنات عدد بطض اجعر مات،المعلو من يدللمز. المكالمات على دالر لةأ من كبرأ رنات عدد لىا دللر رنات عدادا بطض من كدتأ—

.شكلةلما ببس المكالمات على دالر لةأ تكون قد المكالمات، على دالر لةأ ندو بالهقتسسا وأ الفاكس سالرا يعطتسست نتك ذاا. الفاكس بالقتسسا لحاو ثم المكالمات على دالر لةأ بفصل قم—

 كاتر. سالةالر يلجست ندع نخفضم تصو ىتوسسبمو بطءب تكلم. اًبيتقر انثو 10 قتغرسست سالةر يلجستب قم. ىخرأ ةمر ةالصادر تكلسار يلجستب وقم المكالمات على دالر لةأ يلصتو عدأ—
.ًيةنثا الفاكس بالقتسسا لحاو. هذا تسكولا قتو يلجست ناءثأ يةفلالخ في يجضج يأ جديو لإأ يجب. يةتالصو سالةالر نهاية في قلالأ على تسكولا من انثو 5

.هاصحفتت لكي ىخرأ ةمر سالةالر لىا تمعسست نأ من تاكد. ةالصادر سالةالر نهاية في سجللما تسكولبا يةقمالر المكالمات على دالر لإتأ بعض تفظتح لإ قد:ملاحظة

نخفضي فقد نافذ،لما تعددم سسيمقتلا حدةو قندوص وأ هاتفي، باتصال تريوبكم دممو المكالمات، على دالر لةأ ثلم هاتف،لا ةجهزأ من ىخرالأ اعنوالأ مع هاتفلا خط نفس كشارت الطابعة كانت ذاا●  
بالقتسسا ناءثأ شاكلم للفاكس نخفضةم ةشارا ببست قد. هاتفلا لطو تمديدل ماللاز من كثرأ كابلات يلصتو وأ سمقالم تخدامسسا ندع اًيضأ ةشارالإ ىتوسسم نخفضي قد. الفاكس ةشارا ىتوسسم  

.الفاكس

ةجهزالأ نبدو نجاحب ساتكالفا سلمت يعطتسست نتك ذاا. الفاكس بالقتسسا لحاو ثم هاتف،لا خط من الطابعة عدا ما ةجهزالأ كل افصل ما، شكلةم ببسي ىخرالأ ةجهزالأ حدأ كان ذاا مما تحققلل  
.شكلةلما ببسي الذي هازلجا تحدد حتى ة،مر كل في الفاكس بالقتسساو اًجهاز ًاجهاز ةجهزالأ ضافةا لحاو شكلة؛لما ببس هو كثرأ وأ ًاجهاز نأ يعني هذاف ىخرالأ

 مات،المعلو من يدلمز. بهسسنات لكي طةبوضم الطابعة في المميز نينالر ةميز نأ من كدتأف ،)اتفهولا كةشر خلال من المميز نينالر خدمة تخدامسسبا( هاتفلاو الفاكس برقم خاص نينر ذجنمو لديك كان ذاا●
.٣٩ صفحة في ةمميز نةلر دالر نينر يقةطر ييرغت اجعر
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ساتكالفا بالقتسسا يمكنها لكنو ساتكالفا سالرا للطابعة يمكن لإ

بلق خارجي خط لىا لصوالو لىا تاجتح نتك ذاا ثال،لما يلبس على. قامرالأ سللست لىا يةنمالز اصلالفو بعض دخالا لىا تاجتح قد. للغاية ةبكرم وأ يعةسر رةبصو الرقم تطلب الطابعة تكون قد●  
 :يلي كما يةنمز اصلفو تدخل فقد خارجي، خط لىا لصوالو رقم هو 9 الرقمو 95555555 هو الرقم كان ذاا. لصوالو رقم بعد يةنمز فاصلة دخلفأ هاتف،لا رقم طلب

.شاشةلا على) -( طةشر هرظت حتى ر،تكرم شكلب * المس تدخله، الذي الفاكس رقم في يةنمز فاصلة دخاللإ. 9-555-5555

 من يدللمز. الرقم طلب ناءثأ باتلالمطا على دالرو الرقم طلب بضن بطض يمكن. الرقم طلب ناءثأ هاتفلا خط لىا الاسستماع من نككيم هذا. اقبالمر الطلب خلال من الفاكس سالرا اًيضأ يمكن
.٣٠ صفحة في اقبالمر الطلب تخدامسسبا فاكس سالرا اجعر مات،المعلو

 نغمات لىا تمعسساو هاتف خط من الفاكس رقم طلب لحاو ذلك؛ من كدتألل. شاكلم لىا ضتعرت الفاكس بالقتسسا لةأ وأ يححصلا يقسسنتلا من يسل هو الفاكس سالرا ندع دخلتأ الذي الرقم●
نككيم. تلمسسملل هاتفلا خط على الصوتي يدالبر خدمة ششوت قد وأ تصلة،م غير تكون وأ يلغشتلا ضعو في الفاكس بالقتسسا لةأ تكون لإ فقد الفاكس؛ نغمات سماع يعطتسست لإ نتك ذاا. الفاكس  

.شاكلم يةأ فةلمعر الفاكس بالقتسسا لةأ بفحص ميقو نأ تلمسسلما طلب ًيضاأ

المكالمات على دالر لةأ في سجلت الفاكس نغمات

 تقم لم ذاا. يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر بالطابعة، ًةباشرم المكالمات على دالر لةأ يلصتو لحاو الفاكس، لمكالمات تخدمهسست الذي هاتفلا خط نفس على المكالمات على دالر لةأ لديك كان ذاا●
.المكالمات على دالر لةأ على الفاكس نغمات يلجست يتم فقد يات،صتولل اًفقو المكالمات على دالر لةأ يلصتوب

 على دالر لةلأ بةسسنلبا دالر بلق الرنات عدد من كبرأ يكون نأ يجب للطابعة بةسسنلبا دالر بلق الرنات عدد.  دللر رنات عدادا صحة منو اًيئتلقا ساتكالفا بالقتسسا لىا الطابعة بطض من كدتأ●
.المكالمات على دالر لةأ في الفاكس نغمات يلجست يتمو المكالمة على دبالر ينهازلجا ميقوف د،الر بلق الرنات عدد نفس لىا الطابعةو المكالمات على دالر لةأ بطض ندع. المكالمات

 في). نطقةلما/بلدلا تلافخبا الرنات لعدد قصىالأ الحد تلفيخ. (مالمدعو قصىالأ الرنات عدد بعد المكالمات على دتر يثبح الطابعة بطضبو للرنات نخفضم عدد لىا المكالمات على دالر لةأ بطضب قم●
 على دالر لةأ متقو ية،تصو مكالمة المكالمة كانت ذاا. الفاكس بالقتسسبا متقوسسف الفاكس، رنات الطابعة شفتتكا ذاا. الخط الطابعة اقبتر فسوو المكالمة، على دبالر دالر لةأ متقو فسو عداد،الإ هذا

.٣٩ صفحة في دالر بلق الرنات عدد بطض اجعر مات،المعلو من يدلمز. دةارالو سالةالر يلجستب المكالمات

الإتصالو بكةسشلا شاكلم
فعله؟ يدتر الذي ما

اللاسلكي بالإتصال تعلقت شاكلم حل

.يةلتالا صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسا اتيارخ حدأ اختر

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  اًيئتلقا هالحو شكلةلما يصخشت لتحاو ساعدةم داةأ.

.تعمل تعد لم لكنها هاليصتو تم وأ اًبدأ الطابعة يلصتو يتم لم ذاا ،صلاحهااو يةكلساللا خطاءأ شافكتسسا●نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالج تخدامسسا

.بالطابعة يلصتولا من تريوبكملا نعتم نهاأ تقدعت نتك ذاا ،صلاحهااو وساتالفير مكافحة برنامج وأ الحماية جدار خطاءأ شافكتسسا●

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لإ قد:ملاحظة

صلاحهااو يةكلساللا خطاءأ شافكتسسا لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

.بكةسشلبا الإتصال شاكلم يصخشت في ساعدةملل اللاسلكي الإتصال بارتخا يرتقر باعةطب قم وأ بكةسشلا ينتكو من تحقق

). عداداتا(   المس ثم ،) يةكلساللا(   المس الطابعة، تحكم حةلو من.١

.يةكلساللا بارتخا يرتقر وأ بكةسشلا ينتكو صفحة المس ثم ،يرتقارلا باعةط المس.٢

اللاسلكي الإتصال تخص التي بكةسشلا عداداتا على اعثر

.يةلتالا صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسا اتيارخ حدأ اختر
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HP Print and Scan Doctorيعد HP Print and Scan Doctor بكةسشلا اسم على هالخلا من فتعرلا نككيم ساعدةم داةأ )SSID (ورالمر كلمةو )بكةسشلا تاحفم.(

.يةكلساللا ورمر كلمةو) SSID( بكةسشلا اسم على رثوعلا يقةطر على فتعرنتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالج تخدامسسا

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لإ قد:ملاحظة

Wi-Fi Direct باتصال تعلقةلما شاكللما حل

.Wi-Fi Direct ينتكو يقةطر على فتعر وأ صلاحهااو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتسسبا قمنتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالج تخدامسسا

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلإ HP معالجات تكون لإ قد:ملاحظة

صلاحهااو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتسسلإ تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

:Wi-Fi Direct يلغشت من تحققلل الطابعة افحص.١

).Wi-Fi Direct(  المس الطابعة، في تحكملا حةلو من.أ

.Wi-Fi Direct يلغشتب وقم) Wi-Fi Direct عداداتا(  فالمس ،يلغشت يقافا هي الحالة كانت ذاا.ب

.به اتصلو تكعببطا الخاص Wi-Fi Direct اسم عن ابحث ثم ،Wi-Fi اتصال يلغشتب قم المحمولة، ةجهزالأ حدأ وأ بك الخاص اللاسلكي تريوبكملا جهاز من.٢

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ.٣

/www.hp.com ةزيار نككيم نقالة،لا ةجهزالأ من باعةطلا لحو ماتالمعلو من يدلمز. افقتوم باعةط يقبطت يتبثتب يامكق من كدتأف ،ًمحمولإ اًجهاز تخدمسست نتك ذاا.٤
global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

الطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم

 .اللغات بعض في فقط يقبطتلا فرتوي. تلقائي شكلب سخنلاو الضوئي سحلماو باعةطلا شكلاتم صلاحاو يصخشتل HP Print and Scan Doctor يلغشتب قم :يحملت

مفاجئ نحو على الطابعة قفتتو

الطاقةو هربيكلا يارتلا صلاتو من كدتأ●

.الطاقة لمحوو جهاز من بكلا حكامبا الطاقة سلك يلصتو من كدتأ●

حتوفم شاتطوالخر لىا لصوالو باب

.باعةطلا بدءل شاتطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ●
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شاتطوالخر محاذاة شلف

يةلعم جحنت فلن الحبر، شاتطوخر محاذاة ندع دخالالإ جدر في ملون رقو يلمحتب قمت ذاا. دخالالإ جدر في تخدمسسم غير يضبأ ًعاديا ًارقو يلكمتح من كدتأ المحاذاة، اءجرا شلف حالة في●  
.المحاذاة

 .شعارتسالا جهاز في ًباطع لديك يكون بمار وأ باعة،طلا سأر يفظنت لىا تاجتح بمافر ر،تكرم شكلب المحاذاة يةلعم شلتف ذاا●

 العديد يححصت في ساعدتكم نككيم ساعدةم اتدوأو ماتمعلو يبالو قعمو فريو.  www.hp.com/support رز. HP من الدعم فاطلب شكلة،لما باعةطلا سأر يفظنت يحل لم ذاا●
.الفني بالدعم الإتصال لحو ماتمعلو على لللحصو  HP اتصال جهات يخص شيء كل قفو انقر ثم نطقة،لما/بلدلا يارتخبا قم بة،لالمطا ندع. شائعةلا الطابعة شاكلم من

الطابعة شلف حل

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

.٨٦ صفحة في HP دعم خدمة اجعر ،HP بدعم الإتصال لحو ماتالمعلو من يدللمز

HP دعم خدمة
 يقدم. www.hp.com/support في الدعم يبو قعموHP DeskJet Ink Advantage 4670 series ةبزيار قم الدعم، ماتمعلوو تجنلما ثاتيتحد حدثأ على لللحصو
:تكعبطا يلغشت في ساعدةملل عةنوتم اتيارخ HP كةشرب الخاص نتنترالإ بكةسش على الدعم

.بةلعلا في تكعبطا مع دةارالو الوثائقو تجنلما يلغشت باتيتك لىا ضافةبالإ يلغشتلا امجبرو ثاتيتحدلا يلتنزب قم :يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر

 لالدخو يلجستب قم وأ HP كةشرل ونخرأ عملاء بلق من رةشونلما ئلةسسالأ ضعر نككيم. شائعةلا شاكللماو ئلةسسللأ جاباتا على لللحصو HP كةشرل الدعم تدياتنم ةبزيار قم :HP كةشرل الدعم تدياتنم

.بك الخاصة يقاتلعتلاو ئلةسسالأ شرناو

.بها الموصى لالحلو يجاداو تكعبطا عن شفكلل نتنترالإ بكةسش على HP اتدوأ تخدمسسا :شكلاتلما حل

HP كةشرب الإتصال

يلكو اسطةبو الدعم تطلبي قد( الضمان ةفتر داخل للعملاء تكلفة نبدو ةفرتوم يةلتالا الإتصال اتيارخ. بالدعم الإتصال يبو قعمو ةبزيار قم شكلة،م لحل HP كةشرل الفني الدعم ثلمم من ساعدةملل جتتحا ذاا  
):عليهم مسور ضفر الضمان ةفتر جخار للعملاء HP كةشر

.نتنترالإ عبر HP كةشرل الدعم يلكو مع تحدث

.HP كةشرل الدعم يلكبو اتصل

:يةلتالا ماتالمعلو تقديمل ًتعداسسم كن ،HP كةشر بدعم الإتصال ندع

)HP DeskJet Ink Advantage 4670 ثلم الطابعة على دجومو( تجنلما اسم●

ARWW HP دعم خدمة ٨٦
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)شةطوالخر لىا لصوالو باب داخل دجومو( تجنلما رقم●

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

الطابعة يلجست

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

 للضمان يةفضاا اتيارخ

نطقةلما/بلدلا حدد ، www.hp.com/support لىا اذهب. يةفضاا مسور نظير HP DeskJet Ink Advantage 4670 series لـ سعةالمو الخدمات خطط فرتوت  
.تكعبلطا ةفرتولما تدمالم الضمان اتيارخ شفكتسسا ثم بك، الخاصة اللغةو

٨٧ مشكلة حل   ٩ الفصل ARWW
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يةنفلا ماتالمعلوأ

.HP DeskJet Ink Advantage 4670 series هازلج يةلالدو يةيمظنتلا ماتالمعلوو يةنفلا اصفاتالمو سمقلا هذا لناوتي

.HP DeskJet Ink Advantage 4670 series مع ودةالمز عةبوطالم الوثائق اجعر اصفات،المو من يدالمز على لللحصو

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

 Hewlett-Packard كةشرب الخاصة اتشعارالإ●

اصفاتالمو●

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

يةيمظنت ماتمعلو●

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

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

 .Hewlett-Packard Development Company, L.P كةشرل ظةمحفو 2015 شرنلا قحقو© 

Windows® 8.1 و Windows® 8 و Windows® 7 و ®Windows Vista و Windows® XP و ® Windows و ®Microsoft من كل يعد
.Microsoft Corporation كةشرل تحدةلما الولإيات في سجلةم يةتجار علامات

اصفاتالمو
 على تجنلما ياناتب رقةو اجعر تج،نلما اصفاتمو من يدمز على لللحصو. سمقلا هذا فيHP DeskJet Ink Advantage 4670 series لـ يةنف اصفاتمو فرتو يتم

www.hp.com/support .

نظاملا باتلطتم●

يةئيبلا اصفاتالمو●

باعةطلا اصفاتمو●

سحلما اصفاتمو●

سخنلا اصفاتمو●

شةطوالخر يةجتانا●

باعةطلا دقة●

يةتصو ماتمعلو●

نظاملا باتلطتم

 .Readme ملف في دةجومو نظاملاو البرنامج باتلطتم

ARWW ٨٨ Hewlett-Packard بشركة الخاصة الإشعارات
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. www.hp.com/support على نتنترالإ على HP لـ يبالو قعمو رز الدعم،و يلغشتلا نظامب تعلقةم يةلبقتسسم اتصدارا لحو ماتمعلو على لللحصو

يةئيبلا اصفاتالمو

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

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

ىالقصو ندىلا نقطة هي يةئوم جةدر 25 ؛)به موصى( ثفةكتم غير يةبسن بةطور% 80 لىا% 20: بةطوالر●

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

.يففط شكلب اًهشومHP DeskJet Ink Advantage 4670 series اجخرا يكون نأ الممكن من ،ٍعال يسيطناغموهرك حقل دجوو في●

.يةلعا يةسسيطناغم مجالإت دجوو احتمال عن ناتجةلا ضاءالضو يللقتل ذلك من قلأ وأ) قدامأ 10(تارمأ 3 طوله USB كابل تخدامسسبا HP كةشر توصي●

باعةطلا اصفاتمو

.ندتسلما يدقعت سبح تلفتخ باعةطلا عاتسر●

الطلب سبح inkjet يةارحر باعةط: يقةالطر●

PCL3 GUI: اللغة●

سحلما اصفاتمو

صةبولا في نقطة ١٢٠٠ حتى: يةبصرلا الدقة●

صةبولا في نقطة 1200×  1200: هازلجا دقة●

صةبولا في نقطة 1200×  1200: نةسسلمحا الدقة●

)مادير ىتوسسم 256( مادير بت 8, انلوأ بت 24: بتلا عمق●

)صةبو 11.7×  8.5(سم 29.7×  21.6: جاجيالز سطحلا من سحملل حجم قصىأ●

BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF: مةالمدعو الملفات اعنوأ●

Twain: 1.9 صدارا●

سخنلا اصفاتمو

يةقمالر رةالصو معالجة●

.ازالطر سبح سخُنلل قصىالأ العدد تلفيخ●

.ازالطرو ندتسلما يدقعت لمدى اًفقو سخنلا عاتسر تلفتخ●

شةطوالخر يةجتانا

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

باعةطلا دقة

.www.hp.com/support في الدعم يبو قعموHP DeskJet Ink Advantage 4670 series ةبزيار قم مة،المدعو باعةطلا دقة توياتسسلم قائمة على لللحصو

.١٩ صفحة في )dpi( صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدامسسبا باعةطلا اجعر صة،بولا في نقطةلل قصىالأ الحد باعةط لحو ماتمعلو على لللحصو

٨٩ الفنية المعلومات   أ الملحق ARWW
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يةتصو ماتمعلو

.HPلـ يبالو قعمو من يةتصو تعليمات على لالحصو نككيمف نت،نترالإ لىا لصوالو تكعتطاسسبا كان ذاا

Environmental product stewardship program )على يئيبلا افشرالإ برنامج 
)تجاتنلما

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

.صلاحالإو يككفتلا لكفاءة يالقصو يةلووالأ اءجزأ تصميم تم. العادية يةعناصلا اتدوالأ تخدامسسبا

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

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

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

ئةيبلبا خاصة يحاتملت●

رقالو تخدامسسا●

يةكيتسبلالا ادالمو●

 ادللمو منالأ تخدامسسالا ياناتب راقوأ●

 HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةا برنامج●

الطاقة اسستهلاك●

تخدمينسسلما اسطةبو تالفةلا ةجهزالأ من تخلصلا●

يةئيايمك ادمو●

انتايو في يةبطارلا من تخلصلا●

يلازللبر يةبطارلا شعارا●

ريككلوالبر حامض ملح مادة نشأب يانريفولكا ولإية خطارا●

●EPEAT

1275/2008 روبيوالأ الاتحاد يةضمفو لإئحة●

)الصين( توياتهمامحو ةالخطر ناصرعلا/ةالخطر ادالمو لجدو●

)ياناكروأ( ةالخطر ادالمو حظر●

)ندهلا( ةالخطر ادالمو حظر●

سخنلاو الفاكسو باعةطلا ةجهزلأ يةنيصلا الطاقة هادةش ملصق●

ئةيبلبا خاصة يحاتملت

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

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

ARWW Environmental product stewardship program )المنتجات على البيئي الإشراف برنامج( ٩٠
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رقالو تخدامسسا

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

يةكيتسبلالا ادالمو

.تجنلما تخدامسسا عمر نهاية في يرتدولا عادةا اضغرأ جلأ من يكتسبلالا على فتعرلا ةقدر سينتح نهاشأ من التي يةلالدو المعايير سبح امجر 25 عن يدتز التي يةكيتسبلالا يارغلا قطع ييزتم يتم

ادللمو منالأ تخدامسسالا ياناتب راقوأ

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

www.hp.com/go/msds 

 HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةا برنامج

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

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

الطاقة اسستهلاك

تجاتنلما على يةلتالا العلامة هرظتسس. تحدةلما الولإيات في ئةيبلا حماية ةزارو بلق من تمدةعم ®ENERGY STAR شعار تحمل التي Hewlett-Packard من يرتصولاو باعةطلا معدات نا  
 :ENERGY STAR اعتماد ذات يةيرتصولا

www.hp.com/go/energystar: في ENERGY STAR اعتماد ذات يرتصولا ةجهزأ زطر عن ماتالمعلو من يدالمز دير

تخدمينسسلما اسطةبو تالفةلا ةجهزالأ من تخلصلا

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

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

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

يةئيايمك ادمو

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

يلازللبر يةبطارلا شعارا

ريككلوالبر حامض ملح مادة نشأب يانريفولكا ولإية خطارا

EPEAT

1275/2008 روبيوالأ الاتحاد يةضمفو لإئحة
عجوالر يرجى ية،كلساللا بكةسشلا نافذم يعجم يطسشنت وتم يةكلسلا بكةسشلا نافذم يعجم يلصتو تم ذاا بكةسشلل تعدادسسالا ضعو في للطاقة تجنلما اسستهلاك ذلك في بما تجات،نلما طاقة ياناتب لحو ماتلمعلو  
/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment قعالمو على تجنملل IT ECO هارشا لحو" ماتالمعلو من يدالمز" P14 سمقلا لىا

productdata/itecodesktop-pc.html.

ARWW Environmental product stewardship program )المنتجات على البيئي الإشراف برنامج( ٩٢

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html


)الصين( توياتهمامحو ةالخطر ناصرعلا/ةالخطر ادالمو لجدو

)ياناكروأ( ةالخطر ادالمو حظر

)ندهلا( ةالخطر ادالمو حظر
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سخنلاو الفاكسو باعةطلا ةجهزلأ يةنيصلا الطاقة هادةش ملصق

يةيمظنت ماتمعلو
.بها جدتو التي نطقةلما/ بلدلا في يةيمظنتلا ئاتيهلا من تجنلما باتلطتم مع الطابعة افقتوت

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم●

FCC يانب●

رياكو في تخدمينسسملل شعارا●

●VCCI )ئةفلا B (يابانلا في تخدمينسسملل افقتولا يانب

ARWW تنظيمية معلومات ٩٤



الطاقة سلك عن يابانلا في تخدمينسسملل شعارا●

يانلمالأ ضاءالضو بعاثنا يانب●

يانلمالأ يةفالطر ةجهزالأ يتبلم لإمع●

افقتولا علانا●

روبيوالأ للاتحاد يميظنتلا شعارالإ●

يةكلسلإ ظائفو هال التي تجاتنلما—

)فاكس/دممو( يةبرووالأ اتفهولا بكاتسش علانا—

يالاسترأ في سلكيلا الفاكس يانب●

FCC باتلطتم: يةكيمرالأ اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا●

نديةكلا اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا●

يةنلماالأ اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا●

يةكلساللا تجاتنملل يةيمظنتلا ماتالمعلو●

اللاسلكي ددالتر شعاعلإ ضتعرلا—

يلازالبر في تخدمينسسملل شعارا—

نداك في تخدمينسسملل شعارا—

انتايو في تخدمينسسملل شعارا—

يكسسكالم في تخدمينسسملل شعارا—

يابانلا في تخدمينسسملل ملاحظة—

رياكو في تخدمينسسملل شعارا—

يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم

 HP DeskJet Ink( يقسوتلا اسمو يميظنتلا الرقم هذا بين الخلط عدم جب. SDGOB-1502 هو تجكنبم الخاص يميظنتلا ازالطر رقم. ازللطر يميظنت رقم يينعت تم يمي،ظنتلا يفتعرلا اضغرلأ
Advantage 4670 All-in-One series، ( تجنلما قامرأ وأ) لخاK9V76 لىا K9V85، لخا.(
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FCC يانب

رياكو في تخدمينسسملل شعارا

VCCI )ئةفلا B (يابانلا في تخدمينسسملل افقتولا يانب

ARWW تنظيمية معلومات ٩٦



الطاقة سلك عن يابانلا في تخدمينسسملل شعارا

يانلمالأ ضاءالضو بعاثنا يانب

يانلمالأ يةفالطر ةجهزالأ يتبلم لإمع
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افقتولا علانا

ARWW تنظيمية معلومات ٩٨



روبيوالأ للاتحاد يميظنتلا شعارالإ

 رقم EMC يهجتوو ،EC/2006/95 نخفضلما هربيكلا هدلجا يهجتو: هاقيبطت يمكن التي يةلتالا روبيوالأ الاتحاد جيهاتتو من كثرأ وأ احدو مع افقتوت CE العلامة تحمل التي تجاتنلما
2004/108/EC، يهجتوو Ecodesign 2009/125 رقم/EC، يهجتوو R&TTE 1999/5 رقم/EC، يهجتوو RoHS 2011/65 رقم/EU .مع افقتولا ياسق يتم 

تخدامسسبا ابحث( www.hp.com/go/certificates: تاليلا يبالو قعمو على تاحم افقتولبا الخاص الكامل علانالإ. يقبطتلل القابلة حدةالمو يةبرووالأ المعايير تخدامسسبا جيهاتتولا هذه  
 ).يةيمظنتلا العلامة في يهلع رثوعلا يمكن الذيو ،)RMN( به الخاص يميظنتلا ازالطر رقم وأ تجنلما ازطر اسم

:هي يةيمظنتلا ونشؤلا صبخصو الإتصال جهة

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

يةكلسلإ ظائفو هال التي تجاتنلما

EMF

.يةكلساللا دداتالتر شعاعلإ ضتعرلبا الخاصة) ICNIRP( يةلالدو شاداترالإ تجنلما هذا يلبي●

 الاتحاد باتلطتم مع افقتوي اللاسلكي دداتلتر ضتعرلا توياتسسم نأ سم 20 هاقدر سافةلم بعدلا يضمن العادي، تخدامسسالا ناءثأ اللاسلكي بالقتسسوالا سالرللا جهاز على تجنلما تملسشا ذاا
.روبيوالأ

روباوأ في يةكلساللا ظائفالو

.اسريسوو ويجالنرو تاينسشنتخيلو ندالسيأ لىا ضافةبالإ روبيوالأ الاتحاد لدو في ديوق يأ ندو تخدامسسللا مصمم تجنلما هذا●

)فاكس/دممو( يةبرووالأ اتفهولا بكاتسش علانا

 بين تلافاتخللا ًانظر نهفا ذلك معو. يةعبتلبا CE علامة تحملو) ثانيلا الملحق( EC/1999/5 رقم R&TTE يهجتولا باتلطتم مع تفقت FAX ساتكالفا بادلت ياتنمكاا بها التي HP تجاتنم
 ثحدو حال في. PSTN بكةسشل يةفطر نقطة كل في نجاحب يلغشتلبا وطشرم غير ًضمانا تعطي لإ هاسفن افقةالمو نفا ناطقلما وأ بلدانلا تلفمخ في دةجوالمو ديةالفر العامة اتفهولا يلتحو بكاتسش
.لوالأ المقام في هازلجا ردبمو الإتصال يكلع يجب شكلات،م

يالاسترأ في سلكيلا الفاكس يانب
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FCC باتلطتم: يةكيمرالأ اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا

ARWW تنظيمية معلومات ١٠٠



نديةكلا اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا

يةنلماالأ اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا

يةكلساللا تجاتنملل يةيمظنتلا ماتالمعلو

:يةكلسلإ تجاتنبم تعلقت التيو يةلتالا يةيمظنتلا ماتالمعلو على الفصل هذا يتويح

اللاسلكي ددالتر شعاعلإ ضتعرلا●

يلازالبر في تخدمينسسملل شعارا●

نداك في تخدمينسسملل شعارا●
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انتايو في تخدمينسسملل شعارا●

يكسسكالم في تخدمينسسملل شعارا●

يابانلا في تخدمينسسملل ملاحظة●

رياكو في تخدمينسسملل شعارا●

اللاسلكي ددالتر شعاعلإ ضتعرلا

يلازالبر في تخدمينسسملل شعارا

ARWW تنظيمية معلومات ١٠٢



نداك في تخدمينسسملل شعارا

انتايو في تخدمينسسملل شعارا
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يكسسكالم في تخدمينسسملل شعارا

يابانلا في تخدمينسسملل ملاحظة

رياكو في تخدمينسسملل شعارا

ARWW تنظيمية معلومات ١٠٤



يةفضاالإ الفاكس عداداتاب

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

 دالر ضعو ثلم عة،سرب هامةلا الفاكس عداداتا بعض بطض في ساعدتكم ضبغر )OS X( HP Utility ساعدةلما داةالأ وأ) Windows( الفاكس عدادا معالج تخدامسسا كذلك نككيم:يحملت
 عدادا كماللإ سمقلا هذا في دةارالو اءاتجرالإ بعتا ات،دوالأ هذه يلكغشت بعد. الطابعة مع تهيبثتب قمت الذي HP برنامج خلال من اتدوالأ هذه لىا لصوالو نككيم. الفاكس سةيوتر يةسسأر ماتمعلوو

.الفاكس

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكس عدادا●

الفاكس عدادا بارتخا●

)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكس عدادا
.يازتوم وأ سللسم ماا هاتفلا نظام لكون اًفقو تلفتخ قد الفاكس عدادا لحو شاداترالإ نا. تكقطنم/بلدك في تخدمسسلما هاتفلا نظام تحديدب قم ها،لباقتسساو ساتكالفا سالرلإ الطابعة عدادا في بدءلا بلق

 دالر لإتأو هاتفلاو دمالمو ةجهزأ( كةشترلما هاتفلا ةجهزأ على صلالمو عنول يمكن لإ سل،لسلما هاتفلا نظام في. اًيلسلست هاتف نظام لديك نأ تمللمحا فمن ل،الجدو في تكقطنم/بلدك ىتر تكن لم ذاا●
.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم ةجهزالأ كافة يلصتو يجب ذلك، من ًبدلإ. الطابعة على "EXT-2" نفذبم الظاهر يلصتولا من) المكالمات على

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

-2" نفذم خلال من هاتفلا بخط كةشترلما هاتفلا ةجهزأ يلصتو من تمكنت ي،ازتولما هاتفلا نظام في. يازتولما عنولا من هاتفك نظام يكون فقد ل،الجدو في تكقطنم/بلدك دجوو حالة في●
EXT" الطابعة من الخلفي ءالجز في.

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

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

يلازالبريالاسترأتيننجرالأ

الصينيليسشنداك

ندهلايونانلايابملوكو

يابانلانداليرأياسسينندوا

ماليزيايةنيتاللا يكامرأرياكو

ندالبوبينلفلايكسسكالم

ديةسعولا يةبالعر المملكةياسسورتغاللبر

انتايويانباسسارةنغافوسس

ويلافنزيةكيمرالأ تحدةلما الولإياتتايلاند

  نامتيف

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

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح
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تبكالم وأ لللمنز يححصلا الفاكس عدادا اختر●

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

DSL مع الطابعة عدادا: ب الحالة●

ISDN خط وأ PBX هاتف نظامب الطابعة عدادا: ج الحالة●

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

كشترم فاكس/تصو خط: هـ الحالة●

صوتي يدبر مع كشترم فاكس/تصو خط: و الحالة●

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

تريوبكملا دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ح الحالة●

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

مكالمات على دالر لةأو تريوبكملا دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ر الحالة●

صوتي يدبرو هاتفيلا للطلب تريوبكم طلب دممو مع فاكس/تصو كشترم خط: ز الحالة●

تبكالم وأ لللمنز يححصلا الفاكس عدادا اختر

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

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

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

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

●PBX :الخاصة هاتفلا بكةسش نظام )PBX.(

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

.تعددةم اتفهو قامربأ تلفةمخ نينر نماذج اناقتر الإتصالإت كةشر خلال من المقدمة المميز نينالر خدمة يحتت: المميز نينالر خدمة●

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

:هاتفي باتصال تريوبكم دممو تخدمسست نتفأ ية،لتالا ئلةسسالأ من يأ على نعم تكبجاا كانت ذاا. للطابعة هاتفيلا الخط نفس على تريوبكملل دممو جهاز جديو: هاتفي باتصال تريوبكم دممو●

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

بكي؟سشلا هاتفيلا يلصتولا يقطر عن تريوبكملا جهاز على ونيلكترالإ يدالبر سائلر بالقتسساو سالربا متقو هل—

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

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

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

سامقالأ في حالة لكل ةبخطو ةخطو شاداترا جدتو. به الموصى الفاكس عدادا عن ابحث ثم. بكتكم وأ منزلك في عدادالإ ناسبت التي الخدماتو ةجهزالأ عةمجمو يارتخبا قم تالي؛لا لالجدو من.٣  
.اللاحقة

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة
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به الموصى الفاكس عدادابك الخاص الفاكس خط كشارت التي ىخرالأ الخدمات وأ ةجهزالأ

DSLPBXالصوتي يدالبر خدمةالمكالمات على دالر لةأهاتفي باتصال تريوبكم دممويةتصو مكالماتالمميز نينالر خدمة

 )يةتصو مكالمات بلا( نفصلم هاتف خط: أ الحالة       
١٠٧ صفحة في

١٠٨ صفحة في DSL مع الطابعة عدادا: ب الحالة      

 خط وأ PBX هاتف نظامب الطابعة عدادا: ج الحالة      
ISDN ١٠٩ صفحة في

 الخط نفس على ةمميز نينر خدمة مع فاكس: د الحالة      
١٠٩ صفحة في

١١٠ صفحة في كشترم فاكس/تصو خط: هـ الحالة      

 صوتي يدبر مع كشترم فاكس/تصو خط: و الحالة     
١١١ صفحة في

 نبدو( تريوبكملا دممو مع كشترم فاكس خط: ز الحالة      

١١٢ صفحة في )يةتصو مكالمات

تريوبكملا دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ح الحالة       
١١٤ صفحة في

 على دالر لةأ مع كشترم فاكس/تصو خط: ط الحالة     
١١٧ صفحة في المكالمات

تريوبكملا دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ر الحالة      
١١٨ صفحة في مكالمات على دالر لةأو

 طلب دممو مع فاكس/تصو كشترم خط: ز الحالة    
١٢١ صفحة في صوتي يدبرو هاتفيلا للطلب تريوبكم

)يةتصو مكالمات بلا( نفصلم هاتف خط: أ الحالة

.سمقلا هذا في موضح هو كما الطابعة عدادبا فقم هذا، هاتفلا بخط تصلةم ىخرأ ةجهزأ يةأ لديك يكن ولم ية،تصو مكالمات يهلع تلمسست لإ تقلسسم هاتف خط لديك كان ذاا

للطابعة خلفي نظرم  ١-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

١٠٧ الإضافية الفاكس اعدادات   ب الملحق ARWW



تقلسسلما الفاكس خط مع الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.١

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم.٢

).تاننر( عدادا قلأ لىا دللر رنات عدادا ييرغتب قم) ييارتخا(.٣

.الفاكس عمل تبرخا.٤

.الفاكس بلقتسستو الفاكس سالرا لةأ لىا الفاكس بالقتسسا نغمات صدارا في الطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدادا في هاطبضب قمت التي الرنات عدد بعد اًيلأ دبالر الطابعة متقو هاتف،لا نير ندماع

DSL مع الطابعة عدادا: ب الحالة

 .الطابعةو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم بين DSL مرشح يلصتول سمقلا هذا في دةارالو شاداترالإ تخدامسسبا فقم بالطابعة، معدات يةأ صلتو ولم اتفهولا كةشر يقطر عن DSL خدمة لديك كانت ذاا
.)تكقطنم/بلدك في ADSL بـ DSL سمىي قد. (هاتفلا بخط يحصح شكلب الإتصال من الطابعة تمكنت يثبح الطابعة، مع تداخلت قد التي يةقمالر ةشارالإ الةزبا DSL مرشح ميقو

.الطابعة اسطةبو هالباقتسساو ساتكالفا سالرا من تمكنت فلن ،DSL مرشح يلصتوب تقم ولم DSL خط لديك كان ذاا:ملاحظة

للطابعة خلفي نظرم  ٢-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

DSL خدمة ودمز بلق من سلكلاو) ADSL وأ( DSL مرشح فرتو يتم2

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا3

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

DSL مع الطابعة عدادلإ

.DSL ودمز من DSL مرشح على احصل.١

 الخلفي ءالجز في LINE-1 يهلع بتوكالم نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم ،DSL مرشح في حتوفالم نفذلمبا افطرالأ حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.٢
.للطابعة

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

.عدادالإ هذا تماملإ هاتفلا سلاكأ من يدالمز على لالحصو لىا تاجتح فقد فقط، احدو هاتف سلك فرتول اًنظر
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.بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقبم DSL مرشح من ضافيا هاتف سلك يلصتوب قم.٣

.الفاكس عمل تبرخا.٤

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

ISDN خط وأ PBX هاتف نظامب الطابعة عدادا: ج الحالة

:يلي بما يامقلا من كدتأف ،ISDN لمحو وأ PBX هاتفلا نظام ماا تخدامسسا حالة في

/بلدلل يححصلا رالمحو عنو لىا الطرفي لالمحو بطض من ا،ًيضأ كد،تأ. هاتفلاو الفاكس تخدامسسلإ المحدد نفذلمبا الطابعة يلصتوب قم ،ISDN نظامل طرفي لمحو/لمحو وأ PBX تخدمسست نتك ذاا●
.ًانكمم ذلك كان ذاا نطقة،لما

 .تعددةم هدافلأ اًخرأ اًنفذمو 3 عةالمجمو فاكس وأ هاتفلل اًنفذم خصصت قد تكون قد ثال،لما يلبس على. نةيعالم هاتفلا ةجهزلأ نافذلما ينتكو من نككتم ISDN نظمةأ بعض نا:ملاحظة
 شيء وأ” multi-combi “يهلع ًتوباكم يكون قد( تعددةم هدافلأ المخصص نفذلما تخدامسسا لفحاو بك، الخاص ISDN للمحو هاتف/فاكس نفذبم يلصتولا ناءثأ شاكلم لىا ضتعرلا ندع

).مماثل

".يلغشت يقافا" لىا تظارنالا ضعو في مكالمة ةميز نينر نغمة بطضب قم ،PBX هاتفلا نظام تخدامسسا حالة في●

 الفاكس، سالرا ةتظرنلما المكالمات رنات ششوت. "يلغشت" ضعو على ًياضاافتر هاطبض يتم التيو تظارنالا ضعو في للمكالمات نينر نغمة على يتوتح يةقمالر PBX نظمةأ من العديد نا:ملاحظة
 ضعو في للمكالمات نينالر نغمة يلغشت يقافا لحو شاداترا على لللحصو PBX هاتفلا نظام مع ةفرتولما الوثائق اجعر. الطابعة خلال من هالباقتسسا وأ ساتكالفا سالرا من تمكنت لإ فلذلك
.تظارنالا

.الفاكس برقم الإتصال بلق خارجي خط على لللحصو بالرقم بالإتصال قم ،PBX هاتفلا نظام تخدامسسا حالة في●

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد●

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

الخط نفس على ةمميز نينر خدمة مع فاكس: د الحالة

نحولا على الطابعة عدادبا فقم تلف،مخ نينر ذجنمو منها لكل احد،و هاتف خط على تعددةم هاتف قامرأ على لالحصو لك يحتي ذلك نفا) اتفهولا كةشر خلال من( المميز نينالر خدمة فيً كاشترم نتك ذاا  
.سمقلا هذا في الموضح

للطابعة خلفي نظرم  ٣-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

١٠٩ الإضافية الفاكس اعدادات   ب الملحق ARWW



المميز نينالر خدمة تعملسستل الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.١

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم.٢

.بك الخاص الفاكس لرقم اتفهولا كةشر بلق من المخصص ذجنمولا يلائم يثبح المميز نينالر عدادا ييرغتب قم.٣

 كلا على دبالر الطابعة متقوف بك، الخاص الفاكس لرقم المخصص نينالر ذجنمو يلائم يثبح المميز نينالر بطض عدم حالة في. نينالر نماذج يعجم على دللر الطابعة بطض تم اضي،افتر شكلب:ملاحظة
.اًبدأ عليها دتر لإ قد وأ الفاكس مكالماتو يةتالصو المكالمات من

 تلك لىا اًنادتساو سجله،تو دةارالو المكالمات نينر قابل على الطابعة فتعرت ة،الميز هذه اسطةبو .المميز نينالر تحديدل الطابعة تحكم حةلو في نينالر نمط شفك يةصخا تخدامسسا اًيضأ يمكن:يحملت
.٣٩ صفحة في ةمميز نةلر دالر نينر يقةطر ييرغت اجعر مات،المعلو من يدلمز. بك الخاصة اتفهولا كةشر بلق من الفاكس لمكالمات المخصص المميز نينالر قالب اًيئتلقا تحددسس المكالمة

).تاننر( عدادا قلأ لىا دللر رنات عدادا ييرغتب قم) ييارتخا(.٤

.الفاكس عمل تبرخا.٥

 صدارا في الطابعة بدأت ذلك بعد).  دللر رنات عدادا( حددتها التي الرنات عدد بعد)  المميز نينالر عدادا( تحديدهب قمت الذي نينالر ذجنمو على يتوتح التي دةارالو المكالمات على ليالأ دبالر الطابعة متقو
.الفاكس بلقتسستو الفاكس سالرا لةأ لىا الفاكس بالقتسسا نغمات

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

كشترم فاكس/تصو خط: هـ الحالة

.سمقلا هذا في موضح هو كما الطابعة عدادبا فقم هذا، هاتفلا خط على) صوتي يدبر وأ( ىخرأ يةبتكم ةجهزأ يةأ لديك يكن ولم هاتفلا رقم نفس على الفاكس مكالماتو يةتالصو المكالمات بلقتسست نتك ذاا

للطابعة خلفي نظرم  ٤-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

)ييارتخا( هاتف3

الفاكس/تللصو كشترم خط مع الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.١
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.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

:يلي مما ًاحداو اعمل.٢

.نفذلما بهذا هاتفلا يلصتوب قم ثم الطابعة، من الخلفي ءالجز في EXT-2 يهلع بتوكالم نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا فقم ي،ازتولما عنولا من هاتفلا نظام لديك جديو كان ذاا●

.بها فقمر. حائط بسقم هال الذي و الطابعة كابل قفو ًةباشرم هاتفلا يلصتو نككيم قد سل،لسم هاتف نظام تخدامسسا ندع●

:ًيدويا وأ ًيائتلقا ماا به، المكالمات على الطابعة دتر فسو الذي بسلوالأ يارتخا نالأ مكيلز.٣

 ذاا الحالة، هذه في تالصوو الفاكس مكالمات بين ييزتملا للطابعة يمكن لإ. ساتكالفا بالقتسسوبا دةارالو المكالمات كافة على دبالر متقوسسف ،اًيلأ مكالمات على دللر الطابعة عدادا حالة في●
. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم ا،ًيلأ المكالمات على دتر يثبح الطابعة عدادلإ. الطابعة عليها يبتج نأ بلق عليها دالر جبيف ية؛تصو مكالمة المكالمة نأ شككت

 دتر يثبح الطابعة عدادلإ. ساتكالفا بالقتسسا من تمكنت لإ الطابعة نفا لإاو دة،ارالو الفاكس مكالمات على ًياصشخ دللر ًاجاهز تكون نأ جبيف ،ًيدويا ساتكالفا على دللر الطابعة عدادا ندع●
. تلقائيلا دالر عدادا يقافبا قم ،ًيدويا المكالمات على

.الفاكس عمل تبرخا.٤

.ًيدويا الفاكس مكالمة على دللر تاجحتسسف الفاكس، سالربا ميقو الذي الفاكس جهاز من فاكس نغمات سمعتو المكالمة على دبالر الطابعة يامق بلق هاتفلا سماعة تقطتلا ذاا

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

صوتي يدبر مع كشترم فاكس/تصو خط: و الحالة

.سمقلا هذا في موضح هو كما الطابعة عدادبا فقم هاتف؛لا كةشر خلال من صوتي يدبر خدمة في كذلكً كاشترم نتكو هاتفلا رقم نفس على الفاكس مكالماتو تالصو مكالمات بلقتسست نتك ذاا

 يجب نهأ ذلك يعنيو ؛ًيدويا ساتكالفا بالقتسسا يكلع يجب. الفاكس مكالمات في تخدمهسست الذي هاتفيلا الرقم نفس على الصوتي يدالبر خدمة تخدامسسا ندع اًيلأ ساتكالفا بالقتسسا من تمكنت لن:ملاحظة
 هاتف خط على لالحصو وأ المميز، نينالر خدمة في اكللاشتر هاتفلا كةشرب فاتصل ا،ًيلأ ساتكالفا بالقتسسا ذلك من ًبدلإ يدتر نتك ذاا. دةارالو الفاكس مكالمات على ًياصشخ دللر اًجاهز تكون نأ يكلع
.ساتكالفا بالقتسساو سالرلإ تقلسسم

للطابعة خلفي نظرم  ٥-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.LINE-1 نفذبم يلصتولل الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

الصوتي يدالبر تعمالسسلإ الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.١
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.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشت يقافبا قم.٢

.الفاكس عمل تبرخا.٣

.الخط تقاطلبا الصوتي يدالبر ميقو نأ بلق ًيدويا الفاكس يلغشت بدء يكلع يجب. ساتكالفا بالقتسسا من تمكنت لن الطابعة نفا لإاو دة،ارالو الفاكس مكالمات على سكفنب دتر لكي ًاجداتوم تكون نأ يجب

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

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

.سمقلا هذا في موضح هو كما الطابعة عدادبا فقم هذا، هاتفلا بخط تصلم تريوبكم دممو كذلك لديك كانو ية،تصو مكالمات يةأ يهلع تلقىت لإ فاكس خط لديك كان ذاا

تخدامسسا يمكن لإ ثال،لما يلبس على. احدو نأ في الطابعةو دمالمو تخدامسسا نككيم لإ. الطابعة مع هاتفلا خط هاتفيلا تريوبكملا دممو كشاري هاتفي،لا تريوبكملا لإتصال دممو زتكبحو كان ذاا:ملاحظة  
.نتنترالإ لىا لصوالو وأ ونيلكترالإ يدالبر سالرلإ تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الطلب دممو تخدامسسا ناءثأ هالباقتسساو ساتكالفا سالرلإ الطابعة

هاتفيلا للاتصال تريوبكم دممو مع الطابعة عدادا●

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع الطابعة عدادا●

هاتفيلا للاتصال تريوبكم دممو مع الطابعة عدادا

.الطابعة عدادا بطضل تعليماتلا هذه بعتا تر،يوبكملبا الخاص هاتفيلا الطلب دملموو ساتكالفا سالرلإ هاتفلا خط نفس تخدمسست نتك ذاا

للطابعة خلفي نظرم  ٦-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.LINE-1 نفذبم يلصتولل الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

دممو مع تريوبكم3

هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا قم.١

 بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من الكابل افصل. بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم لىا) تريوبكملبا الخاص هاتفي طلب دممو( تريوبكملا جهاز خلف من يلصتولبا ميقو الذي هاتفلا سلك عن ابحث.٢
.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما في دخلهأو

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.٣
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.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

.عدادالإ هذا يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملا على ساتكالفا بالقتسسا لىا ًطابوضم بك الخاص دمالمو برنامج كان ذاا.٤

.ساتكالفا بالقتسسا من الطابعة تمكنت فلا دم،المو برنامج في ساتكللفا ليالأ بالقتسسالا عدادا يلغشت يقافا عدم ندع:ملاحظة

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم.٥

).تاننر( عدادا قلأ لىا دللر رنات عدادا ييرغتب قم) ييارتخا(.٦

.الفاكس عمل تبرخا.٧

.الفاكس بلقتسستو الفاكس سالرا لةأ لىا الفاكس بالقتسسا نغمات صدارا في الطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدادا في هاطبضب قمت التي الرنات عدد بعد اًيلأ دبالر الطابعة متقو هاتف،لا نير ندماع

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع الطابعة عدادا

.الفاكس عداداتا بطضل تعليماتلا هذه بعتا سات،كالفا سالرلإ هذا هاتفلا خط تخدمسستو DSL خط لديك كان ذاا

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

يازتوم سمقم2

DSL/ADSL مرشح3

.DSL/ADSL بمرشح سلكلل خرالأ فالطر صل. الطابعة خلف LINE-1 نفذبم تصليل بالطابعة فقرأ الذي هاتفلا سلك افطرأ من ًافطر صل

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

DSL/ADSL تريوبكم ديممو4

5Computer )تريوبكم(

سمقم ولإ طالخطو نائيث هاتفل سسيمقتلا حدةو تخدمسست لإ. يةفلالخ هةلجا في RJ-11 نفذامو يةمماالأ هةلجا في احدو RJ-11 نفذم يازتولما سمقالم تضمني. ازتوم سمقم اءشر تاجتح:ملاحظة  
.يةفلالخ هةلجا في بسقمو يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذام به ازتوم سمقم ولإ سليلست

يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ٧-ب شكل
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DSL/ADSL تريوبكم دممو مع الطابعة عدادلإ

.DSL ودمز من DSL مرشح على احصل.١

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 يهلع بتوكالم نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم ،DSL مرشح افطرأ حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.٢

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

.يازتولما سمقبالم DSL مرشح صل.٣

.يازتولما سمقبالم DSL ديممو صل.٤

.الحائطي بسقبالم يازتولما سمقالم صل.٥

.الفاكس عمل تبرخا.٦

.الفاكس بلقتسستو الفاكس سالرا لةأ لىا الفاكس بالقتسسا نغمات صدارا في الطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدادا في هاطبضب قمت التي الرنات عدد بعد اًيلأ دبالر الطابعة متقو هاتف،لا نير ندماع

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

تريوبكملا دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ح الحالة

.نفذينم وأ احدو هاتف نفذم تضمني هل ىلتر تريوبكملا افحص ،بدأت نأ بلق. تريوبكملا في جدتو التي هاتفلا نافذم لعدد اًنادتسا تر،يوبكملا مع الطابعة عدادلإ تانفلتمخ تانقيطر ناكه

اًاحدو RJ-11 نفذم يازتولما سمقالم تضمني. (شكللا في موضح هو كما ،)صلةو كذلك عليها يطلق الذيو( ازتوم سمقم اءشر تاجتح فقط، احدو هاتف نفذم على تريوبكملا اءتوحا حالة في:ملاحظة  
).يةفلالخ هةلجا في بسقمو يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذام به ازتوم سمقم ولإ سليلست سمقم ولإ طالخطو نائيث هاتفل سسيمقتلا حدةو تخدمسست لإ. يةفلالخ هةلجا في RJ-11 نفذيمو يةمماالأ هةلجا في

هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط●

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط●

هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط

.بك الخاص الفاكس عداداتا بطضل تعليماتلا هذا تخدمسسا هاتفين،لا المكالماتو الفاكس لمكالمات بك الخاص هاتفلا خط تخدمسست نتك ذاا

.نفذينم وأ احدو هاتف نفذم تضمني هل ىلتر تريوبكملا افحص ،بدأت نأ بلق. تريوبكملا في جدتو التي هاتفلا نافذم لعدد اًنادتسا تر،يوبكملا مع الطابعة عدادلإ تانفلتمخ تانقيطر ناكه

اًاحدو RJ-11 نفذم يازتولما سمقالم تضمني. (شكللا في موضح هو كما ،)صلةو كذلك عليها يطلق الذيو( ازتوم سمقم اءشر تاجتح فقط، احدو هاتف نفذم على تريوبكملا اءتوحا حالة في:ملاحظة  
).يةفلالخ هةلجا في بسقمو يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذام به ازتوم سمقم ولإ سليلست سمقم ولإ طالخطو نائيث هاتفل سسيمقتلا حدةو تخدمسست لإ. يةفلالخ هةلجا في RJ-11 نفذيمو يةمماالأ هةلجا في

يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ٨-ب شكل

ARWW )المتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس اعداد ١١٤



للطابعة خلفي نظرم  ٩-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

يازتوم سمقم2

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا3

دممو مع تريوبكم4

هاتف5

هاتفلا نفذيم مع تريوبكملا جهاز ثلم هاتفلا خط نفس على الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا قم.١

 بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من الكابل افصل. بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم لىا) تريوبكملبا الخاص هاتفي طلب دممو( تريوبكملا جهاز خلف من يلصتولبا ميقو الذي هاتفلا سلك عن ابحث.٢
.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما في دخلهأو

.هاتفي باتصال تريوبكم دممو من يةفلالخ هةلجا في "OUT" نفذبم هاتف يلصتوب قم.٣

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.٤

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

.عدادالإ هذا يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملا على ساتكالفا بالقتسسا لىا ًطابوضم بك الخاص دمالمو برنامج كان ذاا.٥

.ساتكالفا بالقتسسا من الطابعة تمكنت فلا دم،المو برنامج في ساتكللفا ليالأ بالقتسسالا عدادا يلغشت يقافا عدم ندع:ملاحظة

:ًيدويا وأ ًيائتلقا ماا به، المكالمات على الطابعة دتر فسو الذي بسلوالأ يارتخا نالأ مكيلز.٦

 ذاا الحالة، هذه في تالصوو الفاكس مكالمات بين ييزتملا للطابعة يمكن لإ. ساتكالفا بالقتسسوبا دةارالو المكالمات كافة على دبالر متقوسسف ،ًيائتلقا مكالمات على دللر الطابعة عدادا حالة في●
. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم ا،ًيلأ المكالمات على دتر يثبح الطابعة عدادلإ. الطابعة يبهاتج نأ بلق عليها دالر جبيف ية؛تصو مكالمة المكالمة نأ شككت

 دتر يثبح الطابعة عدادلإ. ساتكالفا بالقتسسا من تمكنت لإ الطابعة نفا لإاو دة،ارالو الفاكس مكالمات على ًياصشخ دللر ًاجاهز تكون نأ جبيف ،ًيدويا ساتكالفا على دللر الطابعة عدادا ندع●
. تلقائيلا دالر عدادا يقافبا قم ،ًيدويا المكالمات على

.الفاكس عمل تبرخا.٧

.ًيدويا الفاكس مكالمة على دللر تاجحتسسف الفاكس، سالربا ميقو الذي الفاكس جهاز من فاكس نغمات سمعتو المكالمة على دبالر الطابعة يامق بلق هاتفلا سماعة تقطتلا ذاا
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.الفاكس عداداتا بطضل تعليماتلا هذه بعتا تر،يوبكملا طلب ديملموو يةفتهالا المكالمات اءجراو ساتكالفا سالرلإ هاتفلا خط تخدمسست نتك ذاا

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط

DSL/ADSL ديممو على يتويح بك الخاص تريوبكملا جهاز كان ذاا تعليماتلا هذه بعتا

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

يازتوم سمقم2

DSL/ADSL مرشح3

هاتف4

DSL/ADSL ديممو5

تريوبكم6

.للطابعة الخلفي ءالجز من LINE-1 نفذبم للاتصال دّوالمز هاتفلا سلك تخدمسسا7

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

سمقم ولإ طالخطو نائيث هاتفل سسيمقتلا حدةو تخدمسست لإ. يةفلالخ هةلجا في RJ-11 نفذامو يةمماالأ هةلجا في احدو RJ-11 نفذم يازتولما سمقالم تضمني. ازتوم سمقم اءشر تاجتح:ملاحظة  
.يةفلالخ هةلجا في بسقمو يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذام به ازتوم سمقم ولإ سليلست

يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ١٠-ب شكل

هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع الطابعة عدادلإ

.DSL ودمز من DSL مرشح على احصل.١
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ندع ضاءالضو تفاديل يةفضاا DSL شحاتبمر هاليصتو لىا تاجتح فسو DSL خدمة مع هاتفلا رقم نفس في كشترتو تبكالم/ لالمنز من ىخرأ اءجزأ يأ في دةجوالمو هاتفلا ةجهزأ:ملاحظة  
.المكالمات اءجرا

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 يهلع بتوكالم نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم ،DSL بمرشح افطرالأ حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.٢

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

.نفذلما بهذا هاتفلا يلصتوب قم ثم الطابعة، من الخلفي ءالجز في EXT-2 يهلع بتوكالم نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا فقم ي،ازتولما عنولا من هاتفلا نظام لديك جديو كان ذاا.٣

.يازتولما سمقبالم DSL مرشح صل.٤

.يازتولما سمقبالم DSL ديممو صل.٥

.الحائطي بسقبالم يازتولما سمقالم صل.٦

.الفاكس عمل تبرخا.٧

.الفاكس بلقتسستو الفاكس سالرا لةأ لىا الفاكس بالقتسسا نغمات صدارا في الطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدادا في هاطبضب قمت التي الرنات عدد بعد اًيلأ دبالر الطابعة متقو هاتف،لا نير ندماع

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

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

.سمقلا هذا في موضح هو كما الطابعة عدادبا فقم هذا، هاتفلا رقم على يةتالصو المكالمات على در لةأ كذلك لديك كانو هاتفلا رقم نفس على الفاكس مكالماتو يةتالصو المكالمات بلقتسست نتك ذاا

للطابعة خلفي نظرم  ١١-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

.الطابعة من الخلفي ءالجز في LINE-1 نفذلمبا للاتصال هازلجا مع ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

المكالمات على دالر لةأ3

)ييارتخا( هاتف4

مكالمات على دالر لةأ مع الفاكس مكالمات/يةتالصو للمكالمات كشترم خط مع الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا قم.١

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 يهلع بتوكالم نفذلمبا هاليصتوبو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من المكالمات على دالر لةأ بفصل قم.٢

.بالطابعة ساتكالفا بالقتسسا على اًقادر تكون لإ قدو د،الر لةأ على الفاكس سالرا لةأ من الفاكس نغمات يلجست يتم فقد بالطابعة؛ ًةباشرم المكالمات على دالر لةأ يلصتو عدم ندع:ملاحظة
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.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.٣

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

".OUT" نفذم في المكالمات على دالر لةأ من يةفلالخ هةلجبا هاتف يلصتو لىا تكحار جلأ من تاجتح فقد داخلي، هاتف على بك الخاصة المكالمات على دالر لةأ اءتوحا عدم ندع) ييارتخا(.٤

 على دالر لةأ من كلا يلصتول) صلةو كذلك عليها يطلق الذيو( تخدامهاسساو يةازتولما سسيمقتلا حدةو اءشر نككيم خارجي، هاتف يلصتوب المكالمات على دالر لةأ لك سمحت لم ذاا:ملاحظة
.يلاتصتولا هذهل العادية هاتفلا سلاكأ تخدامسسا يمكن. الطابعة في هاتفلاو المكالمات

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم.٥

.للرنات نخفضم عدد بعد دللر المكالمات على دالر لةأ بطضب قم.٦

).نطقةلما/بلدلا تلافخبا الرنات لعدد قصىالأ الحد تلفيخ. (تكعبطا بلق من تمدعالم الرنات عدد من قصىالأ الحد لىا الطابعة في دللر رنات عدادا ييرغتب قم.٧

.الفاكس عمل تبرخا.٨

شافتكا تم ذاا. فاكس نغماتل" ًنصاتاا" ناء،ثالأ هذه في المكالمة الطابعة اقبتر. سجلةلما ئةنتهلا سالةر يلغشتب متقو ثم تحديده،ب قمت الذي الرنات عدد بعد دبالر المكالمات على دالر لةأ متقو هاتفك نير ندماع  
 سالةر يلجست المكالمات على دالر لةلأ بذلك يحةتم الخط بةقامر عن قفتوت الطابعة نفا فاكس، نغمات ثمة تكن لم ذاا ماأ الفاكس، تلامسسبا متقوو الفاكس تلامسسا نغمات الطابعة تصدرسسف الفاكس، نغمات
.يةتصو

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

مكالمات على دالر لةأو تريوبكملا دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ر الحالة

.سمقلا هذا في الموضح نحولا على بك الخاصة الطابعة عدادبا فقم هذا، هاتفلا بخط تصلينم در لةأو تريوبكم دممو كذلك لديك كانو هاتفلا رقم نفس على الفاكسو يةتالصو المكالمات تلمسست نتك ذاا

 الطابعة تخدامسسا يمكن لإ ثال،لما يلبس على. هاتفلا خط نفسل الطابعةو تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الطلب دممو كةشارم ببسب قتالو نفس في الطابعةو دمالمو من كلا تخدامسسا نككيم لإ:ملاحظة
.نتنترالإ لىا لصوالو وأ ونيلكترالإ يدالبر سالرلإ تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الطلب دممو تخدامسسا ناءثأ هالباقتسساو ساتكالفا سالرلإ

مكالمات على دالر لةأو هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط●

مكالمات على دالر لةأو DSL/ADSL تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط●

مكالمات على دالر لةأو هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط

.نفذينم وأ احدو هاتف نفذم تضمني هل ىلتر تريوبكملا افحص ،بدأت نأ بلق. تريوبكملا في جدتو التي هاتفلا نافذم لعدد اًنادتسا تر،يوبكملا مع الطابعة عدادلإ تانفلتمخ تانقيطر ناكه

اًاحدو RJ-11 نفذم يازتولما سمقالم تضمني. (شكللا في موضح هو كما ،)صلةو كذلك عليها يطلق الذيو( ازتوم سمقم اءشر تاجتح فقط، احدو هاتف نفذم على تريوبكملا اءتوحا حالة في:ملاحظة  
).يةفلالخ هةلجا في بسقمو يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذام به ازتوم سمقم ولإ سليلست سمقم ولإ طالخطو نائيث هاتفل سسيمقتلا حدةو تخدمسست لإ. يةفلالخ هةلجا في RJ-11 نفذيمو يةمماالأ هةلجا في

يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ١٢-ب شكل

ARWW )المتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس اعداد ١١٨



للطابعة خلفي نظرم  ١٣-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

بك الخاص تريوبكملا جهاز على) مدخل" (IN" هاتف نفذم2

بك الخاص تريوبكملا جهاز على) جمخر" (OUT" هاتف نفذم3

.LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا4

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

دممو مع تريوبكم5

المكالمات على دالر لةأ6

)ييارتخا( هاتف7

هاتفلا نفذيم مع تريوبكملا جهاز ثلم هاتفلا خط نفس على الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا قم.١

 بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من الكابل افصل. بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم لىا) تريوبكملبا الخاص هاتفي طلب دممو( تريوبكملا جهاز خلف من يلصتولبا ميقو الذي هاتفلا سلك عن ابحث.٢
.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما في دخلهأو

)..هاتفيلا بالطلب تريوبكملا دممو( تريوبكملا من يةفلالخ هةلجا في "OUT" نفذبم يلهصتوو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم عن المكالمات على دالر لةأ بفصل قم.٣

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.٤

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

".OUT" نفذم في المكالمات على دالر لةأ من يةفلالخ هةلجبا هاتف يلصتو لىا تكحار جلأ من تاجتح فقد داخلي، هاتف على بك الخاصة المكالمات على دالر لةأ اءتوحا عدم ندع) ييارتخا(.٥

 على دالر لةأ من كلا يلصتول) صلةو كذلك عليها يطلق الذيو( تخدامهاسساو يةازتولما سسيمقتلا حدةو اءشر نككيم خارجي، هاتف يلصتوب المكالمات على دالر لةأ لك سمحت لم ذاا:ملاحظة
.يلاتصتولا هذهل العادية هاتفلا سلاكأ تخدامسسا يمكن. الطابعة في هاتفلاو المكالمات

.عدادالإ هذا يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملا على ساتكالفا بالقتسسا لىا ًطابوضم بك الخاص دمالمو برنامج كان ذاا.٦

.ساتكالفا بالقتسسا من الطابعة تمكنت فلا دم،المو برنامج في ساتكللفا ليالأ بالقتسسالا عدادا يلغشت يقافا عدم ندع:ملاحظة

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشتب قم.٧

١١٩ الإضافية الفاكس اعدادات   ب الملحق ARWW



.للرنات نخفضم عدد بعد دللر المكالمات على دالر لةأ بطضب قم.٨

).نطقةلما/بلدلا تلافخبا الرنات لعدد قصىالأ الحد تلفيخ. (تجنلما بلق من تمدعالم للرنات قصىالأ العدد لىا الطابعة في دللر رنات عدادالإ دللر رنات ييرغتب قم.٩

.الفاكس عمل تبرخا.١٠

شافتكا تم ذاا. فاكس نغماتل" ًنصاتاا" ناء،ثالأ هذه في المكالمة الطابعة اقبتر. سجلةلما ئةنتهلا سالةر يلغشتب متقو ثم تحديده،ب قمت الذي الرنات عدد بعد دبالر المكالمات على دالر لةأ متقو هاتفك نير ندماع  
 سالةر يلجست المكالمات على دالر لةلأ بذلك يحةتم الخط بةقامر عن قفتوت الطابعة نفا فاكس، نغمات ثمة تكن لم ذاا ماأ الفاكس، تلامسسبا متقوو الفاكس تلامسسا نغمات الطابعة تصدرسسف الفاكس، نغمات
.يةتصو

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

مكالمات على دالر لةأو DSL/ADSL تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

يازتوم سمقم2

DSL/ADSL مرشح3

المكالمات على دالر لةأ4

)ييارتخا( هاتف5

DSL/ADSL ديممو6

تريوبكم7

الطابعة من الخلفي ءالجز في LINE-1 نفذلمبا تصلم الطابعة مع ودالمز هاتفلا سلك8

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

سمقم ولإ طالخطو نائيث هاتفل سسيمقتلا حدةو تخدمسست لإ. يةفلالخ هةلجا في RJ-11 نفذامو يةمماالأ هةلجا في احدو RJ-11 نفذم يازتولما سمقالم تضمني. ازتوم سمقم اءشر تاجتح:ملاحظة  
.يةفلالخ هةلجا في بسقمو يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذام به ازتوم سمقم ولإ سليلست

يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ١٤-ب شكل

ARWW )المتوازية الهاتف أنظمة( الفاكس اعداد ١٢٠



هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع الطابعة عدادلإ

.DSL/ADSL ودمز من DSL/ADSL مرشح على احصل.١

ى،خرأ DSL/ADSL شحاتبمر هاليصتو لىا تاجتح DSL/ADSL خدمة مع هاتفلا رقم نفس في كشترتو تبكالم/  لالمنز من ىخرأ اءجزأ يأ في دةجوالمو هاتفلا ةجهزأ:ملاحظة  
.المكالمات اءجرا ندع ضاءالضو سماع تفاديل

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 يهلع بتوكالم نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم ،DSL/ADSL بمرشح افطرالأ حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.٢

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

.سمقبالم DSL/ADSL مرشح صل.٣

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 يهلع بتوكالم نفذلمبا هاليصتوبو بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من المكالمات على دالر لةأ افصل.٤

.بالطابعة ساتكالفا بالقتسسا على اًقادر تكون لإ قدو د،الر لةأ على الفاكس سالرا لةأ من الفاكس نغمات يلجست يتم فقد بالطابعة؛ ًةباشرم المكالمات على دالر لةأ يلصتو عدم ندع:ملاحظة

.يازتولما سمقبالم DSL ديممو صل.٥

.الحائطي بسقبالم يازتولما سمقالم صل.٦

.للرنات نخفضم عدد بعد دللر المكالمات على دالر لةأ بطضب قم.٧

.تكعبطا بلق من تمدعالم الرنات عدد من قصىالأ الحد لىا الطابعة في دللر رنات عدادا ييرغتب قم.٨

.نطقةلما/بلدلا سبح للرنات قصىالأ العدد تلفيخ:ملاحظة

.الفاكس عمل تبرخا.٩

شافتكا تم ذاا. فاكس نغماتل" ًنصاتاا" ناء،ثالأ هذه في المكالمة الطابعة اقبتر. سجلةلما ئةنتهلا سالةر يلغشتب متقو ثم تحديده،ب قمت الذي الرنات عدد بعد دبالر المكالمات على دالر لةأ متقو هاتفك نير ندماع  
 سالةر يلجست المكالمات على دالر لةلأ يحتي ذلك و الخط بةقامر عن قفتوت الطابعة نفا فاكس، نغمات ثمة تكن لم ذاا ماأ الفاكس، تلامسسبا متقوو الفاكس تلامسسا نغمات الطابعة تصدرسسف الفاكس، نغمات
.يةتصو

.الفاكس عداداتا بطضل تعليماتلا هذه بعتا ،DSL ديملموو يةفتهالا المكالمات اءجراو ساتكالفا سالرلإ هاتفلا خط نفس تخدمسست نتك ذاا

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا

صوتي يدبرو هاتفيلا للطلب تريوبكم طلب دممو مع فاكس/تصو كشترم خط: ز الحالة

 خلال من الصوتي يدالبر خدمة في كذلكً كاشترم نتكو هاتفلا خط نفس على هاتفي باتصال تريوبكم دممو تخدمسستو هاتف،لا رقم نفس على الفاكس مكالماتو يةتالصو المكالمات من كلا بلقتسست نتك ذاا
.سمقلا هذا في الموضح نحولا على الطابعة عدادبا فقم هاتف،لا كةشر

 يجب نهأ ذلك يعنيو ؛ًيدويا ساتكالفا بالقتسسا يكلع يجب. الفاكس مكالمات في تخدمهسست الذي هاتفيلا الرقم نفس على الصوتي يدالبر خدمة تخدامسسا ندع اًيلأ ساتكالفا بالقتسسا من تمكنت لن:ملاحظة
 هاتف خط على لالحصو وأ المميز، نينالر خدمة في اكللاشتر هاتفلا كةشرب فاتصل ا،ًيلأ ساتكالفا بالقتسسا ذلك من ًبدلإ يدتر نتك ذاا. دةارالو الفاكس مكالمات على ًياصشخ دللر اًجاهز تكون نأ يكلع
.ساتكالفا بالقتسساو سالرلإ تقلسسم

ساتكالفا سالرلإ الطابعة تخدامسسا يمكن لإ ثال،لما يلبس على. هاتفلا خط نفسل الطابعةو تريوبكملبا الخاص هاتفيلا الطلب دممو كةشارم ببسب قتالو نفس في الطابعةو دمالمو من كلا تخدامسسا نككيم لإ  
.نتنترالإ لىا لصوللو وأ ونيلكترالإ يدالبر سالرلإ هاتفي باتصال تريوبكم دممو تخدامسسا ندع هالباقتسساو

.نفذينم وأ احدو هاتف نفذم تضمني هل ىلتر تريوبكملا افحص ،بدأت نأ بلق. تريوبكملا في جدتو التي هاتفلا نافذم لعدد اًنادتسا تر،يوبكملا مع الطابعة عدادلإ تانفلتمخ تانقيطر ناكه

يةمماالأ هةلجا في اًاحدو RJ-11 نفذم يازتولما سمقالم تضمني. (شكللا في كما ،)صلةو كذلك يهلع يطلق الذيو( ازتوم سمقم اءشر تاجتح احد،و هاتف نفذم على تريوبكملا اءتوحا حالة في●  
).يةفلالخ هةلجا في بسقمو يةمماالأ هةلجا في RJ-11 نفذام به ازتوم سمقم ولإ سليلست سمقم ولإ طالخطو نائيث هاتفل سسيمقتلا حدةو تخدمسست لإ. يةفلالخ هةلجا في RJ-11 نفذيمو

١٢١ الإضافية الفاكس اعدادات   ب الملحق ARWW



يةازتولما سسيمقتلا حدةلو ثالم  ١٥-ب شكل

.يلي كما الطابعة عدادبا فقم هاتف؛ نفذيم على تريوبكملا اءتوحا حالة في●

للطابعة خلفي نظرم  ١٦-ب شكل

بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم1

LINE-1 نفذبم يلهصتول الطابعة مع بةلعلا في ودالمز هاتفلا سلك تخدمسسا2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد

دممو مع تريوبكم3

هاتف4

هاتفلا نفذيم مع تريوبكملا جهاز ثلم هاتفلا خط نفس على الطابعة عدادلإ

.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما من يضبالأ القابس الةزبا قم.١

 بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم من الكابل افصل. بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم لىا) تريوبكملبا الخاص هاتفي طلب دممو( تريوبكملا جهاز خلف من يلصتولبا ميقو الذي هاتفلا سلك عن ابحث.٢
.للطابعة الخلفي ءالجز في EXT-2 سمىلما نفذلما في دخلهأو

.هاتفي باتصال تريوبكم دممو من يةفلالخ هةلجا في "OUT" نفذبم هاتف يلصتوب قم.٣

.للطابعة الخلفي ءالجز في LINE-1 سمىلما نفذلمبا خرالأ فالطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقبم فينالطر حدأ يلصتوب قم الطابعة، مع بةلعلبا ودالمز هاتفلا سلك تخدامسسبا.٤

.تكقطنم/بلدكل ناسبلما لّبالمحو هاتفلا سلك يلصتو لىا تاجتح قد:ملاحظة

.عدادالإ هذا يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملا على ساتكالفا بالقتسسا لىا ًطابوضم بك الخاص دمالمو برنامج كان ذاا.٥

.ساتكالفا بالقتسسا من الطابعة تمكنت فلا دم،المو برنامج في ساتكللفا ليالأ بالقتسسالا عدادا يلغشت يقافا عدم ندع:ملاحظة

. تلقائيلا دالر عدادا يلغشت يقافبا قم.٦

.الفاكس عمل تبرخا.٧

.ساتكالفا بالقتسسا من تمكنت لن الطابعة نفا لإاو دة،ارالو الفاكس مكالمات على سكفنب دتر لكي ًاجداتوم تكون نأ يجب

.يةفضاا ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا المعدات مع الطابعة عدادا في شاكلم اجهتو ذاا
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الفاكس عدادا بارتخا
 ميقو. ساتكالفا سالرلإ الطابعة عدادا من الانتهاء بعد بارتخالا هذا اءجربا قم. يحةصح يقةبطر هالباقتسساو ساتكالفا سالرا جلأ من عدادهاا صحة من كدتأللو الطابعة حالة لفحص الفاكس عدادا بارتخا نككيم
:تاليلبا بارتخالا

الفاكس ةجهزأ فحص●

بالطابعة يححصلا هاتفلا سلك يلصتو من تحققلا●

يححصلا نفذلمبا هاتفلا سلك يلصتو من تحققلا●

الرقم طلب نغمة عن بحثلا●

بك الخاص هاتفلا خط يلصتو حالة بارتخا●

شطن هاتف خط عن بحثلا●

.بارتخالا يلغشت عادةاو شكلةلما صلاحا لحو ماتمعلو على لللحصو يرتقرلا اجعةبمر قم بار،تخالا شلف ندع. بارتخالا تائجنب اًيرتقر الطابعة بعطت

للطابعة تحكملا حةلو خلال من الفاكس عدادا بارتخلإ

.بكتكم وأ بمنزلك الخاصة عدادالإ شاداترلإ اًفقو هالباقتسساو ساتكالفا سالرلإ الطابعة عدادبا قم.١

.بارتخالا في بدءلا بلق دخالالإ جدر في كامل جمبح رقو يلمتحو الحبر شاتطوخر يتبثت من كدتأ.٢

. الفاكس المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.٣

.اتدوأ المس ثم عدادا المس.٤

.الفاكس بارتخا المس.٥

.يرتقرلا اجعةبمر قم.٦

 غير وأ غالفار عدادالإ ببستي قد. عداداتالإ صحة من تحققلل يرتقرلا في جةالمدر الفاكس عداداتا بفحص فقم ها،لباقتسساو ساتكالفا سالرا في شاكلم اجهتو لتز ماو بارتخالا نجح ذاا●
.هالباقتسساو ساتكالفا سالرا في شاكلم ثحدو في للفاكس يححصلا

.عليها رثوعلا تم التي شاكللما يحلصت يةفيك عن ماتمعلو على لللحصو يرتقرلا اجعةبمر قم بار،تخالا شلف حالة في●
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سهرفلا

عدادالأ/زموالر
المكالمات على دالر لإتأ

٨٤الفاكس نغمات يلجست
المكالمات على دالر لةأ

١١٧)يازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكس مع عدادا
١١٨دمموو فاكس مع عدادا

A
ADSL، مع الفاكس عدادا
١٠٨يةازتولما هاتفلا نظمةأ

D
DSL، مع فاكس عدادا
١٠٨يةازتولما هاتفلا نظمةأ

H
HP Utility (OS X)

٦٠تحف

O
OS X

HP Utility٦٠

V
VoIP٤٢

W
Webscan٢٥

ا
٧٧الفاكس عدادا بارتخا ة،جهزأ
رةالمحظو الفاكس قامرأ

٣٥عدادا
٤تحكملا حةلو رار،زأ
يةلسلستلا هاتفلا نظمةأ

١٠٥ذات ناطقلما/بلادلا
يازتولما هاتفلا نظمةأ

١١٧المكالمات على دالر لةأ عدادا
١٢١الصوتي يدالبرو دمالمو عدادا
١١٠كشترم خط عدادا
١٠٩مميز نينر عدادا
١١٢دممو عدادا
١١٤تصو خط مع كشترم دممو عدادا
١١٨المكالمات على دللر لةأو دممو

يةازتولما هاتفلا نظمةأ
١٠٦عدادالإ اعنوأ

DSL١٠٨ عدادا

ISDN١٠٩ عدادا

PBX١٠٩ عدادا
١٠٧نفصلم خط عدادا

١٠٥ذات ناطقلما/بلادلا
سلةلسلما هاتفلا نظمةأ

١٠٦عدادالإ اعنوأ
ًيدويا الفاكس سالرا

٢٩سالرا
ساتكفا سالرا

٣١اقبالمر الطلب
٨٤ ،٨١شاكللما حل
٣١من ة،ذاكر
٣٠اقبمر طلب
٢٨ساسيأ فاكس
٢٩هاتفلا من

٩١الحبر شاتطوخريرتدو عادةا
باعةط عادةا

٣٣ةالذاكر من ساتكفا
عدادا

DSL )١٠٨)يةازتولما هاتفلا نظمةأ
١٢٣الفاكس بارتخا

١١٧)يازتولما هاتفلا نظمةأ( المكالمات على دالر لةأ

١١٨)يازتولما هاتفلا نظمةأ( دمموو المكالمات على دللر لةأ

١١١)يازتولما هاتفلا نظمةأ( صوتي يدبر

١٢١)يازتولما هاتفلا نظمةأ( تريوبكم دمموو صوتي يدبر

١٠٩)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( ISDN خط

١١٠)يازتولما هاتفلا نظمةأ( كشترم هاتف خط

١٠٧)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( نفصلم هاتف خط
٣٩مميز نينر

١٠٩)يازتولما هاتفلا نظمةأ( مميز نينر
١٠٦الفاكس قطر

١٠٥يةازتولما هاتفلا نظمةأ مع فاكس،

١١٢)يازتولما هاتفلا نظمةأ( تريوبكم دممو

هاتفلا نظمةأ( المكالمات على دللر لةأو تريوبكم دممو  

١١٨)يازتولما

١٢١)يازتولما هاتفلا نظمةأ( صوتي يدبرو تريوبكم دممو

١١٤)يازتولما هاتفلا نظمةأ( تصو خطو تريوبكم دممو

١٠٩)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( PBX نظام

عداداتا
٤٠الفاكس عة،سر
٥٩بكةسش
٤١فاكس ت،صو ىتوسسم

IP٥٩ الـ عداداتا
٢تخدامسسالا يةنمكاا

USB اتصال
٣ضعمو تحديد نفذ،لما
٤قعمو تحديد نفذ،م
لإسلكي اتصال
٥٥عدادا

الفاكس ات،بارتخا
٧٧شلف

فاكس ات،بارتخا
٧٧شلف ة،جهزأ

٧٨شلف نفذ،م اتصال
٨٠الفاكس خط حالة
٧٩الفاكس هاتف سلك عنو بارتخا شلف
٧٨بالحائط دجوالمو هاتفلا بسقم

٨٠شلف الطلب، نغمة
٧٨فاكس بالحائط، دجوالمو بسقالم بارتخا
٧٨الفاكس يح،حصلا نفذلما بارتخا
٨٠فاكس الخط، حالة بارتخا
٨٠شلف الطلب، نغمة بارتخا
ساتكفا بالقتسسا

٣٢اًيئتلقا
٣٥قامرأ حظر
٨٣ ،٨١شاكللما حل
٣٩دالر بلق الرنات عدد
٣٨ليالأ دالر ضعو

٣٢ًيدويا
خطاءأ شافكتسسا

٨٥طاقة
ساتكفا تلامسسا

٣٤يهجتو
اجدرالأ

٣ضعالمو تحديد
٦٣رقالو اتشارنحا يرتحر
٦٧تغذيةلا شكلاتم حل
٣رقالو ضعر دلةلأ يحيضتو شكل

٤تحكملا حةلو رار،زالأ
يةيمظنتلا اتشعارالإ

٩٥يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم
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يةكلساللا الإتصالإت
١٠١يةيمظنت ماتمعلو

الفاكس ات،بارتخالا
١٢٣عدادا
البرنامج

Webscan٢٥
ئةيبلا

٩٠تجاتنلما على يئيبلا افشرالإ برنامج
اللاسلكي تداخللا

١٠١يةيمظنت ماتمعلو
٣٤ساتكللفا ليالأ تصغيرلا

ةالذاكر
٣٣ساتكالفا حفظ

يةئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا
٣ضعالمو تحديد

٣١اقبالمر الطلب
٤تحكملا حةلو يح،بالمصا
يةنفلا ماتالمعلو

٨٨نظاملا باتلطتم

نهم الفاكس سالرا, هاتفلا
٢٩,سالرا

نهم الفاكس, هاتفلا
٢٩سالرا

١٧على باعةط جهين،الو
رقالو

HP، ٧طلب
٦٧الصفحات افانحر
٦٣رقالو اتشارنحا يرتحر
٦٧تغذيةلا شكلاتم حل

اتشارنحا
٨بهنتج يجب الذي رقالو
٦٣محو

ب
الفاكس بث

٣١سالرا

)Windows( الطابعة برنامج
٦٠لحو
٦٠ ،١٢تحف

نتنترالإ لكووتوبر
٤٢تخدامسسبا فاكس،

صوتي يدبر

١١١)يازتولما هاتفلا نظمةأ( الفاكس مع عدادا

١٢١)يازتولما هاتفلا نظمةأ( تريوبكم دمموو فاكس مع عدادا
ئةيب

٨٩يةئيبلا صفاتالمو

ت
٣٨فاكس سة،يوتر

٣٤الفاكس تصغير
يرتقار

٤٢فاكس يد،كتأ
٤٣فاكس ،خطأ
٧٧الفاكس بارتخا شلف
٤٣فاكس خطاء،أ يرتقار
٤٢فاكس يد،كتألا يرتقار
٣٤ساتكفا يهجتو

ج
٦٧شكلاتلما حل عديدة، صفحات جذب

ح
حفظ

٣٣ةالذاكر في ساتكفا
شاكللما حل

٨٤ ،٨١ساتكفا سالرا
٧٨شلف بالحائط، دجوالمو الفاكس بسقم بارتخا
٨٣ ،٨١ساتكفا بالقتسسا
٨٤المكالمات على دالر لإتأ
٧٧الفاكس ةجهزأ بارتخا شلف
٧٨الفاكس هاتف سلك يلصتو بارتخا شلف
٨٠الفاكس خط بارتخا شلف
٨٠الفاكس طلب نغمة بارتخا شلف
٧٩الفاكس هاتف سلك عنو بارتخا شلف
شكلاتلما حل

٧٧الفاكس اتبارتخا
٦٧الصفحات افانحر
٦٧ةالمر في عدة صفحات خذتأ وأ ذبتُج
٨٥باعةط

٧٧فاكس
٦٧جالدر من رقالو تقاطلا يتم لم
٦٧رقالو تغذية شكلاتم

خ
المضمن يبالو خادم

Webscan٢٥
٤الحبر شاتطوخر

الفاكس مع عدادا ،ISDN خط
١٠٩يةازتولما هاتفلا نظمةأ
٣٩دالر نينر يقةطر هاتف،لا خط
٤٠بطض الإتصال، دةمعاو اتيارخ

د
٤قعالمو تحديد الطاقة، دخل
اجخرالإ جدر

٣ضعالمو تحديد
العملاء دعم

٨٧ضمان

هاتفلا دفتر
٢٨فاكس سالرا
٣٦عدادا
٣٦الإتصال جهات ييرغت

٣٧الإتصال جهات حذف
٣٦هاتفلا دفتر اتصال جهات عةمجمو عدادبا قم
٣٦الإتصال جهات عةمجمو ييرغتب قم

ذ
ةذاكر

٣٣ساتكفا باعةط عادةا

ر
٣٨كشترلما يفتعر مزر
٥الحالة زمور
مميز نينر

١٠٩يازتولما هاتفلا نظمةأ
٣٩ييرغت

ز
يةئالضو الماسحة جاج،ز

٣ضعالمو تحديد

٥)تعليمات( Help رز

س
فاكس سجل،

٤٤باعةط
هاتفلا سلك
٧٨يححصلا نفذلمبا يلصتولا بارتخا شلف
٧٩يححصلا عنولا بارتخا شلف

ش
٥الفاكس شاشة
بكاتسش

٥٩ييرغت عدادات،ا

IP٥٩ الـ عداداتا
٥٥يةكلسلإ اتصالإت عدادا

٤يحيضتولا صلالمو رسم

ص
يضبأو دسوأ صفحات

٢٨فاكس

ض
٨٧ضمان

ط
طاقة

٨٥خطاءأ شافكتسسا
باعةط

٤٤فاكس خرأ يلصتفا
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٤٢فاكس يرتقار
٨٥شكلاتلما حل

٤٤الفاكس سجلات
١٧جهينالو على
٣٣ساتكفا

١٧جهينالو على باعةط
دالر نينر يقةطر

١٠٩يازتولما هاتفلا نظمةأ
٣٩ييرغت
٣٠اقبمر طلب
٤٠بضين طلب
٤٠نغمي طلب

ع
٣٩دالر بلق الرنات عدد

ف
فاكس

DSL، ١٠٨)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( عدادا
١٠٥يةازتولما هاتفلا نظمةأ
١٠٦عدادالإ اعنوأ
٢٨سالرا
٨٤ ،٨١شاكللما حل سال،را
٣٣باعةط عادةا
٣٨ييرغت عدادات،ا
١٢٣بارتخالا عدادا

١٠٧)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( نفصلم خط عدادا

١١٠)يازتولما هاتفلا نظمةأ( كشترم هاتف خط عدادا

١٠٩)يازتولما هاتفلا نظمةأ( مميز نينر عدادا
٧٨شلف بالحائط، دجوالمو بسقالم بارتخا
٧٨شلف هاتف،لا سلك يلصتو بارتخا
٨٠شلف الخط، حالة بارتخا
٨٠شلف الطلب، نغمة بارتخا
٧٩شلف هاتف،لا سلك عنو بارتخا
٣٢بالقتسسا
٨٣ ،٨١شاكللما حل بال،قتسسا
٣٢ييدو بالقتسسا

١١٧)يازتولما هاتفلا نظمةأ( عدادا المكالمات، على دالر لةأ

هاتفلا نظمةأ( مع كةشارم دم،الموو المكالمات على دالر لةأ  

١١٨)يازتولما
٣٨ليالأ دالر

٣١اقبالمر الطلب

٤٢عبر, نتنترا لكووتوبر

١١١)يازتولما هاتفلا نظمةأ( عدادا صوتي، يدبر
٣٨سةيوتر

٣٤تصغير
٤٢يرتقار
٤٢يدكتأ يرتقار
٤٣فاكس يرتقار

٣٤يهجتو
٣٥قامرأ حظر
٧٧شكلاتلما حل
٨٤المكالمات على دالر لإتأ شاكلم حل

١٠٩)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( عدادا ،ISDN خط

)يازتولما هاتفلا نظمةأ( مع كشترم ت،صوو دممو خط
١١٤

٤٠الإتصال دةمعاو اتيارخ
٣٩يقةالطر ييرغت مميز، نينر

٤٤باعةط سجل،
٤٤محو سجل،
٤٠عةسر
٤٤ معاملة خرأ يلصتفا باعةط

٣٠اقبمر طلب
٣٩دالر بلق الرنات عدد
٧٧بارتخالا شلف
٤١تصو ىتوسسم

١١٢)يازتولما هاتفلا نظمةأ( مع كشترم دم،مو

هاتفلا نظمةأ( مع كةشارتم المكالمات، على دالر لةأو دممو  

١١٨)يازتولما

)يازتولما هاتفلا نظمةأ( مع كشترم ت،صو يدبرو دممو
١٢١

٣٣ياطيتحا فاكس سخن

١٠٩)يةازتولما هاتفلا نظمةأ( عدادا ،PBX نظام
٤٠بطض الطلب، عنو
٣٨دالر ضعو
٣٢خطاءالأ يححصت ضعو
ييدو فاكس
٣٠سالرا
٣٢بالقتسسا

ل
تحكملا حةلو

٤رارزأ
٤اءضوأ
٥الحالة زمور

بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو
٥٩بكةسشلا عداداتا

٣ضعالمو تحديد
يةفلالخ لصوالو حةلو

٤يحيضتو رسم
الطابعة تحكم حةلو

٢٨ساتكفا سالرا

م
٨٨نظاملا باتلطتم
محو

٤٤الفاكس سجلات

تالصو ىتوسسم
٤١الفاكس اتصوأ

ضوئي سحم

Webscan٢٥ من
اصفاتمو ضوئي سحم

٨٩سحلما اصفاتمو
٦٧شكلاتلما حل رق،الو يرتمر في شكلاتم

baud٤٠ معدل
١٠١ ،٩٤يةيمظنت ماتمعلو
يةنف ماتمعلو

٨٩يةئيبلا اصفاتالمو
٨٩باعةطلا اصفاتمو
٨٩سحلما اصفاتمو
٨٩سخنلا اصفاتمو

٧٨فاكس بالحائط، دجوالمو هاتفلا بسقم
باعةطلا ادمو

١٧جهينالو على باعةط
اصفاتمو

٨٩باعةطلا
٨٩سخنلا

يبو اقعمو
٢لصوللو يةلبالقا ماتمعلو

دممو

هاتفلا نظمةأ( المكالمات على دللر لةأو فاكس مع كةشارم  

١١٨)يازتولما

١١٢)يازتولما هاتفلا نظمةأ( فاكس مع كشترم

١٢١)يازتولما هاتفلا نظمةأ( صوتي يدبرو فاكس مع كشترم

)يازتولما هاتفلا نظمةأ( تصو خطو فاكس مع كشترم
١١٤

هاتفي باتصال دممو

هاتفلا نظمةأ( المكالمات على دللر لةأو فاكس مع كةشارم  

١١٨)يازتولما
هاتفي طلب دممو

١٢١)يازتولما هاتفلا نظمةأ( صوتي يدبرو فاكس مع كشترم

)يازتولما هاتفلا نظمةأ( تصو خطو فاكس مع كشترم
١١٤

تريوبكم دممو

هاتفلا نظمةأ( المكالمات على دللر لةأو فاكس مع كةشارم  

١١٨)يازتولما

١٢١)يازتولما هاتفلا نظمةأ( تصو يدبر مع كشترم

١١٢)يازتولما هاتفلا نظمةأ( فاكس مع كشترم

)يازتولما هاتفلا نظمةأ( تصو خطو فاكس مع كشترم
١١٤

٤قعالمو تحديد صلات،مو
اتميز

٤رارزالأ
٤تحكملا حةلو
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شاكللما حل يل،م
٦٧باعةط

ن
٣٣ياطيتحالا الفاكس سخن

الفاكس مع عدادا ،PBX نظام
١٠٩يةازتولما يةفتهالا نظمةالأ

٤٠بطض الطلب، عنو

هـ
من فاكس هاتف،
٣٢بالقتسسا

و
رقو

٨تحديد
٣٥بغوالمر غير الفاكس ضعو
خطاءالأ يححصت ضعو انظر. خطاءالأ يححصت ضعو

١٢٧ الفهرس ARWW
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