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بـ؟ مقوأ يفك١

يلغشتلإ في وعشرلإ●

باعةطلإ●

إلضوئي سحلمإو سخنلإ●

إلفاكس●

يبإلو خدمات●

شاتطوإلخر مع تعامللإ●

شكلةم حل●
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يلغشتلإ في وعشرلإ٢

.شكلاتلمإ حل قطرو باعةطلإ تخدإمسسإ لحو يلصتفا يللإلد هذإ يقدم

تخدإمسسالا يةنمكاإ●

●HP EcoSolutions )لحلو HP يةئيبلإ(

إلطابعة إءجزأ همف●

بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسإ●

يةقمإلر HP لحلو●

)NFC( إلمدى بةيإلقر إلاتصالات●

رقإلو ياتسسساأ●

رقإلو يلمتح●

إلماسحة جاجز على يةلصأ سخةن يلمتح●

ندإتتسلمإ تغذيةلإ حدةو في يةلصأ سخةن يلمتح●

إلملحقات تخدإمسسإو عدإدإ●

إلطابعة تحديث●

)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ●

 إلطابعة يلغشت يقافإ●

تخدإمسسالا يةنمكاإ
.للمعاقين تخدإمهسسإ هلست إلتي إتإلمميز من إًعدد إلطابعة تقدم

يبصر●

 كثرأ يةنقت إمجإلبر تدعم كما. يلغشتلإ نظام في تخدإمسسالا هولةس إتمميزو إتيارخ تخدإمسسإ خلال من ؤيةإلر ةقدر نخفضيم وأ بصرلإ ضعاف تخدمينسسملل HP إمجلبر هلسلإ تخدإمسسالا تاححي
 ٌصنصو HP طابعة وفي HP برنامج في نةإلملو يببوتلإ علاماتو رإرزإلأ إفقفير إن،لوإلأ بعمى إلمصابين لىإ بةسسنلوبا. نص لىإ تإلصو يقاتبطتو إيلبر ئقارو شاشةلإ ئقار ثلم ساعدةم
.إلملائم إءجرإلا توضح يةمزر علامات وأ ٌيطةسسب

كةإلحر هولةس●

 في إلخاصة ياجاتتحالا يذو لصوو يةنمكاإ إتيارخ HP إمجبر تدعم كما. يحتإلمفا حةلو إمروأ خلال من HP إمجبر ظائفو يلغشت إلممكن فمن ية،كإلحر عاقةإلا تحديم من تخدمينسسملل بةسسنلبا
 نأ إلطابعة إءجزأ لىإ لصوإلو في نةيعم شاكلم يعانون إلذين وأ ةإلقو ديمحدو تخدمينسسملل يمكنو. سإلماو يحتمفاو يحتإلمفا يةفصتو يحتإلمفا بديلتو يحتإلمفا باتث ةميز ثلم Windows نظام
.هولةسب رقإلو ضعر دلةأو رقإلو إجدرأو رإرزإلأو إلطابعة إببوأ مع إتعاملوي

/www.hp.com( يبإلو على نينسسلمإو إلخاصة ياجاتتحالا يذو لصوو يةنمكالا HP قعمو ةزيار يرجى ،HP تجاتنم في لصوإلو يةنمكاإ لحلو عن ماتإلمعلو من يدللمز
accessibility.(

.www.apple.com/accessibility على Apple كةشرل يبإلو قعمو ةزيار يرجى ،OS X نظام في لصوإلو يةنمكاإ لحو ماتمعلو على لللحصو
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HP EcoSolutions )لحلو HP يةئيبلإ(
.إءسو حد على تبكإلم وأ لإلمنز في — ولةسؤم يقةبطر باعةطلإو ئةيبلإ على تخدمهاسست إلتي تجاتنلمإ ثرأ يللقت على ساعدتكم هاقتعا على HP كةشر خذتأ

 يرجى ،HP بها قامت إلتي يةئيبلإ إتبادرلمإ لحو ماتإلمعلو من يدلمز. تجاتنلمإ على يئيبلإ إفشرإلا برنامج إجعر يع،نصتلإ يةلعم ناءثأ HP هاعبتت إلتي يةئيبلإ شادإترإلا لحو يةليصفتلإ ماتإلمعلو من يدلمز
.www.hp.com/ecosolutions ةزيار

إلطاقة ةدإرإ●

هادئلإ ضعإلو●

باعةطلإ ماتتلزسسم في تصادقالا●

إلطاقة ةدإرإ

.هرباءكلإ إسستهلاك يدسشلتر هاليغشت يقافإو إلطابعة يلغشت جدولة و سكونلإ ضعو تخدمسسإ

سكونلإ ضعو

 .شاطنلإ عدم من دقائق خمس بعد سكونلإ ضعو إلطابعة تدخلسس للطابعة، وليإلأ عدإدإلا بعد. سكونلإ ضعو في يةبهركلإ إلطاقة تخدإمسسإ يللقت يتم

.سكونلإ ضعو إلطابعة بعدها تدخل إلتي شاطنلإ عدم من ةإلفتر ييرغتل يةلتالإ شادإترإلا تخدمسسإ

. إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

.بإلمطلو يارلخإ إلمس ثم ،سكونلإ ضعو إلمس.٢

منيإلز لإلجدو يقافإو يلغشت

 لىإ حدإلأ ميو من ًساءم 8 ساعةلإ ندع هافيقاإو اًباحص 8 ساعةلإ ندع هاليغشت يتمل إلطابعة قتو جدولة نككيم ثال،لمإ يلبس على. محددة يامأ في اًيئتلقا هاليغشت إيقاف وأ إلطابعة يلغشتل ةإلميز هذه تخدمسسإ
 .عبوسسإلأ نهاية عطلاتو يلللإ خلال إلطاقة فرتوسس يقة،إلطر بهذهو. يسلخمإ ميو

.يلغشتلإ يقافإو يلغشتلل منيإلز لإلجدو تحديدل يةلتالإ شادإترإلا تخدمسسإ

. إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

).للطابعة منيإلز لإلجدو يقافإو يلغشت( Schedule Printer On/Off إلمس.٢

.هاليغشت يقافإو إلطابعة يلغشت يهف يتم إلذي قتإلوو ميولإ يينعتل شاشةلإ على هرظت إلتي سائلإلر بعتإو يه،ف بغوإلمر يارلخإ إلمس.٣

.إلطابعة من سريإلأ ماميإلأ إلجانب في دجوإلمو) إلطاقة رز(  وأ يلغشتلإ يقافإ جدولة تخدإمسسبا يأ يحة،صح يقةبطر ًادإئم إلطابعة يلغشت قفوأ:يهبنت

.باعةطلإ دةجوو شاتطوإلخر في شاكلم ثحدو في ببستي مما يح،حصلإ هاعضمو لىإ باعةطلإ بةعر دتعو لا قد يح،صح غير شكلب إلطابعة يلغشت يقافإ حالة في

 من ضافيإ حبر تخدإمسسإ يةلإحتما نبجتلو باعةطلإ دةجو في شاكلم نبجتل ممكن قتو بقرأ في دةمفقو شاتطوخر يةأ يبكتر عادةبا HP توصي. دةمفقو شاتطوإلخرو إلطابعة يلغشت قفتو لا
.إلحبر نظامب رإلضر لحاقإ وأ يةقبتلمإ شاتطوإلخر

هادئلإ ضعإلو

 فضلبأ باعةطلإ ندع هادئلإ ضعإلو يلطعت يتم ذلك، على ةعلاو. غير لا عادي رقو على باعةطلإ ندع ذلك يعمل. باعةطلإ دةجو على ثيرتألإ ندو عام شكلب ضاءإلضو من للحد باعةطلإ من بطئي هادئلإ ضعإلو
.اًيضإإفتر هادئلإ ضعإلو يلغشت يقافإ يتم. هادئلإ ضعإلو يلغشت يقافبا قم ية،عيبط عةسرب باعةطلل. هادئلإ ضعإلو يلغشتب قم باعة،طلإ عن ناتجةلإ ضاءإلضو يللقتل. يةيمتقدلإ وضإلعر دةبجو وأ دةجو

.فظرإلأ وأ رإلصو باعةط ندع هادئلإ ضعإلو يعمل لا:ملاحظة

.ميو كل باحص نةمثالإ حتىو ساءم ةإلعاشر من هادئلإ ضعإلو في تعملل إلطابعة جدولة نككيم ثاللمإ يلبس على. هادئلإ ضعإلو في إلطابعة بعطت يثح ساعاتلإ تحديدب يةنمإلز لإلجدإو شاءنإ نككيم
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بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو من هادئلإ ضعإلو يلغشتل

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

 . هادئلإ ضعإلو إلمس.٢

.يلهغشتل هادئلإ ضعإلو إربجو يلغشتلإ يقافإ إلمس.٣

إلطابعة في تحكملإ حةلو من هادئلإ ضعللو منيز لجدو شاءنلا

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

 . هادئلإ ضعإلو إلمس.٢

.يلهغشتل هادئلإ ضعإلو إربجو يلغشتلإ يقافإ إلمس.٣

.منيإلز لإلجدو نهايةو بدإية ساعة رغير ثم ،إلجدولة إربجو يلغشتلإ يقافإ إلمس.٤

باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ هادئلإ ضعإلو يلغشتل

.يةإلجار باعةطلإ مهمة حدد ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

 .يلهغشتل) هادئلإ ضعإلو(  إلمس باعة،طلإ شاشة من.٢

.فقط يةلإلحا باعةطلإ همةلم تخدمسسحيف لحظات بعد هادئلإ ضعإلو يلغشت يتم:ملاحظة

)Windows يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج خلال من يلهغشت يقافإ وأ هادئلإ ضعإلو يلغشتل

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

. هادئلإ ضعإلو على إنقر.٢

. يلغشتلإ يقافإ وأ يلغشتلإ حدد.٣

.عدإدإتإلا حفظ على إنقر.٤

)OS X يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج خلال من يلهغشت يقافإ وأ هادئلإ ضعإلو يلغشتل

 .)OS X يلغشتلإ نظام( HP Utility إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP Utility ساعدةلمإ دإةإلأ تحفإ.١

.إلطابعة حدد.٢

. هادئلإ ضعإلو على إنقر.٣

. يلغشتلإ يقافإ وأ يلغشتلإ حدد.٤

.نإلأ يقبطت على إنقر.٥

)EWS( إلمضمن يبإلو ملقم خلال من يلهغشت يقافإ وأ هادئلإ ضعإلو يلغشتل

.إلمضمن يبإلو خادم تحف إجعر مات،إلمعلو من يدللمز). EWS( نرإلمضم يبإلو ملقم تحفإ.١

. )عدإدإتإلا( Settings يببوتلإ علامة على إنقر.٢

. يلغشتلإ يقافإ وأ  يلغشتلإ حدد ثم ، هادئلإ ضعإلو حدد ، يلاتضفت سمق من.٣

.يقبطت على إنقر.٤

ARWW HP EcoSolutions )حلول HP إلبيئية( ٤



باعةطلإ ماتتلزسسم في تصادقالا

:يلي بما يامقلإ لحاو رق،إلوو إلحبر ثلم باعةطلإ ماتتلزسسم تخدإمسسإ في تصادقللا

/www.hp.com ةبزيار قم مات،إلمعلو من يدمز على لللحصو. HP Planet Partners كبإلكو في كاءشر برنامج خلال من HP من يةلصإلأ إلحبر يشطإخر يعنصت عادةبا قم●
recycle.

.رقةإلو يجهو كلا على باعةطلبا ذلكو رقإلو تخدإمسسإ قلل●

.قلأ إًحبر سستهلكي دةسولمإ ضعو نأ ذلك دة،سوملل ضعو لىإ إلطابعة يلغشت برنامج في باعةطلإ دةجو ييرغتب قم●

.شاتطوللخر إضيالافتر إلعمر من نقصي كما إلحبر إسستهلاك لىإ دييؤ فذلك. ةورإلضر ندع لاإ باعةطلإ سأر يفظنتب تقم لا●

إلطابعة إءجزأ همف
:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

ماميأو يعلو نظرم●

باعةطلإ ماتتلزسسم نطقةم●

خلفي نظرم●

ماميأو يعلو نظرم

ندإتتسلمبا تغذيةلإ حدةو1

ندإتتسلمإ تغذية حدةلو رقإلو ضعر يللد2

ندإتتسلمإ تغذية جدر3

يةئإلضو إلماسحة جاجز4

إجخرإلا جدر/  شاتطوإلخر لىإ لصوإلو باب5

تحكملإ حةلو شاشة6

1 جإلدر/  دخالإلا جدر7

2 جإلدر/  دخالإلا جدر8
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إلطاقة رز9

ماميإلأ USB نفذم10

باعةطلإ ماتتلزسسم نطقةم

شاتطوإلخر لىإ لصوإلو باب1

باعةطلإ سأر2

شاتطوخر3

 إلطابعة يلغشت يقافبا تقم لا. يلةطو يةنمز لمدد ماتتلزسسلمإ إجخرإ عن نعتمإ. باعةطلإ سأر تلف وأ باعةطلإ دةجو في تملةمح شاكلم ثحدو نبجتل إلطابعة دإخل شاتطوبالخر تفاظحالا يجب:ملاحظة
.شةطوإلخر دجوو عدم حالة في

خلفي نظرم

)EXT-2( إلفاكس نفذم1

 )LINE-1( إلفاكس نفذم2

نتيثرإ بكةسش نفذم3

يةفلإلخ USB نافذم4

إلطاقة مدخل5

يةفلإلخ لصوإلو حةلو6

ARWW إلطابعة أجزإء فهم ٦



بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسإ
:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

يحبإلمصاو رإرزإلأ عن عامة ةنظر●

تحكملإ حةلو شاشة زمور●

يةفيظإلو يببوتلإ علامات●

إلطابعة عدإدإتإ ييرغت●

إتتصارخالا تخدإمسسإ●

ماتإلمعلو حةلو●

يحبإلمصاو رإرزإلأ عن عامة ةنظر

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو إتلميز اًيعسر اًجعمر به تعلقلمإ لإلجدوو تاليلإ يطيطختلإ إلرسم يقدم

صفإلوو الاسملاصقة بطاقة

.ىخرأ شاشة يأ من يةسسيئإلر شاشةلإ لىإ دةللعو: يةسسيئإلر إلصفحة رز 1

.تحكملإ حةلو شاشة زمور إجعر شاشة،لإ على هرظت إلتي زموإلر لحو ماتإلمعلو من يدللمز. إلقائمة ناصرع خلال من يرتمرلبا قم وأ إلقائمة، إتيارخ تحديدل شاشةلإ بلمس قم: تحكملإ حةلو ضعر شاشة 2

.للطابعة إللاسلكي إلاتصال حالة يوضح: يةكلسإللا باحصم 3

.باعةطلإ نككيمو تم قد إللاسلكي إلاتصال إن لىإ شيري ثابت رقوأ باحصم●

.إلطابعة شاشة على وضةإلمعر سالةإلر إجعر. إللاسلكي إلاتصال في خطأ دجوو لىإ باحصإلم يضمو شيري●

 .يةكلسإللا يلغشت يقافإ لىإ ذلك شيريف ً،مطفأ يةكلسإللا باحصم كان ذإإ●

إًودمز لإلمحمو كجهاز يكون نأ يجب. باعةطلإ مهمة سالرلا هازلجبا إلطابعة لمس يقطر عن عةسرب بالطابعة) لوحي تريوبكم وأ ذكي هاتف ثلم( لمحمو جهاز يلصتو نككيم ،)NFC( إلمدى بةيإلقر إلاتصالات تخدإمسسبا: إلمدى بةيإلقر إلاتصالات 4  

.ةإلميز هذه تخدإمسسلا إلمدى بةيإلقر إلاتصالات بدعم

.سابقةلإ إلقائمة لىإ دةللعو: سابقلإ رز 5

.ىخرأ شاشات من يةلإلحا يةلمعلل هافرتو حالة في يةقياسسلإ تعليماتلإ ىتومح ضيعر وأ ية،سسيئإلر شاشةلإ من‘ تعليماتلإ’ قائمة تحفي: ‘تعليماتلإ’ رز 6

٧ إلتشغيل في إلشروع   ٢ إلفصل ARWW



تحكملإ حةلو شاشة زمور

.بةإلمطلو نةيقوإلأ إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس يقونات،إلأ لىإ لصوللو

ضإلغرمزإلر

. يرتقارلإ شاءنإ لىإ ضافةبالا ىخرإلأ يانةصلإ عدإدإتإو إلفاكس يفةظوو يبإلو خدماتو Wi-Fi Direct و بكةسشلإ عدإدإتإو يلاتضفتلإ ييرغت يحتت إلتي عدإدإلا شاشة ضيعر: عدإدإ

.ًايكلسلا للاتصال إلطابعة عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إلقائمة إتيارخو إللاسلكي إلاتصال حالة ضيعر: لاسلكي

 تم قد يكن لم ذإإ. بكةسشلبا تكعبطا يلصتو يقةطر على يةكلسإللا نةيقوأ وأ Ethernet نةيقوأ هارظإ تمدعي. إحدو قتو في) إللاسلكي إلاتصال(  و) نتيثرإ(  هرظت لن:ملاحظة

.إضيإفتر شكلب) إللاسلكي إلاتصال(  بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة ضتعرف بكة،سشلبا إلطابعة إتصال عدإدإ

HP ePrint :حالة يلصتفا فحص نككيم يثح يبإلو خدمات ملخص قائمة ضيعر ePrint عدإدإتإ ييرغت وأ ePrint إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. بالطابعة إلخاص ونيلكترإلا يدإلبر إننوع ضعر وأ 
HP ePrint .

Wi-Fi Direct :بـ إلخاصة ورإلمر كلمةو والاسم إلحالة ضيعر Wi-Fi Direct يللد باعةطو عدإدإتإلا ييرغت اًيضأ نككيم. تصلةلمإ ةجهزإلأ عددو.

.ةإلمقدر إلحبر توياتسسم ضيعر: إلحبر

 لديك فرتوت بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ إلحبر، ىتوسسم إنخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتسسإ حالة في. فقط يططختلإ إضغرلأ إتتقدير إلحبر توياتسسم نشأب إلمؤشرإتو بيهاتنتلإ فرتو:ملاحظة
.باعةطلإ دةجو عن ضاإلر عدم حالة في لاإ باعةطلإ شاتطوخر بديلت يكلع يجب لا. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح إتخيرتأ نبجتل

 .إلفاكس تصو ىتوسسمو ، ساتكإلفا سجلو لي،إلأ دإلر يفةظبو إلخاصة إلحالة ماتمعلو ضتعر: إلفاكس حالة

HP EcoSolutions :ئةيبلبا تعلقت إلتيو إلطابعة إتميز بعض ئةييته هالخلا من نككيم شاشة ضتعر.

يةفيظإلو يببوتلإ علامات

.شاشةلإ سفلأ يةفيظإلو يببوتلإ علامات جدتو

ضإلغريةفيظو يببوت علامة

)إتتصارخإ( 
.تهاشأنأ إلتي إتتصارخالا لىإ لصوإلو

.يةهولإ بطاقات وأ ندإتتسلمإ سخنسخنلإ

.تريوبكم جهاز وأ بكةسش مجلد ل،محمو USB إصقرأ كمحر وني،لكترإلا يدإلبر لىإ اًيئضو رإلصو وأ ندإتتسلمإ سحمإلضوئي سحلمإ

.باعةطلإ مهام ةدإرإ وأ ل،محمو USB إصقرأ كمحر من ندإتتسلمإ وأ رإلصو باعةطباعةطلإ

.تلمةسسلمإ إلفاكس سائلر باعةط عادةإ وأ إلفاكس سائلر سالرإ إلفاكس، عدإدإإلفاكس

.إلطابعة يقاتبطت لىإ لصوإلويقاتبطت

إلطابعة عدإدإتإ ييرغت

.إلطابعة تخدإمسسإ يةفيك توضح تعليمات على لللحصو وأ يرتقارلإ باعةطل وأ عدإدإتهاإو إلطابعة ظائفو ييرغتل تحكملإ حةلو تخدمسسإ

ARWW بالطابعة إلخاصة إلتحكم لوحة إسستخدإم ٨



.تريوبكملإ جهاز على إلطابعة ةدإرإ إتدوأ تخدإمسسبا إلطابعة عدإدإتإ ييرغت اًيضأ نككيم تر،يوبكم هازبج تصلةم إلطابعة كانت ذإإ:يحملت

.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر إت،دوإلأ هذه لحو ماتإلمعلو من يدللمز

يفةظو عدإدإتإ ييرغت

.تاحةلمإ إلطابعة ظائفو هارظبا تحكملإ حةبلو إلخاصة يةسسيئإلر إلصفحة شاشة متقو

.تحديدها يدتر إلتي يفةظإلو نةيقوأ إلمس ثم شاشة،لإ على بعكصإ رمرو إلمس ية،فيظإلو يببوتلإ علامات حدىإ حدد تحكم،لإ حةلو شاشة من.١

.هييرغت يدتر إلذي عدإدإلا إلمس ثم ة،فرتولمإ عدإدإتإلا خلال يرتمرلبا وقم)  )عدإدإتإلا( Settings(   إلمس يفة،ظإلو تحديد بعد.٢

.عدإدإتإلا ييرغتل تحكملإ حةلو شاشة على هرظت إلتي باتلإلمطا بعتإ.٣

.يةسسيئإلر إلصفحة شاشة لىإ دةللعو) يةسسيئإلر إلصفحة(  إلمس:يحملت

إلطابعة عدإدإتإ ييرغت

.عدإدإ قائمة خلال من تاحةلمإ إتيارلخإ تخدمسسإ ير،تقارلإ باعةطل وأ إلطابعة عدإدإتإ ييرغتل

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

.شاشاتلإ خلال يرتمرلبا وقم إلمس.٢

.إتيارلخإ وأ شاشاتلإ تحديدل شاشةلإ ناصرع إلمس.٣

.يةسسيئإلر إلصفحة شاشة لىإ دةللعو) يةسسيئإلر إلصفحة(  إلمس:يحملت

إتتصارخالا تخدإمسسإ

.ظائفإلو مجلدإت في ةفرتولمإ إتإلميز يعجم خلال من تخدإمسسالا ةثيركلإ هاملمإ من عةمجمو شاءنإ نككيم بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو على إتتصارخالا تخدإمسسبا

.إتتصارخإ يببوتلإ علامة خلال من وأ يةسسيئإلر شاشةلإ من ليهاإ لصوإلو يمكن إتتصارخالا شاءنإ بعد

ماتإلمعلو حةلو

.تهادإرإو إلمجدولةو يةلإلحا إلطابعة مهام بةقإمرو إلطابعة حالة فحصو شاشةلإ يقوناتأ لىإ لصوإلو بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو على دةجوإلمو‘ ماتإلمعلو حةلو’ لك يحتت

.تحكملإ حةلو شاشة علىأ دةجوإلمو  يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل

يةقمإلر HP لحلو
:يلي ما يةقمإلر لإلحلو هذه تضمنت. يابهسسنإو عملك يطسسبت في ساعدكت نأ نهاشأ من يةقمر لحلو عةمجمو على إلطابعة يتوتح

●HP Digital Filing )من يةقمإلر إلملفات شاءنإ HP) (ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإو بكةسشلإ مجلد لىإ إلضوئي سحلمإ ذلك في بما(

●HP Digital Fax )فاكس HP ونيلكترإلا يدإلبر لىإ ساتكإلفا سالرإو بكةسشلإ مجلد لىإ ساتكإلفا سالرإ ذلك في بما) (قميإلر(

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

ية؟قمإلر HP لحلو هي ما●

باتلطتلمإ●

٩ إلتشغيل في إلشروع   ٢ إلفصل ARWW



يةقمإلر HP لحلو عدإدإ●

يةقمإلر HP لحلو تخدإمسسإ●

ية؟قمإلر HP لحلو هي ما

.تبكإلم يةجتانإ سينتح في ساعدكت نأ يمكن إلتيو إلطابعة بهذه فقةإلمر إتدوإلأ من عةمجمو هي يةقمإلر HP لحلو

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

HP من يةقمإلر إلملفات شاءنإ●

قميإلر HP فاكس●

HP من يةقمإلر إلملفات شاءنإ

 بفضل. بكةسشلإ عبر تخدمينسسلمإ من للعديد ندإتتسلمإ ةدإرلا تعددةلمإ يةسسساإلأ ياتنمكاإلا عن ًفضلا إلعامة، تبكإلم ندإتتسلم يةإلقو إلضوئي سحلمإ ياتلعم إءجرإ HP من يةقمإلر إلملفات شاءنإ ةميز فرتو
 كاءشر مع عةسرب كتهاشارم وأ بكةسشلإ على تريوبكملإ مجلدإت لىإ ًةباشرم اًيئضو ندإتتسلمإ سحمو بالطابعة، تحكملإ حةلو من إتيارلخإ تحديدو إلطابعة لىإ جهتولإ نككيم ،HP من يةقمإلر إلملفات شاءنإ ةميز

.إلضوئي سحملل ضافيإ برنامج تخدإمسسإ ندو ذلك كل وني،لكترإ يدبر فقاتكمر إلعمل

 ضافةبالا. يعةسرلإ كةشارلمإ يققحتل كثرأ وأ إحدو ونيلكترإ يدبر إننوع لىإ هالسارإ وأ ليهاإ لصوإلو من عاتإلمجمو وأ شخاصإلأ تمكينل بكةسشلإ على كشترم مجلد لىإ اًيئضو حةسومإلم ندإتتسلمإ سالرإ يمكن
.حددةحم مهمة لكل عدإدإتإلا فضلأ تخدإمسسإ يضمن مما ضوئي، سحم جهةو لكل نةيعحم ضوئي سحم عدإدإتإ ينتكو نككيم ذلك، لىإ

قميإلر HP فاكس

 يدإلبر عبر إلفاكس سائلر يهجتو عادةإ نككيم وأ ين،تخزلإو كةشارلمإ يلهستل بكةسشلبا تصلم تريوبكم جهاز على مجلد لىإ دسوإلأو يضببالأ دةإرإلو إلفاكس سائلر حفظ نككيم قمي،إلر HP فاكس تخدإمسسبا
.تبكإلم جخار دكجوو ناءثأ مكان يأ من هامةلإ إلفاكس سائلر تلقي لك يحتي مما — ونيلكترإلا

.نفاياتلإ يللقتو رقإلو إسستهلاك يللقت على ساعدي كما إلحبر،و رقللو إلمخصص إلمال فريو مما بالكامل، إلفاكس سائلر باعةط يلغشت يقافإ نككيم ذلك، على ةعلاو

باتلطتلمإ

:يلي ما فرتو من كدتأ ية،قمإلر HP لحلو عدإدإ بلق

يةقمإلر HP لحلو يعلجم

بكةسشلبا إتصال●

.Ethernet بلك وأ لاسلكي إتصال خلال من إلطابعة يلصتو يمكن

 .HP برنامج تخدإمسسبا ونيلكترإ يدبر سالةبر اًيئضو حةسومإلم ندإتتسلمإ فاقرإ وأ تريوبكم لىإ اًيئضو ندإتتسلمإ سحم نككيم ،USB بلك تخدإمسسبا تصلةم إلطابعة كانت ذإإ:ملاحظة
.قميإلر HP فاكس تخدإمسسبا ساتكفا تلقي إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. قميإلر HP فاكس تخدإمسسبا تريوبكملإ جهاز على ساتكإلفا تلقي نككيم. إلضوئي سحلمإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

 HP إمجبر●

 .للطابعة HP إمجبر تخدإمسسبا يةقمإلر HP لحلو عدإدبا HP توصي

 .بالطابعة إلخاص نرإلمضم يبإلو خادم تخدإمسسإ نككيم ،HP إمجبر يتبثت ندو يةقمإلر HP لحلو عدإدإ في بةغإلر ندع:يحملت
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بكةسشلإ مجلد لىإ ساتكإلفا سالرإو بكة،سشلإ مجلد لىإ إلضوئي سحملل

.بكةسشلبا ًتصلام تكون نأ يجب .بكةسشلبا شطن إتصال●

)Windows )SMB نظام في دجومو كشترم مجلد●

.لديك يلغشتلإ نظامب إلخاصة إلوثائق إجعر تر،يوبكملإ إسم على رثوعلإ لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو

للمجلد بكةسشلإ إننوع●

mypc\sharedfolder\\: يقسسنتلإ بهذإ ًعادة بكةسشلإ ينناوع تابةك تتم ،Windows يلغشت نظمةأ تخدمسست إلتي تريوبكملإ ةجهزأ في

إلمجلد به جديو إلذي تريوبكملإ إسم●

.لديك يلغشتلإ نظامب إلخاصة إلوثائق إجعر تر،يوبكملإ إسم على رثوعلإ لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو

بكةسشلإ مجلد على حةنومإلم بةسسنالمإ ياتحإلصلا●

.إلمجلد لىإ تابةكلإ حق لديك يكون نأ يجب

)مرإلأ ملز ذإإ( كشترلمإ للمجلد ورمر كلمةو تخدمسسم إسم●

.OS X وأ Windows نظام في بكةسشلإ لىإ لإلدخو يلجستل إلمطلوبان ورإلمر كلمةو تخدمسسلمإ إسم ثال،لمإ يلبس على

.Active Directory يةنقت تدعم لا HP من يةقمإلر إلملفات شاءنإ يفةظو:ملاحظة

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ ساتكإلفا سالرإو وني،لكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ

صالح ونيلكترإ يدبر إننوع●

إلصادر يدللبر SMTP خادم عن ماتمعلو●

نتنتربالا شطن إتصال●

ونيلكترإلا يدإلبر عدإدإتإ شافتكإ عدإدإلا لمعالج يمكن ،Windows نظامب يعمل تريوبكم على ونيلكترإلا يدلبر لىإ ساتكإلفا سالرإ وأ ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ يفةظو عدإدبا متقو نتك ذإإ  
:يةلتالإ ونيلكترإلا يدإلبر يقاتبطتل بةسسنلبا اًيئتلقا

●Microsoft Outlook 2007–2016 )Windows XP و Windows Vista و Windows 7 و Windows 8/8.1 و Windows 
10(

●Outlook Express )يلغشتلإ نظام Windows XP( 

●Windows Mail )يلغشتلإ نظام Windows Vista(

●Qualcomm Eudora )يلغشتلإ نظاما) (حدثأو 7.0 صدإرإلا Windows XP وWindows Vista( 

●Netscape )يلغشتلإ نظام) (7.0 صدإرإلا Windows XP(

ونيلكترإلا يدإلبر يقبطت كان ذإإ ونيلكترإلا يدللبر ساتكإلفا سالرإو ونيلكترإلا يدإلبر لىإ سحلمإ ميزتي تخدإمسسإو عدإدإ مكانكبا إليز فلا علاه،أ اًجدرحم بك إلخاص ونيلكترإلا يدإلبر يقبطت يكن لم حال وفي  
.سمقلإ هذإ في جةإلمدر باتلطتلمإ ًايفتوسسم تخدمسسحلمإ

يةقمإلر HP لحلو عدإدإ

).OS X نظام( HP Utility وأ) Windows نظام( HP طابعة برنامج من هاحتف يمكن إلتيو إمجإلبر معالجات تخدإمسسبا إءسو للطابعة، HP إمجبر تخدإمسسبا يةقمإلر HP لحلو عدإدإ يمكن

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر ،)EWS( إلمضمن يبإلو ملقم تخدإمسسإ لحو ماتإلمعلو من يدلمز. يةقمإلر HP لحلو عدإدلا للطابعة) EWS( إلمضمن يبإلو ملقم تخدإمسسإ اًيضأ يمكن:يحملت

.EWS تخدإمسسبا يةقمإلر لإلحلو عدإدإ جبيف فقط، IPv6 بكةسش ئةيب في HP جهاز تخدمسست نتك ذإإ:ملاحظة
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:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

HP من يةقمإلر إلملفات شاءنإ عدإدإ●

قميإلر HP فاكس عدإدإ●

HP من يةقمإلر إلملفات شاءنإ عدإدإ

.بةسسنالمإ شادإترإلا بعتإ ،HP من يةقمإلر إلملفات شاءنإ عدإدلا

.بلقتسسلمإ في عدإدإتإلا ييرغتل إتإلخطو هذه تخدإمسسإ اًيضأ نككيم:ملاحظة

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

بكةسشلإ مجلد لىإ إلضوئي سحلمإ ةميز عدإدإ●

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ عدإدإ●

بكةسشلإ مجلد لىإ إلضوئي سحلمإ ةميز عدإدإ

.طابعة لكل جهةو مجلدإت 10 لىإ يصل ما ينتكو نككيم

 ذلك، لىإ ضافةبالا. بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو من مجلد شاءنإ يمكن لا. ًولاأ بكةسشلبا تصلم تريوبكم على تخدمسسحلمإ إلمجلد ينتكوو شاءنإ يجب بكة،سش مجلد لىإ إلضوئي سحلمإ ةميز تخدإمسسلا:ملاحظة
 .يلغشتلإ نظام إجعمر إنظر إلمجلد، يلاتضفت عدإدإو بكةسشلإ على إلمجلدإت شاءنإ لحو ماتإلمعلو من يدلمز. تابةكلإو إءةللقر لصوإلو نحتم إلمجلد يلاتضفت نأ من كدتأ

.إلطابعة على بطضلإ عدإدإتإ اًيئتلقا HP برنامج يُفظ بكة،سشلإ مجلد لىإ إلضوئي سحلمإ عدإدإ من الانتهاء بعد

)Windows يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج من بكةسشلإ مجلد لىإ إلضوئي سحلمإ عدإدلا

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

.بكةسشلإ مجلد لىإ إلضوئي سحلمإ معالج على إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ ضمن إلضوئي سحلمإ على إنقر.٢

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ.٣

بكة،سش مجلد لىإ إلضوئي سحلمإ معالج من شاشة خرأ في. إلمجلدإت هذهل إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ يصصختل للطابعة) EWS( إلمضمن يبإلو ملقم تخدإمسسإ نككيم جهة،إلو إلمجلدإت شاءنإ بعد:ملاحظة  
 يبإلو ملقم إجعر ،EWS لحو ماتإلمعلو من يدللمز. تريوبكملل إضيالافتر يبإلو تصفحم في EWS هرظي ،نهاءإ على نقرلإ ندع. الانتهاء ندع إلمضمن يبإلو ملقم يلغشت يارتخالا خانة تحديد من كدتأ

.إلمضمن

)OS X يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج من بكةسشلإ مجلد لىإ إلضوئي سحلمإ عدإدلا

 .)OS X يلغشتلإ نظام( HP Utility إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP Utility ساعدةلمإ دإةإلأ تحفإ.١

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ثم ،إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ سمق ضمن بكةسش مجلد لىإ إلضوئي سحلمإ على إنقر.٢

.جهةو مجلد لكل إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ يصصتخ نككيم:ملاحظة

)EWS( إلمضمن يبإلو خادم من بكةسشلإ مجلد لىإ إلضوئي سحلمإ عدإدإ

.إلمضمن يبإلو خادم تحف إجعر مات،إلمعلو من يدللمز). EWS( نرإلمضم يبإلو خادم تحفإ.١

.عدإدإلا بعمر في بكةسشلإ مجلد عدإدإ قفو إنقر ،يةسسيئإلر إلصفحة يببوت علامة من.٢

 .شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ثم جديد على إنقر.٣
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 .جهةو مجلد لكل إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ يصصتخ نككيم:ملاحظة

.بكةسشلإ مجلد قائمة لىإ دخالإلا ضافةإ تتم. يحصح نحو على بكةسشلإ بمجلد إلخاص باطتالار عمل من كدتألل بارتخإو حفظ قفو إنقر بكة،سشلإ مجلد عن بةإلمطلو ماتإلمعلو دخالإ بعد.٤

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ عدإدإ

هاقفارإ ثم تريوبكملإ من ًيائضو إلملفات سحم لىإ تاجتح لا. ضافيإ ضوئي سحم لبرنامج إلحاجة ندو-  فقاتكمر كثرأ وأ إحدو ونيلكترإ يدبر إننوع لىإ هالسارإو ًيائضو ندإتتسلمإ سحلم إلطابعة تخدإمسسإ نككيم  
 .ونيلكترإلا يدإلبر سائلبر

إلصادر ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملفات عدإدإ

تخدإمسسإ يمكن. إلصادر ونيلكترإلا يدللبر يفتعر ملفات 10 لىإ يصل ما ضافةإ نككيم. إلطابعة إسطةبو سلةرحإلم ونيلكترإلا يدإلبر سالةر في‘ من’ ءإلجز في هرظيسس إلذي ونيلكترإلا يدإلبر إننوع ينتكوب قم  
 .يفتعرلإ ملفات شاءنلا تريوبكملإ على بتثلمإ HP طابعة برنامج

ونيلكترإلا يدإلبر ينناوع دفتر لىإ ونيلكترإ يدبر ينناوع ضافةإ

 يدإلبر عاتمجمو شاءنإ يضاأ نككيم. هال ةناظرلمإ إلاتصال سماءأ مع وني،لكترإ يدبر إننوع 15 لىإ يصل ما ضافةإ نككيم. إلطابعة من ليهمإ ونيلكترإ يدبر سائلر سالرإ يمكن إلذين شخاصإلأ قائمة ةدإرإ نككيم
 .بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو وأ EWS نرإلمضم يبإلو خادم تخدإمسسإ يجب وني،لكترإ يدبر ينناوع ضافةلا. ونيلكترإلا

ىخرإلأ ونيلكترإلا يدإلبر إتيارخ ينتكو  

 بالطابعة إلخاص EWS إلمضمن يبإلو خادم تخدإمسسإ نككيم إت،يارلخإ هذه ينتكول. إلطابعة من سلةرحإلم ونيلكترإلا يدإلبر سائلر كل في تضمنلمإ نصلإو إضيالافتر SUBJECT عضوإلمو بطض نككيم
.إلطابعة في تحكملإ حةلو وأ

إلصادر ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملفات عدإدإ: ولىإلأ ةإلخطو

.بك إلخاص يلغشتلإ نظام سبح يةلتالإ إتإلخطو تكملسسإ إلطابعة، إسطةبو تخدمسسحلمإ إلصادر ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملف عدإدلا

)Windows يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج من إلصادر ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملف عدإدلا

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

. إلضوئي سحلمإ على إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ على إنقر.٢

.ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ معالج على إنقر.٣

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ثم جديد على إنقر.٤

 يدبر ينناوع ضافةإو إلصادر، ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملفات من يدإلمز ضافةلا للطابعة) EWS( نرإلمضم يبإلو ملقم تخدإمسسإ يمكن إلصادر، ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملف عدإدإ بعد:ملاحظة
سحلمإ معالج من شاشة خرأ في الانتهاء ندع إلمضمن يبإلو ملقم يلغشت يارتخالا خانة حدد ا،ًيئتلقا EWS تحفل. ىخرإلأ ونيلكترإلا يدإلبر إتيارخ ينتكوو ونيلكترإلا يدإلبر ينناوع دفتر لىإ ونيلكترإ  

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر ،EWS لحو ماتإلمعلو من يدللمز. تريوبكملل إضيالافتر يبإلو تصفحم في EWS هرظي ،نهاءإ على نقرلإ ندع. ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي

)OS X يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج من إلصادر ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملف عدإدلا

 .)OS X يلغشتلإ نظام( HP Utility إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP Utility ساعدةلمإ دإةإلأ تحفإ.١

.إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ سمق ضمن دجوإلمو ونيلكترإ يدبر لىإ إلضوئي سحلمإ قفو إنقر.٢

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ.٣

ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملفات قائمة لىإ دخالإلا ضافةإ تتم. يحصح نحو على بكةسشلإ بمجلد إلخاص باطتالار عمل من كدتألل بارتخإو حفظ قفو إنقر بكة،سشلإ مجلد عن بةإلمطلو ماتإلمعلو دخالإ بعد.٤  
.إلصادر
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)EWS( إلمضمن يبإلو خادم من إلصادر ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملف عدإدإ

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز). EWS( نرإلمضم يبإلو خادم تحفإ.١

. عدإدإلا بعمر في إلصادر ونيلكترإلا يدإلبر قفو إنقر ،يةسسيئإلر إلصفحة يببوت علامة من.٢

 .شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ثم جديد على إنقر.٣

ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملفات قائمة لىإ دخالإلا ضافةإ تتم. يحصح نحو على بكةسشلإ بمجلد إلخاص باطتالار عمل من كدتألل بارتخإو حفظ قفو إنقر بكة،سشلإ مجلد عن بةإلمطلو ماتإلمعلو دخالإ بعد.٤  
 .إلصادر

ونيلكترإلا يدإلبر ينناوع دفتر لىإ ونيلكترإ يدبر ينناوع ضافةإ: يةنثالإ ةإلخطو

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز). EWS( نرإلمضم يبإلو خادم تحفإ.١

 .ونيلكترإلا يدإلبر ينناوع دفتر قفو إنقر ،)ضوئي سحم يببوت علامة من.٢

.إحدو ونيلكترإ يدبر إننوع ضافةلا جديد على إنقر.٣

ـ وأ ـ

 .ونيلكترإ يدبر زيعتو قائمة شاءنلا عةمجمو قفو إنقر

.ونيلكترإلا يدإلبر ينناوع دفتر لىإ قلإلأ على إحدو ونيلكترإ يدبر إننوع ضافةبا بالفعل قمت قد تكون نأ يجب وني؛لكترإ يدبر زيعتو قائمة شاءنإ من تمكنت نأ بلق:ملاحظة

 .ونيلكترإلا يدإلبر ينناوع دفتر لىإ دخالإلا ضافةإ تتم. شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ.٤

.بك إلخاص ونيلكترإلا يدإلبر يقبطت وفي إلطابعة تحكم حةلو شاشة على إلاتصال سماءأ هرظت:ملاحظة

ىخرإلأ ونيلكترإلا يدإلبر إتيارخ ينتكو: ثةلثالإ ةإلخطو

تخدمةسسلمإ إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ كذلكو إلطابعة، من سلةإلمر ونيلكترإلا يدإلبر سائلر كل في تضمنلمإ نصلإو إضيالافتر SUBJECT عضوإلمو ينتكو ثلم( ىخرإلأ ونيلكترإلا يدإلبر إتيارخ ينتكول  
:يةلتالإ إتإلخطو تكملسسإ ،)إلطابعة من ونيلكترإ يدبر سالرإ ندع

 .إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز). EWS( نرإلمضم يبإلو خادم تحفإ.١

 .ونيلكترإلا يدإلبر إتيارخ قفو إنقر ،ضوئي سحم يببوت علامة من.٢

.يقبطت قفو إنقر ثم عدإدإت،إ يأ ييرغتب قم.٣

قميإلر HP فاكس عدإدإ

 يدإلبر لىإ ساتكإلفا سالرإ( ونيلكترإ يدبر فقاتكمر هايهجتو يدعت وأ) بكةسش مجلد لىإ ساتكإلفا سالرإ( بكةسش مجلد لىإ ًةباشرم هاظفتحو اًيئتلقا إلفاكس سائلر إلطابعة تلقىت قمي،إلر HP فاكس تخدإمسسبا
).ونيلكترإلا

.قتإلو نفس في اًمع تخدإمهماسسإ يمكن ولا. ونيلكترإلا يدإلبر لىإ ساتكإلفا سالرإ تخدإمسسإ وأ بكةسشلإ مجلد لىإ ساتكإلفا سالرإ يفةظو ماإ تخدإمسسلا قميإلر HP فاكس ينتكو نككيم:ملاحظة

.PDF ملفات وأ) TIFF (Tagged Image File Format كملفات تلمةسسلمإ ساتكإلفا حفظ يتم

.تريوبكملإ على هاظفح من ًبدلا نةإلملو ساتكإلفا باعةط تتم. فقط دسوإلأو يضببالأ ساتكإلفا تلامسسإ قميإلر HP فاكس يدعم:ملاحظة

)Windows يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج من قميإلر HP فاكس عدإدلا

 .)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

.إلفاكس على إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ على إنقر.٢
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.قميإلر إلفاكس عدإدإ على إنقر.٣

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ.٤

 ملقم يلغشت يارتخالا خانة حدد ا،ًيئتلقا EWS تحفل. قميإلر HP فاكس عدإدإتإ تعديلل للطابعة) EWS( نرإلمضم يبإلو ملقم تخدإمسسإ نككيم قمي،إلر HP فاكس ةلميز عدإدكإ بعد:ملاحظة
 يبإلو ملقم إجعر ،EWS لحو ماتإلمعلو من يدللمز. تريوبكملل إضيالافتر يبإلو تصفحم في EWS هرظي ،نهاءإ على نقرلإ ندع. قميإلر إلفاكس عدإدإ معالج من شاشة خرأ في الانتهاء ندع إلمضمن يبإلو

.إلمضمن

)OS X يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج من قميإلر HP فاكس عدإدلا

 .)OS X يلغشتلإ نظام( HP Utility إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP Utility ساعدةلمإ دإةإلأ تحفإ.١

.قميإلر ساتكإلفا يفسشرأ إنقر.٢

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ.٣

 .يحصح نحو على بكةسشلإ بمجلد إلخاص باطتالار عمل من كدتألل بارتخإو حفظ قفو إنقر بة،إلمطلو ماتإلمعلو دخالإ بعد.٤

)EWS( إلمضمن يبإلو خادم من قميإلر HP فاكس عدإدإ

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز). EWS( نرإلمضم يبإلو خادم تحفإ.١

.عدإدإلا بعمر في بكةسش مجلد/ونيلكترإ يدبر لىإ ساتكإلفا سالرإ قفو إنقر ،يةسسيئإلر إلصفحة يببوت علامة من.٢

 .شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ.٣

 .يحصح نحو على بكةسشلإ بمجلد إلخاص باطتالار عمل من كدتألل بارتخإو حفظ قفو إنقر بة،إلمطلو ماتإلمعلو دخالإ بعد.٤

يةقمإلر HP لحلو تخدإمسسإ

.بةسسنالمإ شادإترإلا بعتإ إلطابعة، مع ةفرتولمإ يةقمإلر HP لحلو تخدإمسسلا

)HP من بكةسشلإ لمجلد سحم( HP Scan to Network Folder ةميز تخدإمسسإ

 إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١
.ندإتتسلمإ تغذيةلإ حدةو في يةلصأ سخةن يلمتح وأ إلماسحة جاجز على يةلصأ سخةن يلمتح

.بكةسشلإ مجلد إلمس ثم ، إلضوئي سحلمإ إلمس.٢

.تخدإمهسسإ بإلمطلو للمجلد ناظرلمإ الاسم إختر تحكم،لإ حةلو شاشة من.٣

.بذلك بةلإلمطا ندع PIN رقم دخلأ.٤

.سحلمإ بدء إلمس ثم إلضوئي، سحلمبا خاصة عدإدإتإ يأ ييرغتب قم.٥

.إلاتصال وسرعة بكةسشلإ في ياناتبلإ ورمر كةحر سبح قت،إلو بعض إلاتصال قتغرسسي قد:ملاحظة

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ تخدإمسسإ

 إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١
.ندإتتسلمإ تغذيةلإ حدةو في يةلصأ سخةن يلمتح وأ إلماسحة جاجز على يةلصأ سخةن يلمتح

.ونيلكترإ يدبر إلمس ثم إلضوئي سحلمإ إلمس.٢

.تخدإمهسسإ بإلمطلو إلصادر ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر لملف ناظرلمإ الاسم إختر تحكم،لإ حةلو شاشة من.٣
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.بذلك بةلإلمطا ندع PIN رقم دخلأ.٤

.ونيلكترإ يدبر إننوع دخلأ وأ) لىإ( حقل في تلقيلمبا إلخاص ونيلكترإلا يدإلبر إننوع إختر.٥

.هييرغتب قم وأ ونيلكترإلا يدإلبر سالةر SUBJECT عضومو دخلأ.٦

.سحلمإ بدء إلمس ثم إلضوئي، سحلمبا خاصة عدإدإتإ يأ ييرغتب قم.٧

.إلاتصال وسرعة بكةسشلإ في ياناتبلإ ورمر كةحر سبح قت،إلو بعض إلاتصال قتغرسسي قد:ملاحظة

قميإلر HP فاكس تخدإمسسإ

.إلمحدد ونيلكترإلا يدإلبر إننوع وأ بكةسشلإ مجلد ماإ — إلمحددة جهةإلو لىإ هاظفح يتم ثم إضي،إفتر شكلب دسوإلأو يضببالأ هاملتسست ساتكفا يأ باعةط تتم قمي،إلر HP فاكس ةلميز عدإدكإ بعد

.بكةسشلإ مجلد لىإ ساتكإلفا حفظ تم ذإإ قميإلر HP فاكس ةميز بلغكحت لا. يةفلإلخ في يةلمعلإ هذه تتم بكة،سشلإ مجلد لىإ إلفاكس سالرإ ةميز تخدمسست نتك ذإإ●

 سائلإلر قندوص في جديدة ونيلكترإ يدبر سائلر تلقيب بلاغكلا نهيتكو تم قد تخدمهسست إلذي ونيلكترإلا يدإلبر يقبطت كان ذإإو ونيلكترإلا يدإلبر لىإ ساتكإلفا سالرإ ةميز تخدمسست نتك ذإإ●
.إلجديدة ساتكإلفا لصوبو إلعلم نككيم دة،إرإلو

)NFC( إلمدى بةيإلقر إلاتصالات

 ثم بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو على  عن إبحث. إلطابعة على سهملب) لوحي تريوبكم وأ ذكي هاتف ثلم( لمحمو جهاز من باعةط مهمة سالرإ نككيم ،)NFC( إلمدى بةيإلقر إلاتصالات تخدإمسسبا

.باعةطلل لإلمحمو كهازبج نطقةلمإ هذه إلمس

 إننوعلإ على يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو رز يات،نمكاإلاو مةإلمدعو إلمحمولة ةجهزإلأ عن ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو
www.hp.com/go/mobileprinting  .قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو عدم حالة في HP Mobile Printing

.ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/بلد في يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط(

.إلمدى بةيإلقر إلاتصالات يةنقت يدعم لإلمحمو هازلجإ نأ من كدتأ ة،إلميز هذه تخدإمسسلا

رقإلو ياتسسساأ
باعةط دةجو على لللحصو HP تاجنإ من رقو تخدمسسإ. ةبيرك ياتكم إءشر بلق باعةطلإ رقو إعنوأ من عةنوتم عةمجمو  بارتخإ فضلإلأ منو. يةبتكإلم رإقوإلأ إعنوأ معظم مع يدلجإ للعمل إلطابعة تصميم تم  
.HP رقو لحو ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو www.hp.com  على HP يبو قعمو ةبزيار قم. ثلىم

تقلسسم شكلب ColorLok شعار تضمنت إلتي رإقوإلأ يعجم بارتخإ يتم. إلعادية ندإتتسلمإ باعةطل ColorLok شعار مع عادية رإقوأ تخدإمسسبا HP توصي  

 إبحث. يةسسياق عادية رإقوأ من عسرأ شكلب تجفو يةهإز إنلوأو غمقأ يدسوت, رقلأ تلطخ مع ندإتتسم تجنتو, باعةطلإ دةجوو يةقثوإلو يةحنا من يةلعا معايير تلبي يثبح

.باركلإ رقإلو جيتنم لدى حجامإلأو زإنوإلأ شستى في تييأ إلذيو ColorLok شعار إلحامل رقإلو عن

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

باعةطلل بها إلموصى رقإلو إعنوأ●

HP من رقإلو ماتتلزسسم طلب●

تخدإمهسسإو رقإلو تحديد لحو يحاتملت●

ARWW )NFC( إلمدى إلقريبة إلاتصالات ١٦

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


باعةطلل بها إلموصى رقإلو إعنوأ

.تهعباطب متقو إلذي وعشرلمإ عنول ًيصاصخ إلمصمم HP رقو تخدإمسسبا HP كةشر توصي باعة،طلإ من دةجو فضلأ على لللحصو

.تكقطنم/بلدك في رقإلو إعنوأ بعض فرتوت لا قد

رصو باعةط

●HP Premium Plus Photo Paper 

 رإلفو على جفافلل قابلةو يلةجم رصو باعةط نككيم ،HP من إًجد إلفاخر رإلصو رقو تخدإمسسبا. رإلصو فضلأ على لللحصو HP من دةجو علىبأ HP من إًجد إلفاخر رإلصو رقو يُظى
13( صاتبو 7 × 5 و) سم 15 × 10( صاتبو 6 × 4 و صةبو 11 × 8.5 و A4 ذلك في بما رق،إلو من عدة حجامأ إلطابعة تدعم. إلطابعة من ةباشرم كتهاشارم نككيم يثبح
HP من إًجد إلفاخر رإلصو رقو فريو. إلخاصة رإلصو وعاتشرمو لديك رإلصو فضلأ هدإءإ وأ ضعر وأ طيرتأل ثاليم وهو). لامع نصف( إللمعان يففخ وأ لامع – بينيطشتبو) سم 18 ×
.تحمللإو يةفإالاحتر دةإلجو يثح من إئعةر تائجن

●HP Advanced Photo Paper )من تقدملمإ رإلصو رقو HP(

 إلخاصة عاتبوطإلم شابهت. بةطوإلرو صابعإلأ بصماتو بقعلإو إلماء مةمقاو على تهبقدر عنولإ هذإ تميزي. يخهطلت ندو هولةسب معه تعامللإ يحتي إلذي إلجفاف يعسرلإ بهيطشتب هذإ إللامع رإلصو رقو تميزي
 7×  5( سم 18×  13و) صاتبو 6×  4( سم x 15 10و صةبو 11×  8.5و A4 ذلك في بما تعددةم بمقاسات تاحم وهو. إلمحل في معالجتها تمت رصو يتهارؤو هاسلم ندع بك
.ًيلاطو متدو ندإتتسم على لحصولك إلحمض من رقإلو يخلو). صاتبو

 HP Everyday Photo Paper رقو●

ندع يقةقدو إضحةو رصو على إحصل. هلةسلإ إلمعالجة جلأ من عةسرب نهثم لإلمعقو رقإلو هذإ يجف. رللصو يةضعر باعةطل مرمصم رقو تخدإمسسبا تكلفة،لإ نخفضةم يةميو نةملو لقطات باعةطب قم  
 رقإلو يخلو). سم 15 × 10( صاتبو 6 × 4 و صاتبو 7 × 5 و صةبو 11 × 8.5 و A4 ذلك في بما عدة، حجامبأ فرتوي نهإ. إلحبر نفثل طابعة يةأ مع رقإلو هذإ تخدإمكسسإ

.ًيلاطو متدو ندإتتسم على لحصولك إلحمض من

إلعمل ندإتتسم

جم 120 زنبو إللامع غير إفيالاحتر HP رقو وأ جم 120 زنبو يةيمتقدلإ وضللعر إللامع غير إلفاخر HP رقو●

.ثيرتألإو إلملمس وعةر تحققل زنإلو يلةقث رإقوإلأ هذه. يةبارخإلا سائلإلرو يرتقارلإو وض،إلعرو تقديمي،لإ ضإلعر ناسبت رقةإلو يجهو على لامعة غير ًيةقو ًرإقاوأ رإقوإلأ هذه تعد

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

 ولىإلأ للصفحات يةتجارلإ ماتسوإلرو إجهاخرإ إلمعاد رةإلمصو بهسش إدللمو ثلمإلأ يارتخالا هي رإقوإلأ هذه. جهينإلو تخدإمسسإ جلأ من رقةإلو يجهو على لامعة بقةطب يةلطم رإقوإلأ هذه تكون
.يماتتقولإو يةيجوإلتر يديةإلبر سائلإلرو إتشرنلإو إلخاصة يةيمتقدلإ وضإلعرو يرتقارلإ من

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

 ولىإلأ للصفحات يةتجارلإ ماتسوإلرو إجهاخرإ إلمعاد رةإلمصو بهسش إدللمو ثلمإلأ يارتخالا هي رإقوإلأ هذه نإ. جهينإلو تخدإمسسإ جلأ من رقةإلو يجهو على لامعة بقةطب يةلطم رإقوإلأ هذه تكون
.يماتتقولإو يةيجوإلتر يديةإلبر سائلإلرو إتشرنلإو إلخاصة يةيمتقدلإ وضإلعرو يرتقارلإ من
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يةميولإ باعةطلإ

.يةهإإلز إنلوإلأ فيرتوو ةقو كثرأ دسوإلأ إللون جعلو بالحبر، رقإلو تلطخ من يللقتلل ColorLok يةنقتب يةميولإ باعةطلإ ضبغر جةدرحإلم رإقوإلأ يعجم تميزت

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

إنلوإلأ تخدإمسسلا ناسبم شفافلإ غير عنولإ هذإو. نصلإ في اًحوضوو إنلوإلأ في ًإبيرك ًانيبات )HP من ساطع يضبأ Inkjet رقو( HP Bright White Inkjet Paper فريو  
 .يةنعلاإلا إتشرنلإو يرتقارلإ ية،بارخإلا سائلللر اًتمام اًبسسنام يجعله مما خلاله، من نفادها ندو جهينإلو على

 HP  من باعةط رقو●

 عادي رقو على عةبوطإلم ندإتتسلمإ من يتهارؤو هاسلم ندع ىقوأ ندإتتسم رقإلو هذإ تجني. يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو رقو )HP من باعةطلإ رقو( HP Printing Paper تبرعي
.ًيلاطو متدو ندإتتسم على لحصولك إلحمض من رقإلو يخلو. سخنلإ رقو على وأ تعددةم ظائفلو

●HP Office Paper )من تبكإلم رقو HP(

 إلحمض من رقإلو يخلو. ىخرأ يةميو ندإتتسمو إتمذكر دإت،سوم, سخحن عمل رقإلو ناسبي. يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو رقو )HP من تبكإلم رقو( HP Office Paper تبرعي
.ًيلاطو متدو ندإتتسم على لحصولك

HP من رقإلو ماتتلزسسم طلب

.ثلىم باعةط دةجو على لللحصو HP تاجنإ من رقو تخدمسسإ. يةبتكإلم رإقوإلأ إعنوأ معظم مع يدلجإ للعمل إلطابعة تصميم تم

.فقط يةنجليزإلا باللغة HP يبو قعمو من إءجزإلأ بعض فرتوت إلحالي، قتإلو في.  www.hp.com لىإ تقلنإ, ىخرأ ماتتلزسسمو HP رإقوأ لطلب

دةجوو إلكفاءة معايير مع إفقتولل تقلسسم شكلب ColorLok شعار رإقوأ كافة بارتخإ يتم. يةميولإ ندإتتسلمإ سخنو باعةط في ColorLok شعار تضمنت عادية رإقوأ تخدإمسسبا HP توصي  
 كاتشر بلق من تلفةمخ حجامأو زإنوبأ ColorLok شعار تضمنت رإقوأ عن إبحث. إلعادي رقإلو من قصرأ شكلب تجف يكةسم دإءسو إنلوأو قةشرمو إضحةو إنلوأ ذإت ندإتتسم تاجنإو باعةطلإ
.رقللو ةبيرك نعةصم

تخدإمهسسإو رقإلو تحديد لحو يحاتملت

.يةلتالإ شادإترإلا بعتإ تائج،نلإ فضلأ على للحصو

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو في وأ جإلدر في إحدةإلو ةإلمر في رقإلو من إًإحدو اًحجمو ًاعنو فقط لرحم●

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو وأ دخالإلا جدر في يلهمتح ندع يحصح شكلب رقإلو يلمتح على صإحر●

.ندإتتسملل تغذيةلإ حدةو وأ جإلدر يلمتح بزيادة تقم لا●

:ندإتتسملل تغذيةلإ حدةو في وأ إجدرإلأ في يةلتالإ رقإلو إعنوأ ضعو نبتج بالطابعة، تعلقةلمإ ىخرإلأ شكلاتلمإو ئةيدر باعةط دةجو على لإلحصوو رقإلو شارنحإ تفاديل●

إءجزإلأ تعددةلمإ إلنماذج–

جعدةتلمإ وأ تفةلإلم وأ تالفةلإ سائطإلو–

بثقو وأ عةمقطو إءجزأ على يتوتح إلتي سائطإلو–

.يدج شكلب إلحبر تصتم لا إلتي وأ شةنقولمإ وأ يكمسلإ يجسسنلإ ذإت سائطإلو–

تمددها هلسي إلتي وأ للغاية يفةفإلخ سائطإلو–

يكبشالمإ وأ يسبإلدبا على يتوتح إلتي سائطإلو–
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رقإلو يلمتح
ياسيق جمبح رقو يلمحتل

 .بالكامل جللخار دخالإلا جدر إسحب.١

.يمكن ما قصىأ جإلدر حافات نحو رقإلو جهاتمو كرحر.٢

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو سريإلأ رقإلو ضعر جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو ضعر يجهمو يكتحرل●

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو رقإلو لطو جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو لطو جهمو يكتحرل●
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.سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع ّادياعمو رقإلو دخلأ.٣

يمنىلإ إلحافة على زمةإلر تفاعإر علامة زتجاوت لا رقإلو زمةر نأ من كدتأ ذلك، لىإ ضافةبالا. جإلدر من ماميإلأ ءإلجز في دةجوإلمو بةسسنالمإ رقإلو حجم طخطو مع رقإلو زمةر محاذإة من كدتأ  
 .جللدر

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو تحمل لا:ملاحظة

 .رقإلو زمةر حافة جهاتإلمو تلمس حتى رقإلو لطو جهموو رقإلو ضعر يجهمو بطضإ.٤

 .زلهأ رق،و دجوو حالة في. إلطابعة سفلأ دخالإلا جدر نطقةم إفحص.٥

 .إلطابعة في دخالإلا جدر يبكتر عدأ.٦

:فظر يلمحتل

 .بالكامل جللخار دخالإلا جدر إسحب.١

 .رقإلو لزأ دخال،إلا جدر في خرأ رقو دجوو حالة في.٢
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.جإلدر من يةفلإلخ إلحافة تلمسل تطاعسسلمإ قدر للدإخل فظرإلأ زمةر إدفع. دناهأ إلرسم في إلموضح نحولإ على سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع ّادياعمو فظرإلأ دخلأ.٣

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ فظرإلأ تحمل لا:ملاحظة

.فظرإلأ زمةر حافة ساملي حتى رقإلو ضعر يجهمو بطضإ.٤

.جإلدر جانب في زمةإلر تفاعإر علامة زتجاوت لا فظرإلأ زمةر نأ من كدتأ ذلك، لىإ ضافةبالا.٥
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.فظرإلأ زمةر حافة يلمس حتى رقإلو لطو جهمو بطضإ.٦

 .زلهأ رق،و دجوو حالة في. إلطابعة سفلأ دخالإلا جدر نطقةم إفحص.٧

 .إلطابعة في دخالإلا جدر يبكتر عدأ.٨

رإلصو قورو بطاقاتلإ يلمحتل

 .بالكامل جللخار دخالإلا جدر إسحب.١

 .رقإلو لزأ دخال،إلا جدر في خرأ رقو دجوو حالة في.٢

.جإلدر من يةفلإلخ إلحافة تلمسل تطاعسسلمإ قدر للدإخل رقإلو زمةر إدفع. سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع ًدياعمو رإلصو رقو وأ بطاقاتلإ دخلأ.٣

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو تحمل لا:ملاحظة

.رقإلو زمةر حافة ساملي حتى رقإلو ضعر يجهمو بطضإ.٤

ARWW إلورق تحميل ٢٢



.جإلدر جانب في زمةإلر تفاعإر علامة زتجاوت لا فظرإلأ زمةر نأ من كدتأ ذلك، لىإ ضافةبالا.٥

.رقإلو زمةر حافة يلمس حتى رقإلو لطو جهمو بطضإ.٦

 .زلهأ رق،و دجوو حالة في. إلطابعة سفلأ دخالإلا جدر نطقةم إفحص.٧

 .إلطابعة في دخالإلا جدر يبكتر عدأ.٨

2 جإلدر في رقإلو يلمحتل

.Legal وأ Letter وأ A4 جمبح فقط إلعادي رقإلو 2 جإلدر يدعم:ملاحظة

.إلملحقات تخدإمسسإو عدإدإ إجعر تخدإمه،سسإو 2 جإلدر عدإدإ يةفيك فةلمعر

.بالكامل إلطابعة جخار لىإ 2 جإلدر إسحب.١

.يمكن ما قصىأ جإلدر حافات نحو رقإلو جهاتمو كرحر.٢

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو سريإلأ رقإلو ضعر جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو ضعر يجهمو يكتحرل●

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو رقإلو لطو جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو لطو جهمو يكتحرل●
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.سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع ّادياعمو رقإلو دخلأ.٣

يمنىلإ إلحافة على زمةإلر تفاعإر علامة زتجاوت لا رقإلو زمةر نأ من كدتأ ذلك، لىإ ضافةبالا. جإلدر من ماميإلأ ءإلجز في دةجوإلمو بةسسنالمإ رقإلو حجم طخطو مع رقإلو زمةر محاذإة من كدتأ  
 .جللدر

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو تحمل لا:ملاحظة
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 .رقإلو زمةر حافة جهاتإلمو تلمس حتى رقإلو لطو جهموو رقإلو ضعر يجهمو بطضإ.٤

.زلهأ رق،و دجوو حالة في. إلطابعة سفلأ 2 جإلدر نطقةم إفحص.٥

.إلطابعة في 2 جإلدر يبكتر عدأ.٦

إلماسحة جاجز على يةلصأ سخةن يلمتح
.يةئإلضو للماسحة جاجيإلز سطحلإ على هاليمتح خلال من بالفاكس هالسارإ وأ اًيئضو هاحسم وأ يةلصإلأ ندإتتسلمإ سخن نككيم

 .إلطابعة يانةص إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يفينظن إلغطاءو يةئإلضو للماسحة جاجيإلز سطحلإ يكن لم ذإإ يحصح شكلب إلخاصة إتإلميز من إلعديد تعمل لا:ملاحظة

.إلطابعة غطاء فعر بلق ندإتتسملل يةئتلقالإ تغذيةلإ جدر من يةلصإلأ سخنلإ كافة إلةزإ:ملاحظة

إلماسحة جاجز على يةلصأ سخةن يلمحتل

.إلماسحة غطاء فعإر.١
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:تاليلإ حشرلإ في موضح هو كما سفللأ يهلع عبوطإلم جهإلو يكون يثبح يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.٢

.إلضوئي للماسح جاجيإلز سطحلإ فطر على رةإلمحفو دلةإلأ إجعر ية،لصإلأ سخحنلإ يلمتح لحو تعليماتلإ من يدللمز:يحملت

.إلغطاء غلقأ.٣

ندإتتسلمإ تغذيةلإ حدةو في يةلصأ سخةن يلمتح
 .ندإتتسلمإ تغذية حدةو في هاعضو خلال من بالفاكس هالسارإو اًيئضو هاحسمو ندإتتسلمإ سخن نككيم

.فقط ندإتتسلمإ تغذية حدةو بلق من مإلمدعو رقإلو عنو تخدمسسإ. رإلصو تلف لىإ ذلك دييؤ قد ندإت؛تسلمإ تغذية حدةو في رإلصو يلمحتب تقم لا:يهبنت

 جاجيإلز حإللو على يةلصإلأ سخنلإ يلمحتب قم إيا،إلمز هذه يلغشتل ندإتتسلمإ تغذية حدةو في يةلصإلأ سخحنلإ يلمتح ندع تعمل لا,  إلصفحة ملائمة هازلج سخنلإ ةميز ثلم, إتإلميز بعض نإ:ملاحظة
.يةئإلضو للماسحة

ندإتتسلمإ تغذية حدةو في يةلصأ سخةن يلمحتل

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو في, علىإلأ لىإ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع, يةلصإلأ سخحنلإ يلمحتب قم.١

ىسريلإ هةلجإ دخالإ مع إلصفحات فضع ا،ًيقفأ عةبوطم يةلصأ سخةن تحمل نتك ذإإ. ولىأ ندتسلمإ من يةإلعلو هةلجإ دخالإ مع إلصفحات فضع ،ًدياعمو عةبوطم يةلصأ سخةن تحمل نتك ذإإ.أ  
.ولىأ ندتسلمإ من

.حملةحإلم إلصفحات شافتكإ لىإ شيرتو بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة على هرظت سالةر ىتر وأ ًانينط سمعت حتى ندإتتسلمإ تغذية حدةو لىإ رقإلو إدفع.ب

.ندإتتسلمإ تغذية جدر على رإلمحفو يانيبلإ إلرسم إجعر ندإت،تسلمإ تغذية حدةو في يةلصإلأ سخنلإ يلمتح لحو تعليماتلإ من يدلمز:يحملت
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.ساريلإ يةحونا يمينلإ يةحنا رإقوإلأ إفحو ندع قفتوت حتى للدإخل رقإلو ضعر دلةأ مالةبا قم.٢

إلملحقات تخدإمسسإو عدإدإ
.يةلتالإ سامقإلأ إجعر عدإدها،إو) ثان جدر ثلم( إلملحقات يبكتر يدتر نتك ذإإ

.فضلأ تخدإمسسإ بةتجر يققحتل ةفرتولمإ إجدرإلأ إتميز تخدإمسسإ نككيم إحد،و جدر من كثرأ تخدإمسسإ ندع

تخدإمهسسإو 2 جإلدر يبكتر

2 جإلدر يبكتر

 .له هزلمجإ إلمكان في جإلدر دخلأ ثم ى،خرإلأ إدإلموو يفلغتلإ طةشرأ لزأو ج،إلدر يفلغت بفك قم.١

.توسسمو ثابت سطحلإ يكون نأ لابد

.هربائيكلإ خذإلمأ عن إلطاقة سلك إفصلو إلطابعة يلغشت قفوأ.٢

.جإلدر علىأ إلطابعة ضع.٣

.إلطابعة سفلأ يديكو صابعكأ ضعو عدم على اًيصحر كن:يهبنت

.إلطابعة يلغشتب قم ثم يارتلإ سلك صل.٤

إجدرإلأ مع تعامللإ

.2 جإلدر من رقإلو إلطابعة سحبتس رق،و على يتويُو إًدجومو 2 جإلدر كانو ًاغفار 1 جإلدر كان ذإإ. 1 جإلدر من رقإلو إلطابعة سحبت اًيضإإفتر

:يةلتالإ إتإلميز تخدإمسسبا كسلولإ هذإ ييرغت نككيم لكنو

.2 جإلدرو 1 جإلدر في جمإلح نفس من رقو يلمتح حالة في ًولاأ نهم رقإلو إلطابعة سحبتس إلذي إضيالافتر جإلدر حدد :إضيالافتر جإلدر●

).بقةسسم رةبصو عبوطإلم رقإلو وأ يةسسأإلر ذي رقإلو ثلم( خاص، رقو يلمحتب متقو ندماع ثال،لمإ يلبس على د،إلمقصو غير تخدإمسسالا نعلم جإلدر مينتأب قم :جإلدر مينتأ●

.ًاغفار خرإلأ جإلدر كان ذإإ حتى نرمإلمؤ جإلدر إلطابعة تخدمسست لن

.جإلدر في رقإلو من فقط إحدو عنو يلمحتب قم فضل،أ تخدإمسسإ بةتجر على لللحصو:ملاحظة

.فقط إلعادي رقإلو 2 جإلدر يدعم:ملاحظة

يةلتالإ إتإلخطو بعرتإبذلك يامقلل
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.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. جينإلدر كلا في رقو يلمحتب قم●.ًاغفار خرإلأ جإلدر كان ذإإ إحدو جدر من رقإلو تخدمسسإو جينإلدر كلا في رقو يلمحتب قم

.جإلدر مينتأ يلغشت يقافبا قم●

.جينإلدر كلا في جمإلح نفس من رقو يلمحتب قم●.ًولاأ إجدرإلأ حدأ من رقإلو تخدمسسإو جينإلدر كلا في رقو يلمحتب قم

.إضيإفتر جكدر بإلمطلو جإلدر يينعتب قم●

.خرلأ قتو من تخدمهسست إلذي خرإلأ رقإلو عنوو إلعادي رقإلو بين من يارتخالا نككيم

.جإلدر في رقإلو من فقط إحدو عنو يلمحتب قم فضل،أ تخدإمسسإ بةتجر على لللحصو:ملاحظة

.2 جإلدر في إلعادي رقإلوو يسيئإلر دخالإلا جدر في إلخاص رقإلو يلمحتب قم●

.إضيإفتر جكدر 2 جإلدر يينعتو يسيئإلر دخالإلا جدر مينتأب قم●

إجدرإلأ عدإدإتإ ييرغت

.EWS خلال من وأ HP طابعة برنامج خلال من إجدرإلأ عدإدإتإ ييرغت اًيضأ نككيم:ملاحظة

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإو إلمضمن يبإلو ملقم إجعر إلطابعة، إمجبرو EWS خادم لىإ لصوللو

.إلطابعة يلغشت من كدتأ.١

).عدإدإ( إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.٢

.ناسبلمإ يارلخإ حدد ثم ،جإلدر قفل وأ إضيالافتر جإلدر حدد ،رقإلوو إجدرإلأ ةدإرإ إلمسو شاشةلإ عبر يرتمرلبا قم.٣

)Windows يلغشتلإ نظام( رقإلو مصدر وأ جللدر تلقائيلإ يارتخالا يلغشت

 .)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

. إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ ضمن يلاتضفتلإ عدإدإ على إنقر.٢

.باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة على إنقر ،باعةطلإ يلاتضفت إرإلحو بعمر في.٣

 .تلقائيلإ تحديدلإ إتيارخ حدأ حدد ،رقإلو مصدر سدلةنلمإ إلقائمة من.٤

.إتييرغتلإ لبوقو إرإلحو بعمر غلاقلا OK على تينمر إنقر.٥

)OS X يلغشتلإ نظام( رقإلو مصدر وأ جللدر تلقائيلإ يارتخالا يلغشت

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

.إلمصدر سدلةنلمإ إلقائمة من تلقائيلإ يارتخالا حدد.٣

.باعةطلإ إتيارخ لىإ لصوللو يلصتفالإ ضعر على إنقر.٤

إلطابعة تحديث
.ثاتيتحدلإ دجوو من اًيئتلقا إلطابعة تحققت يب،إلو خدمات تمكين وتم بكةسشب تصلةم إلطابعة كانت ذإإ ا،ًيضإإفتر
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إلطابعة في تحكملإ حةلو تخدإمسسبا إلطابعة تحديث

) عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس شاشة،لإ علىأ من.١

. إلطابعة يانةص إلمس.٢

. إلطابعة تحديث إلمس.٣

اًيئتلقا ثاتيتحدلإ عن بحثتل إلطابعة تمكين

. يلغشتلإ هو) تلقائيلإ تحديثلإ( Auto Update يارلخ تلقائيلإ عدإدإلا:ملاحظة

). HP ePrint(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

. )إفقمو( OK إلمس.٢

. إلطابعة تحديث إلمس ثم )عدإدإتإلا( Settings إلمس.٣

. يلغشتلإ إلمس ثم تلقائيلإ تحديثلإ إلمس.٤

نرإلمضم يبإلو خادم تخدإمسسبا إلطابعة تحديث

.)EWS( نرإلمضم يبإلو خادم تحفإ.١

 .إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

).إتدوأ( Tools يببوتلإ علامة قفو إنقر.٢

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعرتإ ثم ،ثابتلإ إلبرنامج ثاتيتحد على إنقر ،إلطابعة ثاتيتحد سمق في.٣

 .يلغشتلإ يدعت ثم ته،يبثتو تحديثلإ يلتنزب إلطابعة متقو فسوف للطابعة، تحديث فرتوي كان ذإإ:ملاحظة

 فاتصل يل،صتفالإ لديك تكن لم ذإإ. يلكو ملقم عدإدلا شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتفا يل،كللو عدإدإتإ تخدمسست لديك بكةسشلإ كانت ذإإو يلكإلو عدإدإتإ دخالبا تكبلمطا تمت ذإإ:ملاحظة
.بكةسشلإ عدإدبا قام إلذي شخصلإ وأ بكةسشلإ ولسؤبم

)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ
.لديك يلغشتلإ نظام سبح يةلتالإ رموإلأ حدبأ قم ،HP من إلطابعة برنامج يتبثت بعد

●Windows 10 :حددو ،يقاتبطتلإ يعجم على إنقرو ،‘بدء’ رز على إنقر تر،يوبكملإ تبكم سطح من HP، إلطابعة إسم تحمل إلتي نةيقوإلأ حدد ثم.

●Windows 8.1 :إلطابعة إسم تحمل إلتي نةيقوإلأ حدد ثم ،بدء شاشة من ىسريلإ يةلفسلإ يةإوإلز في سفلللأ همسلإ على إنقر.

●Windows 8 :إلطابعة إسم تحمل إلتي نةيقوإلأ حدد ثم يقات،بطتلإ يطشر من يقاتبطتلإ يعجم على إنقر ثم شاشة،لإ من غةفار نطقةم على يمنإلأ ربالز إنقر ،بدء شاشة من.

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :حددو ،إمجإلبر كافة حددو ،‘إبدأ’ رز على إنقر تر،يوبكملإ تبكم سطح من HP، حدد ثم إلطابعة، مجلد حددو 
.إلطابعة إسم تحمل إلتي نةيقوإلأ

إلطابعة يلغشت يقافإ

 يقافلا ىخرأ يقةطر يأ تعد. هرباءكلإ يطشر يلغشت يقافإ وأ إلطاقة سلك فصل بلق إلطاقة باحصم نطفئي حتى تظرنإ. إلطابعة على دجوإلمو) إلطاقة رز(  على بالضغط إلطابعة يلغشت قفوأ

.يحةصح غير إلطابعة يلغشت
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.باعةطلإ دةجوو شاتطوإلخر في شاكلم ثحدو في ببستي مما يح،حصلإ هاعضمو لىإ باعةطلإ بةعر دتعو لا قد يح،صح غير شكلب إلطابعة يلغشت يقافإ حالة في:يهبنت
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باعةطلإ٣

 إتميز تخدإمسسإ ندع وأ رق،إلو من نةيعم إعنوأ على باعةطلإ ندع وأ باعة،طلإ دةجو ييرغت يدتر ندماع فقط ًيدويا عدإدإتإلا ييرغتب قم. إلبرنامج يقبطت إسطةبو اًيلأ باعةطلإ عدإدإتإ معظم مع تعامللإ يتم
.خاصة

تاجتح نأ ندوو قاتوإلأ يعجم في ئتش يثماح HP ePrint يةصبخا ودةإلمز تكعبطا من ندإتتسلمإ باعةط لك يحتت HP من يةنمجا خدمة وهي ، HP ePrint على إلطابعة هذه يتوتح:يحملت  
. HP ePrint إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يةفضاإ طابعة يلغشت إمجبر وأ إمجبر يةأ لىإ

 HP Mobile قعمو رز مات،إلمعلو من يدللمز) إللوحي تريوبكملإ وأ إلذكي هاتفلإ ثلم( بك إلخاص لإلمحمو هازلجإ على دةجوإلمو رإلصوو إلوثائق باعةطل إلطابعة هذه تخدإمسسإ نككيم:يحملت
Printing )باعةط HP إننوعلإ على يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ www.hp.com/go/mobileprinting .تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو عدم حالة في  

.ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/بلد في يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ

ندإتتسم باعةط●

يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةط●

فظرإلأ على باعةطلإ●

رصو باعةط●

مخصص حجم ذإت وأ خاصة رإقوأ على باعةطلإ●

)جهينإلو على باعةط( جهينإلو على باعةطلإ●

لمحمو جهاز من باعةطلإ●

™AirPrint تخدإمسسبا باعةطلإ●

ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت●

ندإتتسم باعةط

)Windows يلغشتلإ نظام( ندإتتسلمإ باعةطل

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. دخالإلا جدر في رقو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print حدد برنامجك من.٢

.إلطابعة تحديد من كدتأ.٣

).خصائص( Properties إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٤

 Printer ،)إلطابعة عدإدإ( Printer Setup ،)إتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،سست إلذي إلبرنامج يقبطت لىإ إًنادتسإ
Properties )إلطابعة خصائص(، وPrinter )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر ،HP إمجبر لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. HP إمجبر خلال من إتييرغتلإ نفذ باعة،طلإ مهام لكافة باعةطلإ عدإدإتإ بطضل:ملاحظة

 .باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةسسنالمإ إتيارلخإ حدد.٥

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز
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.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

).خصائص( Properties إرحو بعمر لىإ دةللعو) إفقمو( OK قفو إنقر.٦

.باعةطلإ بدءل) إفقمو( OK وأ) باعةط( Print قفو إنقر.٧

)OS X يلغشتلإ نظام( ندإتتسلمإ باعةط

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رإلصو باعةط إتيارخ بطض.٣

).يلصتفالإ ضعر( Show Details قفو إنقر باعة،طلبا إلخاص إرإلحو بعمر في إتيارخ ىتر لا نتك ذإإ

).رقإلو حجم( Paper Size ثقةبنلمإ إلقائمة في ناسبلمإ فإلظر حجم إختر●

.يححصلإ رقإلو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

.الاتجاه حدد●

.جمإلح ييرغتل يةئولمإ بةسسنلإ دخلأ●

).باعةط( Print قفو إنقر.٤

يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةط

)Windows يلغشتلإ نظام( يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةط

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. دخالإلا جدر في رقو يلمحتب قم.١

. باعةطلإ قفو إنقر لديك، إمجإلبر يقبطت في دةجوإلمو ملف قائمة من.٢

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٣

. )إلخصائص( Properties إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر عدإدإت،إلا ييرغت في بتغر ذإإ.٤

. يلاتضفت وأ طابعة وأ إلطابعة عدإدإ وأ )إتيارخ( Options وأ )إلخصائص( Properties سمىم تحت رإلز هذإ تجد نأ يمكن تخدمه،سست إلذي إمجإلبر يقبطتل اًوفقو

.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر ،HP إمجبر لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. HP إمجبر خلال من إتييرغتلإ نفذ باعة،طلإ مهام لكافة باعةطلإ عدإدإتإ بطضل:ملاحظة

 .باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةسسنالمإ إتيارلخإ حدد.٥

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

. خصائص إرإلحو بعمر غلاقلا OK على إنقر.٦

.باعةطلإ بدءل )إفقمو( OK وأ باعةطلإ قفو إنقر.٧
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)OS X يلغشتلإ نظام(يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةطل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رإلصو باعةط إتيارخ بطض.٣

).يلصتفالإ ضعر( Show Details قفو إنقر باعة،طلبا إلخاص إرإلحو بعمر في إتيارخ ىتر لا نتك ذإإ

).رقإلو حجم( Paper Size ثقةبنلمإ إلقائمة في ناسبلمإ فإلظر حجم إختر.أ

.يححصلإ رقإلو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

.دقة قصىأ وأ دةجو فضلأ فريو إلذي يارلخإ إختر ثم ،رقإلو دةجو/عنو إختر ثقة،بنلمإ إلقائمة من.ب

).باعةط( Print قفو إنقر.٤

فظرإلأ على باعةطلإ
:يةلتالإ إلخصائص ذإت فظرإلأ تخدإمسسإ نبتج

للغاية ملسإلأ يبطشتلإ●

إفذنولإ وأ يفطإلخطا وأ إلملصقات●

تفةلم وأ ناسقةتم غير وأ يكةسم حافات●

حال يبأ تالفةلإ وأ قةإلممز وأ جعدةتلمإ ناطقلمإ●

.شدةو بحدة إلمحملة فظرإلأ ناياث ثني من كدتأ

.تخدمهاسست إلتي إمجإلبر مع تاحةلمإ ندإتتسلمإ إجعر, فظرأ على باعةطلإ عن ماتإلمعلو من يدللمز:ملاحظة

)Windows يلغشتلإ نظام( فظرأ باعةطل

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. دخالإلا جدر في رقو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print قفو إنقر إلبرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة في.٢

.إلطابعة تحديد من كدتأ.٣

).خصائص( Properties إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٤

 Printer ،)إلطابعة عدإدإ( Printer Setup ،)إتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،سست إلذي إلبرنامج يقبطت لىإ إًنادتسإ
Properties )إلطابعة خصائص(، وPrinter )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر ،HP إمجبر لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. HP إمجبر خلال من إتييرغتلإ نفذ باعة،طلإ مهام لكافة باعةطلإ عدإدإتإ بطضل:ملاحظة

 .باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةسسنالمإ إتيارلخإ حدد.٥

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة
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. خصائص إرإلحو بعمر غلاقلا OK على إنقر.٦

.باعةطلإ بدءل OK وأ باعةط على إنقر.٧

)OS X يلغشتلإ نظام( فظرأ باعةطل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

).رقإلو حجم( Paper Size ثقةبنلمإ إلقائمة في ناسبلمإ فإلظر حجم إختر.٣

.يلصتفالإ ضعر قفو فانقر باعة،طلبا إلخاص إرإلحو بعمر في إتيارخ ىتر لا نتك ذإإ

.يححصلإ رقإلو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

).عادي رقو( Plain Paper على طبوضم رقإلو عنو عدإدإ نأ تحقق ثم) رقةإلو دةجو/عنو( Paper Type/Quality إختر ثقة،بنلمإ إلقائمة من.٤

).باعةط( Print قفو إنقر.٥

رصو باعةط
.لمحمو USB إصقرأ كمحر وأ تريوبكملإ جهاز من رإلصو باعةط نككيم

يضمو عدم من كدتأ ل،إلمحمو USB إصقرأ كمحر إلةزإ ندع. إصقرإلأ كمحر على دةجوإلمو إلملفات يضر قد نهأ ذلك. تعملهسست إلطابعةو USB نفذم من لإلمحمو USB إصقرأ كمحر لتز لا:يهبنت  
.USB نفذم باحصم

.NTFS إلملفات نظام تخدمسست إلتي إلمحمولة USB إصقرأ كاتمحر وأ ةشفرلمإ إلمحمولة USB إصقرأ كاتمحر إلطابعة تدعم لا:ملاحظة

.باعةطلإ بلق ٍتوسسم رإلصو رقو سطح يكون نأ يجب. عاتبوطإلم دةجو في إلطعن لىإ دييؤ قد مما تفاف،لوالا جعدتلإ في رقإلو بدأي فقد. دخالإلا جدر في تخدمسسم غير رصو رقو كتتر لا

 HP Mobile قعمو رز مات،إلمعلو من يدللمز) إللوحي تريوبكملإ وأ إلذكي هاتفلإ ثلم( بك إلخاص لإلمحمو هازلجإ على دةجوإلمو رإلصوو إلوثائق باعةطل إلطابعة هذه تخدإمسسإ نككيم:يحملت
Printing )باعةط HP إننوعلإ على يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ www.hp.com/go/mobileprinting .تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو عدم حالة في  

.ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/بلد في يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ

)Windows يلغشتلإ نظام( تريوبكملإ من رصو باعةطل

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. دخالإلا جدر في رقو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print حدد برنامجك من.٢

.إلطابعة يلغشت من كدتأ.٣

).خصائص( Properties إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٤

 Printer ،)إلطابعة عدإدإ( Printer Setup ،)إتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،سست إلذي إلبرنامج يقبطت لىإ إًنادتسإ
Properties )إلطابعة خصائص(، وPrinter )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

 .باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةسسنالمإ إتيارلخإ حدد.٥

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة
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.خصائص إرإلحو بعمر غلاقلا OK على إنقر.٦

.باعةطلإ بدءل OK وأ باعةط على إنقر.٧

 .عاتبوطإلم دةجو إنخفاض لىإ دييؤ مما تفاف،لوالا جعدتلإ في بدأي لا حتى رإلصو رقو ينتخزب قم. دخالإلا جدر من تخدمسسلمإ غير رإلصو رقو إلةزبا قم باعة،طلإ إنتهاء بعد :ملاحظة

)OS X يلغشتلإ نظام( تريوبكملإ من رصو باعةطل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رإلصو باعةط إتيارخ بطض.٣

.يلصتفالإ ضعر قفو فانقر باعة،طلبا إلخاص إرإلحو بعمر في إتيارخ ىتر لا نتك ذإإ

).رقإلو حجم( Paper Size ثقةبنلمإ إلقائمة في ناسبلمإ فإلظر حجم إختر●

.يححصلإ رقإلو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

.الاتجاه حدد●

::يةلتالإ عدإدإتإلا إختر ثم ،)رقإلو دةجو/عنو( Paper Type/Quality إختر ثقةبنلمإ إلقائمة من.٤

●Paper Type )ناسبلمإ يةفإغرتوإلفو رإلصو رقو عنو): رقإلو عنو

.دقة قصىأ وأ دةجو فضلأ فريو إلذي يارلخإ حدد: دةإلجو●

.ناسبلمإ) رةإلصو بطض( Photo Fix يارخ تحديدب قم ثم ، )إللون إتيارخ( Color Options ماتإلمعلو ثلثم قفو إنقر●

–Off )رةإلصو على تعديلات يأ يقبطت عدم لىإ دييؤ: )يلغشتلإ يقافإ.

–On )تدإلعبا رةإلصو حدة بطضب ميقو. رةإلصو على كيزإلتر إءجربا اًيئتلقا ميقو: )يلغشت.

).باعةط( Print قفو إنقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عدإدإتإ يةأ حدد.٥

USB فلاش إصقرأ كمحر من رإلصو باعةطل

.للطابعة ماميإلأ إلجانب في USB نفذبم) keychain فلاش كمحر ثلم( USB فلاش كمحر يلصتو نككيم

.ماميإلأ USB نفذم في USB فلاش إصقرأ كمحر دخلأ.١

.رإلصو باعةط إلمس تحكم،لإ حةلو شاشة من.٢

.رإلصو ضلعر) باعةطو ضعر( View and Print إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.٣

.تابعةم إلمس ثم باعتها،ط في غبتر إلتي رةإلصو درحد إلطابعة، شاشة في.٤

 .باعتهاط إدإلمر رإلصو عدد تحديدل سفلللأ وأ علىللأ يرتمرلبا قم.٥

.هاعسطو بطض وأ هاصق وأ رإلصو يرتدو نككيم. إلمحددة رإلصو يرتحرل إتيارلخإ تحديدل) يرتحر(  إلمس.٦

.يدهتر إلذي تحديدلإ إلمس ثم ،)عدإدإتإ(  إلمس رق،إلو عنو وأ يططختلإ بطض دترأ ذإإ. إلمحددة رةإلصو نةيلمعا تابعةم إلمسو تم إلمس.٧

.باعةطلإ بدءل باعةط إلمس.٨
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مخصص حجم ذإت وأ خاصة رإقوأ على باعةطلإ
هاعبطل دةجوإلمو ندإتتسلمإ يقسسنت عادةإ لىإ تاجتح قد. إلطابعة يلغشت برنامج في جمإلح فحدد, كذلك مرإلأ يكن لم ذإإ. ندتسلمإ باعةط بلق يقبطتلإ في جمإلح فحدد, جمإلح مخصصة ًارإقوأ يقبطتلإ دعم ذإإ  
.مخصص حجم ذإت رإقوأ على يحصح شكلب

)Windows يلغشتلإ نظام( إلمخصص جمإلح عدإدلا

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

.يلاتضفتلإ يينعت على إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ على إنقر.٢

.دةإلجو/رقإلو يببوتلإ علامة على إنقر.٣

.مخصص رز على إنقر ،دةإلجو/رقإلو يببوتلإ علامة في.٤

 .جديد على إنقر ،مخصص إرإلحو بعمر في.٥

 .إلجديد إلمخصص جمإلح بعادأ دخلأ. إلجديد إلمخصص جمإلح إسم دخلأ

.OK على إنقر ثم يقبطت على إنقر.٦

)Windows يلغشتلإ نظام( مخصص حجم ذإت وأ خاصة رإقوأ على باعةطلإ

.باعةطلإ ملقم خصائص في إلمخصص جمإلح عدإدإ يجب, جمإلح مخصص رقو على باعةطلإ نككيم نأ بلق:ملاحظة

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. دخالإلا جدر في ناسبلمإ رقإلو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print قفو إنقر إلبرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة في.٢

.إلطابعة تحديد من كدتأ.٣

).خصائص( Properties إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٤

 Printer ،)إلطابعة عدإدإ( Printer Setup ،)إتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،سست إلذي إلبرنامج يقبطت لىإ إًنادتسإ
Properties )إلطابعة خصائص(، وPrinter )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر ،HP إمجبر لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. HP إمجبر خلال من إتييرغتلإ نفذ باعة،طلإ مهام لكافة باعةطلإ عدإدإتإ بطضل:ملاحظة

.دةإلجو/رقإلو يببوتلإ علامة على إنقر.٥

.رقإلو حجم سدلةنلمإ إلقائمة من إلمخصص جمإلح درحد ،دةإلجو/رقإلو يببوتلإ علامة في.٦

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

).إفقمو( OK قفو إنقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عدإدإتإ يةأ حدد.٧

.باعةطلإ بدءل) إفقمو( OK وأ) باعةط( Print قفو إنقر.٨

)OS X يلغشتلإ نظام( مخصص حجم ذإت وأ خاصة رإقوأ على باعةطلل

.HP برنامج في إلمخصص جمإلح عدإدإ يكلع يجب جم،إلح مخصص رقو على باعةطلإ من تمكنت نأ بلق

 .جإلدر في ناسبلمإ رقإلو يلمحتب قم.١

.إلجديد إلمخصص رقإلو حجم شئنأ.٢
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.باعةط على ثم ملف على إنقر باعة،طلل تخدإمهسسإ يدتر إلذي إلبرنامج في.أ

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.ب

.رقإلو حجم ثقةبنلمإ إلقائمة في إلمخصصة حجامإلأ ةدإرإ على إنقر.ج

.يلصتفالإ ضعر قفو إنقر باعة،طلبا إلخاص إرإلحو بعمر في إتيارخ ىتر لا نتك ذإإ

.إلمخصص رقإلو جملح اًإسم تبكإو إلقائمة في إلجديد نصرعلإ حدد ثم ،+ على إنقر.د

.ضهعرو إلمخصص رقإلو تفاعإر دخلأ.ه

.حفظ على إنقر ثم ،OK وأ تم على إنقر.و

.باعةطلل تهشأنأ إلذي إلمخصص رقإلو حجم تخدمسسإ.٣

).باعةط( Print قفو إنقر إلبرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة في.أ

.إلطابعة تحديد من كدتأ.ب

.رقإلو حجم ثقةبنلمإ إلقائمة في تهشأنأ إلذي إلمخصص رقإلو حجم إسم إختر.ج

).باعةط( Print قفو إنقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عدإدإتإ يةأ حدد.د

)جهينإلو على باعةط( جهينإلو على باعةطلإ
)Windows يلغشتلإ نظام( إلصفحة يجهو على باعةطلل

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. دخالإلا جدر في رقو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print حدد برنامجك من.٢

.إلطابعة تحديد من كدتأ.٣

.خصائص إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٤

.يلاتضفت وأ إلطابعة وأ إلطابعة خصائص وأ إلطابعة عدإدإ وأ إتيارخ وأ خصائص رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،سست إلذي إلبرنامج يقبطت لىإ إًنادتسإ

.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر ،HP إمجبر لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. HP إمجبر خلال من إتييرغتلإ نفذ باعة،طلإ مهام لكافة باعةطلإ عدإدإتإ بطضل:ملاحظة

 .جهينإلو على باعةط سدلةنلمإ إلقائمة من إتيارلخإ حدأ حدد. جهينإلو على باعةط عدإدإ تدعم إلتي إتتصارخالا حدأ حدد ،باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في.٥

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

).خصائص( Properties إرحو بعمر لىإ دةللعو) إفقمو( OK قفو إنقر.٦

.باعةطلإ بدءل) إفقمو( OK وأ) باعةط( Print قفو إنقر.٧
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)OS X يلغشتلإ نظام( رقةإلو يجهو على باعةطلل

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

.ثقةبنلمإ إلقائمة من) يططتخ( Layout إختر باعة،طلإ إرحو بعمر ضمن.٢

).باعةط( Print إختر ثم جهين،إلو ذي رقللو بإلمطلو بطإلر عنو حدد.٣

لمحمو جهاز من باعةطلإ
.يةحإللو ةجهزإلأ وأ يةكإلذ إتفهولإ ثلم إلمحمولة ةجهزإلأ من ًةباشرم رإلصوو ندإتتسلمإ باعةطل إلطابعة تخدإمسسإ نككيم

●iOS: يارخ تخدمسسإ Print )باعةط (قائمة من Share )نلأ عدإدإلا لىإ حاجة لا). كةشارم iOS AirPrint لحو ماتإلمعلو من يدللمز. اًبقسسم اًتبثم تييأ AirPrint، إجعر 
.™AirPrint تخدإمسسبا باعةطلإ

●Android: ضافيإلا نرإلمكو يلتنزب قم HP Print Service )ةجهزأ معظم يدعمه إلذي Android (جرتم من Google Play.

.لإلمحمو كهازبج إلخاص يقاتبطتلإ جرتم من تهيبثتب قم. كتهاشارمو باعتهاطو اًيئضو ندإتتسم سحلم تخدإمهاسسإو HP طابعة عدإدلا HP Smart يقبطت تخدإمسسإ اًيضأ نككيم

/www.hp.com/go إننوعلإ على يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو رز إلمحمولة، ةجهزإلأ من باعةطلإ تمكين لحو تعليمات على لللحصو
mobileprinting  .قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو عدم حالة في HP Mobile Printing )باعةط HP إلمحمولة ةجهزللأ( 

.ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/بلد في يبإلو على

™AirPrint تخدإمسسبا باعةطلإ
 وأ iPad (iOS 4.2) من يةكلسإللا باعةطلل AirPrint تخدمسسإ. يةلتالإ إتصدإرإلا وأ Mac OS X 10.7و iOS 4.2 لـ تمدةعم Apple’s AirPrint تخدإمسسبا باعةطلإ

iPhone )3GS بعده فما (وأ iPod touch )يةلتالإ لإلمحمو يقاتبطت في) ذلك من حدثإلأ وأ ثالثلإ يللجإ:

يدإلبر●

رصو●

●Safari

Evernote ثاللمإ يلبس على ثالث،لإ يللجإ يقاتبطت يدعم●

 :يلي مما تحقق ،AirPrint تخدإمسسلا

 مع إفقةتولمإ HP تجاتنمو AirPrint تخدإمسسإ لحو ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو. AirPrint يةنقتب ودإلمز كجهاز بها تصلي إلتي بكةسشلإ نفسب إلطابعة يلصتو يجب●
AirPrint، قعمو رز HP Mobile Printing )باعةط HP إننوعلإ على يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ www.hp.com/go/mobileprinting  .عدم حالة في 

 بلغة وأ ىخرأ نطقةم/بلد في) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو
.ىخرأ

هازجلل يحتي يلهمحتب قمت إلذي رقإلو لمطابقة بدقة رقإلو حجم يينعت نإ). ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو رقإلو يلمتح إنظر( بالطابعة إلخاصة رقإلو عدإدإتإ مع إفقتوي إلذي رقإلو يلمحتب قم●  
 .تهعباط تتمس إلذي رقإلو حجم فةمعر لإلمحمو

ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت
.إلضوئي سحلمإ وأ سخنلإ على بقطنت فلا فقط باعةطلإ على إلطابعة يلغشت برنامج في إلمحددة إمجإلبر عدإدإتإ بقطنت

.)جهينإلو على باعةط( جهينإلو على باعةطلإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. رقةإلو يجهو على ندتسلمإ باعةط نككيم
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بالحبر خاصة يحاتملت

.ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو باعةطلبا تعلقةم شاكلم إجعةمر فيرجى بولة،قم غير باعةطلإ دةجو كانت ذإإ●

.يةلصإلأ HP شاتطوخر تخدمسسإ●

.ىخرإلأ تلو ةمر هولةسب تائجنلإ فضلأ على لإلحصو في ساعدتكلم HP رإقوأو طابعات مع هابارتخإو يةلصإلأ HP شاتطوخر تصميم تم

ستيل ماتتلزسسم تخدإمسسلا ًيجةتن تجنملل صلاحإ وأ يانةص ياتلعم يةأ إلضمان شملي لا. HP نعص من ستيل ماتتلزسسم تخدإمسسإ ندع يتهاقثومو وأ تائجنلإ دةجو HP تضمن لا:ملاحظة  
.HP نعص من

.www.hp.com/go/anticounterfeit لىإ تقلنفا ،HP نعص من يةلصأ شاتطوخر إءشرب قمت نكأ تقدعت نتك ذإإ

.يحةصح يقةبطر إنلووبالأ دسوبالأ باعةطلإ شستيطوخر بتث●

.شاتطوإلخر بدإلتسإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.كاف حبر فرتو من كدتألل شاتطوإلخر في ةإلمقدر إلحبر توياتسسم إفحص●

.فقط يططختلإ إضغرلأ إتتقدير إلحبر توياتسسم نشأب إلمؤشرإتو بيهاتنتلإ فرتو

.ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

بدإلتسإ يكلع يجب لا. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح إتخيرتأ نبجتل لديك فرتوت بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ إلحبر، ىتوسسم إنخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتسسإ حالة في:ملاحظة  
.بولةقم غير باعةطلإ دةجو تكون نأ لىإ شاتطوإلخر

.تحاتفلإ بحماية للطابعة سماحلل) إلطاقة رز(  تخدإمسسبا ًادإئم إلطابعة يلغشت يقافبا قم●

رقإلو يلمتح لحو يحاتملت

.رقإلو يلمتح اًيضأ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.هاعنوو باعةطلإ إدمو حجم يينعتب تطالبسس دخال،إلا جدر في رقإلو يلمتح بعد. هاعنوو باعةطلإ إدمو حجم يينعتب وقم يحصح شكلب دخالإلا جدر في رقإلو يلمتح من كدتأ●

.رقإلو شارنحإ نبجتل عنولإو جمإلح نفس من زمةإلر في رقإلو كافة يكون نأ يجب). فقط إحدةو صفحة ستيل( رقو زمةر يلمحتب قم●

.سفلإلأ لىإ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع رقإلو يلمحتب قم●

.هاقيتمز وأ نيهاث يتم لم إفإلحو نأو ٍتوسسم ضعو في دخالإلا جدر في هاليمتح تم إلتي رإقوإلأ نأ من كدتأ●

.رقإلو يليلد خلال من يسيئإلر جإلدر في رقإلو ثني عدم من كدتأ. رإقوإلأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالإلا جدر في رقإلو ضعر يللد بطضب قم●

.جإلدر في رقإلو ناءثنإ ببسي لا رقإلو جهمو نأ من كدتأ. رإقوإلأ يعجم مع حكامبا تلاءميل دخالإلا جدر في رقإلو لطو جهمو بطضإ●

)Windows يلغشتلإ نظام( إلطابعة عدإدإتإ يحاتملت

.HP من إلطابعة ببرنامج) يلاتضفتلإ بطض( Set Preferences قفو إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ قفو إنقر باعة،طلل يةضإالافتر عدإدإتإلا ييرغتل●

.ماتإلمعلو من يدلمز )Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر ،HP طابعة برنامج تحفل

.رقةو كل في إلصفحات عدد سدلةنلمإ إلقائمة من ناسبلمإ يارلخإ حدد إلطابعة، يلغشت برنامج في يبطشت يببوتلإ علامة من رقة،و كل في باعتهاط تتمس إلتي إلصفحات عدد تحديدل●

.الاتجاه نطقةم في ناسبلمإ يارلخإ حدد إلطابعة، يلغشت برنامج في يبطشت يببوتلإ علامة فمن إلصفحة، إتجاه ييرغت دترأ ذإإ●

ةنقرب إتيارلخإ يعجم بطض من تمكنت حتى إلمحددة، يفةظإلو عنول بةسسنالمإ عدإدإلا قيم ينتخزب باعةطلإ تصارخإ ميقو. باعةطلإ يلاتضفتب إلخاص عدإدإلا قتو لحفظ باعةطلإ تصارخإ تخدإمسسإ نككيم●  
.إحدةو

.OK على إنقر ثم باعة،طلإ إتتصارخإ حدأ حدد ،باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة لىإ تقلنإ تخدإمه،سسلا
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.OK على إنقر ثم ا،ًإسم دخلأو باسم حفظ على إنقر عدإدإتإلا ينتكو بعد جديد، باعةط تصارخإ ضافةلا

).حذف( Delete قفو إنقر ثم تحديده،ب قم باعة،طلإ تصارخإ لحذف

.يةضإالافتر باعةطلإ إتتصارخإ حذف نككيم لا:ملاحظة

)OS X يلغشتلإ نظام( إلطابعة عدإدإتإ يحاتملت

.إلطابعة في هاليمتح تم إلتي رقةإلو حجم تحديدل) رقإلو حجم( Paper Size ثقةبنلمإ إلقائمة تخدمسسإ باعة،طلإ إرحو بعمر في●

 .ثقةبنلمإ إئمإلقو من دةإلجوو ناسبلمإ رقإلو عنو تحديدل) رقةإلو/دةجو/عنو( Paper Type/Quality ءإلجز تارخإ باعة،طلإ إرحو بعمر في●

ملاحظات

.ىخرإلأ تلو ةمر هولةسب تائجنلإ فضلأ على لإلحصو في ساعدتكلم HP رإقوأو طابعات مع هابارتخإو يةلصإلأ HP شاتطوخر تصميم تم●

ستيل ماتتلزسسم تخدإمسسلا ًيجةتن تجنملل صلاحإ وأ يانةص ياتلعم يةأ إلضمان شملي لا. HP نعص من ستيل ماتتلزسسم تخدإمسسإ ندع يتهاقثومو وأ تائجنلإ دةجو HP تضمن لا:ملاحظة  
.HP نعص من

.www.hp.com/go/anticounterfeit لىإ تقلنفا ،HP نعص من يةلصأ شاتطوخر إءشرب قمت نكأ تقدعت نتك ذإإ

.فقط يططختلإ إضغرلأ إتتقدير إلحبر توياتسسم نشأب إلمؤشرإتو بيهاتنتلإ فرتو●

بدإلتسإ يكلع يجب لا. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح إتخيرتأ نبجتل لديك فرتوت بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ إلحبر، ىتوسسم إنخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتسسإ حالة في:ملاحظة  
.بولةقم غير باعةطلإ دةجو تكون نأ لىإ شاتطوإلخر
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إلضوئي سحلمإو سخنلإ٤

سخن●

إلضوئي سحلمإ●

نناجحينلإ إلضوئي سحلمإو سخنلإ يحاتملت●

سخن
يةهو بطاقة وأ ندتسم سخنل

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. دخالإلا جدر في رقللو يلكمتح من كدتأ.١

.علىللأ باعةطلإ جهو يهجتو مع ندإتتسلمإ تغذية حدةو في وأ جاجيإلز سطحلإ على سفلإلأ لىإ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع يةلصإلأ سخةنلإ ضعبو قم.٢

 . سخنلإ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.٣

. يةهو بطاقة وأ ندتسم حدد.٤

.ىخرإلأ عدإدإتإلا ينتكو وأ سخحنلإ عدد تحديدل يمينلإ وأ ساريلإ لىإ يرتمرلبا قم.٥

.يةلإلحا عدإدإتإلا حفظ إلمس ثم ،) سخنلإ عدإدإتإ(   إلمس ية،لبقتسسلمإ هامملل يةضإإفتر عدإدإتكا عدإدإتكإ لحفظ:يحملت

.إنلوبالأ بدءلإ على وأ دسوبالأ بدءلإ إلمس.٦

إلضوئي سحلمإ
.ونيلكترإلا يدإلبر تلمسسم وأ تريوبكملإ ثلم جهات،إلو من إلعديد لىإ هالسارإو ىخرإلأ رقإلو إعنوأو رإلصوو ندإتتسلمإ سحم نككيم

.هيرتحرو نهع بحثلإ يمكن إلتي يقسسنتلإ فحص نككيم ،HP طابعة برنامج مع ندإتتسلمإ سحم ندع

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو من ًبدلا يةئإلضو للماسحة جاجيإلز سطحلإ تخدمسسإ طار،إ نبدو يةلصأ سخةنل إلضوئي سحلمإ إءجرإ ندع

.HP من إلبرنامج يتبثت بعد فقط إلضوئي سحلمإ ظائفو بعض تاحت:ملاحظة

.إلضوئي سحلمإ شاكلم إنظر ا،ًيئضو ندإتتسلمإ سحم في شاكلم إجهتو نتك ذإإ:يحملت

تريوبكم لىإ إلضوئي سحلمإ●

ةذإكر جهاز لىإ إلضوئي سحملل●

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ●

Webscan إسطةبو إلضوئي سحلمإ●

تعديللل قابل نصك ندإتتسم سحم●

)Windows يلغشتلإ نظام( جديد ضوئي سحم تصارخإ شاءنإ●

)Windows يلغشتلإ نظام( إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ ييرغت●
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تريوبكم لىإ إلضوئي سحلمإ

.هماليغشتو بعضلبا هماضعب تريوبكملإو إلطابعة من كلا يلصتو يجب. به إلموصى HP طابعة برنامج يتبثتب قمت قد نكأ من كدتأ إلضوئي، سحلمبا يامقلإ بلق

.إلضوئي سحلمإ بلق إلطابعة برنامج يلغشت يجب ،Windows يلغشتلإ نظام ذإت تريوبكملإ ةجهزأ فعلى ذلك، لىإ ضافةبالا

.تعديللل قابل نصك ندإتتسم سحم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يرتحرلل ًقابلا نصلإ جعل مع ًيائضو ندإتتسلمإ سحلم HP طابعة برنامج تخدإمسسإ اًيضأ نككيم

 )Windows يلغشتلإ نظام( تريوبكملإ لىإ إلضوئي سحلمإ ةميز تمكينل

.هاليطعت يمكن ولا اًيضإإفتر نةركمم تريوبكملإ لىإ إلضوئي سحلمإ ةميز تكون USB إتصال خلال من تريوبكملإ هازبج تصلةم إلطابعة كانت ذإإ

.ينهاكتم عادةإ في غبتر نتكو ةإلميز يلطعت تم ذإإ يةلتالإ شادإترإلا بعرتإ بكة،سش إتصال تخدإمسسإ حالة في

 .)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

. إلضوئي سحلمإ على إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ على إنقر.٢

.تريوبكملإ لىإ إلضوئي سحلمإ ةدإرإ حدد.٣

.تمكين قفو إنقر.٤

)OS X يلغشتلإ نظام( تريوبكملإ لىإ إلضوئي سحلمإ ةميز تمكينل

.ىخرأ ةمر ينهاكتم عادةإ في بةغإلرو ةإلميز هذه يلطعت حالة في شاشةلإ على هرظت إلتي تعليماتلإ بعتإ. نعصإلم خلال من إضيإفتر شكلب تريوبكملإ هازلج إلضوئي سحلمإ ةميز تمكين يتم

.HP Utility تحفإ.١

 .يقاتبطتلإ مجلد في دجوإلمو HP مجلد في HP Utility جدتو :ملاحظة

.تريوبكملإ لىإ إلضوئي سحلمإ قفو إنقر ،إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ تحت.٢

).تريوبكملإ لىإ إلضوئي سحلمإ تمكين( Enable Scan to Computer نحديد تم قد نهأ من كدتأ.٣

)Windows يلغشتلإ نظام( ملف لىإ اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحلم

 .ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١

 .)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.٢

. إلضوئي سحلمإ على إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ على إنقر.٣

. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم على إنقر.٤

. ضوئي سحم قفو إنقر ثم تخدإمهسسإ يدتر إلذي إلضوئي سحلمإ عنو حدد.٥

.PDF كملف) رةإلصو وأ( ندتسلمإ لحفظ PDF يقسسنتب حفظ إختر●

.رةصو كملف) ندتسلمإ وأ( رةإلصو لحفظ JPEG يقسسنتب حفظ إختر●

يةليصفتلإ عدإدإتإلا إجعةلمر‘ إلضوئي سحلمإ’ إرإلحو بعمر من يمنىلإ يةإلعلو يةإوإلز في دجوإلمو يدإلمز باطتإر على إنقر. هاليتعدو يةسسساإلأ عدإدإتإلا إجعةمر يةلوإلأ شاشةلإ يحتت :ملاحظة  
 .هاليتعدو

.)Windows يلغشتلإ نظام( إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ ييرغت إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.نةيإلمعا شاشة في اًيئضو حةسومإلم رةإلصو لىإ تعديلاتلإ إءجرإ نككيم ، إلضوئي سحلمإ بعد ضإلعار هارظإ تحديد تم ذإإ
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)OS X يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج من اًيئضو يةلصأ سخةن سحلم

.HP من إلضوئي سحلمإ تحفإ.١

.ثابتلإ صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في HP/يقاتبطتلإ مجلد في HP Scan جديو

. إلضوئي سحلمإ قفو إنقر.٢

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعرتإو بإلمطلو إلضوئي سحلمإ يفتعر ملف عنو حدد.٣

ةذإكر جهاز لىإ إلضوئي سحملل

.إلطابعة مع تييأ إلذي HP برنامج وأ تريوبكملإ تخدإمسسإ ندو بالطابعة تحكملإ حةلو من USB كمحر لىإ ًةباشرم إلضوئي سحلمبا يامقلإ ًيضاأ نككيم

 كمحر إلةزإ نككيم USB فلاش إصقرأ كمحر على إلملفات تلف لىإ دييؤ نأ يمكن هذإ. إلطابعة خلال من يهلإ لصوإلو يتم ينماب بالطابعة دجوإلمو USB نفذم من فلاش إصقرأ كمحر إلةزبا تقم لا:يهبنت
.إلحالة باحصم مضيو لا ندماع فقط مانبأ USB فلاش

.ةشفرلمإ USB فلاش كاتمحر إلطابعة تدعم لا:ملاحظة

.تعديللل قابل نصك ندإتتسم سحم إجعر مات،إلمعلو من يدلمز. يرتحرلل ًقابلا نصلإ جعل مع ًيائضو ندإتتسلمإ سحلم HP طابعة برنامج تخدإمسسإ اًيضأ نككيم

إلطابعة في تحكملإ حةلو من ةذإكر جهاز لىإ اًيئضو صليإلأ ندتسلمإ سحلم

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع ندتسلمإ يلمحتب قم.١

.USB كمحر دخلأ.٢

).ةذإكر حدةو( Memory Device حدد ثم ، إلضوئي سحلمإ إلمس.٣

 .لذلك دإع ناكه كان ذإإ إلضوئي سحلمإ إتيارخ على إتييرغتلإ إءجربا قم.٤

. )سحلمإ بدء( Start Scan إلمس.٥

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ

‘إلضوئي سحلمإ’ يببوتلإ علامة خلال من ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ●

‘ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ’ يقبطت خلال من ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ●

‘إلضوئي سحلمإ’ يببوتلإ علامة خلال من ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ عدإدإ●

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحم●

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ عدإدإ

ونيلكترإلا يدللبر إلضوئي سحلمإ عدإدإ

.ونيلكترإلا يدبالبر هالسارإو اًيئضو ندإتتسلمإ سحم بلق ونيلكترإ يدبر ينناوع عدإدإ يجب

.ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ ةميز عدإدلا بكةسشلبا تصلم تريوبكم لديك يكون نأ يجب:ملاحظة
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.ونيلكترإ يدبر إلمس ثم ،ضوئي سحم إلمس ية،سسيئإلر شاشةلإ من.١

.تاليلإ إلمس ،ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملف عدإدإ يتم لم شاشة من.٢

.ونيلكترإلا يدإلبر يفتعر ملف عدإدلا شاشةلإ على ةإلظاهر سالةإلر بعتإ ثم ،يبو تصفحم تخدإمسسبا وأ تريوبكم على بتثلمإ HP برنامج تخدإمسسبا إلمس.٣

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحم

تحكملإ حةلو خلال من ونيلكترإلا يدإلبر لىإ اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحلم

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١

.ونيلكترإ يدبر إلمس ثم ،ضوئي سحم إلمس ية،سسيئإلر شاشةلإ من.٢

.تابعةم إلمس ثم تخدإمه،سسإ إدإلمر ونيلكترإلا يدإلبر سابح دركأ.٣

 .تابعةم إلمس ثم تخدإمه،سسإ يدتر إلذي ونيلكترإلا يدإلبر سابح حددو  فالمس وني،لكترإلا يدإلبر سابح ييرغت دترأ ذإإ

.لىإ حقل في تلمسسلمبا إلخاص ونيلكترإلا يدإلبر إننوع دخلأ.٤

 .تابعةم إلمس ثم يه،لإ سالرإلا إدإلمر ونيلكترإلا يدإلبر سابح حددو  إلمس وأ

.عضوإلمو حقل في ونيلكترإلا يدإلبر عضومو دخلأ.٥

.اًيئضو حسومم ندتسم وأ رةصو نةيمعا دترأ ذإإ باللمس نةيمعا إلمس.٦

.عدإدإتإلا ييرغتل  إلمس

.إلضوئي سحلمإ بدء إلمس.٧

.ىخرأ ونيلكترإ يدبر سالةر سالرلا صفحة ضافةإ إلمس وأ. إلضوئي سحلمإ إنتهاء ندع نهاءإ إلمس.٨

‘ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ’ يقبطت خلال من ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ

-HP All-in طابعة من ةباشرم إلمحددين تلمينسسلمإ لىإ إلوثائق وأ ونيلكترإلا يدبالبر رإلصو سالرإو يعسرلإ سحلمبا يامقلبا لك سمحت إلتي يقاتبطتلإ حدأ هو ونيلكترإلا يدإلبر يقبطتل إلضوئي سحلمإ نإ
One .زمور مع ساباتكح لىإ لإلدخو يلجستب قم بك، إلخاص ونيلكترإلا يدإلبر ينناوع عدإدإ نككيم PIN ،ونيلكترإلا يدإلبر خلال من هالسارإو بك إلخاصة ندإتتسلمإ تفحص ثم منو معين.

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ عدإدإ●

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحم●

سابلحإ عدإدإتإ ييرغت●

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ عدإدإ

ونيلكترإلا يدللبر إلضوئي سحلمإ عدإدإ

.يبإلو خدمات عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إلطابعة على يبإلو خدمات تمكينب قم.١

.ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ يقبطت إلمس ثم ،يقاتبطتلإ إلمس ية،سسيئإلر شاشةلإ من.٢

.تابعةم إلمس ،اًبحمر شاشة من.٣

.تم إلمس ثم وني،لكترإلا يدإلبر إننوع لادخال ونيلكترإلا يدإلبر قندوص :ونيلكترإلا يدإلبر في إلمس.٤

.تابعةم إلمس.٥
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.تابعةم إلمس. تهلخدأ إلذي ونيلكترإلا يدإلبر إننوع لىإ PIN رقم سالرإ يتمس.٦

.تم بلمس قم ثم PIN رقم دخاللا PIN بلمس قم.٧

.بك إلخاصة لإلدخو ماتلمعلو إلطابعة ينتخز يةفيك على إًإعتماد ،تلقائيلإ لإلدخو يلجست وأ ونيلكترإلا يدإلبر ينتخز إلمس.٨

.ندتسم وأ رةصو لمس خلال من يةئإلضو إلماسحة عنو حدد.٩

.تابعةم بلمس قم ثم نة،كمإلم عدإدإتإلا تحديدب قم ر،للصو.١٠

.يةلتالإ ةإلخطو يذفنت في تمرسسإ ندإت،سسملل

.تابعةم إلمسو ونيلكترإلا يدإلبر ماتمعلو من تحقق.١١

.ونيلكترإلا يدإلبر لىإ سحم إلمس.١٢

.للانتهاء) لا( No وأ ،ًإخرأ ًيانولكترإ ًيدإبر سالرلا) نعم(Yes بلمس قم ثم إلضوئي سحلمإ إكتمال ندع) إفقمو( OK بلمس قم.١٣

ونيلكترإلا يدإلبر لىإ اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحم

تحكملإ حةلو خلال من ونيلكترإلا يدإلبر لىإ اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحلم

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١

.ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ يقبطت إلمس ثم ،يقاتبطتلإ إلمس ية،سسيئإلر شاشةلإ من.٢

.تابعةم إلمس ثم تخدإمه،سسإ في غبتر إلذي سابلحإ تحديدب قم تحكم،لإ حةلو شاشة في.٣

.PIN رقم على لإلحصوو بك إلخاص ونيلكترإلا يدإلبر إننوع دخالبا تكبلمطا يتمس. سابح لديك يكن لم ذإإ سابيح إجدرإ يتم لم نحديدب قم:ملاحظة

.بذلك بةلإلمطا ندع PIN رقم دخلأ.٤

.ندتسم وأ رةصو لمس خلال من يةئإلضو إلماسحة عنو حدد.٥

.تابعةم بلمس قم ثم نة،كمإلم عدإدإتإلا تحديدب قم ر،للصو.٦

.يةلتالإ ةإلخطو يذفنت في تمرسسإ ندإت،سسملل

.تم بلمس قم الانتهاء ندعو ،تلمينسسلمإ تعديل بلمس قم تلمين،سسلمإ حذف وأ ضافةلا.٧

.تابعةم بلمس قم ثم وني،لكترإلا يدإلبر ماتمعلو يدكتأب قم.٨

.ونيلكترإلا يدإلبر لىإ سحم إلمس.٩

.للانتهاء) لا( No وأ ،ًإخرأ ًيانولكترإ ًيدإبر سالرلا) نعم( Yes بلمس قم ثم إلضوئي سحلمإ إكتمال ندع) إفقمو( OK بلمس قم.١٠

)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج خلال من ونيلكترإلا يدإلبر لىإ اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحلم

 .ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.٢

. إلضوئي سحلمإ على إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ على إنقر.٣

. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم على إنقر.٤

. ضوئي سحم على إنقر ثم إءه،جرإ يدتر إلذي إلضوئي سحلمإ عنو إختر.٥

.فقكمر اًيئضو حسومإلم إلملف سالرلا بك إلخاص ونيلكترإلا يدإلبر برنامج تحفل JPEG يقسسنتب ونيلكترإ يدبر وأ PDF يقسسنتب ونيلكترإ يدبر إختر
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يةليصفتلإ عدإدإتإلا إجعةلمر‘ إلضوئي سحلمإ’ إرإلحو بعمر من يمنىلإ يةإلعلو يةإوإلز في دجوإلمو يدإلمز باطتإر على إنقر. هاليتعدو يةسسساإلأ عدإدإتإلا إجعةمر يةلوإلأ شاشةلإ يحتت :ملاحظة  
 .هاليتعدو

.)Windows يلغشتلإ نظام( إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ ييرغت إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.نةيإلمعا شاشة في اًيئضو حةسومإلم رةإلصو لىإ تعديلاتلإ إءجرإ من تمكنتس ، إلضوئي سحلمإ بعد ضإلعار هارظإ تحديد تم ذإإ

سابلحإ عدإدإتإ ييرغت

بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو خلال من سابلحإ عدإدإتإ ييرغتل

.ونيلكترإلا يدإلبر لىإ إلضوئي سحلمإ يقبطت إلمس ثم ،يقاتبطتلإ إلمس ية،سسيئإلر شاشةلإ من.١

.تعديل إلمسو ه،ييرغت إدإلمر سابلحإ حدد.٢

.شاشةلإ على ةإلظاهر باتلإلمطا بعتإو تعديله، يدتر إلذي عدإدإلا درحد.٣

تلقائيلإ لإلدخو يلجست●

ونيلكترإلا يدإلبر ينتخز●

إلقائمة من إلةزإلا●

PIN رقم ييرغت●

سابلحإ حذف●

Webscan إسطةبو إلضوئي سحلمإ

.يبو ضتعرسسم تخدإمسسبا تريوبكملإ جهاز لىإ بك إلخاصة إلطابعة من ندإتتسلمإو رللصو إلضوئي سحلمبا يامقلإ لك يحتت نرإلمضم يبإلو لملقم ةميز Webscan عدحت

.بك إلخاص تريوبكملإ جهاز على إلطابعة برنامج تكيبثت عدم حالة في حتى ةإلميز هذه تاحت

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدلمز

 .EWS إلمضمن يبإلو ملقم خلال من ةإلميز هذه تمكين نككيم. إضيإفتر شكلب) يبو سحم( Webscan يقافإ يتم:ملاحظة

 على لللحصو بكةسشلإ عدإدبا قام إلذي شخصلإ وأ بكةسشلإ ولسؤبم إتصل. بكةسشلإ ولسؤم يدي على طفائهإ لىإ ذلك شيري بمار) EWS( إلمضمن يبإلو ملقم في Webscan تحف من تمكنت لم ذإإ
.ماتإلمعلو من يدمز

)يبو سحم( Webscan ةميز يلعفتل

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. نرإلمضم يبإلو ملقم تحفب قم.١

. )عدإدإتإلا( Settings يببوتلإ علامة إنقر.٢

.ولسؤلمإ عدإدإتإ قفو إنقر ،مانإلأ سمق في.٣

.Webscan تمكينل Webscan حدد.٤

.)يقبطت( Apply قفو إنقر.٥
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Webscan تخدإمسسبا سحملل

.HP طابعة برنامج من إلضوئي سحلمبا قم إلضوئي، سحملل يةفضاإ ظائفو وأ إتيارخ على لللحصو. إلضوئي سحملل يةسسساأ إتيارخ Webscan تخدإمسسبا إلضوئي سحلمإ يحتي

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع ندتسلمإ يلمحتب قم.١

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. نرإلمضم يبإلو ملقم تحفب قم.٢

. ضوئي سحم يببوتلإ علامة إنقر.٣

. )سحلمإ بدء( Start Scan قفو إنقر ثم عدإدإتإ يةأ ييرغتب قم سر،يإلأ ءإلجز في Webscan قفو إنقر ثم سر،يإلأ ءإلجز في) يبو سحم( Webscan قفو إنقر.٤

.تعديللل قابل نصك ندإتتسم سحم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. للطابعة HP إمجبر تخدمسسإ ير،تحرلل قابل نص تاجنإو ندإتتسملل ضوئي سحلمبا يامقلل:يحملت

تعديللل قابل نصك ندإتتسم سحم

ندإتتسلمإ من إلعديدو إلصحف قصاصاتو إلخطابات يرتحر لك يحتي مرإلأ هذإ. هيرتحرو لصقهو سخهنو يهف بحثلإ نككيم يقسسنتب ندإتتسلمإ سحلم HP إمجبر تخدإمسسإ يمكن ندإت؛تسلمإ سحم ندع  
.ىخرإلأ

يرتحرلل قابل نصك هاظفحو اًيئضو ندإتتسلمإ سحلم●  

هيرتحر يمكن نص يقسسنتب ًيائضو ندإتتسلمإ سحم شادإترإ●

يرتحرلل قابل نصك هاظفحو اًيئضو ندإتتسلمإ سحلم

:هيرتحر يمكن نص يقسسنتب ًيائضو ندإتتسلمإ سحلم يةلتالإ شادإترإلا تخدمسسإ

)Windows يلغشتلإ نظام( يرتحرلل قابل نص لىإ اًيئضو ندتسم سحلم

.يرتحرلإو بحثلإ خلاله من نككيم إلذيو يقسسنت لىإ ًيائضو عةبوطإلم ندإتتسلمإ من تلفةمخ إعنوأ سحم نككيم

.يارلخإ هذإ يارتخإو برنامجك يتبثت عادةإ لىإ حاجة في نتفأ ة،فرتولمإ إلضوئي سحلمإ إتياربخ إلخاصة إلقائمة في ًدإجومو )OCR( يرتحرلل قابل نصك حفظ يكن لم ذإإ

 .ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.٢

. إلضوئي سحلمإ على إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ على إنقر.٣

. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم على إنقر.٤

. ضوئي سحم قفو إنقرو )OCR( يرتحرلل قابل نصك حفظ حدد.٥

يةليصفتلإ عدإدإتإلا إجعةلمر‘ إلضوئي سحلمإ’ إرإلحو بعمر من يمنىلإ يةإلعلو يةإوإلز في دجوإلمو يدإلمز باطتإر على إنقر. هاليتعدو يةسسساإلأ عدإدإتإلا إجعةمر يةلوإلأ شاشةلإ يحتت :ملاحظة  
 .هاليتعدو

.)Windows يلغشتلإ نظام( إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ ييرغت إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.نةيإلمعا شاشة في اًيئضو حةسومإلم رةإلصو لىإ تعديلاتلإ إءجرإ نككيم ، إلضوئي سحلمإ بعد ضإلعار هارظإ تحديد تم ذإإ

)OS X يلغشتلإ نظام( يرتحرلل قابل نصك هاظفحو ًيائضو ندإتتسلمإ سحلم

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع ندتسلمإ يلمحتب قم.١

.HP من إلضوئي سحلمإ تحفإ.٢

.ثابتلإ صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في HP/يقاتبطتلإ مجلد في HP Scan جديو

.اًبقسسم إلمخصصة سحلمإ عدإدتإو بك إلخاص إلضوئي سحلمإ جهاز يدكتأ يطلب يإرحو بعمر هرظي فسو.  Scan رز قفو إنقر.٣
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.إلضوئي سحلمإ يةلعم كماللا شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإ.٤

.بالحفظ إلخاص يإرإلحو بعإلمر هرظي). ملف( File قائمة من) حفظ( Save إختر إلصفحات، يعلجم سحلمإ تمامإ ندع.٥

.يرتحرلل إلقابل نصلإ عنو حدد.٦

يةلتالإ إتإلخطو بعرتإ...يدرأ

. ئةيته ثقةبنلمإ إلقائمة من TXT إخترصليإلأ ندتسلمإ يقاتسسنت نبدو فقط صنصولإ إجتخرسسإ

. ئةيته ثقةبنلمإ إلقائمة من RTF إخترصليإلأ ندتسلمإ يقاتسسنت بعض مع صنصولإ إجتخرسسإ

. ئةيته ثقةبنلمإ إلقائمة من PDF ملفات ئقار في بحثلل قابل إختر PDF ملفات إءةقر إمجبر في بحثلل ًقابلا إجعلهو نصلإ جتخرسسإ

).حفظ( Save قفو إنقر.٧

هيرتحر يمكن نص يقسسنتب ًيائضو ندإتتسلمإ سحم شادإترإ

.نجاحب إلبرنامج خلال من ندإتتسلمإ يلتحو لضمان يةلتالإ جيهاتتولإ تعبإ

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو نافذة وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز نظافة من كدتأ●

يرتحرلل قابل نص لىإ ندإتتسلمإ يلتحو من إلبرنامج نعانيم قد ندإتتسلمإ تغذية حدةو نافذة وأ يةئإلضو للماسحة جاجيإلز سطحلإ على تلطخلإ وأ بارغلإ

.يحصح شكلب ندتسلمإ يلمتح من كدتأ●

.مائل شكلب عةضومو غير ندإتتسلمإ نأ منو يحصح شكلب يةلصإلأ سخنلإ يلمتح من كدتأ

.إضحو ندتسلمإ في نصلإ نأ من كدتأ●

.دةإلجو عاليو اًإضحو صليإلأ ندتسلمإ يكون نأ يجب ير،تحرلل قابل نص لىإ نجاحب ندتسلمإ يلتحول

.ندتسلمإ يلتحو في إلبرنامج نجاح عدم لىإ يةلتالإ وفإلظر ديتؤ قد

.جعدتم وأ باهت صليإلأ ندتسلمإ في نصلإ–

.للغاية صغير نصلإ–

.للغاية معقد ندتسلمإ شكل–

.m نهماكأو إنهرظي قد rn فينإلحر نفا تدإخلة؛م وأ ناقصة فحرأ به إلبرنامج من لإلمحو نصلإ كان ذإإ ثال؛لمإ يلبس على. للغاية ةصغير نصلإ كلمات بين سافاتلمإ–

.للغاية يهف بالغم شكلب إلصفحة مقدمة في دةجوإلمو رإلصو إجإمتز في نةإلملو ياتفلإلخ ببستت نأ يمكن. نةملو يةفلخ على دجومو نصلإ–

.يححصلإ ضعإلو إختر●

 OCR يةصلخا إلضوئي سحلمإ دةجو لزيادة إلمصممة إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ إتيارلخإ هذه تخدمسست. يرتحرلل قابل نصك إلضوئي سحلمإ يحتي إلذيو بقسسلمإ عدإدإلا وأ تصارخإ تحديد من كدتأ
.بك إلخاصة

.Save as PDF وأ Editable Text (OCR) إتتصارخإ تخدمسسإ: Windows يلغشتلإ نظامب يعمل تريوبكمل بةسسنلبا

OS X :يةصن ندإتتسم بقسسلمإ يينعتلإ تخدمسسإ.

.يححصلإ يقسسنتلبا بك إلخاص إلملف حفظ●

.TXT وأ Text (.txt) ثلم( يقاتسسنتلإ من يةلإلخا صنصولإ يقاتسسنت حدأ إختر صلي،إلأ ندتسلمإ من يقسسنت يأ نبدو ند،تسلمإ من نصلإ إجتخرسسإ فقط يدتر نتك ذإإ

 PDF إءةقر إمجبر في بحثلل قابل يقسسنت) RTF وأ Rich Text (.rtf) ثلم( قرسنلمإ نصلإ يقسسنت إختر صلي،إلأ ندتسلمإ من يقاتسسنتلإ بعض مع نص،لإ إجتخرسسإ يدتر نتك ذإإ
). PDF ملفات ئقار في بحثلل قابل وأ )PDF (.pdf ملفات ئقار في بحثلل قابل(  ثلم
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)Windows يلغشتلإ نظام( جديد ضوئي سحم تصارخإ شاءنإ

 PNG يقسسنتب تظمنم شكلب رإلصو حفظو ضوئي سحم إءجرإ في غبتر بمار نتفأ ثال،لمإ يلبس على. لك بةسسنلبا هولةس كثرأ إلضوئي سحلمإ يةلعم لجعل بك إلخاص إلضوئي سحملل تصارخإ شاءنإ نككيم
.JPEG من ًبدلا

 .ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.٢

. إلضوئي سحلمإ على إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ على إنقر.٣

. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم على إنقر.٤

. جديد ضوئي سحم تصارخإ شاءنإ قفو إنقر.٥

. شاءنإ قفو إنقر ثم بك، إلخاص إلجديد تصارخالا ساسهأ على بنيتل بالفعل ًدإجومو ًإتصارخإ إخترو يفيصتولإ الاسم دخلأ.٦

إءجرإ ندع مسوبالر للعمل ةفرتوم إتيارلخإ يجعل هذإ.  JPEG يقسسنتب ونيلكترإ يدبر وأ JPEG يقسسنتب حفظ ماإ فاختر ر،للصو جديد تصارخإ شاءنبا متقو نتك ذإإ ثال،لمإ يلبس على  
.إلضوئي سحلمإ

.تصارخالا يمين على إلحفظ مزر قفو إنقر ثم باتك،غر يُقق كي بك إلخاص إلجديد تصارخللا عدإدإتإلا ييرغتب قم.٧

يةليصفتلإ عدإدإتإلا إجعةلمر‘ إلضوئي سحلمإ’ إرإلحو بعمر من يمنىلإ يةإلعلو يةإوإلز في دجوإلمو يدإلمز باطتإر على إنقر. هاليتعدو يةسسساإلأ عدإدإتإلا إجعةمر يةلوإلأ شاشةلإ يحتت :ملاحظة  
 .هاليتعدو

.)Windows يلغشتلإ نظام( إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ ييرغت إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

)Windows يلغشتلإ نظام( إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ ييرغت

قعموو باينتلإو إلضوئي، سحلمإ دقةو ها،هإتجاو إلصفحة حجم ثلم إتيارخ عدإدإتإلا هذه شملت. ًيائنها تخدإمسسللا إتييرغتلإ حفظ وأ ديفر تخدإمسسلا ًإءسو إلضوئي سحلمإ عدإدإتإ من يًاأ تعديل نككيم  
.ظةإلمحفو إلضوئي سحلمإ ياتلمعل إلمجلد

 .ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.٢

. إلضوئي سحلمإ على إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ على إنقر.٣

. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم على إنقر.٤

.HP Scan إرحو بعمر من يمنىلإ يةإلعلو يةإوإلز في يدإلمز باطتإر قفو إنقر.٥

.إلمميز سمقلإ في عدإدإتإلا ييرغتب يمنإلأ دإلعمو لك سمحي. سمق لكل يةلإلحا عدإدإتإلا سريإلأ دإلعمو يلخص. يمينلإ على يةليصفتلإ عدإدإتبالا إلخاص ءإلجز هرظي

.سمقلإ ذلك في عدإدإتإلا نةيلمعا يةليصفتلإ عدإدإتبالا إلخاص ءإلجز ساري على سمق كل قفو إنقر.٦

.سدلةنلمإ إئمإلقو تخدإمسسبا عدإدإتإلا معظم ييرغتو نةيمعا نككيم

 ءإلجز هذإ على إتييرغت يلأ مرإلأ لغاءإ وأ لبوق ماإ يكلع يجب. عدإدإتإلا يمين على) إئدز علامة+ ( إسطةبو هؤلاء لىإ شاري. جديد ءجز ضعر إسطةبو كبرأ ونةبمر عدإدإتإلا بعض سمحت
.يةليصفتلإ عدإدإتبالا إلخاص ءإلجز لىإ دةللعو

.يةلتالإ إءإتجرإلا حدبأ قم عدإدإت،إلا ييرغت من يتتهنإ قد تكون ندماع.٧

.إلضوئي سحلمإ نهاءإ بعد تصارخللا إتييرغتلإ فضر وأ حفظ نكم بمطلو.  ضوئي سحم قفو إنقر●

يةلإلحا إلضوئي سحلمإ مهمة على إتييرغتلإ ثرتؤ لذلك، ًاخلاف. إلقادمة ةإلمر في تخدإمهاسسإ عادةإ نككيم يثبح تصارخالا في إتييرغتلإ حفظ يتم. تصارخالا يمين على إلحفظ نةيقوأ على إنقر●  
. ضوئي سحم على إنقر ثم. فقط
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:يةفيك تعلم. HP Scan برنامج تخدإمسسإ لحو يدإلمز فةلمعر نتنتربالا إتصل

.باينتلإ توياتسسمو إلضوئي سحلمإ دقةو رةإلصو ملف عنو ثلم إلضوئي، سحلمإ عدإدإتإ يصصتخ●

.يةبسحالإ إصقرإلأ كاتمحرو بكةسشلإ مجلدإت لىإ إلضوئي سحلمإ●

.إلضوئي سحلمإ بلق هاطبضو رإلصو نةيمعا●

نناجحينلإ إلضوئي سحلمإو سخنلإ يحاتملت

.نجاحب إلضوئي سحلمإو سخنلإ إءجرلا يةلتالإ نصائحلإ تخدمسسإ

.رةإلصو من ءجز نهأ على جاجيإلز سطحلإ على نهع شفتكي شيء كل جمةبتر يةئإلضو إلماسحة تعاملت. يفينظن للغطاء إلخلفي ءإلجزو جاجيإلز سطحلبا تفظحإ●

.سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع يةئإلضو إلماسحة جاجز على يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم●

.هابيركت تم إلتي رةإلصو من سخةن بعطإ ثم إلضوئي، سحلمإ برنامج في رةإلصو حجم ييرغتب قم ثم تر،يوبكملإ لىإ اًيئضو يةلصإلأ سخةنلإ سحبم فقم ة،صغير يةلصأ سخةن من جمإلح ةبيرك سخةن لعمل●

 .إلطابعة برنامج من سحلمبا إبدأ ه،غيرو إلملف عنو وأ سحلمإ دقة وأ جاتإلمخر عنو وأ سحلمإ حجم بطض دترأ ذإإ●

.إلبرنامج في إمير ما على عسطولإ بطض من كدتأ, دمفقو وأ خاطئ اًيئضو حسومم نص نبجتل●

.إلطابعة شاشة من ضوئي سحم تحديد من ًبدلا إلطابعة برنامج بـ إلضوئي سحلمإ بدءب قم ملفات، عدة من ًبدلا إحدو ملف في صفحات عدة على يتويُ ندتسم على إلضوئي سحلمإ إءجرإ دترأ ذإإ●

.قلأ وأ صةبولإ في نقطة 300 لىإ إلطابعة برنامج في إلضوئي سحلمإ دقة يينعتب قم ية،ئإلضو إلماسحة جاجز تخدإمسسبا اًيئضو تعددةم صفحات سحلم●

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو تخدإمسسبا إلضوئي سحلمإ إءجرإ ندع إلضوئي سحلمإ دقة توياتسسم يعجم إلطابعة برنامج يدعم
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إلفاكس٥

ساتكإلفا سالرلا هاتفلإ دفتر إتصال جهات عدإدإو ساعة، 24 غضون في اًلاحق هالسارلا ساتكإلفا عدمو تحديد نككيم. نةإلملو ساتكإلفا ذلك في بما ها،لباقتسسإو ساتكإلفا سالرلا إلطابعة تخدإمسسإ يمكن  
 إلتي ساتكإلفا في نةكإلدإو إلفاتحة إنلوإلأ مقدإر بين باينتلإو إلدقة ثلم إلفاكس، إتيارخ من عدد بطض اًيضأ يمكن إلطابعة، في تحكملإ حةلو من. رةتكرم رةبصو تخدمهاسست إلتي قامرإلأ لىإ هولةسبو عةسرب
.هالستر

بارتخإ يلغشت خلال من إلفاكس عدإدإ صحة من تحققلإ يمكن. إلفاكس ظائفو تخدإمسسإ جلأ من يحصح شكلب إلطابعة عدإدبا يامكق من كدتأ ها،لباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ في بدءلإ بلق:ملاحظة  
.تحكملإ حةلو من إلفاكس عدإدإ

فاكس سالرإ●

فاكس تلامسسإ●

هاتفلإ دفتر إتصال جهات عدإدبا قم●

إلفاكس عدإدإتإ ييرغت●

يةقمإلر هاتفلإ خدماتو إلفاكس●

نتنترإلا لكووتوبر عبر تإلصو يةنقت تخدإمسسبا هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ●

يرتقارلإ تخدإمسسإ●

يةفضاإلا إلفاكس عدإدإتإ●

فاكس سالرإ
.بك إلخاص ضعإلوو ياجكتحلا ًفقاو قإلطر من إلعديد خلال من فاكس سالرإ نككيم

عادي فاكس سالرإ●

تريوبكملإ من ياسيق فاكس سالرإ●

هاتف من فاكس سالرإ●

شاشةلإ طلب تخدإمسسبا فاكس سالرإ●

إلطابعة ةذإكر تخدإمسسبا فاكس سالرإ●

تعددينم تلمينسسم لىإ فاكس سالرإ●

خطاءإلأ يححصت ضعو في فاكس سالرإ●

عادي فاكس سالرإ

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا هولةسب صفحات عدة من وأ إحدةو صفحة من لفتأت إنلوبالأ وأ دسوإلأو يضببالأ ساتكفا سالرإ نككيم

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو تخدإمسسبا إلصفحات تعددةلمإ ساتكإلفا سلرأ. جاجيإلز سطحلإ على صليإلأ ندتسلمإ ضعو يقطر عن إحدةو صفحة من ساتكإلفا سلرأ:ملاحظة

.إلفاكس يدكتأ تمكين يجب نجاح،ب ساتكإلفا سالربا عبوطم يدكتأ لىإ إلحاجة ندع:ملاحظة
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بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو خلال من عادي فاكس سالرلا

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.٢

.نإلأ سالرإ إلمس.٣

هاتفلإ دفتر من تحديدهب وأ يحتإلمفا حةلو تخدإمسسبا إلفاكس رقم دخلأ.٤

.شاشةلإ على) -( طةشر هرظت حتى ر،تكرم شكلب * إلمس تدخله، إلذى إلفاكس رقم في يةنمز فاصلة ضافةلا:يحملت

. إنلوأ وأ دسوأ بلمس قم.٥

.دخالهبا قمت إلذي إلرقم لىإ ندتسلمإ سالرإ يتم ندإت؛تسلمإ تغذية حدةو في هاليمتح تم يةلصأ سخن عن إلطابعة شفك ندع

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

تريوبكملإ من ياسيق فاكس سالرإ

.ًولاأ تهعباط إلحاجة ندو بك إلخاص تريوبكملإ جهاز من ًةباشرم ندتسم سالرإ نككيم

يعملل إلفاكس يفةظو بطض تم قد نهأو إم،ير ما على يعمل يفونلت بخط هاليصتو تم قد إلطابعة نأو بك، إلخاص تريوبكملإ جهاز على HP طابعة برنامج يتبثتب قمت قد نكأ كدتأ ه،إلميز هذه تخدإمسسلا  
.يحصح شكلب

)Windows يلغشتلإ نظام( تريوبكملإ من ياسيق فاكس سالرلا

 .بالفاكس سالهرإ يدتر إلذيو تريوبكملإ في دجوإلمو ندتسلمإ تحفإ.١

 .باعةط قفو إنقر إلبرنامج، يقبطت في ملف قائمة في.٢

 .فاكس كلمة على هاسمإ يتويُ إلتي إلطابعة إختر إسم قائمة من.٣

 هذإ سمىي قد تخدمه،سست إلذي إلبرنامج يقبطت لىإ إًنادتسإ. إلخصائص إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر ،)ملون وأ دسوأو يضبأ فاكس رةبصو ندتسلمإ سالرإ يارتخإ ثلم( عدإدإتإلا ييرغتل.٤
 .)يلاتضفت( Preferences وأ )إلطابعة( Printer, )إلطابعة عدإدإ( Printer Setup, )إتيارخ( Options, )خصائص( Properties رإلز

.إفقمو قفو إنقر عدإدإت،إ يةأ بطض من الانتهاء بعد.٥

 .)إفقمو( OK وأ )باعةط( Print قفو إنقر.٦

.بالفاكس ندتسلمإ سالرإو إلفاكس رقم طلب إلطابعة بدأت. إلفاكس سالرإ على إنقر ثم للفاكس ىخرأ عدإدإتإ يةأ غيرو ىخرإلأ بلقتسسلمإ ماتمعلوو إلفاكس رقم دخلأ.٧

)OS X يلغشتلإ نظام( تريوبكملإ من ياسيق فاكس سالرلا

.بالفاكس سالهرإ يدتر إلذيو تريوبكملإ في دجوإلمو ندتسلمإ تحفإ.١

).باعةط( Print قفو إنقر إلبرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.٢

.”)Fax(“ كلمة على هاسمإ يتويُ إلتي إلطابعة إختر.٣

.بالفعل فاكس رقم دخالإ له يكون إلذيو تكصخا إلاتصال جهات من اًإسم وأ فاكس رقم دخلأ.٤

.فاكس على إنقر إلفاكس، ماتمعلو ئةبعت من الانتهاء ندع.٥

هاتف من فاكس سالرإ

.إلفاكس سالرإ بلق تلمسسلمإ مع تحدثلإ يةنمكاإ هذإ لك يحتي. تدمم هاتف تخدإمسسبا إلفاكس سالرإ نككيم
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عيفر هاتف من فاكس سالرلا

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١

.بك إلخاصة بالطابعة تصللمإ هاتفلإ على دةجوإلمو يحتإلمفا حةلو تخدإمسسبا إلرقم إطلب.٢

 من إلفاكس نغمات سمعتسف إلمكالمة، على دبالر إلفاكس جهاز قام ذإإ. إلفاكس نغمات سماع بعد بهم إلخاصة إلفاكس لةأ على إلفاكس تلقى بغيني نهبأ تلمسسلمإ بلاغبا قم ، هاتفلإ على دبالر تلمسسلمإ قام ذإإ
.إلفاكس بالقتسسإ جهاز

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.٣

.نإلأ سالرإ إلمس.٤

. إنلوأ وأ دسوأ إلمس إلفاكس، سالرلا تعدإدسسالا ندع.٥

 لىإ تحدثلإ من الانتهاء على شكتوأ ذإإ. إلفاكس سالرإ يتهني حتى إلخط على تظرنفا تلم،سسلمإ مع إلحديث في إرتمرسسالا دترأ ذإإ. سالربالا إلفاكس يامق ناءثأ هاتفلإ عن تصو يأ يصدر لن
.إلفاكس سالرإ بدء دجربم إلاتصال نهاءإ نككيم تلم،سسلمإ

شاشةلإ طلب تخدإمسسبا فاكس سالرإ

 طلب ناءثأ باتلللمطا تجابةسسالا من نككيم هذإ. للطابعة تإلصو إتمكبر عبر ىخرأ إتصوأ يةأ وأ يةفتهالإ باتلإلمطا وأ إلرقم طلب نغمات سماع نككيم إلطلب، بةقإمر ةميز تخدإمسسبا فاكس سالرإ ندع
.إلرقم طلب عةسرب تحكملإ لىإ ًضافةإ إلرقم،

 على فتعرلإ عدم لىإ دييؤ مما للغاية بكرم شكلب إلفاكس نغمات سالربا إلطابعة بدأت قد ية،فإلكا عةسرلبا بك إلخاصة إلاتصال بطاقةل PIN رقم دخالإ عدم ندعف إتصال بطاقة تخدإمكسسإ حالة في:يحملت
.إلاتصال بطاقةب إلخاص PIN إلـ رقم ينتخزل هاتفلإ دفتر في إتصال جهة شاءنبا قم إلحالة، هذه في. إلاتصال بطاقة خدمة بلق من بك إلخاص PIN رقم

.إلطلب نينط سمعت لكي تإلصو ىتوسسم فعر من كدتأ:ملاحظة

إلطابعة في تحكملإ حةلو خلال من إقبإلمر إلطلب تخدإمسسبا فاكس سالرلا

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.٢

.نإلأ سالرإ إلمس.٣

. إنلوأ وأ دسوأ بلمس قم.٤

.إلطابعة في تحكملإ حةلو على دةجوإلمو قامرإلأ يحتمفا حةلو تخدإمسسبا إلرقم دخلأ إلاتصال، نغمةل سماعك ندع.٥

.تحدث قد باتلمطا يةأ بعتإ.٦

 ،) هاتفلإ دفتر(   إلمس PIN رقم دخالبا بةلإلمطا رهوظ ندع هاتف،لإ دفتر في إتصال هةجك إلاتصال بطاقةل PIN رقم ينتخزو فاكس سالرلا إتصال بطاقة تخدإمسسإ حالة في:يحملت

.فيها PIN رقم ينتخز تم إلذي هاتفلإ دفتر إتصال جهة تحديدل)  إتصال جهة(   إلمس ثم

.دبالر بلةقتسسلمإ إلفاكس لةأ متقو ندع إلفاكس سالرإ تم قد يكون

إلطابعة ةذإكر تخدإمسسبا فاكس سالرإ

 متقو. ًاتقمؤ تاحم غير وأ ًشغولام يهلإ لصوإلو لتحاو إلذي إلفاكس رقم كان ذإإ يدة،فم ةإلميز هذه تعد. ةإلذإكر من إلفاكس سالرإ ثم ةإلذإكر لىإ سالهرإو دسوإلأو يضببالأ لفاكس إلضوئي سحلمإ إءجرإ نككيم
يةلصإلأ سخنلإ إلةزإ إًرفو يمكن, اًيئضو ةإلذإكر لىإ إلصفحات إلطابعة سحتم نأ بعد. تلمةسسلمإ إلفاكس لةبأ إلاتصال على ًإقادر بحصي نأ دجربم هالسارإ ثم ةإلذإكر في يةلصإلأ ندإتتسملل ضوئي سحم بعمل إلطابعة  
.يةئإلضو إلماسحة جاجز وأ ندإتتسلمإ تغذية حدةو من

.فقط ةإلذإكر من دسوإلأو يضببالأ فاكس سالرإ يمكن:ملاحظة
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إلطابعة ةذإكر تخدإمسسبا فاكس سالرلا

.إلفاكسو إلضوئي سحلمإ بسلوأ يلغشت من كدتأ.١

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.أ

. يلاتضفت إلمس ثم عدإدإ إلمس.ب

.يلهغشتل إلفاكسو إلضوئي سحلمإ بسلوأ إلمس.ج

.ندإتتسلمإ تغذية جدر في, علىلأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع, يةلصإلأ سخحنلإ يلمحتب قم.٢

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.٣

.نإلأ سالرإ إلمس.٤

.يحتإلمفا حةلو تخدإمسسبا إلفاكس رقم دخلأ.٥

.طلبها إدإلمر عةإلمجمو وأ إلرقم تحديدل)  إلمكالمات سجل(   وأ ،) عةمجمو(   ،) إتصال جهة(   إلمس ثم ،) هاتفلإ دفتر(   إلمس وأ

. فاكس سالرإ إلمس.٦

.تاحةم تلمةسسلمإ إلفاكس لةأ تكون ندماع إلفاكس سالرإو ةإلذإكر لىإ يةلصإلأ ندإتتسملل اًيئضو اًسحم إلطابعة يجرتسس

تعددينم تلمينسسم لىإ فاكس سالرإ

.تلمينسسلمإ من كثرأ وأ نينثإ من نهتكولمإو هاتفلإ بدفتر إلخاصة إلاتصال جهات عةمجمو شاءنإ خلال من تلمينسسلمإ من إلعديد لىإ فاكس سالرإ نككيم

هاتفلإ بدفتر إلخاصة إلاتصال جهات عةمجمو تخدإمسسبا تعددينم تلمينسسم لىإ فاكس سالرلا

.ندإتتسلمإ تغذية حدةو في علىلأ باعةطلإ جهو وأ يةئإلضو إلماسحة جاجز على سفللأ باعةطلإ جهو جعل مع يةلصإلأ سخةنلإ يلمحتب قم.١

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.٢

.نإلأ سالرإ إلمس.٣

). عةمجمو(   إلمس ثم ،) هاتفلإ دفتر(   إلمس.٤

.ليهاإ سالرإلا إدإلمر عةإلمجمو إسم إلمس.٥

. فاكس سالرإ إلمس.٦

.إلمحددة عةإلمجمو في قامرإلأ يعجم لىإ ندتسلمإ سالربا إلطابعة متقو

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

خطاءإلأ يححصت ضعو في فاكس سالرإ

 لا هاتفلإ مسور. ًيالأ إلخطأ ءإلجز سالرإ عادةبا بةلإلمطاو سالرإلا ناءثأ تحدث إلتي خطاءإلأ شفك خلال من ذلكو هاتف،لإ طخطو حالة ءسو ببسب ياناتبلإ فقد )ECM( خطاءإلأ يححصت ضعو نعيم
 .إًإعتماد كثرأ شكلب ياناتبلإ سلير نهكلو هاتف،لإ مرسوو سالرإلا قتو من ECM خطاءإلأ يححصت ضعو يدفيز ئةيس هاتفلإ طخطو كانت ذإإ. يدةلجإ هاتفلإ طلخطو بةسسنلبا قلأ بحصت قدو ثر،تأت
.نخفضةم مسور مقابل قلأ دةجو بلتق ذإإو ةبيرك زيادة هاتفلإ مسور إدتز ذإإ لاإ) ECM( خطاءإلأ يححصت ضعو يلغشت يقافبا تقم لا.  يلغشتلإ هو إضيالافتر عدإدإلا

):ECM( خطاءإلأ يححصت ضعو يلغشت يقافبا قمت حال في
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.هالسارإ عةسر كذلكو هالباقتسسإو هالساربا متقو إلتي ساتكإلفا دةجو ثرتأت قد●

. سطتوم لىإ اًيلأ عةسرلإ بطض يتم●

.نإلأ بعد نةإلملو ساتكإلفا بالقتسسإ وأ سالرإ من تمكنت لن●

تحكملإ حةلو من ECM خطاءإلأ يححصت ضعو عدإدإ ييرغتل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. عدإدإ إلمس.٢

. يلاتضفت إلمس.٣

 .هاليغشت يقافإ وأ هاليغشتل ةإلميز إلمس ثم  خطاءإلأ يححصت ضعو على تعثر حتى يرتمرلبا قم.٤

فاكس تلامسسإ
 إلمكالمات على إلطابعة دستر ،)إضيالافتر عدإدإلا( تلقائيلإ دإلر يارخ يلغشت ندع. ًيدويا ساتكإلفا بالقتسسإ يجب ، تلقائيلإ دإلر يارخ يلغشت يقافإ ندع. ًيدويا وأ اًيلأ ساتكإلفا بالقتسسإ من إلطابعة تمكنت
).رنات خمس هو إضيالافتر دللر رنات عدإدإ عدحي. ( دللر رنات عدإدإ إسطةبو إلمحدد إلرنات عدد بعد ساتكإلفا بلقتسستو اًيلأ دةإرإلو

يللقت ةميز يلطعت حالة في. إلمحمل رقإلو حجم مع تلاءميل إلفاكس حجم تصغيرب إلطابعة متقوسس ،Legal جمبح رقو تخدإمسسإ على اًيلحا إلطابعة بطض عدمو كبرأ وأ Legal جمبح فاكس بالقتسسإ ندع  
.تينحفص على إلفاكس إلطابعة بعطتسس ، تلقائي

.سخنلإ يةلعم يتهنت حتى إلطابعة ةذإكر في إلفاكس ينتخز يتم فاكس، لصوو ندع إًندتسم سخكن حالة في:ملاحظة

ًيدويا فاكس بالقتسسإ●

ياطيتحالا إلفاكس سخن عدإدإ●

ةإلذإكر في نةإلمخز ساتكإلفا باعةط عادةإ●

خرأ رقم لىإ إلفاكس يهجتو عادةإ●

دةإرإلو ساتكللفا ليإلأ تصغيرلإ بطض●

هةفتالإ ساتكإلفا حظر●

قميإلر HP فاكس تخدإمسسبا ساتكفا تلقي●

ًيدويا فاكس بالقتسسإ

.ساتكإلفا نغمات لىإ الاسستماع وأ تحدثلل سماعةلإ فعر يمكن. به تصلت لتز ما نتأو فاكس سالرإ من معه تحدثت إلذي شخصلإ تمكني, هاتفلبا تحدثلإ ندع

).EXT-2 نفذم خلال من( بالطابعة ًةباشرم تصلم هاتف من ًيدويا ساتكإلفا تلامسسإ نككيم

ًيدويا فاكس بالقتسسلا

.يسيئإلر جإلدر في رقو يلمتحو إلطابعة يلغشت من كدتأ.١

.ًيائتلقا ندإتتسلمإ تغذية جدر من يةلصأ سخحن يأ إلةزبا قم.٢

.اًيلأ دةإرإلو إلمكالمات على إلطابعة دتر لا يثبح تلقائيلإ دإلر عدإدإ يلغشت يقافبا قم وأ. إلطابعة بذلك متقو نأ بلق دةإرإلو إلمكالمة على دبالر لك سمحي تفعمر عدد على دللر رنات عدإدإ بطضب قم.٣

.لديه إلفاكس جهاز في إبدأ رإلز على إلضغط نهم فاطلب سل،إلمر مع هاتفلإ على اًيلحا نتك ذإإ.٤

.ساتكإلفا سالرإ جهاز من إلفاكس نغماتل سماعك ندع يلي بما قم.٥
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.نإلأ تلامسسإ إلمس ثم ،تلامسسإو سالرإ إلمس ثم ، إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.أ

.إلفاكس سالرإ ناءثأ ًاتمصا هاتفلإ خط يكون. إلخط على بقاءلإ وأ مكانها في هاتفلإ سماعة ضعو نككيم إلفاكس، بالقتسسبا إلطابعة بدأت نأ بعد.ب

ياطيتحالا إلفاكس سخن عدإدإ

.بلةقتسسلمإ ساتكإلفا من يًاأ ينتخز عدم وأ فقط، بالطابعة خطأ رهوظ حالة في هالباقتسسإ يتم إلتي ساتكإلفا وأ بلة،قتسسلمإ ساتكإلفا كافة ينتخزل إلطابعة عدإدإ نككيم مان،إلأ باتلطتمو يلاتكضفتل اًفقو

إلطابعة تحكم حةلو من ياطيتحالا إلفاكس سخن بطضل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. عدإدإ إلمس.٢

. يلاتضفت إلمس.٣

.تلمةسسلمإ ساتكللفا يةطياتحإ سخحن شاءنإ إلمس.٤

.بإلمطلو عدإدإلا إلمس.٥

ساتكإلفا من اًسكفا 30 حتى باعةط عادةإ من ذلك نككيمو. ةإلذإكر في بلةقتسسلمإ ساتكإلفا يعجم إلطابعة نتخزسسف ، يلغشتلإ للفاكس يةطياتحإ سخةن إعمل كان ذإإ. إضيالافتر عدإدإلايلغشتلإ  

.ةإلذإكر في ظةمحفو كانت ما ذإإ ًاثيحد بلةقتسسلمإ

قفتوتس عة،بوطإلم غير ساتكبالفا ئةلتمم ةإلذإكر بحتصأ ذإإ. جديدة ساتكفا بالقتسسإ ندع عة،بوطم ساتكإلفا قدمأ قفو تابةكلبا متقوسسف إلطابعة، ةذإكر إنخفاض ندع:ملاحظة  

.دةإرإلو إلمكالمات على دإلر عن إلطابعة

.ةإلذإكر ديوق ببسب ةإلذإكر في نهيتخز يتم لا قد, يلصتفالإ من إلعديد ذإت نةملو رةصو ثلم, إًًجد بيرك فاكس بالقتسسإ ندع:ملاحظة

 في إلطابعة تمرسستس). إلطابعة من رقإلو نفاد ندع ثال،لمإ يلبس على( ساتكإلفا باعةط من إلطابعة نعيم خطأ ثحدو حالة في فقط ةإلذإكر في ساتكإلفا ينتخزب إلطابعة يامق لىإ دييؤفقط خطاءللأ شغلم
 في نةإلمخز ساتكإلفا باعةط تتم ،إلخطأ حالة حل ندع). دةإرإلو إلفاكس مكالمات على دإلر عن إلطابعة قفتوتس ئة،لتمم ةإلذإكر بحتصأ ذإإ. (ةإلذإكر تفرتو طالما دةإرإلو ساتكإلفا ينتخز
.ةإلذإكر من هافحذ يتم ثم اًيلأ ةإلذإكر

 نفاد( باعةطلإ من إلطابعة نعتم خطأ حالة ثحدو ندع. يةنمأ إضغرلأ للفاكس يةطياتحإ سخةن إعمل يلغشت يقافإ في غبتر قد ثال،لمإ يلبس على. ةإلذإكر في ساتكفا يةأ ينتخز يتم لنيلغشتلإ يقافإ

.دةإرإلو إلفاكس مكالمات على دإلر عن إلطابعة قفتوت ،)ًثلام إلطابعة في رقإلو

ةإلذإكر في نةإلمخز ساتكإلفا باعةط عادةإ

.ةإلذإكر في باعتهاط تتم لم إلتي تلمةسسلمإ ساتكإلفا ينتخز يتم

 وأ مانإلأ هدإفلأ ةإلذإكر من ساتكإلفا حذف في اًيضأ غبتر قد. ةإلذإكر من ساتكإلفا حذف وأ باعةطب متقو حتى إلجديد إلفاكس تلامسسإ إلطابعة على تعذري ئة،لتمم ةإلذإكر بحصت نأ بعد:ملاحظة
.يةصإلخصو

.عاتكبوطم خرأ من سخةن فقدإن ندع ساتكإلفا باعةط عادةإ لىإ تاجتح قد ثال،لمإ يلبس على. ةإلذإكر في ظةمحفو إلتز ما ذإإ ًاثيحد باعتهاط تم إلتي ساتكإلفا من اًسكفا 30 حتى باعةط عادةإ نككيم

إلطابعة في تحكملإ حةلو من ةإلذإكر في نةإلمخز ساتكإلفا باعةط عادةلا

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يةسسيئإلر جإلدر في رقإلو يلمتح من كدتأ.١

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.٢

.باعةطلإ عادةإ إلمس.٣

.هكذإو ًولاأ هالباقتسسإ تم ساتكفا خرأ باعةط تتم يثبح هالباقتسسإ يبتتر بعكس ساتكإلفا باعةط تتم
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.تلمةسسلمإ ساتكإلفا قائمة إلمس.٤

.باعةط إلمس ثم تحديده،ل ساتكإلفا حدأ إلمس.٥

).مرإلأ لغاءإ(  فالمس ة،إلذإكر في دةجوإلمو ساتكإلفا باعةط عادةإ مهمة قفتو نأ يدتر نتك ذإإ

خرأ رقم لىإ إلفاكس يهجتو عادةإ

.صلإلأ في بهما سالهمرإ تم إلتي إلحالة عن نظرلإ بغض د،سوإلأو يضبإلأ نينباللو ساتكإلفا يعجم يهجتو يتم. خرأ فاكس رقم لىإ بك إلخاصة ساتكإلفا يهجتو عادةلا إلطابعة عدإدإ نككيم

.هايهجتو عادةإ تتم إلتي ساتكإلفا بالقتسسإ إلفاكس لةأ مكانإ من كدتألل بارتخإ فاكس سالربا قم. شطن فاكس خط هبارتعبا يهلإ إلفاكس يهجتو عادةبا متقو إلذي إلرقم من تحققلبا HP توصي

إلطابعة في تحكملإ حةلو من ساتكإلفا يهجتو عادةلا

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. عدإدإ إلمس.٢

. يلاتضفت إلمس.٣

.ساتكإلفا يهجتو عادةإ إلمس.٤

.جيههتو عادةلا )يهجتو عادةإ( يلغشت حدد وأ جيههتو عادةإو إلفاكس باعةطل )يهجتو عادةإو باعةط( يلغشت إلمس.٥

 خطاءإلأ يرتقار باعةطل إلطابعة عدإدإ ندع. إلفاكس إلطابعة بعطتسس ،)ثاللمإ يلبس على ها،ليغشت عدم ندع( إلمحددة إلفاكس لةأ لىإ إلفاكس يهجتو عادةإ من إلطابعة تمكنت لا ندماع:ملاحظة
.خطأ يرتقر اًيضأ بعطتسسف بلة،قتسسلمإ ساتكللفا

 تاريخ تدإء،بالا قتو تدإء،بالا تاريخ: يةلتالإ باتلإلمطا من لكل بةإلمطلو ماتإلمعلو دخلأ.  تم إلمس ثم هايهجتو عادحإلم ساتكإلفا بالقتسسلا إلمعدة إلفاكس لةأ رقم دخلأ ذلك، نكم يطلب ندماع.٦
.الانتهاء وقتو الانتهاء

.يدكتألل )إفقمو( OK بلمس قم. ساتكإلفا يهجتو عادةإ يطسشنت يتم.٧

. يلغشتلإ إلفاكس يهجتو عادةإ عدإدإ يظل إلطابعة؛ طاقة تعادةسسإ ندع. هاتفلإ رقمو إلفاكس يهجتو عادةإ عدإدإ تحفظسس نهافا إلفاكس؛ يهجتو عادةإ عدإدإ ندع إلطاقة إلطابعة فقدت ذإإ

). إلفاكس يهجتو عادةإ( Fax Forwarding إلقائمة من يلغشتلإ يقافإ تحديدب إلفاكس يهجتو عادةإ لغاءإ نككيم:ملاحظة

دةإرإلو ساتكللفا ليإلأ تصغيرلإ بطض

 صفحة يلائم لكي دإرإلو إلفاكس رةصو تصغير يتم يثبح, إضيإفتر شكلب عدإدإلا هذإ يلغشت يتم. لرإلمحم رقإلو جملح بةسسنلبا إًجد بيرك جمبح فاكس بالقتسسإ ندع إلطابعة تفعله ما تلقائي يللقت عدإدإ يُدد
 من كبرأ جمبح اًسكفا بلقتسست ندماع إًيدفم  تلقائي يللقت يعد.يةنثالإ إلصفحة على بعطحت ولىإلأ إلصفحة على باعتهاطل رقإلو حجم يكفي لا إلتي ماتإلمعلو نفا ة،إلميز هذه يلغشت يقافإ تم ذإإ. مكنأ نإ إحدةو

A4/Letter جمبح رقإلو يلمتح وتم A4/Letter دخالإلا جدر في.

إلطابعة في تحكملإ حةلو خلال من ليإلأ تصغيرلإ بطضل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. عدإدإ إلمس.٢

. يلاتضفت إلمس.٣

 .هاليغشت يقافإ وأ هاليغشتل ةإلميز إلمس ثم  تلقائي يللقت على تعثر حتى يرتمرلبا قم.٤
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هةفتالإ ساتكإلفا حظر

 نتقار دة،إرو فاكس مكالمة بالقتسسإ ندع. قامرإلأ تلك من دةإرإلو ساتكإلفا إلطابعة تلمسست لا يثبح نة،يعم فاكس قامرأ حظر يمكن ية،فتهالإ إلخدمات ررفمو بلق من تصللمإ يفتعر خدمة في إكالاشتر ندع
قامرأ لعدد قصىإلأ إلحد تلفيخ. (إلفاكس تلامسسإ يتم لا رة،إلمحظو إلفاكس قامرأ قائمة في دجومو لرقم إلرقم مطابقة حالة في. لا مأ إلمكالمة حظر يجب كان ما ذإإ تحديدل هامةلإ غير إلفاكس قامرأ بقائمة إلرقم إلطابعة  
).إزإلطر تلافخبا هاحظر نككيم إلتي إلفاكس

. يلاتضفت قائمة في هامةلإ غير ساتكإلفا حظر يارخ هرظي فلا تك،قطنم/بلدك في تمدةعم غير ةإلميز هذه كانت ذإإ. ناطقلمإ/بلدإنلإ كافة في ةإلميز هذه دعم يتم لا:ملاحظة

.تصللمإ يةهو يفتعر خدمة في كشترم غير نكأ ضيفترسسف تصل،لمإ يةهو يفتعر قائمة في يةفتها قامرأ يةأ ضافةإ تتم لم ذإإ:ملاحظة

قامرأ من قائمة باعةط يةنمكاإ لىإ ضافةبالا فيها، بغوإلمر غير ساتكإلفا قائمة من إلتهمزإ إسطةبو إلحظر هذإ يقافإ يمكن كما فيها، بغوإلمر غير ساتكإلفا قائمة لىإ ضافتهمإ خلال محددة فاكس قامرأ حظر نككيم  
.حجبها تم إلتيو فيها بغومر غير ساتكفا

هامةلإ غير إلفاكس قامرأ قائمة لىإ قامرأ ضافةلا

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. عدإدإ إلمس.٢

. يلاتضفت إلمس.٣

. هامةلإ غير ساتكإلفا حظر إلمس.٤

).ضافةإلا علامة( + إلمس.٥

:يلي مما إًإحدو نفذ.٦

). إلمكالمات سجل(   إلمس إلمكالمات، سجل قائمة من هحظر يتمل فاكس رقم تحديدل●

.ضافةإ إلمس ثم ه،حظر يتمل ًيدويا فاكس رقم دخالبا قم●

.قامرإلأ هذه في إلممكن تلافخالا ببسب د،إرإلو إلفاكس سةيوتر على هرظي إلذي إلفاكس رقم يسلو تحكم،لإ حةلو شاشة على هرظي كما إلفاكس رقم دخالإ من كدتأ:ملاحظة

فيها بغوإلمر غير ساتكإلفا قامرأ قائمة من قامرأ إلةزلا

.فيها بغوإلمر غير إلفاكس قامرأ قائمة من إلرقم إلةزإ نككيمف, فاكس رقم حظر لغاءإ في بتغر ذإإ

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. عدإدإ إلمس.٢

. يلاتضفت إلمس.٣

. هامةلإ غير ساتكإلفا حظر إلمس.٤

.إلةزإ إلمس ثم ته،لإزإ إدإلمر إلرقم إلمس.٥

فيها بغوإلمر غير ساتكإلفا قائمة باعةطل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. يرتقار إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢

. إلفاكس يرتقار باعةط إلمس.٣

.فيها بغوإلمر غير ساتكإلفا يرتقر إلمس.٤

.باعةطلإ بدءل باعةط إلمس.٥
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قميإلر HP فاكس تخدإمسسبا ساتكفا تلقي

رقإلوو إلحبر فيرتو لىإ هذإ دييؤو. تريوبكملإ في ًةباشرم هاظفحو اًيئتلقا ساتكإلفا بالقتسسلا HP من قميإلر إلفاكس تخدمسسإ

.PDF (Portable Document Format) ملفات وأ) TIFF (Tagged Image File Format كملفات تلمةسسلمإ ساتكإلفا حفظ يتم

.إلفاكس تلامسسإ قتو Z و تاريخلإ Y و سلإلمر ماتمعلو X يكون يثح ،XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif: تاليلإ نحولإ على إلملفات يةمست يتم

.دةإرإلو ساتكإلفا باعةط تتمس. فقط دسوإلأو يضببالأ ساتكإلفا تلامسسلا) تريوبكم لىإ فاكس( Fax to PC ةميز فرتوت:ملاحظة

قميإلر HP فاكس باتلطتم

.باتسسإلا وأ سكونلإ ضعو في تريوبكملإ كان ذإإ ساتكإلفا حفظ يتم لن. قاتوإلأ يعجم في تريوبكملبا إلخاص جهةإلو مجلد فيرتو يجب●

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. دخالإلا جدر في رقو يأ يلمتح يجب●

)Windows يلغشتلإ نظام( تعديله وأ قميإلر HP فاكس عدإدلا

 .)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

.إلفاكس على إنقر ثم ، إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ على إنقر.٢

. )قميإلر إلفاكس عدإدإ معالج( Digital Fax Setup Wizard على إنقر.٣

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ.٤

)OS X يلغشتلإ نظام( تعديله وأ قميإلر HP فاكس عدإدلا

.)OS X يلغشتلإ نظام( HP Utility إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP Utility تحفإ.١

.إلطابعة يارتخإ.٢

.إلفاكس عدإدإتإ ءجز في قميإلر إلفاكس يفسشرأ قفو إنقر.٣

HP من قميإلر إلفاكس يلغشت يقافلا

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. عدإدإ إلمس.٢

.قميإلر HP فاكس إلمس ثم ، يلاتضفت إلمس.٣

.قميإلر HP فاكس يقافإب إلمس.٤

.نعم إلمس.٥

هاتفلإ دفتر إتصال جهات عدإدبا قم
.إلطابعة في تحكملإ حةلو تخدإمسسبا يعسر شكلب قامرإلأ هذه بطلب ذلك لك سمحي. هاتفلإ دفتر إتصال هاتجك تخدإمسسالا رةتكرم إلفاكس قامرأ عدإدإ يمكن

 .للطابعة EWS إلـ يةلأو بالطابعة فقةإلمر HP إمجبر ثلم تر،يوبكملإ في تاحةلمإ إتدوإلأ تخدإمسسإ اًيضأ نككيم إلطابعة، في تحكملإ حةلو من هاتفلإ دفتر إتصال جهات ةدإرإو شاءنإ لىإ ضافةبالا:يحملت
.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

هايرتحرو هاتفلإ دفتر إتصال جهات شاءنإ●

هايرتحرو هاتفلإ دفتر إتصال جهات عةمجمو شاءنإ●
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هاتفلإ دفتر من إلاتصال جهات بحذف قم●

هاتفلإ دفتر إتصال جهات قائمة باعةط●

هايرتحرو هاتفلإ دفتر إتصال جهات شاءنإ

.هاتفلإ دفتر إتصال هاتجك إلفاكس قامرأ عدإدإ يمكن

هاتفلإ دفتر إتصال جهات عدإدإ

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

.نإلأ سالرإ إلمس.٢

). إتصال جهة(   إلمس ثم ،) هاتفلإ دفتر(   إلمس.٣

.إتصال جهات ضافةلا) ضافةإلا علامة(  بلمس قم.٤

. تم إلمس ثم هاتف،لإ دفتر إتصال جهة إسم دخلأ ثم إسم إلمس.٥

. تم إلمس ثم هاتف،لإ دفتر إتصال هةبج إلخاص إلفاكس رقم دخلأ ثم ،إلفاكس رقم إلمس.٦

.يدعبلإ إلاتصال بادئة وأ) 0 وأ 9 عادة( إلنترسسلإ نظام جخار قامرلأ لصوإلو مزر وأ نطقة،لمإ مزر ثلم بة،مطلو ىخرأ قامرأ يأ وأ قفاتو يأ دخالإ من كدتأ:ملاحظة

.ضافةإ إلمس.٧

هاتفلإ دفتر إتصال جهات ييرغتل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

.نإلأ سالرإ إلمس.٢

). إتصال جهة(   إلمس ثم ،) هاتفلإ دفتر(   إلمس.٣

.إلاتصال جهة يرتحرل) يرتحر(  إلمس.٤

.هايرتحر في غبتر إلتي هاتفلإ دفتر إتصال جهة بلمس قم.٥

. تم بلمس قم ثم هاتف،لإ دفتر إتصال جهات إسم يرتحرب قم ثم إسم بلمس قم.٦

. تم بلمس قم ثم هاتف،لإ دفتر إتصال جهات باسم إلخاص إلفاكس رقم يرتحرب قم ثم إلفاكس رقم بلمس قم.٧

.يدعبلإ إلاتصال بادئة وأ) 0 وأ 9 عادة( إلنترسسلإ نظام جخار قامرلأ لصوإلو مزر وأ نطقة،لمإ مزر ثلم بة،مطلو ىخرأ قامرأ يأ وأ قفاتو يأ دخالإ من كدتأ:ملاحظة

. تم إلمس.٨

هايرتحرو هاتفلإ دفتر إتصال جهات عةمجمو شاءنإ

.هاتفلإ دفتر إتصال جهات عةجموكم إلفاكس قامرأ عاتمجمو ينتخز يمكن
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هاتفلإ دفتر إتصال جهات عةمجمو عدإدإ

.هاتفلإ دفتر في قلإلأ على إحدةو إتصال جهة تشأنأ قد تكون نأ يجب هاتف،لإ دفتر في إتصال جهات عةمجمو شاءنإ نككيم نأ بلق :ملاحظة

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

.نإلأ سالرإ إلمس.٢

). عةمجمو(   إلمس ثم ،) هاتفلإ دفتر(   إلمس.٣

.عةمجمو ضافةلا) ضافةإلا علامة(  بلمس قم.٤

. تم إلمسو عةإلمجمو إسم دخلأ ثم ،إسم إلمس.٥

.تحديد إلمس ثم عة،إلمجمو هذه دإخل نهيمضت في غبتر إلتي هاتفلإ دفتر إتصال جهات تحديدب م ،عضاءإلأ عدد بلمس قم.٦

.شاءنإ إلمس.٧

هاتفلإ دفتر إتصال جهات عةمجمو ييرغتل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

.نإلأ سالرإ إلمس.٢

). عةمجمو(   إلمس ثم ،) هاتفلإ دفتر(   إلمس.٣

.عةإلمجمو يرتحرل) يرتحر(  إلمس.٤

.هايرتحر في غبتر إلتي هاتفلإ دفتر إتصال جهة بلمس قم.٥

. تم بلمس قم ثم هاتف،لإ دفتر إتصال جهات إسم يرتحرب قم ثم إسم بلمس قم.٦

.عضاءإلأ عدد إلمس.٧

.تحديد إلمس ثم إتصال، جهة إسم إلمس). إلجمع علامة(  إلمس عة،إلمجمو لىإ إتصال جهة ضافةإ يدتر نتك ذإإ.٨

.تحديدها لغاءلا بةإلمطلو إلاتصال جهة إلمس عة،إلمجمو من إتصال جهة إلةزإ يدتر نتك ذإإ

. تم إلمس.٩

هاتفلإ دفتر من إلاتصال جهات بحذف قم

.عةإلمجمو في دةجوإلمو إلاتصال جهات وأ هاتفلإ بدفتر دةجوإلمو إلاتصال جهات حذف نككيم

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

.نإلأ سالرإ إلمس.٢

). إتصال جهة(   إلمس ثم ،) هاتفلإ دفتر(   إلمس.٣

).يرتحر.( إلمس.٤

هاتفلإ دفتر من حذفه في غبتر إلذي إلاتصال جهة إسم بلمس قم.٥
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.حذف إلمس.٦

.يدكتألل نعم إلمس.٧

هاتفلإ دفتر إتصال جهات قائمة باعةط

.هاتفلإ دفتر إتصال جهات قائمة باعةط نككيم

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. جإلدر في رقو يلمحتب قم.١

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.٢

. يرتقار إلمس ثم عدإدإ إلمس.٣

.هاتفلإ دفتر باعةط بلمس قم.٤

إلفاكس عدإدإتإ ييرغت
.إلفاكس تخدإمسسلا ىخرأ إتيارخ بطض وأ يةلوإلأ عدإدإتإلا ييرغتل يةلتالإ إتإلخطو بعتإ إلطابعة، مع فقإلمر يلغشتلإ بدءو عدإدإلا يللد في إتإلخطو كمالإ بعد

إلفاكس سةيوتر بطض●

)تلقائي در( دإلر ضعو بطض●

دإلر بلق إلرنات عدد بطض●

ةمميز نةلر دإلر نينر يقةطر ييرغت●

إلطلب عنو بطض●

إلاتصال دةمعاو إتيارخ بطض●

إلفاكس عةسر بطض●

إلفاكس تصو ىتوسسم بطض●

إلفاكس سةيوتر بطض

 إلفاكس سةيوتر عدإدإ اًيضأ يمكن. للطابعة HP إمجببر تخدإمسسبا إلفاكس سةيوتر عدإدبا HP توصي. سالهربا متقو فاكس كل من يإلعلو ءإلجز في إلفاكس رقمو إسمك باعةط إلفاكس سةيوتر خلال من يتم
.دناهأ موضح هو كما إلطابعة، في تحكملإ حةلو من

.يةنإلقانو وطشرلإ من إلفاكس سةيوتر ماتمعلو بحصت ناطق،لمإ/بلدإنلإ بعض في:ملاحظة

إلفاكس سةيوتر ييرغت وأ بطضل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢

.إلفاكس سأر إلمس.٣

. تم إلمس ثم كة،شرلإ إسم وأ شخصيلإ الاسم دخلأ.٤

. تم إلمس ثم بك، إلخاص إلفاكس رقم دخلأ.٥

)تلقائي در( دإلر ضعو بطض

.لا مأ دةإرإلو إلمكالمات على إلطابعة دتر نأ تحديدب دإلر ضعو ميقو
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.دةإرإلو ساتكإلفاو إلمكالمات كافة على إلطابعة دستر. ًيائتلقا ساتكإلفا على إلطابعة دتر نأ في بتغر ذإإ تلقائيلإ دإلر عدإدإ يلغشتب قم●

.ساتكإلفا إلطابعة بلقتسست فلن لاإو دة،إرإلو إلفاكس مكالمة على اًيصشخ دللر إًجاهز تكون نأ يكلع يُب. ًيدويا ساتكإلفا بالقتسسإ في بتغر ذإإ تلقائيلإ دإلر عدإدإ يلغشت يقافبا قم●

دإلر ضعو بطضل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢

.يلغشتلإ يقافإ وأ يلغشتلل تلقائيلإ دإلر إلمس.٣

.يةسسيئإلر إلصفحة شاشة على دجوإلمو) إلفاكس حالة رز(  على إلضغط خلال من ةإلميز هذه لىإ لصوإلو ًيضاأ نككيم

دإلر بلق إلرنات عدد بطض

.اًيلأ دةإرإلو إلمكالمة على دإلر بلق تحدث إلتي إلرنات عدد تحديد يمكن ؛ تلقائيلإ دإلر عدإدإلا يلغشت ندع

 دإلر بلق إلرنات عدد. بذلك إلطابعة متقو نأ بلق هاتفلإ على إلمكالمات على دإلر لةأ دتر نأ في غبتر نكلأ ،إلطابعة مع هاتفلإ خط نفس على إلمكالمات على دللر لةأ لديك كانت ذإإ دللر رنات عدإدإ كريهم
.إلمكالمات على دإلر لةلأ بةسسنلبا دإلر بلق إلرنات عدد من كبرأ يكون نأ يجب للطابعة بةسسنلبا

 هذإ في). نطقةلمإ/بلدلإ تلافخبا إلرنات لعدد قصىإلأ إلحد تلفيخ. (قصىإلأ إلرنات عدد بعد دبالر متقو يثبح إلطابعة بطضإو نخفضم رنات عدد لىإ إلمكالمات على دإلر لةأ بطضب قم ثال،لمإ يلبس على
 دإلر لةأ متقو ية،تصو مكالمة إلمكالمة كانت ذإإ. إلفاكس بالقتسسبا متقوسسف إلفاكس، نغمات إلطابعة شفتتكإ ذإإ. إلخط بةقإبمر إلطابعة متقو فسوو إلمكالمة، على دبالر إلمكالمات على دإلر جهاز ميقو فسو عدإد،إلا
.دةإرإلو سالةإلر يلجستب إلمكالمات على

دإلر بلق إلرنات عدد بطض

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢

. دللر رنات إلمس.٣

.إلرنات عدد تحديدل إلمس.٤

. تم إلمس.٥

ةمميز نةلر دإلر نينر يقةطر ييرغت

 دللر إلطابعة عدإدإ نككيم. تلفمخ نينر نمط رقم لكل صصحيخ إلخدمة، هذه في كشترت ندماع. إحدو هاتف خط على هاتف قامرأ عدة دجوبو لك سمحت إلتي إلمميز نينإلر ةميز إتفهولإ كاتشر من إلعديد فرتو
.محدد نينر نمط هال إلتي دةإرإلو إلمكالمات على

 لرقم رنات ثلاث وأ تيننر تطلب نبأ HP وصيحت. إلفاكس لمكالمات خرأ نينر نمطو يةتإلصو إلمكالمات لكل إحدو نينر نمط يينعت إتفهولإ كةشر من فاطلب إلمميز، نينإلر ةميز به بخط إلطابعة يلصتوب قمت ذإإ
.إلفاكس تلمسستو إلمكالمة على دسترف إلمحدد، نينإلر نمط إلطابعة شفتكت ندماع. إلفاكس

 إلمكالمة تلك لىإ إًنادتسإو سجله،تو دةإرإلو إلمكالمات نينر قابل على إلطابعة فتعرت ة،إلميز هذه إسطةبو .إلمميز نينإلر تحديدل إلطابعة تحكم حةلو في نينإلر نمط شفك يةصخا تخدإمسسإ اًيضأ يمكن:يحملت
 .بك إلخاصة إتفهولإ كةشر بلق من إلفاكس لمكالمات إلمخصص إلمميز نينإلر قالب اًيئتلقا تحددسس

. يةسسياقلإ نينإلر نغمات كل وهو اًيضإإفتر نينر نمط تخدمسسفا إلخدمة، هذه لديك تكن لم ذإإ

.مكانه في يسل يسيئإلر هاتفلإ رقم يكون ندماع ساتكإلفا تلامسسإ يمكنها لا إلطابعة:ملاحظة
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إلمميز نينإلر لىإ دللر نينإلر يقةطر ييرغتل

.إلفاكس مكالمات على ليإلأ دإلر على إلطابعة بطض من كدتأ.١

.)تلقائي در( دإلر ضعو بطض إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.٢

. يلاتضفت حدد ثم عدإدإ إلمس.٣

. إلمميز نينإلر إلمس.٤

.تابعةملل  نعم إلمس. ذإته هاتفلإ خط على قامرإلأ من إلعديد لديك كان ذإإ لاإ عدإدإلا هذإ ييرغت عدم يجب نهأ تعلن سالةر هرظت.٥

.إلفاكس لمكالمات إتفهولإ كةشر بلق من إلمخصص نينإلر نمط حدد.٦

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ثم ،نينإلر نمط شافتكإ إلمس إلقائمة، في دهجوو عدم وأ إلمخصص نينإلر نمط تكفمعر عدم حالة في

 نينإلر نغمات كل وهو إضيالافتر ضعإلو على ًيائتلقا نينإلر نمط يينعت يتمسف ي،تهنت نأ بلق ةإلميز لغاءبا قمت ذإإ وأ نينإلر نمط عن شفكلإ نينإلر نمط شفك ةميز تطعسست لم ذإإو:ملاحظة
. يةسسياقلإ

 .خارجي رقم من إلفاكس برقم إلاتصال جبيف ية،جإلخارو يةلخإلدإ للمكالمات تلفةمخ نينر نماطأ به PBX هاتف نظام تخدمسست نتك ذإإ:ملاحظة

إلطلب عنو بطض

.نغميلإ إلطلب تخدإمسسإ نهكيم لا لديك هاتفلإ خط نأ فتعر نتك ذإإ لاإ بطضلإ هذإ تغير لا. نغمة هو إضيالافتر نعصإلم بطض. بضينلإ وأ نغميلإ إلطلب ضعو بطضل يقةإلطر هذه تخدمسسإ

.ناطقلمإ/بلدإنلإ كافة في بضينلإ إلطلب يارخ فرتوي لا:ملاحظة

إلاتصال عنو بطض

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢

.إلطلب عنو إلمس.٣

.بضنلإ وأ نينطلإ تحديدل إلمس.٤

إلاتصال دةمعاو إتيارخ بطض

 يقافإ وأ إتيارلخإ يلغشتل تيإلأ إءجرإلا تخدمسسإ. إلطلب عادةإ عدإدإتإ على إًإعتماد إلاتصال عادةإ لتحاوسس إلطابعة نفا ،ًشغولام كان وأ دير لم تلمسسلمإ إلفاكس جهاز نلأ فاكس سالرإ إلطابعة على تعذر ذإإ
.هاليغشت

. يلغشتلإ هو إضيالافتر عدإدإلا. لشغوم خط ةشارإ هالباقتسسإ حالة في اًيئتلقا إلطلب إلطابعة يدعت يار،لخإ هذإ يلغشت حالة في: إلخط شغالنإ ندع إلطلب عادةإ●

. يلغشتلإ يقافإ هو إضيالافتر عدإدإلا. بلقتسسلمإ إلفاكس جهاز در عدم حالة في اًيئتلقا إلطلب إلطابعة يدعت يار،لخإ هذإ يلغشت حالة في: دإلر عدم ندع إلطلب عادةإ●

 فقط إلاتصال شكلةم طلب عادةإ ةميز تعمل. ساتكإلفا تلامسسإ هازبج تعلقت شكلةم دجوو حالة في ًياكيتماتوأ إلطلب عادةبا إلطابعة متقو ، يارلخإ هذإ يلغشت حالة في: إلاتصال شكلةم طلب عادةإ●
. يلغشتلإ هو إضيالافتر عدإدإلا. ةإلذإكر من ساتكإلفا سالرإ حالة في

إلاتصال دةمعاو إتيارخ بطض

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢
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. ًيائتلقا إلطلب عادةإ إلمس.٣

.يلهغشت يقافإ وأ يلهغشتل  إلاتصال شكلةم طلب عادةإ وأ  دإلر عدم ندع إلطلب عادةإ وأ  إلخط شغالنإ ندع إلطلب عادةإ إلمس.٤

إلفاكس عةسر بطض

.تلامهاسسإو ساتكإلفا سالرإ ندع ىخرإلأ إلفاكس لاتأو إلطابعة بين للاتصال تخدمةسسلمإ إلفاكس عةسر بطض نككيم

:قلأ عةسر على إلفاكس عةسر بطض ميلز فقد يلي، مما إًإحدو تخدمتسسإ ذإإ

نتنترإلا هاتف خدمة●

)خاصة يةعفر بدإلة( PBX نظام●

)VoIP( نتنترإلا لكووتوبر عبر تإلصو يةنقت تخدإمسسبا هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ●

)ISDN( تكاملةلمإ يةقمإلر إلخدمات بكةسش خدمة●

.ةفرتولمإ إلفاكس عةسر عدإدإتإ تاليلإ لإلجدو فريو. بطأأ) فاكس عةسر( عةسرلإ تخدإمسسإ بجر ها،لباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ في شاكلم إجهةمو حالة في

إلفاكس عةسرإلفاكس عةسر عدإدإ

)يةنثالإ في بت v.34 )33600يعسر

)يةنثالإ في بت v.17 )14400سطتوم

)يةنثالإ في بت v.29 )9600بطيء

إلفاكس عةسر بطضل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢

. عةسرلإ إلمس.٣

.يارخ تحديدل إلمس.٤

إلفاكس تصو ىتوسسم بطض

.إلفاكس تصو ىتوسسم ييرغت نككيم

إلفاكس تصو ىتوسسم بطض

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. يلاتضفت إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢

.إلفاكس تصو ىتوسسم إلمس.٣

. يلغشتلإ يقافإ وأ) تفعمر( Loud وأ) نخفضم( Soft تحديدل إلمس.٤

.يةسسيئإلر إلصفحة شاشة على دجوإلمو) إلفاكس حالة رز(  على إلضغط خلال من ةإلميز هذه لىإ لصوإلو ًيضاأ نككيم

٦٥ إلفاكس   ٥ إلفصل ARWW



يةقمإلر هاتفلإ خدماتو إلفاكس
:ثلم ية،قمإلر هاتفلإ بخدمات عملاءها تمد كاتشرلإ من ثيرك

●DSL :قميإلر كشترلمإ خط خدمة )DSL (بك إلخاصة إلاتصالات كةشر خلال من) .سمىي قد DSL بـ ADSL تكقطنم/بلدك في(.

●PBX :خاصة يةعفر بدإلة نظام )PBX.(

●ISDN :تكاملةلمإ يةقمإلر إلخدمات بكةسش نظام )ISDN.(

●VoIP :تخدإمسسبا هالباقتسسإو ساتكإلفا سالربا يقةإلطر هذه سمىت. نتنترإلا تخدإمسسإ يقطر عن بك إلخاصة إلطابعة إسطةبو هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ لك يحتت تكلفةلإ نخفضةم هاتف خدمة  
).VoIP( نتنترإلا لكووتوبر عبر تإلصو يةنقت

.نتنترإلا لكووتوبر عبر تإلصو يةنقت تخدإمسسبا هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

 وأ شحاتإلمر تخدإمسسإ لىإ تاجتح فقد ،)ISDN وأ ،DSL/ADSL، PBX ثلم( اًيقمر لديك هاتفلإ نظام كان ذإإ. يةناظرتلإ إلعادية هاتفلإ خدمات مع تخدإمسسللا اًيصصخ HP طابعات تصميم تم
 .هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرلا إلطابعة عدإدإ ندع يناظرتلإ لىإ قميإلر نظاملإ من إلمحولات

ةباشرم هاتفلإ كةشر مع مرإلأ شةقنام ًادإئم سنحتسسلمإ من. يةناظرت لىإ يةقمإلر إلمحولات كل مع وأ ئاتيبلإ كل في وأ ية،قمإلر إلخدمة مقدمي وأ طخطو كل مع إلطابعة إفقتو HP تضمن لا:ملاحظة  
.إلمقدمة إلخط خدمات على ناءب يحةحصلإ عدإدإلا إتيارخ فةلمعر

نتنترإلا لكووتوبر عبر تإلصو يةنقت تخدإمسسبا هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ
تخدإمسسبا هالباقتسسإو ساتكإلفا سالربا يقةإلطر هذه سمىت. نتنترإلا تخدإمسسإ يقطر عن بك إلخاصة إلطابعة إسطةبو هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ لك يحتت تكلفةلإ نخفضةم هاتف خدمة في إكالاشتر نككيم  
 ).VoIP( نتنترإلا لكووتوبر عبر تإلصو يةنقت

.VoIP خدمة تخدمسست نكأ على تدل إلتي إتشارإلا يلي فيماو

.إلفاكس رقم مع اًخاص لصوو مزر إطلب●

.إلفاكس يلصتو جلأ من يةناظرت هاتف نافذبم ودمزو نتنتربالا تصلم IP لمحو قندوص لديك كان ذإإ●

 فريو إلذيو( لإلمحو قندوص عبر إءسو تمامهإ يجب نتنتربالا إتصالك نأ يعني مما. فقط إلطابعة على" LINE-1" بـ سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ يمكن:ملاحظة
.لديك إتفهولإ كةشر وأ) إلفاكس يلاتصتو جلأ من عادية يةناظرت هاتف مقابس

يلطعت وأ بطأأ فاكس عةسر تخدإمسسإ بجر سات،كإلفا سالرإ في شاكلم إجهةمو حالة في. إًدمحدو نتنترإلا كولاتوتوبر يةنقتب إلعاملة إتفهولإ نظمةأ عبر يديلقتلإ إلفاكس سالرإ دعم يكون ما اًبلغا:يحملت  
.هالباقتسسإو نةإلملو ساتكإلفا سالرإ نككيم فلن خطاء،إلأ يححصت ضعو يلغشت قفتوأ ذإإ ذلك، مع. للفاكس) ECM( خطاءإلأ يححصت ضعو

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو إلمحلي إلخدمات ودمز وأ نتنترإلا عبر إلفاكس بخدمات إلخاص إلدعم سمق إجعفر نت،نترإلا عبر إلفاكس ياتلمعب يامقلإ لحو ئلةسسأ لديك كانت ذإإ :

يرتقارلإ تخدإمسسإ
.تكعبطا لحو يدةفم نظام ماتمعلو يرتقارلإ هذه فرتو إلحاجة، فقو ًيدويا نظاملإ يرتقار باعةط اًيضأ يمكن. بالهقتسسإو سالهربا متقو فاكس لكل ًاًيلأ يدكتألإ يرتقارو خطاءإلأ يرتقار باعةطل إلطابعة عدإدإ نككيم

 إلفاكس كان ذإإ ما لىإ شيرتل معاملة كل بعد تحكملإ حةلو ضعر شاشة على ةقصير ةلفتر يدكتأ سالةر هرظت. هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ في شكلةم ناكه كانت ذإإ فقط يرتقر باعةطل اًيضإإفتر إلطابعة بطض تم
.نجاحب سالهرإ تم قد

.ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP برنامج من وأ تحكملإ حةلو من ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص نككيمف وء،مقر غير باعةطلإ دةجو يرتقر كان ذإإ:ملاحظة

نبجتل بديلة شةطوخر فيرتو بارتعالا بعين فخذ إلحبر، ىتوسسم إنخفاض نشأب ًابيهنت بالكقتسسإ حالة في. فقط يططختلإ إضغرلأ إتتقدير إلحبر توياتسسم نشأب إلمؤشرإتو بيهاتنتلإ فرتو:ملاحظة  
.بولةقم غير باعةطلإ دةجو تكون نأ لىإ شاتطوإلخر بدإلتسإ مكيلز لا. باعةطلإ في تملةلمحإ إتخيرتألإ

.شاتطوإلخر مع تعامللإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يحةصح يقةبطر يبهاكتر منو يدةج حالة في شاتطوإلخرو باعةطلإ سؤور نأ من كدتأ:ملاحظة
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:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

إلفاكس يدكتأ يرتقار باعةط●

إلفاكس خطاءأ يرتقار باعةط●

ساتكإلفا سجل ضعرو باعةط●

إلفاكس سجل محو●

فاكس معاملة خرأ يلصتفا باعةط●

)Caller ID( تصللمإ يفتعر يرتقر باعةط●

إلمكالمات سجل ضعر●

إلفاكس يدكتأ يرتقار باعةط

 كل سالرإ بعد تحكملإ حةلو على تصرمخ شكلب يدكتأ سالةر هرظت يل،غشتلإ يقافإ حالة في. )سلإلمر إلفاكس( علي هو إضيالافتر عدإدإلا. بالهقتسسإ وأ فاكس سالرإ يتم ندماع ماإ يدكتأ يرتقر باعةط نككيم
.بالهقتسسإ وأ فاكس

إلفاكس سالرإ يدكتأ تمكينل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. عدإدإ إلمس.٢

. )إلفاكس يدكتأ( Fax Confirmation إلمس ثم يرتقار إلمس.٣

.يةلتالإ إتيارلخإ حدأ تحديدل إلمس.٤

.إضيالافتر عدإدإلا هو هذإو. نجاحب ساتكإلفا بالقتسسإ وأ سالربا يامكق ندع إلفاكس يدكتأ يرتقر باعةط عدميلغشتلإ يقافإ

.سالهربا متقو فاكس لكل إلفاكس يدكتأ يرتقر باعةطب ميقو)إلفاكس سالرإ( يلغشت

On )Fax Receive) (يلغشت  

))إلفاكس بالقتسسإ(
.بالهقتسسبا متقو فاكس لكل إلفاكس يدكتأ يرتقر باعةطب ميقو

.بالهقتسسإو سالهربا متقو فاكس لكل إلفاكس يدكتأ يرتقر باعةطب ميقو Fax بالقتسسإو سالرإ يلغشت

يرتقرلإ في للفاكس رةصو تضمينل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. عدإدإ إلمس.٢

. )إلفاكس يدكتأ( Fax Confirmation إلمس ثم يرتقار إلمس.٣

. Fax بالقتسسإو سالرإ يلغشت وأ )إلفاكس سالرإ( يلغشت بلمس قم.٤

.رةصو مع إلفاكس يدكتأ إلمس.٥

إلفاكس خطاءأ يرتقار باعةط

.بالهقتسسإ وأ إلفاكس سالرإ ناءثأ خطأ ثحدو ندع يرتقرلإ باعةطب اًيلأ متقو يثبح إلطابعة، ئةيته نككيم
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ًيائتلقا إلفاكس خطاءأ يرتقار بعطت يثح إلطابعة بطضل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. عدإدإ إلمس.٢

.إلفاكس خطاءأ يرتقار إلمس ثم يرتقار إلمس.٣

.يلي مما إحدو تحديدل إلمس.٤

.ساتكإلفا حدأ في خطأ ثحدو ندع تهعباط يتم Fax بالقتسسإو سالرإ يلغشت

.إلفاكس خطأ يرتقار يأ باعةطب ميقو لايلغشتلإ يقافإ

.إضيالافتر عدإدإلا هو هذإو. ساتكإلفا حدأ سالرإ في خطأ ثحدو ندع تهعباط يتم)إلفاكس سالرإ( يلغشت

On )Fax Receive) (يلغشت  

))إلفاكس بالقتسسإ(
.ساتكإلفا حدأ تلامسسإ في خطأ ثحدو ندع تهعباط يتم

ساتكإلفا سجل ضعرو باعةط

.إلطابعة خلال من سلةإلمرو بلةقتسسلمإ ساتكللفا سجل باعةط نككيم

إلطابعة في تحكملإ حةلو خلال من ساتكإلفا سجل باعةطل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. يرتقار إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢

. إلفاكس يرتقار باعةط إلمس.٣

. فاكس معاملة 30 خرأ سجل إلمس.٤

.باعةطلإ بدءل باعةط إلمس.٥

إلفاكس سجل محو

.ةإلذإكر في نةإلمخز ساتكإلفا كل اًيضأ يُذف إلفاكس سجل سحم

إلفاكس سجل سحلم

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

.إتدوأ إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢

.ةإلذإكر/إلفاكس سجلات سحم إلمس.٣

فاكس معاملة خرأ يلصتفا باعةط

.إلفاكس حالةو إلصفحات عدد إلفاكس، رقم يلصتفالإ تضمنت. حدثت فاكس معاملة خرأ يلصتفا باعةطب فاكس معاملة خرأ يرتقر ميقو

فاكس معاملة خرأ يرتقر باعةطل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. يرتقار إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢

. إلفاكس يرتقار باعةط إلمس.٣
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.معاملة خرأ سجل إلمس.٤

.باعةطلإ بدءل باعةط إلمس.٥

)Caller ID( تصللمإ يفتعر يرتقر باعةط

.تصللمإ رقم يفتعر خدمة فاكس قامرأ قائمة باعةط نككيم

تصللمإ فرمعر ظاتمحفو يرتقر باعةطل

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

. يرتقار إلمس ثم عدإدإ إلمس.٢

. إلفاكس يرتقار باعةط إلمس.٣

.تصللمإ فرمعر يرتقر إلمس.٤

.باعةطلإ بدءل باعةط إلمس.٥

إلمكالمات سجل ضعر

.إلطابعة من تمت إلتي إلمكالمات بكافة قائمة ضعر نككيم

.إلمكالمات سجل باعةط نككيم لا:ملاحظة

إلمكالمات سجل ضلعر

. إلفاكس إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة من.١

.نإلأ سالرإ إلمس.٢

). هاتفلإ دفتر(   إلمس.٣

). إلمكالمات سجل(   إلمس.٤

يةفضاإلا إلفاكس عدإدإتإ
 في تخدإمهسسإ يتمل يلغشتلإ بدءو عدإدإلا يللبد تفاظحالا يرجى. إلفاكس عدإدإ تكمالسسلا سمقلإ هذإ في دةجوإلمو شادإترإلا تخدمسسإ يل،غشتلإ بدءو عدإدإلا يللد في دةإرإلو إتإلخطو كافة من الانتهاء بعد
.لاحق قتو

.هاتفلإ خط نفس على لديك تكون قد خدماتو إتهيزتج يةأ تخدإمسسبا نجاحب هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ من تمكنت يثبح إلطابعة عدإدإ يقةطر تعلمت سم؛قلإ هذإ في

 دإلر ضعو ثلم عة،سرب هامةلإ إلفاكس عدإدإتإ بعض بطض في ساعدتكم ضبغر )OS X( HP Utility ساعدةلمإ دإةإلأ وأ) Windows( إلفاكس عدإدإ معالج تخدإمسسإ كذلك نككيم:يحملت
.إلفاكس عدإدإ كماللا سمقلإ هذإ في دةإرإلو إءإتجرإلا بعتإ إت،دوإلأ هذه يلكغشت بعد. للطابعة HP إمجبر خلال من إتدوإلأ هذه لىإ لصوإلو نككيم. إلفاكس سةيوتر يةسسأر ماتمعلوو

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

)يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( إلفاكس عدإدإ●

إلفاكس عدإدإ بارتخإ●
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)يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( إلفاكس عدإدإ

.يإزتوم وأ سللسم ماإ هاتفلإ نظام لكون اًفقو تلفتخ قد إلفاكس عدإدإ لحو شادإترإلا نإ. تكقطنم/بلدك في تخدمسسلمإ هاتفلإ نظام تحديدب قم ها،لباقتسسإو ساتكإلفا سالرلا إلطابعة عدإدإ في بدءلإ بلق

 دإلر لاتأو هاتفلإو دمإلمو ةجهزأ( كةشترلمإ هاتفلإ ةجهزأ على صلإلمو عنول يمكن لا سل،لسلمإ هاتفلإ نظام في. اًيلسلست هاتف نظام لديك نأ تمللمحإ فمن ل،إلجدو في تكقطنم/بلدك ىتر تكن لم ذإإ●
.بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم ةجهزإلأ كافة يلصتو يجب ذلك، من ًبدلا. إلطابعة على "EXT-2" نفذبم إلظاهر يلصتولإ من) إلمكالمات على

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

-2" نفذم خلال من هاتفلإ بخط كةشترلمإ هاتفلإ ةجهزأ يلصتو من تمكنت ي،إزتولمإ هاتفلإ نظام في. يإزتولمإ عنولإ من هاتفك نظام يكون فقد ل،إلجدو في تكقطنم/بلدك دجوو حالة في●
EXT" إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في.

.بالحائط دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ سلكين من مكون هاتف سلك يلصتوب HP توصي ،ٍإزتوم هاتفي نظام لديك كان ذإإ:ملاحظة

يإزتولمإ هاتفلإ نظام فيها تخدمسسحي ناطقم/بلدإن  ١-٥ لجدو

يلإزإلبريالإسترأتيننجرإلأ

إلصينيليسشندإك

ندهلإيونانلإيابملوكو

يابانلإندإليرأياسسينندوإ

ماليزيايةنيتإللا يكامرأرياكو

ندإلبوبينلفلإيكسسكإلم

ديةسعولإ يةبإلعر إلمملكةياسسورتغاللبر

إنتايويانباسسإرةنغافوسس

ويلافنزيةكيمرإلأ تحدةلمإ إلولاياتتايلاند

  نامتيف

.إتفهولإ كةشر إجعفر ،)يإزتوم وأ سللستم( لديك دجوإلمو هاتفلإ نظام عنو من ًكدإتأم تكن لم ذإإ

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

تبكإلم وأ لللمنز يححصلإ إلفاكس عدإدإ إختر●

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

DSL مع إلطابعة عدإدإ: ب إلحالة●

ISDN خط وأ PBX هاتف نظامب إلطابعة عدإدإ: ج إلحالة●

إلخط نفس على ةمميز نينر خدمة مع فاكس: د إلحالة●

كشترم فاكس/تصو خط: هـ إلحالة●

صوتي يدبر مع كشترم فاكس/تصو خط: و إلحالة●

)يةتصو مكالمات نبدو( تريوبكملإ دممو مع كشترم فاكس خط: ز إلحالة●

تريوبكملإ دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ح إلحالة●

إلمكالمات على دإلر لةأ مع كشترم فاكس/تصو خط: ط إلحالة●
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مكالمات على دإلر لةأو تريوبكملإ دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ر إلحالة●

صوتي يدبرو هاتفيلإ للطلب تريوبكم طلب دممو مع فاكس/تصو كشترم خط: ز إلحالة●

تبكإلم وأ لللمنز يححصلإ إلفاكس عدإدإ إختر

يةبتكإلم ةجهزإلأ بعض يلصتو لىإ تاجتح قد نكلأ ًهاما هذإ يعد. إلطابعة مع هاتفلإ خط نفس كشارتت إلتي) جدتو نإ( إلخدماتو ةجهزإلأ إعنوأ فةمعر يجب نجاح،ب هالباقتسسإو ساتكإلفا سالربا يامقلل  
.نجاحب هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ من تمكنت نأ بلق إلفاكس عدإدإتإ بعض ييرغت لىإ تاجتح قد نكأ كما بالطابعة، ًةباشرم

.ًإزياتوم وأ ًسلالستم بك إلخاص إتفهولإ نظام كان ذإإ ما حدد.١

.)يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( إلفاكس عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.بك إلخاص إلفاكس خط كشارت إلتي إلخدماتو ةجهزإلأ عةمجمو حدد.٢

●DSL :قميإلر كشترلمإ خط خدمة )DSL (بك إلخاصة إلاتصالات كةشر خلال من) .سمىي قد DSL بـADSL تكقطنم/بلدك في(.

●PBX :إلخاصة هاتفلإ بكةسش نظام )PBX.(

●ISDN :إلمدمجة للخدمات يةقمإلر بكةسشلإ نظام )ISDN.(

.تعددةم إتفهو قامربأ تلفةمخ نينر نماذج إنإقتر إلاتصالات كةشر خلال من إلمقدمة إلمميز نينإلر خدمة يحتت: إلمميز نينإلر خدمة●

.إلطابعة في إلفاكس لمكالمات تخدمهسست إلذي هاتفلإ رقم نفس على يةتإلصو إلمكالمات بلقتسست: يةتصو مكالمات●

:هاتفي باتصال تريوبكم دممو تخدمسست نتفأ ية،لتالإ ئلةسسإلأ من يأ على نعم تكبجاإ كانت ذإإ. للطابعة هاتفيلإ إلخط نفس على تريوبكملل دممو جهاز جديو: هاتفي باتصال تريوبكم دممو●

بكي؟سشلإ هاتفيلإ يلصتولإ يقطر عن تريوبكملإ إمجبر يقاتبطت منو لىإ ًةباشرم هالباقتسسإو ساتكفا سالربا متقو هل–

بكي؟سشلإ هاتفيلإ يلصتولإ يقطر عن تريوبكملإ جهاز على ونيلكترإلا يدإلبر سائلر بالقتسسإو سالربا متقو هل–

بكي؟سشلإ هاتفيلإ يلصتولإ يقطر عن تريوبكملإ جهاز من نتنتربالا إلاتصال نككيم هل–

.إلطابعة في إلفاكس لمكالمات تخدمهسست إلذي ذإته هاتفلإ رقم تعملسست إلتيو يةتإلصو إلمكالمات على دللر لةأ: إلمكالمات على دإلر لةأ●

.إلطابعة في إلفاكس لمكالمات تخدمهسست إلذي ذإته هاتفلإ رقم خلال منو إتفهولإ كةشر يقطر عن إلصوتي يدإلبر خدمة في إكإشتر: إلصوتي يدإلبر خدمة●

سامقإلأ في حالة لكل ةبخطو ةخطو شادإترإ جدتو. به إلموصى إلفاكس عدإدإ عن إبحث ثم. بكتكم وأ منزلك في عدإدإلا ناسبت إلتي إلخدماتو ةجهزإلأ عةمجمو يارتخبا قم تالي؛لإ لإلجدو من.٣  
.إللاحقة

هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم. إلعادي يناظرتلإ هاتفلإ عدإدبا فيها متقو إلتي يقةإلطر نفسب إلطابعة عدإدبا فقم سم،قلإ هذإ في بكتكم وأ بمنزلك إلخاص عدإدإلا دير لم ذإإ:ملاحظة  
.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

به إلموصى إلفاكس عدإدإبك إلخاص إلفاكس خط كشارت إلتي ىخرإلأ إلخدمات وأ ةجهزإلأ

DSLPBXإلصوتي يدإلبر خدمةإلمكالمات على دإلر لةأهاتفي باتصال تريوبكم دممويةتصو مكالماتإلمميز نينإلر خدمة

)يةتصو مكالمات بلا( نفصلم هاتف خط: أ إلحالة       

 DSL مع إلطابعة عدإدإ: ب إلحالة      

 خط وأ PBX هاتف نظامب إلطابعة عدإدإ: ج إلحالة      
ISDN 

إلخط نفس على ةمميز نينر خدمة مع فاكس: د إلحالة      

كشترم فاكس/تصو خط: هـ إلحالة      
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به إلموصى إلفاكس إعدإدبك إلخاص إلفاكس خط تشارك إلتي إلأخرى إلخدمات أو إلأجهزة

DSLPBXإلصوتي إلبريد خدمةإلمكالمات على إلرد ألةهاتفي باتصال كمبيوتر مودمصوتية مكالماتإلمميز إلرنين خدمة

صوتي يدبر مع كشترم فاكس/تصو خط: و إلحالة     

 نبدو( تريوبكملإ دممو مع كشترم فاكس خط: ز إلحالة      

)يةتصو مكالمات

تريوبكملإ دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ح إلحالة     

 على دإلر لةأ مع كشترم فاكس/تصو خط: ط إلحالة     
إلمكالمات

تريوبكملإ دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ر إلحالة      
مكالمات على دإلر لةأو

 طلب دممو مع فاكس/تصو كشترم خط: ز إلحالة    
صوتي يدبرو هاتفيلإ للطلب تريوبكم

)يةتصو مكالمات بلا( نفصلم هاتف خط: أ إلحالة

.سمقلإ هذإ في موضح هو كما إلطابعة عدإدبا فقم هذإ، هاتفلإ بخط تصلةم ىخرأ ةجهزأ يةأ لديك يكن ولم ية،تصو مكالمات يهلع تلمسست لا تقلسسم هاتف خط لديك كان ذإإ

للطابعة خلفي نظرم  ١-٥ شكل

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

تقلسسلمإ إلفاكس خط مع إلطابعة عدإدلا

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.١

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

. تلقائيلإ دإلر عدإدإ يلغشتب قم.٢

).تاننر( عدإدإ قلأ لىإ دللر رنات عدإدإ ييرغتب قم) ييارتخإ(.٣

.إلفاكس عمل تبرخإ.٤
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.إلفاكس بلقتسستو إلفاكس سالرإ لةأ لىإ إلفاكس بالقتسسإ نغمات صدإرإ في إلطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدإدإ في هاطبضب قمت إلتي إلرنات عدد بعد اًيلأ دبالر إلطابعة متقو هاتف،لإ نير ندماع

DSL مع إلطابعة عدإدإ: ب إلحالة

 .إلطابعةو بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم بين DSL مرشح يلصتول سمقلإ هذإ في دةإرإلو شادإترإلا تخدإمسسبا فقم بالطابعة، معدإت يةأ صلتو ولم إتفهولإ كةشر يقطر عن DSL خدمة لديك كانت ذإإ
.)تكقطنم/بلدك في ADSL بـ DSL سمىي قد. (هاتفلإ بخط يحصح شكلب إلاتصال من إلطابعة تمكنت يثبح إلطابعة، مع تدإخلت قد إلتي يةقمإلر ةشارإلا إلةزبا DSL مرشح ميقو

.إلطابعة إسطةبو هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ من تمكنت فلن ،DSL مرشح يلصتوب تقم ولم DSL خط لديك كان ذإإ:ملاحظة

للطابعة خلفي نظرم  ٢-٥ شكل

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

DSL خدمة ودمز بلق من سلكلإو) ADSL وأ( DSL مرشح فرتو يتم2

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم3

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

DSL مع إلطابعة عدإدلا

.DSL ودمز من DSL مرشح على إحصل.١

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم DSL بمرشح هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.٢

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

.عدإدإلا هذإ تماملا هاتفلإ سلاكأ من يدإلمز على لإلحصو مكيلز قد

.بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم DSL مرشح من ضافيإ هاتف سلك يلصتوب قم.٣

.إلفاكس عمل تبرخإ.٤

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

ISDN خط وأ PBX هاتف نظامب إلطابعة عدإدإ: ج إلحالة

:يلي بما يامقلإ من كدتأف ،ISDN لمحو وأ PBX هاتفلإ نظام ماإ تخدإمسسإ حالة في

/بلدلل يححصلإ رإلمحو عنو لىإ إلطرفي لإلمحو بطض من ا،ًيضأ كد،تأ. هاتفلإو إلفاكس تخدإمسسلا إلمحدد نفذلمبا إلطابعة يلصتوب قم ،ISDN نظامل طرفي لمحو/لمحو وأ PBX تخدمسست نتك ذإإ●
.ًانكمم ذلك كان ذإإ نطقة،لمإ
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 .تعددةم هدإفلأ إًخرأ إًنفذمو 3 عةإلمجمو فاكس وأ هاتفلل إًنفذم خصصت قد تكون قد ثال،لمإ يلبس على. نةيعإلم هاتفلإ ةجهزلأ نافذلمإ ينتكو من نككتم ISDN نظمةأ بعض نإ:ملاحظة
 شيء وأ” multi-combi “يهلع ًتوباكم يكون قد( تعددةم هدإفلأ إلمخصص نفذلمإ تخدإمسسإ لفحاو بك، إلخاص ISDN للمحو هاتف/فاكس نفذبم يلصتولإ ناءثأ شاكلم لىإ ضتعرلإ ندع

).مماثل

".يلغشت يقافإ" لىإ تظارنالا ضعو في مكالمة ةميز نينر نغمة بطضب قم ،PBX هاتفلإ نظام تخدإمسسإ حالة في●

 إلفاكس، سالرإ ةتظرنلمإ إلمكالمات رنات ششوت. "يلغشت" ضعو على ًياضإإفتر هاطبض يتم إلتيو تظارنالا ضعو في للمكالمات نينر نغمة على يتوتح يةقمإلر PBX نظمةأ من إلعديد نإ:ملاحظة
 ضعو في للمكالمات نينإلر نغمة يلغشت يقافإ لحو شادإترإ على لللحصو PBX هاتفلإ نظام مع ةفرتولمإ إلوثائق إجعر. إلطابعة خلال من هالباقتسسإ وأ ساتكإلفا سالرإ من تمكنت لا فلذلك
.تظارنالا

.إلفاكس برقم إلاتصال بلق خارجي خط على لللحصو بالرقم بالاتصال قم ،PBX هاتفلإ نظام تخدإمسسإ حالة في●

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد●

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

إلخط نفس على ةمميز نينر خدمة مع فاكس: د إلحالة

نحولإ على إلطابعة عدإدبا فقم تلف،مخ نينر ذجنمو منها لكل إحد،و هاتف خط على تعددةم هاتف قامرأ على لإلحصو لك يحتي ذلك نفا) إتفهولإ كةشر خلال من( إلمميز نينإلر خدمة فيً كاشترم نتك ذإإ  
.سمقلإ هذإ في إلموضح

للطابعة خلفي نظرم  ٣-٥ شكل

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

إلمميز نينإلر خدمة تعملسستل إلطابعة عدإدلا

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.١

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

. تلقائيلإ دإلر عدإدإ يلغشتب قم.٢

.بك إلخاص إلفاكس لرقم إتفهولإ كةشر بلق من إلمخصص ذجنمولإ يلائم يثبح إلمميز نينإلر عدإدإ ييرغتب قم.٣

 كلا على دبالر إلطابعة متقوف بك، إلخاص إلفاكس لرقم إلمخصص نينإلر ذجنمو يلائم يثبح إلمميز نينإلر بطض عدم حالة في. نينإلر نماذج يعجم على دللر إلطابعة بطض تم إضي،إفتر شكلب:ملاحظة
.إًبدأ عليها دتر لا قد وأ إلفاكس مكالماتو يةتإلصو إلمكالمات من
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 تلك لىإ إًنادتسإو سجله،تو دةإرإلو إلمكالمات نينر قابل على إلطابعة فتعرت ة،إلميز هذه إسطةبو .إلمميز نينإلر تحديدل إلطابعة تحكم حةلو في نينإلر نمط شفك يةصخا تخدإمسسإ اًيضأ يمكن:يحملت
.ةمميز نةلر دإلر نينر يقةطر ييرغت إجعر مات،إلمعلو من يدلمز. بك إلخاصة إتفهولإ كةشر بلق من إلفاكس لمكالمات إلمخصص إلمميز نينإلر قالب اًيئتلقا تحددسس إلمكالمة

).تاننر( عدإدإ قلأ لىإ دللر رنات عدإدإ ييرغتب قم) ييارتخإ(.٤

.إلفاكس عمل تبرخإ.٥

 صدإرإ في إلطابعة بدأت ذلك بعد).  دللر رنات عدإدإ( حددتها إلتي إلرنات عدد بعد)  إلمميز نينإلر عدإدإ( تحديدهب قمت إلذي نينإلر ذجنمو على يتوتح إلتي دةإرإلو إلمكالمات على ليإلأ دبالر إلطابعة متقو
.إلفاكس بلقتسستو إلفاكس سالرإ لةأ لىإ إلفاكس بالقتسسإ نغمات

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

كشترم فاكس/تصو خط: هـ إلحالة

.سمقلإ هذإ في موضح هو كما إلطابعة عدإدبا فقم هذإ، هاتفلإ خط على) صوتي يدبر وأ( ىخرأ يةبتكم ةجهزأ يةأ لديك يكن ولم هاتفلإ رقم نفس على إلفاكس مكالماتو يةتإلصو إلمكالمات بلقتسست نتك ذإإ

للطابعة خلفي نظرم  ٤-٥ شكل

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

)ييارتخإ( هاتف3

إلفاكس/تللصو كشترم خط مع إلطابعة عدإدلا

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.١

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

:يلي مما ًإحدإو إعمل.٢

.نفذلمإ بهذإ هاتفلإ يلصتوب قم ثم إلطابعة، من إلخلفي ءإلجز في EXT-2 يهلع بتوكإلم نفذلمإ من يضبإلأ إلقابس إلةزبا فقم ي،إزتولمإ عنولإ من هاتفلإ نظام لديك جديو كان ذإإ●

.بها فقمر. حائط بسقم هال إلذي و إلطابعة كابل قفو ًةباشرم هاتفلإ يلصتو نككيم قد سل،لسم هاتف نظام تخدإمسسإ ندع●

:ًيدويا وأ ًيائتلقا ماإ به، إلمكالمات على إلطابعة دتر فسو إلذي بسلوإلأ يارتخإ نإلأ مكيلز.٣
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 ذإإ إلحالة، هذه في تإلصوو إلفاكس مكالمات بين ييزتملإ للطابعة يمكن لا. ساتكإلفا بالقتسسوبا دةإرإلو إلمكالمات كافة على دبالر متقوسسف ،اًيلأ مكالمات على دللر إلطابعة عدإدإ حالة في●
. تلقائيلإ دإلر عدإدإ يلغشتب قم ا،ًيلأ إلمكالمات على دتر يثبح إلطابعة عدإدلا. إلطابعة عليها يبتج نأ بلق عليها دإلر جبيف ية؛تصو مكالمة إلمكالمة نأ شككت

 دتر يثبح إلطابعة عدإدلا. ساتكإلفا بالقتسسإ من تمكنت لا إلطابعة نفا لاإو دة،إرإلو إلفاكس مكالمات على ًياصشخ دللر ًإجاهز تكون نأ جبيف ،ًيدويا ساتكإلفا على دللر إلطابعة عدإدإ ندع●
. تلقائيلإ دإلر عدإدإ يقافبا قم ،ًيدويا إلمكالمات على

.إلفاكس عمل تبرخإ.٤

.ًيدويا إلفاكس مكالمة على دللر تاجحتسسف إلفاكس، سالربا ميقو إلذي إلفاكس جهاز من فاكس نغمات سمعتو إلمكالمة على دبالر إلطابعة يامق بلق هاتفلإ سماعة تقطتلإ ذإإ

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

صوتي يدبر مع كشترم فاكس/تصو خط: و إلحالة

.سمقلإ هذإ في موضح هو كما إلطابعة عدإدبا فقم هاتف؛لإ كةشر خلال من صوتي يدبر خدمة في كذلكً كاشترم نتكو هاتفلإ رقم نفس على إلفاكس مكالماتو تإلصو مكالمات بلقتسست نتك ذإإ

 يجب نهأ ذلك يعنيو ؛ًيدويا ساتكإلفا بالقتسسإ يكلع يجب. إلفاكس مكالمات في تخدمهسست إلذي هاتفيلإ إلرقم نفس على إلصوتي يدإلبر خدمة تخدإمسسإ ندع اًيلأ ساتكإلفا بالقتسسإ من تمكنت لن:ملاحظة
 هاتف خط على لإلحصو وأ إلمميز، نينإلر خدمة في إكللاشتر هاتفلإ كةشرب فاتصل ا،ًيلأ ساتكإلفا بالقتسسإ ذلك من ًبدلا يدتر نتك ذإإ. دةإرإلو إلفاكس مكالمات على ًياصشخ دللر إًجاهز تكون نأ يكلع
.ساتكإلفا بالقتسسإو سالرلا تقلسسم

للطابعة خلفي نظرم  ٥-٥ شكل

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

إلصوتي يدإلبر تعمالسسلا إلطابعة عدإدلا

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.١

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

. تلقائيلإ دإلر عدإدإ يلغشت يقافبا قم.٢

.إلفاكس عمل تبرخإ.٣

.إلخط تقاطلبا إلصوتي يدإلبر ميقو نأ بلق ًيدويا إلفاكس يلغشت بدء يكلع يجب. ساتكإلفا بالقتسسإ من تمكنت لن إلطابعة نفا لاإو دة،إرإلو إلفاكس مكالمات على سكفنب دتر لكي ًإجدإتوم تكون نأ يجب
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.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

)يةتصو مكالمات نبدو( تريوبكملإ دممو مع كشترم فاكس خط: ز إلحالة

.سمقلإ هذإ في موضح هو كما إلطابعة عدإدبا فقم هذإ، هاتفلإ بخط تصلم تريوبكم دممو كذلك لديك كانو ية،تصو مكالمات يةأ يهلع تلقىت لا فاكس خط لديك كان ذإإ

تخدإمسسإ يمكن لا ثال،لمإ يلبس على. إحدو نأ في إلطابعةو دمإلمو تخدإمسسإ نككيم لا. إلطابعة مع هاتفلإ خط هاتفيلإ تريوبكملإ دممو كشاري هاتفي،لإ تريوبكملإ لاتصال دممو زتكبحو كان ذإإ:ملاحظة  
.نتنترإلا لىإ لصوإلو وأ ونيلكترإلا يدإلبر سالرلا تريوبكملبا إلخاص هاتفيلإ إلطلب دممو تخدإمسسإ ناءثأ هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرلا إلطابعة

هاتفيلإ للاتصال تريوبكم دممو مع إلطابعة عدإدإ●

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع إلطابعة عدإدإ●

هاتفيلإ للاتصال تريوبكم دممو مع إلطابعة عدإدإ

.إلطابعة عدإدإ بطضل تعليماتلإ هذه بعتإ تر،يوبكملبا إلخاص هاتفيلإ إلطلب دملموو ساتكإلفا سالرلا هاتفلإ خط نفس تخدمسست نتك ذإإ

للطابعة خلفي نظرم  ٦-٥ شكل

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

دممو مع تريوبكم3

هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع إلطابعة عدإدلا

.للطابعة إلخلفي ءإلجز في EXT-2 سمىلمإ نفذلمإ من يضبإلأ إلقابس إلةزبا قم.١

 بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم من إلكابل إفصل. بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم لىإ) تريوبكملبا إلخاص هاتفي طلب دممو( تريوبكملإ جهاز خلف من يلصتولبا ميقو إلذي هاتفلإ سلك عن إبحث.٢
.للطابعة إلخلفي ءإلجز في EXT-2 سمىلمإ نفذلمإ في دخلهأو

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.٣

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

.عدإدإلا هذإ يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملإ على ساتكإلفا بالقتسسإ لىإ ًطابوضم بك إلخاص دمإلمو برنامج كان ذإإ.٤

.ساتكإلفا بالقتسسإ من إلطابعة تمكنت فلا دم،إلمو برنامج في ساتكللفا ليإلأ بالقتسسالا عدإدإ يلغشت يقافإ عدم ندع:ملاحظة

. تلقائيلإ دإلر عدإدإ يلغشتب قم.٥
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).تاننر( عدإدإ قلأ لىإ دللر رنات عدإدإ ييرغتب قم) ييارتخإ(.٦

.إلفاكس عمل تبرخإ.٧

.إلفاكس بلقتسستو إلفاكس سالرإ لةأ لىإ إلفاكس بالقتسسإ نغمات صدإرإ في إلطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدإدإ في هاطبضب قمت إلتي إلرنات عدد بعد اًيلأ دبالر إلطابعة متقو هاتف،لإ نير ندماع

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع إلطابعة عدإدإ

.إلفاكس عدإدإتإ بطضل تعليماتلإ هذه بعتإ سات،كإلفا سالرلا هذإ هاتفلإ خط تخدمسستو DSL خط لديك كان ذإإ

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

يإزتوم سمقم2

DSL/ADSL مرشح3

.DSL/ADSL بمرشح سلكلإ من خرإلأ فإلطر يلصتوب قم. إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في إلذي LINE-1 نفذبم هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

4Computer )تريوبكم(

DSL/ADSL تريوبكم ديممو5

 ولا اًيلسلست اًسمقم ولا طإلخطو نائيث هاتف سمقم تخدمسست لا. يةفلإلخ هةلجإ في RJ-11 نفذإمو يةمماإلأ هةلجإ في إحدو RJ-11 نفذم يإزتولمإ سمقإلم تضمني. ٍإزتوم سمقم إءشر يجب:ملاحظة
.يةفلإلخ هةلجإ في بسقمو يةمماإلأ هةلجإ في RJ-11 نفذيم على تملسشي إلذي ًإزياتوم اًسمقم

يةإزتولمإ سسيمقتلإ حدةلو ثالم  ٧-٥ شكل

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع إلطابعة عدإدلا

.DSL خدمة ودمز بلق من DSL مرشح على إحصل.١

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.٢

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة
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.يإزتولمإ سمقبالم DSL مرشح صل.٣

.يإزتولمإ سمقبالم DSL ديممو صل.٤

.إلحائطي بسقبالم يإزتولمإ سمقإلم صل.٥

.إلفاكس بارتخإ يلغشتب قم.٦

.إلفاكس بلقتسستو إلفاكس سالرإ لةأ لىإ إلفاكس بالقتسسإ نغمات صدإرإ في إلطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدإدإ في هاطبضب قمت إلتي إلرنات عدد بعد اًيلأ دبالر إلطابعة متقو هاتف،لإ نير ندماع

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

تريوبكملإ دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ح إلحالة

.نفذينم وأ إحدو هاتف نفذم تضمني هل ىلتر تريوبكملإ إفحص ،بدأت نأ بلق. تريوبكملإ في جدتو إلتي هاتفلإ نافذم لعدد إًنادتسإ تر،يوبكملإ مع إلطابعة عدإدلا تانفلتمخ تانقيطر ناكه

نفذم على يةإزتولمإ سسيمقتلإ حدةو يتوتح. (إلرسم في موضح هو كما ،)صلةو كذلك يهلع يطلق إلذيو( ٍإزتوم سمقم إءشر لىإ تاجحتسس فقط، إحدو هاتف نفذم على تريوبكملإ إءتوحإ حالة في:ملاحظة  
RJ-11 نفذيمو ماميإلأ ءإلجز في إحدو RJ-11 نفذإم به إزتوم سمقم ولا سليلست سمقم ولا طإلخطو نائيث هاتفل سسيمقتلإ حدةو تخدمسست لا. إلخلفي ءإلجز في RJ-11 بسقمو يةمماإلأ هةلجإ في  

).يةفلإلخ هةلجإ 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 إلخاص إلفاكس عدإدإتإ بطضل تعليماتلإ هذإ تخدمسسإ هاتفين،لإ إلمكالماتو إلفاكس لمكالمات بك إلخاص هاتفلإ خط تخدمسست نتك ذإإ

.نفذينم وأ إحدو هاتف نفذم تضمني هل ىلتر تريوبكملإ إفحص ،بدأت نأ بلق. تريوبكملإ في جدتو إلتي هاتفلإ نافذم لعدد إًنادتسإ تر،يوبكملإ مع إلطابعة عدإدلا تانفلتمخ تانقيطر ناكه

نفذم على يةإزتولمإ سسيمقتلإ حدةو يتوتح. (إلرسم في موضح هو كما ،)صلةو كذلك يهلع يطلق إلذيو( ٍإزتوم سمقم إءشر لىإ تاجحتسس فقط، إحدو هاتف نفذم على تريوبكملإ إءتوحإ حالة في:ملاحظة  
RJ-11 نفذيمو ماميإلأ ءإلجز في إحدو RJ-11 نفذإم به إزتوم سمقم ولا سليلست سمقم ولا طإلخطو نائيث هاتفل سسيمقتلإ حدةو تخدمسست لا. إلخلفي ءإلجز في RJ-11 بسقمو يةمماإلأ هةلجإ في  

).يةفلإلخ هةلجإ في

يةإزتولمإ سسيمقتلإ حدةلو ثالم  ٨-٥ شكل

للطابعة خلفي نظرم  ٩-٥ شكل

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1
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.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم2

يإزتوم سمقم3

دممو مع تريوبكم4

هاتف5

هاتفلإ نفذيم مع تريوبكملإ جهاز ثلم هاتفلإ خط نفس على إلطابعة عدإدلا

.للطابعة إلخلفي ءإلجز في EXT-2 سمىلمإ نفذلمإ من يضبإلأ إلقابس إلةزبا قم.١

 بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم من إلكابل إفصل. بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم لىإ) تريوبكملبا إلخاص هاتفي طلب دممو( تريوبكملإ جهاز خلف من يلصتولبا ميقو إلذي هاتفلإ سلك عن إبحث.٢
.للطابعة إلخلفي ءإلجز في EXT-2 سمىلمإ نفذلمإ في دخلهأو

.هاتفي باتصال تريوبكم دممو من يةفلإلخ هةلجإ في) جمخر( "OUT" نفذبم هاتف يلصتوب قم.٣

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.٤

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

.عدإدإلا هذإ يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملإ على ساتكإلفا بالقتسسإ لىإ ًطابوضم بك إلخاص دمإلمو برنامج كان ذإإ.٥

.ساتكإلفا بالقتسسإ من إلطابعة تمكنت فلا دم،إلمو برنامج في ساتكللفا ليإلأ بالقتسسالا عدإدإ يلغشت يقافإ عدم ندع:ملاحظة

:ًيدويا وأ ًيائتلقا ماإ به، إلمكالمات على إلطابعة دتر فسو إلذي بسلوإلأ يارتخإ نإلأ مكيلز.٦

 هذه في يةتإلصو إلمكالماتو إلفاكس مكالمات بين ييزتملإ من إلطابعة تمكنت لا. ساتكإلفا بالقتسسوبا دةإرإلو إلمكالمات يعجم على دبالر متقوسسف ،اًيلأ مكالمات على دللر إلطابعة عدإدإ حالة في●
 دإلر عدإدإ يلغشتب قم ا،ًيلأ إلمكالمات على دتر يثبح إلطابعة عدإدلا. عليها إلطابعة دتر نأ بلق عليها دإلر يكلع يجب نهفا ية،تصو مكالمة عن ةبارع إلمكالمة نأ شكت نتك ذإإ إلحالة؛

. تلقائيلإ

 دتر يثبح إلطابعة عدإدلا. ساتكإلفا بالقتسسإ من تمكنت لا إلطابعة نفا لاإو دة،إرإلو إلفاكس مكالمات على ًياصشخ دللر ًإجاهز تكون نأ جبيف ،ًيدويا ساتكإلفا على دللر إلطابعة عدإدإ ندع●
. تلقائيلإ دإلر عدإدإ يقافبا قم ،ًيدويا إلمكالمات على

.إلفاكس بارتخإ يلغشتب قم.٧

.ًيدويا إلفاكس مكالمة على دللر تاجحتسسف إلفاكس، سالربا ميقو إلذي إلفاكس جهاز من فاكس نغمات سمعتو إلمكالمة على دبالر إلطابعة يامق بلق هاتفلإ سماعة تقطتلإ ذإإ

.إلفاكس عدإدإتإ بطضل تعليماتلإ هذه بعتإ تر،يوبكملإ طلب ديملموو يةفتهالإ إلمكالمات إءجرإو ساتكإلفا سالرلا هاتفلإ خط تخدمسست نتك ذإإ

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط

DSL/ADSL ديممو على يتويُ بك إلخاص تريوبكملإ جهاز كان ذإإ تعليماتلإ هذه بعتإ
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بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

يإزتوم سمقم2

DSL/ADSL مرشح3

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم4

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

DSL/ADSL ديممو5

تريوبكم6

هاتف7

سمقم ولا طإلخطو نائيث هاتفل سسيمقتلإ حدةو تخدمسست لا. يةفلإلخ هةلجإ في RJ-11 نفذإمو يةمماإلأ هةلجإ في إحدو RJ-11 نفذم يإزتولمإ سمقإلم تضمني. ٍإزتوم سمقم إءشر يجب:ملاحظة  
.يةفلإلخ هةلجإ في بسقمو يةمماإلأ هةلجإ في RJ-11 نفذإم به إزتوم سمقم ولا سليلست

يةإزتولمإ سسيمقتلإ حدةلو ثالم  ١٠-٥ شكل

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع إلطابعة عدإدلا

.DSL خدمة ودمز بلق من DSL مرشح على إحصل.١

ندع ضاءإلضو تفاديل يةفضاإ DSL شحاتبمر هاليصتو لىإ تاجتح فسو DSL خدمة مع هاتفلإ رقم نفس في كشترتو تبكإلم/ لإلمنز من ىخرأ إءجزأ يأ في دةجوإلمو هاتفلإ ةجهزأ:ملاحظة  
.إلمكالمات إءجرإ

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم DSL بمرشح هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.٢

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

.نفذلمإ بهذإ هاتفلإ لرصو ثم إلطابعة، من إلخلفي ءإلجز في EXT-2 يهلع بتوكإلم نفذلمإ من يضبإلأ إلقابس لزفأ ي،إزتولمإ عنولإ من لديك هاتفلإ نظام كان ذإإ.٣

.يإزتولمإ سمقبالم DSL مرشح صل.٤
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.يإزتولمإ سمقبالم DSL ديممو صل.٥

.إلحائطي بسقبالم يإزتولمإ سمقإلم صل.٦

.إلفاكس بارتخإ يلغشتب قم.٧

.إلفاكس بلقتسستو إلفاكس سالرإ لةأ لىإ إلفاكس بالقتسسإ نغمات صدإرإ في إلطابعة بدأت ذلك بعد.  دللر رنات عدإدإ في هاطبضب قمت إلتي إلرنات عدد بعد اًيلأ دبالر إلطابعة متقو هاتف،لإ نير ندماع

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

إلمكالمات على دإلر لةأ مع كشترم فاكس/تصو خط: ط إلحالة

.سمقلإ هذإ في موضح هو كما إلطابعة عدإدبا فقم هذإ، هاتفلإ رقم على يةتإلصو إلمكالمات على در لةأ كذلك لديك كانو هاتفلإ رقم نفس على إلفاكس مكالماتو يةتإلصو إلمكالمات بلقتسست نتك ذإإ

للطابعة خلفي نظرم  ١١-٥ شكل

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

إلمكالمات على دإلر لةأ3

)ييارتخإ( هاتف4

إلمكالمات على دإلر جهاز مع إلفاكس مكالمات/يةتإلصو للمكالمات كشترم خط مع إلطابعة عدإدلا

.للطابعة إلخلفي ءإلجز في EXT-2 سمىلمإ نفذلمإ من يضبإلأ إلقابس إلةزبا قم.١

.للطابعة إلخلفي ءإلجز في EXT-2 يهلع بتوكإلم نفذلمبا هاليصتوبو بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم من إلمكالمات على دإلر لةأ بفصل قم.٢

.بالطابعة ساتكإلفا بالقتسسإ على إًقادر تكون لا قدو د،إلر لةأ على إلفاكس سالرإ لةأ من إلفاكس نغمات يلجست يتم فقد بالطابعة؛ ًةباشرم إلمكالمات على دإلر لةأ يلصتو عدم ندع:ملاحظة

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم.٣

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

).جمخر" (OUT" نفذم في إلمكالمات على دإلر لةأ ةخربمؤ هاتفلإ يلصتو تكحإر جلأ من سنحتسسي فقد مدمج، بهاتف ودةمز بك إلخاصة إلمكالمات على دإلر لةأ تكن لم ذإإ) ييارتخإ(.٤

 على دإلر جهاز من كل يلصتول) صلةإلو إسم كذلك عليها يطلق إلذيو( تخدإمهسسإو ٍإزتوم سمقم إءشر نككيم نهفا خارجي، هاتف يلصتوب إلمكالمات على دإلر جهاز لك سمحي لم ذإإ:ملاحظة
.يلاتصتولإ هذهل إلعادية هاتفلإ سلاكأ تخدإمسسإ يمكن. إلطابعة في هاتفلإو إلمكالمات

. تلقائيلإ دإلر عدإدإ يلغشتب قم.٥
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.نخفضم رنات عدد بعد دإلر لىإ إلمكالمات على دإلر لةأ بطضب قم.٦

).نطقةلمإ/بلدلإ تلافخبا إلرنات لعدد قصىإلأ إلحد تلفيخ. (تكعبطا بلق من تمدعإلم إلرنات عدد من قصىإلأ إلحد لىإ إلطابعة في دللر رنات عدإدإ ييرغتب قم.٧

.إلفاكس بارتخإ يلغشتب قم.٨

 حالة في. فاكس نغماتل" ًنصاتاإ" ناء،ثإلأ هذه في إلمكالمة إلطابعة إقبتر. سجلةلمإ ئةنتهلإ سالةر يلغشتب متقو ثم تحديده،ب قمت إلذي إلرنات عدد بعد دبالر إلمكالمات على دإلر جهاز ميقو هاتفك نير ندماع
 سالةر يلجست إلمكالمات على دإلر هازلج يمكنو إلخط بةقإمر عن إلطابعة قفتوتس إلفاكس، نغمات دجوو عدم حالة في إلفاكس؛ بلقتسستو فاكس بالقتسسإ نغمات إلطابعة سلستر دة،إرو فاكس نغمات عن شفكلإ

.يةتصو

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

مكالمات على دإلر لةأو تريوبكملإ دممو مع كشترم فاكس/تصو خط: ر إلحالة

.سمقلإ هذإ في إلموضح نحولإ على بك إلخاصة إلطابعة عدإدبا فقم هذإ، هاتفلإ بخط تصلينم در لةأو تريوبكم دممو كذلك لديك كانو هاتفلإ رقم نفس على إلفاكسو يةتإلصو إلمكالمات تلمسست نتك ذإإ

 إلطابعة تخدإمسسإ يمكن لا ثال،لمإ يلبس على. هاتفلإ خط نفسل إلطابعةو تريوبكملبا إلخاص هاتفيلإ إلطلب دممو كةشارم ببسب قتإلو نفس في إلطابعةو دمإلمو من كلا تخدإمسسإ نككيم لا:ملاحظة
.نتنترإلا لىإ لصوإلو وأ ونيلكترإلا يدإلبر سالرلا تريوبكملبا إلخاص هاتفيلإ إلطلب دممو تخدإمسسإ ناءثأ هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرلا

مكالمات على دإلر لةأو هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط●

مكالمات على دإلر لةأو DSL/ADSL تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط●

مكالمات على دإلر لةأو هاتفي باتصال تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط

.نفذينم وأ إحدو هاتف نفذم تضمني هل ىلتر تريوبكملإ إفحص ،بدأت نأ بلق. تريوبكملإ في جدتو إلتي هاتفلإ نافذم لعدد إًنادتسإ تر،يوبكملإ مع إلطابعة عدإدلا تانفلتمخ تانقيطر ناكه

نفذم على يةإزتولمإ سسيمقتلإ حدةو يتوتح. (إلرسم في موضح هو كما ،)صلةو كذلك يهلع يطلق إلذيو( ٍإزتوم سمقم إءشر لىإ تاجحتسس فقط، إحدو هاتف نفذم على تريوبكملإ إءتوحإ حالة في:ملاحظة  
RJ-11 نفذيمو ماميإلأ ءإلجز في إحدو RJ-11 نفذإم به إزتوم سمقم ولا سليلست سمقم ولا طإلخطو نائيث هاتفل سسيمقتلإ حدةو تخدمسست لا. إلخلفي ءإلجز في RJ-11 بسقمو يةمماإلأ هةلجإ في  

).يةفلإلخ هةلجإ في

يةإزتولمإ سسيمقتلإ حدةلو ثالم  ١٢-٥ شكل

للطابعة خلفي نظرم  ١٣-٥ شكل

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

بك إلخاص تريوبكملإ جهاز على) مدخل" (IN" هاتف نفذم2

بك إلخاص تريوبكملإ جهاز على) جمخر" (OUT" هاتف نفذم3
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)ييارتخإ( هاتف4

إلمكالمات على دإلر لةأ5

دممو مع تريوبكم6

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم7

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

هاتفلإ نفذيم مع تريوبكملإ جهاز ثلم هاتفلإ خط نفس على إلطابعة عدإدلا

.للطابعة إلخلفي ءإلجز في EXT-2 سمىلمإ نفذلمإ من يضبإلأ إلقابس إلةزبا قم.١

 بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم من إلكابل إفصل. بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم لىإ) تريوبكملبا إلخاص هاتفي طلب دممو( تريوبكملإ جهاز خلف من يلصتولبا ميقو إلذي هاتفلإ سلك عن إبحث.٢
.للطابعة إلخلفي ءإلجز في EXT-2 سمىلمإ نفذلمإ في دخلهأو

)..هاتفيلإ بالطلب تريوبكملإ دممو( تريوبكملإ من يةفلإلخ هةلجإ في "OUT" نفذبم يلهصتوو بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم عن إلمكالمات على دإلر لةأ بفصل قم.٣

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.٤

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

).جمخر" (OUT" نفذم في إلمكالمات على دإلر لةأ ةخربمؤ هاتفلإ يلصتو تكحإر جلأ من سنحتسسي فقد مدمج، بهاتف ودةمز بك إلخاصة إلمكالمات على دإلر لةأ تكن لم ذإإ) ييارتخإ(.٥

 على دإلر جهاز من كل يلصتول) صلةإلو إسم كذلك عليها يطلق إلذيو( تخدإمهسسإو ٍإزتوم سمقم إءشر نككيم نهفا خارجي، هاتف يلصتوب إلمكالمات على دإلر جهاز لك سمحي لم ذإإ:ملاحظة
.يلاتصتولإ هذهل إلعادية هاتفلإ سلاكأ تخدإمسسإ يمكن. إلطابعة في هاتفلإو إلمكالمات

.عدإدإلا هذإ يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملإ على ساتكإلفا بالقتسسإ لىإ ًطابوضم بك إلخاص دمإلمو برنامج كان ذإإ.٦

.ساتكإلفا بالقتسسإ من إلطابعة تمكنت فلا دم،إلمو برنامج في ساتكللفا ليإلأ بالقتسسالا عدإدإ يلغشت يقافإ عدم ندع:ملاحظة

. تلقائيلإ دإلر عدإدإ يلغشتب قم.٧

.نخفضم رنات عدد بعد دإلر لىإ إلمكالمات على دإلر لةأ بطضب قم.٨

).نطقةلمإ/بلدلإ تلافخبا إلرنات لعدد قصىإلأ إلحد تلفيخ. (تجنلمإ بلق من تمدعإلم للرنات قصىإلأ إلعدد لىإ إلطابعة في دللر رنات عدإدإلا دللر رنات ييرغتب قم.٩

.إلفاكس بارتخإ يلغشتب قم.١٠

 حالة في. فاكس نغماتل" ًنصاتاإ" ناء،ثإلأ هذه في إلمكالمة إلطابعة إقبتر. سجلةلمإ ئةنتهلإ سالةر يلغشتب متقو ثم تحديده،ب قمت إلذي إلرنات عدد بعد دبالر إلمكالمات على دإلر جهاز ميقو هاتفك نير ندماع
 سالةر يلجست إلمكالمات على دإلر هازلج يمكنو إلخط بةقإمر عن إلطابعة قفتوتس إلفاكس، نغمات دجوو عدم حالة في إلفاكس؛ بلقتسستو فاكس بالقتسسإ نغمات إلطابعة سلستر دة،إرو فاكس نغمات عن شفكلإ

.يةتصو

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ
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مكالمات على دإلر لةأو DSL/ADSL تريوبكم دممو مع كشترم فاكس/تصو خط

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

يإزتوم سمقم2

DSL/ADSL مرشح3

 .إلطابعة من إلخلفي بالجانب إلذي LINE-1 نفذبم تصللمإ هاتفلإ سلك4

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

DSL/ADSL ديممو5

تريوبكم6

إلمكالمات على دإلر لةأ7

)ييارتخإ( هاتف8

سمقم ولا طإلخطو نائيث هاتفل سسيمقتلإ حدةو تخدمسست لا. يةفلإلخ هةلجإ في RJ-11 نفذإمو يةمماإلأ هةلجإ في إحدو RJ-11 نفذم يإزتولمإ سمقإلم تضمني. ٍإزتوم سمقم إءشر يجب:ملاحظة  
.يةفلإلخ هةلجإ في بسقمو يةمماإلأ هةلجإ في RJ-11 نفذإم به إزتوم سمقم ولا سليلست

يةإزتولمإ سسيمقتلإ حدةلو ثالم  ١٤-٥ شكل

DSL/ADSL تريوبكم دممو مع إلطابعة عدإدلا

.DSL/ADSL خدمة ودمز بلق من DSL/ADSL مرشح على إحصل.١

ى،خرأ DSL/ADSL شحاتبمر هاليصتو لىإ تاجتح DSL/ADSL خدمة مع هاتفلإ رقم نفس في كشترتو تبكإلم/  لإلمنز من ىخرأ إءجزأ يأ في دةجوإلمو هاتفلإ ةجهزأ:ملاحظة  
.إلمكالمات إءجرإ ندع ضاءإلضو سماع تفاديل

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم ،DSL/ADSL بمرشح هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.٢

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة
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.سمقبالم DSL/ADSL مرشح صل.٣

.للطابعة إلخلفي ءإلجز في EXT-2 يهلع بتوكإلم نفذلمبا هاليصتوبو بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم من إلمكالمات على دإلر لةأ إفصل.٤

.بالطابعة ساتكإلفا بالقتسسإ على إًقادر تكون لا قدو د،إلر لةأ على إلفاكس سالرإ لةأ من إلفاكس نغمات يلجست يتم فقد بالطابعة؛ ًةباشرم إلمكالمات على دإلر لةأ يلصتو عدم ندع:ملاحظة

.يإزتولمإ سمقبالم DSL ديممو صل.٥

.إلحائطي بسقبالم يإزتولمإ سمقإلم صل.٦

.نخفضم رنات عدد بعد دإلر لىإ إلمكالمات على دإلر لةأ بطضب قم.٧

.تكعبطا بلق من تمدعإلم إلرنات عدد من قصىإلأ إلحد لىإ إلطابعة في دللر رنات عدإدإ ييرغتب قم.٨

.نطقةلمإ/بلدلإ سبح للرنات قصىإلأ إلعدد تلفيخ:ملاحظة

.إلفاكس بارتخإ يلغشتب قم.٩

 حالة في. فاكس نغماتل" ًنصاتاإ" ناء،ثإلأ هذه في إلمكالمة إلطابعة إقبتر. سجلةلمإ يبحإلتر سالةر يلغشتب متقو ثم تحديده،ب قمت إلذي إلرنات عدد بعد دبالر إلمكالمات على دإلر جهاز ميقو هاتفك نير ندماع
 سالةر يلجست إلمكالمات على دإلر هازلج يمكنو إلخط بةقإمر عن إلطابعة قفتوتس إلفاكس، نغمات دجوو عدم حالة في إلفاكس؛ بلقتسستو فاكس بالقتسسإ نغمات إلطابعة سلستر دة،إرو فاكس نغمات عن شفكلإ

.يةتصو

.إلفاكس عدإدإتإ بطضل تعليماتلإ هذه بعتإ ،DSL ديملموو يةفتهالإ إلمكالمات إءجرإو ساتكإلفا سالرلا هاتفلإ خط نفس تخدمسست نتك ذإإ

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

صوتي يدبرو هاتفيلإ للطلب تريوبكم طلب دممو مع فاكس/تصو كشترم خط: ز إلحالة

 خلال من إلصوتي يدإلبر خدمة في كذلكً كاشترم نتكو هاتفلإ خط نفس على هاتفي باتصال تريوبكم دممو تخدمسستو هاتف،لإ رقم نفس على إلفاكس مكالماتو يةتإلصو إلمكالمات من كلا بلقتسست نتك ذإإ
.سمقلإ هذإ في إلموضح نحولإ على إلطابعة عدإدبا فقم هاتف،لإ كةشر

 يجب نهأ يعني هذإو ؛ًيدويا ساتكإلفا بالقتسسإ يكلع يجب. إلفاكس مكالمات في تخدمهسست إلذي هاتفيلإ إلرقم نفس على إلصوتي يدإلبر خدمة تخدإمسسإ ندع اًيلأ ساتكإلفا بالقتسسإ من تمكنت لا:ملاحظة
 هاتف خط على لإلحصو وأ إلمميز، نينإلر خدمة في إكللاشتر إتفهولإ كةشرب فاتصل ا،ًيلأ ساتكإلفا بالقتسسإ ذلك من ًبدلا يدتر نتك ذإإ. دةإرإلو إلفاكس مكالمات على سكفنب دللر ًإجدإتوم تكون نأ
.ساتكإلفا بالقتسسإو سالرلا تقلسسم

ساتكإلفا سالرلا إلطابعة تخدإمسسإ يمكن لا ثال،لمإ يلبس على. هاتفلإ خط نفسل إلطابعةو تريوبكملبا إلخاص هاتفيلإ إلطلب دممو كةشارم ببسب قتإلو نفس في إلطابعةو دمإلمو من كلا تخدإمسسإ نككيم لا  
.نتنترإلا لىإ لصوللو وأ ونيلكترإلا يدإلبر سالرلا هاتفي باتصال تريوبكم دممو تخدإمسسإ ندع هالباقتسسإو

.نفذينم وأ إحدو هاتف نفذم تضمني هل ىلتر تريوبكملإ إفحص ،بدأت نأ بلق. تريوبكملإ في جدتو إلتي هاتفلإ نافذم لعدد إًنادتسإ تر،يوبكملإ مع إلطابعة عدإدلا تانفلتمخ تانقيطر ناكه

نفذم على يةإزتولمإ سسيمقتلإ حدةو يتوتح. (إلرسم في موضح هو كما ،)صلةو كذلك يهلع يطلق إلذيو( ٍإزتوم سمقم إءشر لىإ تاجحتسس فقط، إحدو هاتف نفذم على تريوبكملإ إءتوحإ حالة في●  
RJ-11 نفذيمو ماميإلأ ءإلجز في إحدو RJ-11 نفذإم به إزتوم سمقم ولا سليلست سمقم ولا طإلخطو نائيث هاتفل سسيمقتلإ حدةو تخدمسست لا. إلخلفي ءإلجز في RJ-11 يةمماإلأ هةلجإ في  

).يةفلإلخ هةلجإ في بسقمو

يةإزتولمإ سسيمقتلإ حدةلو ثالم  ١٥-٥ شكل

.يلي كما إلطابعة عدإدبا فقم هاتف؛ نفذيم على تريوبكملإ إءتوحإ حالة في●
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للطابعة خلفي نظرم  ١٦-٥ شكل

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم2

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد

دممو مع تريوبكم3

هاتف4

هاتفلإ نفذيم مع تريوبكملإ جهاز ثلم هاتفلإ خط نفس على إلطابعة عدإدلا

.للطابعة إلخلفي ءإلجز في EXT-2 سمىلمإ نفذلمإ من يضبإلأ إلقابس إلةزبا قم.١

 بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم من إلكابل إفصل. بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم لىإ) تريوبكملبا إلخاص هاتفي طلب دممو( تريوبكملإ جهاز خلف من يلصتولبا ميقو إلذي هاتفلإ سلك عن إبحث.٢
.للطابعة إلخلفي ءإلجز في EXT-2 سمىلمإ نفذلمإ في دخلهأو

.هاتفي باتصال تريوبكم دممو من يةفلإلخ هةلجإ في) جمخر( "OUT" نفذبم هاتف يلصتوب قم.٣

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.٤

.تكقطنم/بلدكل ناسبلمإ لربالمحو هاتفلإ سلك يلصتو لىإ تاجتح قد:ملاحظة

.عدإدإلا هذإ يلغشت يقافبا فقم ا،ًيلأ تريوبكملإ على ساتكإلفا بالقتسسإ لىإ ًطابوضم بك إلخاص دمإلمو برنامج كان ذإإ.٥

.ساتكإلفا بالقتسسإ من إلطابعة تمكنت فلا دم،إلمو برنامج في ساتكللفا ليإلأ بالقتسسالا عدإدإ يلغشت يقافإ عدم ندع:ملاحظة

. تلقائيلإ دإلر عدإدإ يلغشت يقافبا قم.٦

.إلفاكس بارتخإ يلغشتب قم.٧

.ساتكإلفا بالقتسسإ من تمكنت لن إلطابعة نفا لاإو دة،إرإلو إلفاكس مكالمات على سكفنب دتر لكي ًإجدإتوم تكون نأ يجب

.يةفضاإ ساعدةم على لللحصو يلكبالو وأ بك إلخاص إلمحلي إلخدمة فربمو فاتصل ية،يارتخالا إلمعدإت مع إلطابعة عدإدإ في شاكلم إجهتو ذإإ

إلفاكس عدإدإ بارتخإ

 ميقو. هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرلا إلطابعة عدإدإ من الانتهاء بعد بارتخالا هذإ إءجربا قم. هالباقتسسإو ساتكإلفا وأ سالرإ جلأ من عدإدهإ صحة من كدتأللو إلطابعة حالة لفحص إلفاكس عدإدإ بارتخإ نككيم
:تاليلبا بارتخالا
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إلفاكس ةجهزأ فحص●

بالطابعة يححصلإ هاتفلإ سلك يلصتو من تحققلإ●

يححصلإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتو من تحققلإ●

إلرقم طلب نغمة عن بحثلإ●

شطن هاتف خط عن بحثلإ●

بك إلخاص هاتفلإ خط يلصتو حالة بارتخإ●

.بارتخالا يلغشت عادةإو شكلةلمإ صلاحإ لحو ماتمعلو على لللحصو يرتقرلإ إجعةبمر قم بار،تخالا شلف ندع. بارتخالا تائجنب إًيرتقر إلطابعة بعطت

للطابعة تحكملإ حةلو خلال من إلفاكس عدإدإ بارتخلا

.بكتكم وأ بمنزلك إلخاصة عدإدإلا شادإترلا اًفقو هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرلا إلطابعة عدإدبا قم.١

.بارتخالا بدء بلق دخالإلا جدر في كامل جمبح رقو يلمتحو باعةطلإ شاتطوخر يبكتر من كدتأ.٢

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس شاشة،لإ علىأ من.٣

. )إلفاكس عدإدإ( Fax Setup إلمس.٤

.إلفاكس بارتخإ يلغشت إلمس ثم ، إتدوإلأ إلمس.٥

.إًيرتقر بعطتو ضإلعر شاشة على بارتخالا حالة ضبعر إلطابعة متقو

.يرتقرلإ إجعةبمر قم.٦

يحصح غير وأ غفار عدإدإ نإ. عدإدإتإلا صحة من تحققلل يرتقرلإ في جةإلمدر إلفاكس عدإدإتإ بفحص فقم ها،لباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ في شاكلم إجهتو لتز ماو بارتخالا نجح ذإإ●  
.هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ في شاكللمإ ببسي قد للفاكس

.عليها رثوعلإ تم إلتي شاكللمإ يحلصت يةفيك عن ماتمعلو على لللحصو يرتقرلإ إجعةبمر قم بار،تخالا شلف حالة في●
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يبإلو خدمات٦

.طلاقإلا على تريوبكم نبدوو شاكل،م قلأو عسرأ شكلب باعتهاطو ندإت،تسلمإ على لإلحصوو نت،نترللا لصوإلو عةسر في ساعدتكم يمكنها يبإلو تدعم ةتكربم ًحلولا إلطابعة تقدم

 كابل إسطةبو تصلةم إلطابعة كانت ذإإ هذه نتنترإلا إتميز تخدإمسسإ نككيم لا). لاسلكي باتصال وأ نتثرإ بكابل إءسو( نتنتربالا إلطابعة يلصتو يجب هذه؛ يبإلو إتميز تخدإمسسلا :ملاحظة
USB.

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

يب؟إلو خدمات هي ما●

يبإلو خدمات عدإدإ●

يبإلو خدمات تخدإمسسإ●

يبإلو خدمات إلةزإ●

يب؟إلو خدمات هي ما

HP ePrint 

سالرإ عن ةبارع نهلأ يطسسب مرإلأو. ماكنإلأ يعجم منو قتو يأ في ذلكو عليها HP ePrint تمكين تم إلتي تكعبطا من باعةطلإ لك يحتت HP من يةنمجا خدمة  HP ePrint تعد●  
 سعكبو كان نفا. بذلك يامقلل ىخرأ خاصة إمجبر وأ يلغشت إمجبر لىإ تاجتح لنو. تكعبطا في يبإلو خدمات تمكين ندع تهقلت إلتيو للطابعة إلمخصص ونيلكترإلا يدإلبر إننوع لىإ يةنولكترإ سالةر
. HP ePrint تخدإمسسبا نتك يثماح باعةطلإ إءجرإ اًيضأ سعكبو يكونسس وني،لكترإلا يدإلبر عبر سالةر سالرإ

.ePrint عدإدإتإ ينتكول يهلإ لإلدخو يلجستو )ناطقلمإ/بلدإنلإ بعض في فرتوم غير يكون قد(  HP Connected في سابح يلجست نككيم:ملاحظة

 ، HP ePrint مهام حالة ضلعر لإلدخو يلجست نككيم ،))ناطقلمإ/بلدإنلإ بعض في فرتوم غير يكون قد(( HP Connected في سابح على لللحصو يلجستلبا متقو نأ دجربم
 HP عن تعليمات على لإلحصو نككيمو HP ePrint بالطابعة إلخاص ونيلكترإلا يدإلبر إننوع تخدإمسسإ يمكنهم يمنف تحكملإ نككيم كما ، HP ePrint إلطابعة تظارنإ قائمة ةدإرإو

ePrint .

باعةطلإ يقاتبطت

.إءإتجرإلا من يدبالمز يامقلإو تهكشارمو ىتولمحإ لىإ لصوإلو نككيم كما يب،إلو على قمير شكل في ينهاتخزو اًيئضو ندإتتسلمإ سحم نككيم باعة،طلإ يقاتبطت تخدإمسسبا●

يبإلو خدمات عدإدإ
.لاسلكي إتصال وأ نتيثرإ إتصال ماإ تخدإمسسبا نتنتربالا تصلم نكأ من كدتأ يب،إلو خدمات عدإدإ نككيم نأ بلق

:يةلتالإ قإلطر من يأ بعتإ يب،إلو خدمات عدإدلا

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا يبإلو خدمات عدإدإ

 ). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس شاشة،لإ علىأ من.١

 . يبإلو خدمات عدإدإ إلمس.٢

.ينهاكتمو يبإلو خدمات تخدإمسسإ وطشر لبوقل لبوق إلمس.٣
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 .اًيئتلقا تجنلمإ ثاتيتحد دجوو من تحققلبا للطابعة سماحلل OK إلمس هر،ظت إلتي شاشةلإ من.٤

 على رثوعلإ من تمكنت لم ذإإ. يلكو ملقم عدإدلا شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتفا يل،كللو عدإدإتإ تخدمسست لديك بكةسشلإ كانت ذإإو يلكإلو عدإدإتإ دخالبا تكبلمطا تمت ذإإ:ملاحظة
.بكةسشلإ لك عدأ إلذي شخصلبا وأ بكةسشلإ ولسؤبم فاتصل يل،كإلو يلصتفا

 .إتيارلخإ حدأ حدد ،إلطابعة تحديث إتيارخ شاشة ضعر حالة في.٥

.عدإدإلا يةلعم من للانتهاء ماتإلمعلو صفحة في دةإرإلو تعليماتلإ بعتإ. ماتمعلو صفحة باعةطب متقو نهافا بالخادم، تصلةم إلطابعة تكون ندماع.٦

نرإلمضم يبو ملقم اًتخدمسسم يبإلو خدمات عدإدإ

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. EWS نرإلمضم يبإلو ملقم تحفإ.١

. يبإلو خدمات يببوتلإ علامة إنقر.٢

 .تخدإمسسالا وطشر لبوقل شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإو تابعةم على إنقر ثم ، عدإدإ على إنقر ، يبإلو خدمات عدإدإتإ سمق في.٣

.ذلك نكم لبحط ذإإ يتها،بثتب يامقلإو هال ثاتيتحد دجوو من تحققلبا للطابعة سماحلإ إختر.٤

.إلطابعة يلغشت يعاد ثم ا،ًيئتلقا يتهابثتو تاحةلمإ ثاتيتحدلإ يلتنز يتم:ملاحظة

 على رثوعلإ من تمكنت لم ذإإ. يلكو ملقم عدإدلا شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتفا يل،كللو عدإدإتإ تخدمسست لديك بكةسشلإ كانت ذإإو يلكإلو عدإدإتإ دخالبا تكبلمطا تمت ذإإ:ملاحظة
.بكةسشلإ لك عدأ إلذي شخصلبا وأ بكةسشلإ ولسؤبم فاتصل يل،كإلو يلصتفا

.عدإدإلا يةلعم من للانتهاء ماتإلمعلو صفحة في دةإرإلو تعليماتلإ بعتإ. ماتمعلو صفحة باعةطب متقو نهافا بالخادم، تصلةم إلطابعة تكون ندماع.٥

 )Windows يلغشتلإ نظام(HP طابعة برنامج إسطةبو يبإلو خدمات عدإدإ

 .)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

.باعةطلإ ضمن )EWS( للطابعة يةسسيئإلر إلصفحة على إنقر.٢

. يبإلو خدمات يببوتلإ علامة إنقر.٣

.تخدإمسسالا وطشر لبوقل شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإو تابعةم على إنقر ثم ، عدإدإ على إنقر ، يبإلو خدمات عدإدإتإ سمق في.٤

.ذلك نكم لبحط ذإإ يتها،بثتب يامقلإو هال ثاتيتحد دجوو من تحققلبا للطابعة سماحلإ إختر.٥

.إلطابعة يلغشت يعاد ثم ا،ًيئتلقا يتهابثتو تاحةلمإ ثاتيتحدلإ يلتنز يتم:ملاحظة

يل،صتفالإ لديك تكن لم ذإإ. يلكو ملقم عدإدلا شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتفا يل،كللو عدإدإتإ تخدمسست لديك بكةسشلإ كانت ذإإو يلكإلو عدإدإتإ دخالبا تكبلمطا تمت ذإإ:ملاحظة  
.بكةسشلإ عدإدبا قام إلذي شخصلإ وأ بكةسشلإ ولسؤبم فاتصل

.عدإدإلا يةلعم من للانتهاء ماتإلمعلو صفحة في دةإرإلو تعليماتلإ بعتإ. ماتمعلو صفحة باعةطب متقو نهافا بالخادم، تصلةم إلطابعة تكون ندماع.٦

يبإلو خدمات تخدإمسسإ
.يبإلو خدمات ينتكوو تخدإمسسإ يقةطر يةلتالإ سامقإلأ تصف

●HP ePrint 

باعةطلإ يقاتبطت●

HP ePrint 
:يلي بما يامقلإ يجب ، HP ePrint تخدإمسسلا
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ونيلكترإ يدبرو نتنترإ به لمحمو جهاز وأ تريوبكم لديك نأ من كدتأ●

.يبإلو خدمات عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إلطابعة على يبإلو خدمات تمكينب قم●

 قد). HP Connected )www.hpconnected.com ةبزيار تفضل إت،إلميز حدثأ على فتعرلإو ينهاتكوو HP ePrint عدإدإتإ ةدإرإ لحو ماتإلمعلو من يدللمز:يحملت
.ناطقلمإ/بلدإنلإ بعض في قعإلمو هذإ فرتوي لا

. HP ePrint إسطةبو باعةطلل

 .ونيلكترإلا يدإلبر يقبطت تحفإ ل،إلمحمو كجهاز وأ كتريوبكم من.١

.تهعباط إدإلمر إلملف بها فقرأ ثم جديدة، يةنولكترإ سالةر شئنأ.٢

 .يةنولكترإلا سالةإلر سالرإ يارخ حدد ثم ،"لىإ" إلحقل في  HP ePrint لـ ونيلكترإلا يدإلبر إننوع دخلأ.٣

 ديإلبر من تعددةبم ينناوع دجوو حالة في باعةطلإ ظائفو HP ePrint ملقم بلقي لا. Cc حقل وأ سالرإلا حقل في ونيلكترإلا يدإلبر من يةفضاإ ينناوع يأ تدخل لا:ملاحظة
.ونيلكترإلا

 HP ePrint لـ ونيلكترإلا يدإلبر إننوع على رثوعلل

 ). HP ePrint(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

.ونيلكترإلا يدإلبر إننوع يصصتخ يةفيك لحو شادإترإو إلطابعة مزر شملت ماتمعلو صفحة باعةطب إلطابعة متقو. ماتإلمعلو باعةط إلمس.٢

 HP ePrint يلغشت يقافلا

 إلمس ثم ،) HP ePrint(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

).يبإلو خدمات عدإدإتإ(

. يلغشتلإ يقافإ إلمس ثم HP ePrint إلمس.٢

.يبإلو خدمات إلةزإ إنظر يب،إلو خدمات كافة إلةزلا:ملاحظة

باعةطلإ يقاتبطت

.بك إلخاصة إلطابعة من ةباشرم ته،عباطو اًبقسسم سقنلمإ يبإلو ىتومح مكان تحديد في هولةسلإ من يدمز باعةطلإ يقاتبطت لك يحتت

باعةطلإ يقاتبطت تخدإمسسلا

. يقاتبطت إلمس ية،سسيئإلر شاشةلإ من.١

.تخدإمهسسإ في غبتر إلذي باعةطلإ يقبطت إلمس.٢

.ناطقلمإ/بلدإنلإ بعض في قعإلمو هذإ فرتوي لا قد). HP Connected )www.hpconnected.com رز دية،إلفر باعةطلإ يقاتبطت عن ماتإلمعلو من يدللمز:ملاحظة

HP Connected رز بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو شاشة على رهاهوظ يبتتر عدإدإ لىإ ضافةبالا إلتها،زإ وأ ينهاتكو وأ باعةطلإ يقاتبطت ضافةلا:يحملت
)www.hpconnected.com .(ناطقلمإ/بلدإنلإ بعض في قعإلمو هذإ فرتوي لا قد.

.EWS خلال من باعةطلإ يقاتبطت يلغشت يقافإ اًيضأ نككيم

 صفحة في بإلمطلو يارلخإ حدد ثم ،عدإدإتإ يببوتلإ علامة على إنقر وأ عدإد؛إلا يلغشت قفوأو يبإلو خدمات يببوتلإ علامة على إنقر ثم ،)إلمضمن يبإلو خادم تحف إجعر( EWS تحفإ بذلك، يامقلل
.ولسؤلمإ عدإدإتإ
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يبإلو خدمات إلةزإ
.يبإلو خدمات إلةزلا يةلتالإ شادإترإلا تخدمسسإ

بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا يبإلو خدمات إلةزلا

).يبإلو خدمات عدإدإتإ(  إلمس ثم ،) HP ePrint(   إلمسو ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس شاشة،لإ علىأ من.١

.يبإلو خدمات إلةزإ إلمس.٢

نرإلمضم يبإلو ملقم تخدإمسسبا يبإلو خدمات إلةزلا

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدلمز. EWS نرإلمضم يبإلو خادم تحفإ.١

.يبإلو خدمات عدإدإتإ سمق من يبإلو خدمات إلةزإ قفو إنقر ثم, يبإلو خدمات يببوتلإ علامة قفو إنقر.٢

 .يبإلو خدمات إلةزإ قفو إنقر.٣

 .بك إلخاصة إلطابعة من يبإلو خدمات إلةزلا) نعم( Yes قفو إنقر.٤
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شاتطوإلخر مع تعامللإ٧

.يطةسسبلإ يانةصلإ إءإتجرإ بعض دإءأ يكلع جبيسس إلطابعة، من باعةط دةجو فضلأ لضمان

.باعةطلبا تعلقةم شاكلم إنظر ندإت،تسلمإ سخن في شاكلم إجهتو نتك ذإإ:يحملت

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

باعةطلإ وسرؤو شاتطوإلخر عن ماتمعلو●

فقط دإءسولإ شةطوإلخر تخدإمسسبا باعةطلإ ندع حتى إلملون إلحبر بعض تخدإمسسإ يتم●

ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص●

شاتطوإلخر بدإلتسإ●

إلحبر شاتطوخر طلب●

باعةطلإ ماتتلزسسم ينتخز●

يةهولإ هولةمج تخدإمسسالا ماتمعلو ينتخز●

شاتطوبالخر إلخاصة إلضمان ماتمعلو●

باعةطلإ وسرؤو شاتطوإلخر عن ماتمعلو
.ناسقةتم باعةط دةجو ضمانو HP شاتطوخر يانةص في يةلتالإ يحاتملتلإ ساعدكت

.ولىإلأ ةللمر يبكإلتر تخص ولا شاتطوإلخر بدإلتسبا تعلقت يللإلد هذإ في دةإرإلو شادإترإلا●

.ليهاإ تاجتح نأ لىإ صليإلأ هافيلغت في مغلفة شاتطوإلخر يعمبج تفظحإ●

. إلطابعة يلغشت يقافإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إمير ما على إلطابعة يلغشت يقافإ من كدتأ●

).نهايتهرف جةدر 95-59 وأ يةئوم جةدر 35-15( فةإلغر ةإرحر جةدر في شاتطوإلخر ينتخزب قم●

.شاتطوللخر إضيالافتر إلعمر من نقصي كما للحبر طإلمفر الاسستهلاك لىإ دييؤ ذلك نفا. ةورإلضر ندع لاإ باعةطلإ سأر يفظنتب متقو لا●

.باعةطلإ في تةقمؤ شاكلم ثحدو لىإ نةشوبخ هاعم تعامللإ وأ شاتطوإلخر يكتحر, سقاطإ دييؤ قد. بحذر شاتطوإلخر مع تعامل●

:إلطابعة في خرأ تلف يأ عقوو وأ إلطابعة من إلحبر بسرت نعلم يلي بما فقم إلطابعة، نقلب متقو نتك ذإإ●

.إلطابعة فصل بلق يةلخإلدإ كةإلحر إتصوأ يعجم قفتوت حتى تظرنإ). إلطاقة رز(  على إلضغط يقطر عن إلطابعة يلغشت يقافإ من كدتأ–

.تةبثحم شاتطوإلخر كتر من كدتأ–

.نهم يإلعلو ءإلجز وأ تهممقد وأ تهخرمؤ وأ بهنجا على ضعهو يتم لاأ يجبو توسسم سطح قفو ثابت وهو إلطابعة نقل يتم نأ يجب–

 إلطابعة يلغشت قفتو لا. إلحبر نظامب إرضرأ لحاقإ وأ ضافيإ حبر تخدإمسسإ يةلإحتما نبجتلو باعةطلإ دةجو شاكلم نبجتل ممكن قتو بقرأ في دةمفقو شاتطوخر يأ يتبثت عادةبا HP نصحكت:يهبنت
.دةمفقو شاتطوإلخرو

).إفقةتوم وأ( يةلصأ HP شاتطوخر يبكبتر وقم تمرسسلمإ إلحبر مدإدإ نظام لزأ باعة،طلإ نافئتسسلا. تمرسسلمإ إلحبر مدإدإ نظمةأ مع تخدإمسسللا مصممة غير إلطابعة هذه:ملاحظة
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 جديدة شةطوخر دخلأ ذلك، ثحدو حالة في. إلطابعة شلف لىإ منها إلحبر نفاد بلق شاتطوإلخر ئةبعت عادةإ ديتؤ قد. منها إلحبر نفاد يتم حتى إلحبر شاتطوخر تخدإمسسلا إلطابعة هذه متحصُ:ملاحظة
.باعةطلإ تابعةلم) إفقةتوم شةطوخر وأ HP من يةلصأ شةطوخر ماإ(

صلة ذإت يعضإمو

ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص●

فقط دإءسولإ شةطوإلخر تخدإمسسبا باعةطلإ ندع حتى إلملون إلحبر بعض تخدإمسسإ يتم
يانةصل إلحبر بعض تخدإمسسإ يتم ذلك، مع. إلمماثلة إدإلمو من هاغيرو رإلصوو ندإتتسلمإ باعةطل عام شكلب شاتطوإلخر حبر تخدمسسي. إلحبر نفثب باعةطلإ إءجرإ ندع قإلطر من بالعديد إلحبر تخدإمسسإ يتم  
 إنقرو www.hp.com/go/learnaboutsupplies رز إلحبر، تخدإمسسإ لحو ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو. إلحبر من نةيعم يةكم بخرتت كما إلحبر؛ بقايا بعض بقىتو باعة؛طلإ سأر

.)إلصفحة في بلدلإ تحديد رز تخدإمسسبا تكقطنم/بلدك تحديد لىإ تاجتح قد. (HP حبر على

ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص
.بالطابعة تحكملإ حةلو من وأ إلطابعة برنامج من يةتقديرلإ إلحبر توياتسسم من كدتألإ يمكن

إلطابعة في تحكملإ حةلو خلال من ةإلمقدر إلحبر توياتسسم لفحص

.ةإلمقدر إلحبر توياتسسم لفحص) إلحبر(  إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من▲

 في بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ إلحبر، ىتوسسم إنخفاض نشأب تحذير سالةر بالكقتسسإ حالة في. فقط يططختلإ إضغرلأ إتتقدير إلحبر توياتسسم نشأب إلمؤشرإتو بيهاتنتلإ فرتو: :ملاحظة
.بذلك تكبلمطا تتم نأ لىإ شاتطوإلخر بدإلتسإ يكلع يجب لا. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح إتخيرتأ نبجتل يدك لناوتم

.فرتوي لا نهأ وأ يققد غير إلحبر ىتوسسم مؤشر يكون فقد ى،خرأ طابعة في تخدإمهاسسإ تم شةطوخر وأ ها،عينصت عادةإ وأ ملئها عادةإ تمت شةطوخر يتبثت حالة في ::ملاحظة

 إلتي باعة،طلإ سؤور يانةص وفي باعةطلل شاتطوإلخرو إلطابعة هيزجتب ميقو إلذي ئة،يتهلإ إءجرإ في ذلك في بما تلفة،لمخإ قإلطر من بالعديد باعةطلإ إءجرإ في شاتطوإلخر من حبر تخدإمسسإ يتم:ملاحظة
/www.hp.com/go إجعر مات،إلمعلو من يدلمز. تخدإمهاسسإ بعد شةطوإلخر في للحبر بقايا بعض بقىت ذلك، لىإ ضافةبالا. إمير ما على إلحبر يابسسنإو يفةظن باعةطلإ تحاتف على بالحفاظ متقو

inkusage .

شاتطوإلخر بدإلتسإ

. HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةإ برنامج إجعر تخدمة،سسلمإ إلحبر ماتتلزسسم يرتدو عادةإ لحو ماتمعلو على لللحصو:ملاحظة

.إلحبر شاتطوخر طلب إجعر للطابعة، بديلة شاتطوخر دجوو عدم حالة في

.نإلأ فقط يةنكليزإلا باللغة HPلـ يبإلو قعإلمو من إءجزإلأ بعض تاحةإ تتم: :ملاحظة

.ناطقلمإ/بلدإنلإ كل في شاتطوإلخر كافة فرتوت لا:ملاحظة

 إلطابعة يلغشت قفتو لا. إلحبر نظامب إرضرأ لحاقإ وأ ضافيإ حبر تخدإمسسإ يةلإحتما نبجتلو باعةطلإ دةجو شاكلم نبجتل ممكن قتو بقرأ في دةمفقو شاتطوخر يأ يتبثت عادةبا HP نصحكت:يهبنت
.دةمفقو شاتطوإلخرو

شاتطوإلخر بدإلتسلا

.إلطابعة يلغشت من كدتأ.١

ARWW فقط إلسودإء إلخرطوشة باسستخدإم إلطباعة عند حتى إلملون إلحبر بعض إسستخدإم يتم ٩٤
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.شةطوإلخر لىإ لصوإلو باب تحفإ.٢

.إصلةإلمو بلق باعةطلإ بةعر كةحر قفتوت حتى تظرنإ:ملاحظة

.تحةفلإ من هالزأ ثم ها،يرتحرل شةطوإلخر من ماميإلأ ءإلجز على إضغط.٣

.ةبوعلإ من إلجديدة شةطوإلخر جخرأ.٤

.تحةفلإ في حكامبا تقرسست حتى غةإلفار تحةفلإ في شةطوإلخر إدفع ساعدتك،لم نةإلملو وفإلحر تخدإمسسبا.٥

.تحةفلإ على دجوإلمو فإلحر مع شةطوإلخر على إلملون فإلحر تطابق من كدتأ

.هالبدإتسبا متقو إلتي شاتطوإلخر من لكل 5 لىإ 3 إتخطو ركر.٦

.شةطوإلخر لىإ لصوإلو باب غلقأ.٧

٩٥ إلخرطوشات مع إلتعامل   ٧ إلفصل ARWW



إلحبر شاتطوخر طلب
 في نتنترإلا عبر شاتطوإلخر طلب يةنمكاإ إعتماد يتم لا.) فقط يةنجليزإلا باللغة HP يبو قعمو من إءجزإلأ بعض فرتوت إلحالي، قتإلو في. ( www.hp.com لىإ تقلنإ إلحبر، شاتطوخر لطلب
 صفحة ةزيار نككيم ذلك لىإ ضافةبالا. قسوت قائمة باعةطو محلي محل على رثوعلإو هاتفلإ عبر إلطلب عن ماتمعلو بلدإنلإ من للعديد نفا ذلك، مع. ناطقلمإ/بلدإنلإ يعجم

www.hp.com/buy/supplies تجاتنم إءشر لحو ماتإلمعلو على لللحصو HP بلدك في.

:يةلتالإ ماكنإلأ في باعةطلإ شةطوخر رقم على رثوعلإ نككيمو. فقط تخدمهاسست إلتي إلحبر شةطولخر إلمطابق شةطوإلخر رقم نفس هال إلتي بديلةلإ شاتطوإلخر تخدإمسسإ

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدلمز .إلحبر ياسقم قفو إنقر ،تجنلمإ ماتمعلو في ثم إتدوإلأ يببوتلإ علامة قفو نقرلبا ن،رإلمضم يبإلو ملقم في●

).إلطابعة يرتقار همف إجعر( إلطابعة حالة يرتقر في●

.هالبدتست إلتي باعةطلإ شةطوخر على إلملصق في●

.إلملصقة بطاقةلإ ضعمو تحديدل إلحبر شةطوخر لىإ لصوإلو باب تحفب قم. إلطابعة دإخل ملصقة بطاقة على●

.نفصلم شكلب إءشرلل إلطابعة مع تيتأ إلتي يةلوإلأ حبر شةطوخر فرتوت لا:ملاحظة

باعةطلإ ماتتلزسسم ينتخز
.تخدإمهاسسإ عدم ندع يحصح شكلب إلطابعة يلغشت يقافإ من كدتأ شات،طوللخر حالة فضلأ لضمان ذلك، مع. يلةطو ةلفتر إلطابعة دإخل شةطوإلخر كتر يمكن

. إلطابعة يلغشت يقافإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

يةهولإ هولةمج تخدإمسسالا ماتمعلو ينتخز
 إلتيو إلطابعة، تخدإمسسإ عن ماتإلمعلو من يةهولإ هولةمج دةمحدو عةمجمو يعمجتب هذه ةإلذإكر قاقةر متقو ذلك، لىإ ضافةبالا. هالعم في إلطابعة ساعدت ةذإكر قاقةر إلطابعة في تخدمةسسلمإ HP شاتطوخر تضمنت
.تخدمةسسلمإ باعةطلإ ضاعوأو باعةطلإ إرتكر معدلو إلصفحات، يةطغت شة،طوإلخر تخدإمسسبا باعتهاط تم إلتي إلصفحات عدد: يلي ما تضمنت قد

 يأ يةهو فةلمعر هالتعماسسإ يمكن ماتمعلو على شاتطوللخر ةإلذإكر قاقةر من هاعجم يتم إلتي ياناتبلإ يتوتح لا. باعةطلبا إلخاصة نائعملا حاجات تلبيل يةلبقتسسلمإ إلطابعات تصميم في HP ماتإلمعلو هذه ساعدت
.به إلخاصة إلطابعة وأ شةطوإلخر تخدمسسي تخدمسسم وأ يلعم

 تتم).  HP Planet :www.hp.com/recycle كاءشر( HPبـ إلخاص إلمجاني يرتدولإ عادةإو جاعرإلا برنامج ضمن جعةإلمر شاتطوخر في دةجوإلمو ةإلذإكر قاقاتر من نةيع HP تجمع
 .ياناتبلإ هذه لىإ لصوإلو من شةطوإلخر هذه يرتدو عادةإ على هاساعدو إلذين HP كاءشر تمكني قد كذلك. إلقادمة HP طابعات سينتح جلأ من إسستهادرو نةيعلإ هذه من ةإلذإكر قاقاتر إءةقر

 من بالرغم. للعمل قابلة غير قاقةإلر جعل نككيمف مات،إلمعلو هذه لىإ لصوبالو سماحلإ في غبتر لم ذإإ. ةإلذإكر قاقةر عن هولةمج ماتمعلو لىإ لصوإلو من تمكني قد شةطوإلخر زتهبحو تكون ثالث فطر يأ
.HP طابعة في شةطوإلخر تخدإمسسإ يمكن لا للعمل، قابلة غير قاقةإلر جعل بعد ذلك،

 .إلطابعة تخدإمسسإ بمدى إلخاصة ماتإلمعلو جمع على ةإلذإكر قاقةر ةقدر يقافإ خلال من ذلكو ليهاإ لصوإلو قابلة غير ماتإلمعلو هذه جعل نككيمف هولة،لمجإ ماتإلمعلو هذه فيرتو نشأب إلقلق ركساو ذإإ

تخدإمسسالا ماتمعلو يفةظو يلطعتل

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

.يلهغشت يقافلا يةهولإ هولةلمجإ تخدإمسسالا ماتمعلو ينتخز إلمس ثم ، يلاتضفت إلمس.٢

ياتضإإفتر تعادةسسإ إجعر نع،صملل يةضإالافتر عدإدإتإلا تعادةسسإ يةفيك لحو ماتإلمعلو من يدللمز. نعصملل يةضإالافتر عدإدإتإلا تعادةسسإ يكلع يجب تخدإم،سسالا ماتمعلو يفةظو يلغشتل:ملاحظة  
.يةلصإلأ نعصإلم عدإدإتإو

.إلطابعة تخدإمسسإ ماتمعلو يعمتج على ةإلذإكر قاقةر ةقدر يلطعتب HP طابعة في شةطوإلخر تخدإمسسإ تابعةم يمكن:ملاحظة
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شاتطوبالخر إلخاصة إلضمان ماتمعلو
 ساءةإ وأ تجديدها وأ هاعينصت وأ ئتهابعت عادةإ تمت إلتي HP حبر تجاتنم إلضمان هذإ شملي لا. اًيصصخ له إلمصمم HP باعةط جهاز في تجنلمإ تخدإمسسإ حالة في HP شةطوبخر إلخاص إلضمان يسري
.بها بثعلإ وأ تخدإمهاسسإ

.هرش/نةسس يقسسنتب تجنلمإ على إلضمان إنتهاء تاريخ على رثوعلإ يمكن. إلضمان ةفتر تهنت ولم نفذي لم HP حبر نأ طالما تجنلمإ على إلضمان يسري إلضمان ةفتر خلال

٩٧ إلخرطوشات مع إلتعامل   ٧ إلفصل ARWW



بكةسشلإ عدإدإ٨

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز). EWS وأ إلمضمن يبإلو خادم( للطابعة يةسسيئإلر إلصفحة من يةفضاإ تقدمةم عدإدإتإ فرتوت

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

ًايكلسلا للاتصال إلطابعة عدإدإ●

بكةسشلإ عدإدإتإ ييرغت●

Wi-Fi Direct تخدإمسسإ●

ًايكلسلا للاتصال إلطابعة عدإدإ
بدإيةلإ بلق●

يةكلسإللا تككبسش في إلطابعة عدإدإ●

إلاتصال عنو ييرغت●

إللاسلكي إلاتصال تبرخإ●

للطابعة يةكلسإللا مكاناتإلا يقافإ وأ يلغشتب قم●

إلاتصالو بكةسشلإ شاكلم إجعر بالطابعة، بالاتصال تعلقةم شكلاتم ريأ تكجهإو ذإإ:ملاحظة

). HP Wireless Printing Center ( www.hp.com/go/wirelessprinting ةبزيار قم ،ًياكلسلا إلطابعة تخدإمسسإو عدإدإ لحو ماتإلمعلو من يدللمز:يحملت

بدإيةلإ بلق

:يلي مما كدتأ

.نتيثرإ كابل تخدإمسسبا إلاتصال بكةسشب إلطابعة إتصال عدم●

.إمير ما على هالعمو يةكلسإللا بكةسشلإ عدإدإ●

).subnet( بكةسشلإ نفس في تخدمهاسست إلتي تريوبكملإ ةجهزأو إلطابعة دجوو●

:بها إلخاصة ورإلمر كلمة و) SSID( يةكلسإللا بكةسشلإ فرمعر دخالإ نكم طلبحي قد إلطابعة، يلصتو ندع

●SSID بك إلخاصة يةكلسإللا بكةسشلإ إسم هو.

 تاحفم وأ WPA ةبارع يةكلسإللا تككبسش تخدمسست قد ب،إلمطلو إلحماية ىتوسسم على إًإعتمادو. بذلك نكم ذنإ ندو يةكلسإللا تككبسشب إلاتصال من ينخرإلأ نعتمف يةكلسإللا ورمر كلمة ماأ●
WEP.

.بهنبجا وأ إللاسلكي جهإلمو خلف عليها رثوعلإ نككيم ًياناحفأ يةكلسإللا تككبسش عدإدإ نذم إلحماية ورمر تاحفم وأ بكةسشلإ إسم تغير لم ذإإو

 هذه على رثوعلإ من تمكنت لم ذإإ. إللاسلكي جهإلمو وأ تريوبكملإ مع بها ودتز إلتي إلوثائق إجعر مات،إلمعلو هذه تذكر يكلع تعذر ذإإ وأ إلحماية ورمر تاحفم وأ بكةسشلإ إسم على رثوعلإ من تمكنت لم ذإإ
.يةكلسإللا بكةسشلإ لك عدأ بالذي وأ بكةسشلإ ولسؤبم فاتصل ه،ذكر بقسس ما بعد حتى ماتإلمعلو

يةكلسإللا تككبسش في إلطابعة عدإدإ

.إللاسلكي إلاتصال عدإدلا إلطابعة في تحكملإ حةلو شاشة من إللاسلكي إلاتصال عدإدإ معالج تخدمسسإ

ARWW لاسلكيًا للاتصال إلطابعة إعدإد ٩٨

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


.بدإيةلإ بلق في إلقائمة خلال من تقلنإ تابعة،لمإ بلق:ملاحظة

).إللاسلكي إلاتصال(  إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

). )عدإدإتإلا( Settings(   إلمس.٢

).إللاسلكي عدإدإتإ( Wireless Settings إلمس.٣

.Wi-Fi Protected Setup وأ إللاسلكي عدإدإلا معالج إلمس.٤

.عدإدإلا يةلعم تماملا شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ.٥

.بك إلخاصة يةكلسإللا إلاتصال بكةسش على إلطابعة عدإدلا إلاتصال عنو ييرغت في دةإرإلو شادإترإلا بعتفا ،USB إتصال ثلم إلاتصال، قطر من تلفةمخ يقةطر عبر إلطابعة تخدمسست بالفعل نتك ذإإ

إلاتصال عنو ييرغت

).لاسلكي إتصال لىإ USB إتصال من ثاللمإ يلبس على( إلاتصال عنو تعديلل إلبرنامج تخدإمسسإ نككيم بكة،سشلبا وأ تريوبكملبا إلطابعة يلكصتوو HP برنامج تكيبثت بعد

.للطابعة يةكلسإللا مكاناتإلا يلغشت يقافإ لىإ نتيثرإ كابل يلصتو دييؤ:ملاحظة

)Windows يلغشتلإ نظام( لاسلكي إتصال لىإ نتيثرإلا عبر إتصال من ييرغتلل

.إلطابعة من Ethernet بلك إلةزبا قم.١

.يةكلسإللا تككبسش في إلطابعة عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إللاسلكي إلاتصال إءجرلا إللاسلكي عدإدإلا معالج يلغشت.٢

 )Windows يلغشتلإ نظام( يةكلسلا بكةسش لىإ USB يقطر عن إلاتصال من ييرغتلإ

.بدإيةلإ بلق في إلقائمة خلال من تقلنإ تابعة،لمإ بلق

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

.إتدوإلأ على إنقر.٢

.إمجإلبرو هازلجإ عدإدإ على إنقر.٣

.شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإ. يةكلسلا لىإ USB عبر تصلةم طابعة يلتحو حدد.٤

 )OS X يلغشتلإ نظام( يةكلسلا بكةسش لىإ USB يقطر عن إلاتصال من ييرغتلإ

بك إلخاصة يةكلسإللا بكةسشلبا إلطابعة يلصتو.١

.إلطابعة هذهل إللاسلكي إلاتصال لىإ إمجإلبر إتصال ييرغتل hp.com.123 تخدمسسإ.٢

.إللغات يعمبج قعإلمو هذإ فرتوي لا قد إلحالي، قتإلو في. يدإلمز فةلمعر نتنتربالا للاتصال ناه إنقر. لاسلكي إتصال لىإ USB إتصال من ييرغتلإ يقةطر عن يدإلمز على فتعر

)Windows يلغشتلإ نظام( USB وأ Ethernet إتصال لىإ لاسلكي إتصال من ييرغتلل

.بالطابعة Ethernet بلك وأ USB بلك يلصتوب قم●
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)OS X يلغشتلإ نظام( USB وأ Ethernet إتصال لىإ لاسلكي إتصال من ييرغتلل

. نظاملإ يلاتضفت تحفإ.١

. طابعاتو ماسحات على إنقر.٢

.إلحالي يلصتولل إًدجومو كان ذإإ إلفاكس، دخاللا بةسسنلبا إءجرإلا نفس رركر. إلقائمة سفلأ-  على إنقرو سريإلأ ءإلجز في تكعبطا حدد.٣

.Ethernet وأ USB بلك تخدإمسسبا بكةسشلإ وأ تريوبكملبا إلطابعة لرصو.٤

.ساريلإ على إلطابعات قائمة سفلأ دةجوإلمو+  قفو إنقر.٥

.إلقائمة من إلجديدة إلطابعة حدد.٦

.تخدإمسسإ ثقةبنلمإ إلقائمة من إلطابعة إزطر إسم إختر.٧

.ضافةإ على إنقر.٨

إللاسلكي إلاتصال تبرخإ

 ذإإ. IP إننوعو )MAC( ةجهزإلأ إننوعو إلطابعة حالة عن ماتمعلو إللاسلكي إلاتصال ماتمعلو صفحة فرتو. إللاسلكي إلطابعة إتصال عن ماتمعلو على لللحصو إللاسلكي إلاتصال بارتخإ صفحة بعطإ
يلصتفا بارتخالا يرتقر ضيعر بكة،سشب إلطابعة إتصال حالة في. يةكلسإللا بارتخإ يرتقر في يةصيخشت ماتمعلو تجدسسف لاسلكي، إتصال شاءنإ محاولة شلتف ذإإ وأ إللاسلكي إلاتصال في شكلةم ناكه كانت  
.بكةسشلإ عدإدإتإ عن

إللاسلكي إلاتصال بارتخإ يرتقر باعةط

 إلمس ثم ،)إللاسلكي إلاتصال رز(  إلمسو ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

 )Settings )عدإدإتإلا( .(

.يرتقارلإ باعةط إلمس.٢

.إللاسلكي إلاتصال بارتخإ يرتقر إلمس.٣

للطابعة يةكلسإللا مكاناتإلا يقافإ وأ يلغشتب قم

.إللاسلكي إلاتصال ةميز يلغشت ندع إلطابعة في تحكملإ حةبلو رقزإلأ باحصإلم يضيء

.إللاسلكي إلاتصال ءضو إنطفاءو يةكلسإللا مكاناتإلا يقافإ لىإ يةئتلقا رةبصو بالطابعة نتيثرإ كابل يلصتو دييؤ:ملاحظة

 إلمس ثم ،)إللاسلكي إلاتصال رز(  إلمسو ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

 )Settings )عدإدإتإلا( .(

.إللاسلكي إلاتصال عدإدإتإ إلمس.٢

.هاليغشت يقافإ وأ هاليغشتل يةكلسإللا إلمس.٣

بكةسشلإ عدإدإتإ ييرغت
يةضإالافتر إتيارلخإ تعادةسسإ بكة،سشلإ عدإدإتإ ييرغتو ضعر ذلك في بما. بكةسشلإ ةدإرإ مهام من عةنوتم يلةكشت يذفنتو تهدإرإو للطابعة إللاسلكي إلاتصال عدإدإ بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو لك يحتت  
.يلهغشت يقافإ وأ إللاسلكي سالرإلا يلغشت بكة،سشلل

إبةبولإ و ،IP عدإدإتإ و صلة،إلو عةسر عدإدإتإ تضمنت هي و( اًتقدمم اًتخدمسسم نتك ذإإ لاإ عدإدإتإلا هذه بعض تغير لاأ يكلع يجب ذلك، معو. تكحإر جلأ من بكةسشلإ عدإدإتإ فرتوت:يهبنت  
).إلحماية جدإر عدإدإتإ و ية،ضإالافتر

ARWW إلشسبكة إعدإدإت تغيير ١٠٠



بكةسشلإ عدإدإتإ باعةطل

:يلي مما إًإحدو نفذ

 ضلعر) نتيثرإ(  وأ) إللاسلكي إلاتصال(  إلمس. ‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من●

.بكةسشلإ ينتكو صفحة باعةطل باعةطلإ يلصتفا إلمس. بكةسشلإ حالة شاشة

 ينتكو يرتقر( إلمس ثم ، يرتقار إلمسو ،) عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من●

 ).بكةسشلإ

باطتالار عةسر بطضل

.تلقائي هو إضيالافتر يارلخإ. بكةسشلإ عبر ياناتبلإ بث عةسر ييرغت يمكن

).بكةسشلإ عدإدإ( إلمس ثم ،) عدإدإ(   إلمس ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

.تقدمةم عدإدإتإ إلمس.٢

.تقدمةم عدإدإتإ إلمس.٣

.باطتالار عةسر إلمس.٤

.بك إلخاصة بكةسشلإ ةجهزأ مع إفقتوي إلذي إلملائم يارلخإ إلمس.٥

IP عدإدإتإ ييرغتل

بكةسشلإ ناعق وأ IP إننوع ثلم( تلفةمخ عدإدإتإ تخدإمسسإ في غبتر نتكو ا،ًتقدمم اًتخدمسسم نتك ذإإ ذلك، معو. اًيئتلقا IP عدإدإتإ بطضب ميقوو تلقائي هو IP عدإدإتلا إضيالافتر IP عدإدإ  
.ًيدويا هاييرغت نككيم ،)يةضإالافتر ةارربعلإ وأ يةعإلفر

إبةبولإو يةعإلفر بكةسشلإ ناعق ثلم ىخرإلأ بةإلمطلو عدإدإتبالا إلطابعة ينتكو جهللمو ذلك يحتيو. ًولاأ تلقائيلإ ضعإلو تخدإمسسبا بةكشلبا إلطابعة يلصتوب يوصى ي،يدو IP إننوع عدإدإ بلق:يحملت  
.DNS إننوعو يةضإالافتر

.بالطابعة إلاتصال من بكةسشلإ مكونات تمكنت لا يت،بثتلإ يةلعم ناءثأ صالح غير IP إننوع دخالإ ندع. ًيدويا IP إننوع يينعت ندع بهتنإ:يهبنت

).بكةسشلإ عدإدإ( إلمس ثم ،) عدإدإ(   إلمس ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

.إللاسلكي إلاتصال عدإدإتإ وأ نتيثرإ عدإدإتإ إلمس.٢

.تقدمةم عدإدإتإ إلمس.٣

.IP عدإدإتإ إلمس.٤

.تابعةملل )إفقمو( OK إلمس. بكةسشلإ من إلطابعة إلةزإ لىإ IP إننوع ييرغت دييؤ نهبأ كتخبر سالةر  هرظت

:يةلتالإ عدإدإتللا بةإلمطلو ماتإلمعلو دخلأ ثم ،)ثابت( ييدو إلمس ،ًيدويا عدإدإتإلا ييرغتل.٥

●IP Address )إننوع IP(

يةعإلفر بكةسشلإ ناعق●

يةضإالافتر ةارربعلإ●

DNS إننوع●
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. تم إلمس ثم إت،ييرغتلإ دخلأ.٦

. )إفقمو( OK إلمس.٧

Wi-Fi Direct تخدإمسسإ
.دةجومو يةكلسلا بكةسشب للاتصال إلحاجة ندو ىخرإلأ يةكلسإللا ةجهزإلأ وأ يةحإللو إتتريوبكملإ وأ يةكإلذ إتفهولإ وأ تريوبكملإ ةجهرأ من من ًايكلسلا باعةطلإ نككيم ،Wi-Fi Direct تخدإمسسبا

Wi-Fi Direct تخدإمسسإ شادإترإ

.بإلمطلو إلبرنامج على يتويُ لإلمحمو هازلجإ وأ تريوبكملإ جهاز نأ من كدتأ●

.للطابعة HP إمجبر يتبثتب يامكق من كدتأ تر،يوبكم جهاز تخدمسست نتك ذإإ–

بكليطا ندماع) يةكلسإللا( Wireless حدد. إلطابعة برنامج يتبثتب قم ثم ،Wi-Fi Direct بـ ًولاأ فاتصل تر،يوبكملإ على HP طابعة برنامج يتبثتب قمت قد تكن لم ذإإ  
.إلاتصال عنو تحديدب إلطابعة برنامج

 على) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو رز مات،إلمعلو من يدللمز. إفقتوم باعةط يقبطت يتبثتب يامكق من كدتأف ،ًمحمولا إًجهاز تخدمسست نتك ذإإ–
 لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو عدم حالة في. www.hp.com/go/mobileprinting إننوعلإ على يبإلو
.ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/بلد في يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو

.تكعبطا في يعمل Wi-Fi Direct نأ كدتأ●

.Wi-Fi Direct إتصال نفس ةجهزأ سةخم لىإ يصل إلمحمولة ةجهزإلأو تريوبكملإ ةجهزأ من عدد تخدمسسي نأ يمكن●

.لاسلكي إتصال خلال من بكةسشب وأ USB كابل خلال من تريوبكم هازبج ماإ اًيضأ إلطابعة يلصتو ناءثأ Wi-Fi Direct تخدإمسسإ يمكن●

.نتنتربالا طابعة وأ لمحمو جهاز وأ تريوبكم جهاز يلصتول Wi-Fi Direct تخدإمسسإ يمكن لا●

Wi-Fi Direct يلغشتل

).Wi-Fi Direct(  إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

). )عدإدإتإلا( Settings(   إلمس.٢

.يلهغشتب وقم Wi-Fi Direct فالمس ، يلغشتلإ يقافإ حالة في يكون Wi-Fi Direct نأ شاشةلإ ضتعر ذإإ.٣

.إلمضمن يبإلو ملقم إجعر ،)EWS( إلمضمن يبإلو ملقم تخدإمسسإ لحو ماتإلمعلو من يدلمز. إلمضمن يبإلو ملقم خلال من Wi-Fi Direct يلغشت اًيضأ نككيم:يحملت

Wi-Fi Direct تدعم إلتي يةكلسإللا بكةسشلبا إلاتصال على قادر لمحمو جهاز من باعةطلل

.Google Play يقاتبطت جرتم من ضافيإلا إلمكون هذإ يلمتح نككيم. لإلمحمو كجهاز على HP باعةطلإ لخدمة ضافيإلا إلمكون من سخةن حدثأ يتبثتب قمت نكأ من كدتأ

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

.لإلمحمو هازلجإ مع ودةإلمز إلوثائق إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. لإلمحمو كجهاز على Wi-Fi Direct يلغشتب قم.٢
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.ندتسلمإ باعةطل يارلخإ حدد ثم ته،عباط مكانبالا يقبطت من ندتسلمإ حدد ل،إلمحمو كجهاز من.٣

.ةفرتولمإ إلطابعات قائمة هرظت

 و تكعبطا تحدد إلتي يدةإلفر فحرإلأ**  رتعد يثح(  DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX ثلم وضإلمعر Wi-Fi Direct إسم إختر تاحة،لمإ إلطابعات قائمة من.٤
XXXX لإلمحمو هازلجإ يلصتول) إلطابعة على دجوإلمو إلطابعة إزطر رقم هو.

 مزر دخلأ بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو على PIN مزر ضعر حالة في. بالطابعة للاتصال بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ا،ًيئتلقا بالطابعة لإلمحمو هازلجإ تصلي لم ذإإ
PIN لإلمحمو هازلجإ من.

.باعةطلإ إلطابعة بدأت نجاح،ب بالطابعة لإلمحمو هازلجإ إتصال ندع

Wi-Fi Direct يدعم ولا ية،كلسلا بكةسشب إلاتصال على قادر لمحمو جهاز من باعةطلل

 إننوعلإ على يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو رز مات،إلمعلو من يدللمز. لإلمحمو كجهاز مع إفقتوم باعةط يقبطت يتبثتب قمت نكأ من كدتأ
www.hp.com/go/mobileprinting .قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو عدم حالة في HP Mobile Printing

.ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/بلد في يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط(

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

.لإلمحمو هازلجإ مع ودةإلمز إلوثائق إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. لإلمحمو كجهاز في إللاسلكي إلاتصال يلغشتب قم.٢

.Wi-Fi Direct تخدإمسسإ من تمكنت فلن إللاسلكي، إلاتصال يةصخا يدعم لا إلإلجو كجهاز كان ذإإ:ملاحظة

يةكلسإللا بكاتسشلإ قائمة من Wi-Fi Direct HP إسم إختر. نةخسا نقطة وأ جديدة لاسلكي إتصال بكةسشب للاتصال يعيبطلإ إءجرإلا تخدمسسإ. جديدة بكةسشب إتصل ل،إلمحمو هازلجإ من.٣  
).إلطابعة على دجوإلمو إزإلطر هو XXXXو تكعبطا فرتعر إلتي يدةإلفر فحرإلأ هي**  يثح( DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX ثلم وضةإلمعر

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

.ندتسلمإ بعطإ.٤

)Windows يلغشتلإ نظام( ًايكلسلا إلاتصال على قادر تريوبكم جهاز من باعةطلإ

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

.تريوبكملإ جهاز مع ودةإلمز إلوثائق إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. تريوبكملبا Wi-Fi إللاسلكي إلاتصال بكةسش يلغشتب قم.٢

. Wi-Fi Direct ةميز تخدإمسسإ من تمكنت فلن ،Wi-Fi يةنقت يدعم لا تريوبكملإ كان ذإإ:ملاحظة

يةكلسإللا بكاتسشلإ قائمة من Wi-Fi Direct HP إسم إختر. نةخسا نقطة وأ جديدة لاسلكي إتصال بكةسشب للاتصال يعيبطلإ إءجرإلا تخدمسسإ. جديدة بكةسشب إتصل تر،يوبكملإ من.٣  
).إلطابعة على دجوإلمو إزإلطر هو XXXXو تكعبطا فرتعر إلتي يدةإلفر فحرإلأ هي**  يثح( DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX ثلم وضةإلمعر

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

يةلتالإ إتإلخطو بعتفا ،USB بلك إسطةبو تريوبكملإ هازبج هاليصتوو إلطابعة يبكتر تم ذإإ. يةكلسلا بكةسش خلال من تريوبكم هازبج تصلةم كانتو إلطابعة يتبثت تم ذإإ 5 رقم ةإلخطو لىإ تقلنإ.٤  
.Wi-Fi Direct إتصال تخدإمسسبا إلطابعة برنامج يتبثتل

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.أ

.إتدوإلأ على إنقر.ب

.جديدة طابعة يلصتو درحد ثم ،هازلجإ إمجبرو عدإدإ قفو إنقر.ج

.يةكلسلا لىإ USB عبر تصلةم طابعة يلتحو يارخ تحدد فلا ،Wi-Fi Direct لىإ إلاتصال يلتحو يدتر نتكو USB عبر إلطابعة يبكبتر قمت قد نتك ذإإ:ملاحظة

 .لاسلكي حدد ،إلاتصال إتيارخ إلبرنامج شاشة ضعر ندع.د
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.عليها رثوعلإ تم إلتي بالطابعات إلقائمة من بك إلخاصة HP طابعة حدد.ه

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ.و

.ندتسلمإ بعطإ.٥

)OS X يلغشتلإ نظام( ًايكلسلا إلاتصال على قادر تريوبكم جهاز من باعةطلإ

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

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

.Apple جهاز مع ودةإلمز إلوثائق إجعر, ماتإلمعلو من يدللمز

 إزإلطر هو XXXXو إلطابعة يفتعرل يدةإلفر فحرإلأ هي**  يثح( DIRECT-**-HP OfficeJet XXXX ثلم ،Wi-Fi Direct إسم إخترو Wi-Fi مزر قفو إنقر.٣
).إلطابعة على دجوإلمو

.بها تكبلمطا ندع ورإلمر كلمة دخلأ مان،إلأ يلعفت مع Wi-Fi Direct يلغشت حالة في

.إلطابعة ضفأ.٤

. نظاملإ يلاتضفت تحفإ.أ

. طابعاتو ماسحات على إنقر.ب

.ساريلإ على إلطابعات قائمة سفلأ دةجوإلمو+  قفو إنقر.ج

).ضافةإ( Add قفو إنقرو ،)إلطابعة إسم إربجو يمنإلأ دإلعمو في دةجومو" Bonjour" كلمة تكون( شفةتكإلم إلطابعات قائمة من إلطابعة حدد.د

يعمبج قعإلمو هذإ فرتوي لا قد إلحالي، قتإلو في. Wi-Fi Direct عدإدإ لحو تعليماتلإ من يدللمز وأ نتنترإلا على صلاحهاإو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتسسإ إتيارلخ ناه إنقر   

.إللغات
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إلطابعة ةدإرإ إتدوأ٩

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

)Windows يلغشتلإ نظام( إتدوإلأ قندوص●

●HP Utility )يلغشتلإ نظام OS X(

إلمضمن يبإلو ملقم●

HP Web Jetadmin برنامج●

)Windows يلغشتلإ نظام( إتدوإلأ قندوص
.إلطابعة عن يانةصلإ ماتمعلو إتدوإلأ قندوص فريو

)إتدوإلأ قندوص( Toolbox تحفل

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

. إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ قفو إنقر.٢

.بك إلخاصة إلطابعة يانةص قفو إنقر.٣

HP Utility )يلغشتلإ نظام OS X(
.يبإلو قعبمو إلدعم ماتمعلو على لإلحصوو نتنترإلا عبر ماتتلزسسلمإ طلبو هازلجإ ةمعايرو إلطابعة عدإدإتإ ينتكول إتدوأ على HP Utility يتوتح

.إلمحددة للطابعة اًفقو HP Utility في تاحةلمإ إتإلميز تلفتخ:ملاحظة

نبجتل ناولكتم في بديلة حبر شةطوخر هيزتج تبرعفا إلحبر، توياتسسم إنخفاض لىإ إلمؤشرإت حدأ ةشارإ حالة في. فقط يططختلإ إضغرلأ إتتقدير إلحبر توياتسسم نشأب إلمؤشرإتو إتتحذيرلإ فرتو  
.بولةقم غير باعةطلإ دةجو بحصت نأ لىإ إلحبر شاتطوخر بدإلتسإ يجب لا. باعةطلإ ياتلعم في تملةمح إتخيرتأ

.ثابتلإ صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في  يقاتبطتلإ مجلد في دجوإلمو HP مجلد في HP Utility على تينمر إنقر

إلمضمن يبإلو ملقم
.بك لخاص تريوبكملإ خلال من هازلجإ ةدإرإو عدإدإتإلا ييرغتو إلحالة ماتمعلو ضلعر) EWS( بالطابعة إلخاص نرإلمضم يبإلو خادم تخدإمسسإ نككيم بكات،سشلإ حدىبا إلطابعة تصلت ندماع

.هاييرغتو عدإدإتإلا بعض ضلعر سر لكلمة تاجتح قد:ملاحظة

.إلحالة هذه في إتإلميز بعض تاحت لا ذلك، مع. نتنتربالا إتصال دجوو نبدو تخدإمهسسإو نرإلمضم يبإلو ملقم تحف نككيمو:ملاحظة

باطتالار يفتعر ملفات لحو●

إلمضمن يبإلو خادم تحف●

إلمضمن يبإلو ملقم تحف تعذر●

إنلوإلأ تخدإمسسإ يديقت●
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باطتالار يفتعر ملفات لحو

 على. إلقادمة تكزيار ندع كتريوبكم على فتعرلإ من EWS إلملفات هذه تمكن. تصفحلإ خلال ثابتلإ صإلقر في) باطتالار يفتعر ملفات( للغاية ةصغير يةرصن ملفات) EWS( إلمضمن يبإلو ملقم كيتر
 ملفات بعض ينتخز يتم. يةلتالإ ةإلمر في EWS لىإ صولكو ندع إللغة بهذه إلصفحات ضعر يتم يثبح ةتارلمخإ إللغة رُّتذك في باطتالار يفتعر ملف ساعدي فسوف ،EWS لغة نتركو ذإإ ثال،لمإ يلبس
.ًيدويا عليها ما سحم يتم حتى تريوبكملإ جهاز على) للعملاء محددة يلاتضفت ينتخزب متقو إلتي باطتالار يفتعر ملفات( باطتالار يفتعر

ضتعرسسلمإ تخدإمسسإ اًيضأ يمكن. هاضفر وأ منها ملفات لبوقب إرإلقر لك تاحي يثح إلملفات هذه يكلع ضتعر ندماع نبهكيل نهيتكو نككيم كما, باطتالار يفتعر ملفات يعجم بلقيل ضتعرسسلمإ ينتكو نككيم  
.فيها بغوإلمر غير باطتالار يفتعر ملفات إلةزلا

:يةلتالإ إتإلميز من كثرأ وأ إحدةو تعطل فسوف باط،تالار يفتعر ملفات يلطعت تإختر ذإإ ك،هازلج

عدإدإلا معالجات بعض تخدإمسسإ●

EWS ضتعرسسم لغة عدإدإ رُّتذك●

يةسسيئإلر إلصفحة EWS صفحة يصخشت●

.يبإلو ضتعرسسم خلال من تاحةلمإ إلوثائق إجعر ها،فحذو باطتالار يفتعر ملفات ضعر قطر لحو ماتمعلوو باطتالار يفتعر ملفاتو يةصإلخصو عدإدإتإ ييرغت يقةطر لحو ماتمعلو على للاطلاع

إلمضمن يبإلو خادم تحف

.Wi-Fi Direct وأ بكةسشلإ خلال من ماإ إلمضمن يبإلو ملقم لىإ لصوإلو نككيم

بكةسشلإ خلال من نرإلمضم يبإلو خادم تحفإ

.بكةسشلإ ينتكو صفحة باعةط يقطر عن وأ) نتيثرإ(  وأ) إللاسلكي إلاتصال(  بلمس بالطابعة إلخاص يفضإلم إسم وأ IP إلـ إننوع على فتعر.١

.IP إننوع لديها يكون نأ يجبو ما بكةسش على إلطابعة دجوو يجب:ملاحظة

.بك إلخاص تريوبكملإ على من تمدعم يبو ضتعرسسم في ذلكو للطابعة نهييعت تم إلذي يفضإلم إسم وأ IP إننوع تبكإ.٢

.http://123.123.123.123: يبإلو ضتعرسسم في تاليلإ إننوعلإ تبكفا ،123.123.123.123 هو IP إلـ إننوع كان ذإإ ثال،لمإ يلبس على

Wi-Fi Direct خلال من نرإلمضم يبإلو خادم تحفل

).Wi-Fi Direct(  إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

). )عدإدإتإلا( Settings(   إلمس.٢

.يلهغشتب وقم Wi-Fi Direct فالمس ، يلغشتلإ يقافإ حالة في يكون Wi-Fi Direct نأ شاشةلإ ضتعر ذإإ.٣

 DIRECT-**-HP OfficeJet: ثاللمإ يلبس على باسم، Wi-Fi Direct بالاتصال وقم عن إبحثو إللاسلكي، يةصخا يلغشتب قم ل،إلمحمو هازلجإ وأ إللاسلكي تريوبكملإ من.٤
XXXX  )و للطابعة فةرإلمعر يدةإلفر فحرإلأ هي**  يثح XXXX إلطابعة على دجوإلمو إلطابعة إزطر رقم هو.(

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

.http://192.168.223.1: تاليلإ إننوعلإ تبكإ بك، إلخاص تريوبكملإ جهاز على دجوإلمو مإلمدعو يبإلو تصفحم في.٥
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إلمضمن يبإلو ملقم تحف تعذر

بكةسشلإ عدإدإ إفحص

.بكةسشلبا هازلجإ يلصتول crossover كابل وأ هاتف سلك تخدإمسسإ عدم من كدتأ●

.بالطابعة بكةسشلإ كابل يلصتو حكامإ من كدتأ●

.يحصح نحو على بها إلخاص جهإلموو لإلمحوو بكةسشلإ رمحو عمل من كدتأ●

تريوبكملإ إفحص

.إلطابعة بها تصلت إلتي بكةسشلإ نفسب تخدمسسلمإ تريوبكملإ إتصال من كدتأ●

يبإلو ضتعرسسم إفحص

 .نظاملإ باتلطتم دنىأ نتنترإلا تصفحم يفاءتسإ من كدتأ●

.يبإلو ضتعرسسم مع ةفرتولمإ إلوثائق إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. عدإدإتإلا هذه يقافإ بجر نت،نتربالا للاتصال ما يلكو ملقم عدإدإتإ يبإلو ضتعرسسم تخدإمسسإ حالة في●

 .يبإلو ضتعرسسم مع ةفرتولمإ إلوثائق إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. لديك يبإلو ضتعرسسم في باطتالار يفتعر ملفاتو JavaScript تمكين من كدتأ●

بالطابعة إلخاص IP إننوع من كدتأ

.للطابعة IP إننوع صحة من كدتأ●

 وأ) إللاسلكي إلاتصال(  إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو فمن للطابعة، IP إننوع فةلمعر

).نتيثرإ( 

 إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو فمن بكة،سشلإ ينتكو صفحة باعةطب للطابعة IP إننوع على لللحصو

).بكةسشلإ ينتكو يرتقر( إلمس ثم ، يرتقار إلمسو ،) عدإدإ(  

 جهللمو IP إننوع يكون قد ثال،لمإ يلبس على. جهللمو IP إننوع يقسسنت بالطابعة إلخاص IP إننوع يقسسنت شابهي نأ يجب. صالح بالطابعة إلخاص IP إننوع نأ من كدتأ●
.10.0.0.5 وأ 192.168.0.5 للطابعة IP إننوعو 10.0.0.1 وأ 192.168.0.1

.بكةسشلبا إلطابعة إتصال يتم لن ،0.0.0.0 وأ XXX.XXX.169.254 بهسشي بالطابعة إلخاص IP إننوع كان ذإإ

إتدوأو ماتمعلو يبإلو قعمو فريو.  www.support.hp.com على نتالانتر عبر HP دعم قعمو ةزيار نككيم ،Windows نظامب يعمل تريوبكم جهاز تخدمسست نتك ذإإ:يحملت  
.شائعةلإ إلطابعة شاكلم من إلعديد يححصت في ساعدتكم نككيم ساعدةم

إنلوإلأ تخدإمسسإ يديقت

 ذوناتأ ىتوسسم سبح إنلوبالأ باعةطلإ يديقت وأ مادي،إلر جتدر وأ إنلوبالأ باعةطلإ مهام يعجم باعةط تحديد نككيم. تكمظنم دإخل إنلوبالأ باعةطلإ ماتتلزسسم تخدإمسسإ ةدإرلا ةإلميز هذه تخدمسسإ
.تخدمسسلمإ

EWS في ةإلميز ينتكول

.إلمضمن يبإلو خادم تحف إجعر مات،إلمعلو من يدللمز). EWS( نرإلمضم يبإلو ملقم تحفإ.١

.إنلوإلأ تخدإمسسإ يديقت على إنقر ثم ،باعةطلإو سخنلإ عدإدإتإ على إنقر ،عدإدإتإ يببوتلإ علامة على إنقر.٢

.يقبطت على إنقر ثم بة،إلمطلو إتيارلخإ حدد.٣
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HP Web Jetadmin برنامج
سلمرو ظائفإلو تعددةم ةجهزأو طابعات ذلك في بما يةلعبفا بكةسشلبا تصلةلمإ HP ةجهزأ من إسعةو عةمجمو ةدإرلا إئدةر يةعناص دإةأ عدحتو إئزجو على ةحائز دإةأ HP Web Jetadmin دإةإلأ  
 فيرتو في ساعدتكم يقطر عن إلعمل يةجتانإ من إلنهاية في يدتزو — بعد عن يرتصولإو باعةطلإ ئةيب مينتأو صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسإو يانةصو بةقإمرو يتبثتب يدحإلو رإلز هذإ لك سمحي. قميإلر
.إتكتثمارسإ حمايةو يفلتكالإ في تحكملإو قتإلو

 ملاحظات وأ ثاتيتحدلإ عن يدإلمز تعلمل www.hp.com/go/webjetadmin رز. إلمحددة تجنلمإ إتلميز إلدعم فرتول ريدو شكلب ةفرتوم HP Web Jetadmin ثاتيتحد تكون
.إلدعم وثائق وأ صدإرإلا
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شكلةم حل١٠

جةدرحإلم إلدعم خدمات حدىبا تعانةسسالا بفجر شكلة،لمإ حل في إحاتالاقتر هذه همست ولم يحصح غير نحو على تعمل بك إلخاصة إلطابعة كانت ذإإ. شائعة شاكللم ًحلولا سمقلإ هذإ في دةإرإلو ماتإلمعلو فرتو  
.ساعدةلمإ على لللحصو HP دعم خدمة في

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

رقإلو تغذية شاكلمو رقإلو شارنحإ●

باعةطلبا تعلقةم شاكلم●

سخنلإ شاكلم●

إلضوئي سحلمإ شاكلم●

إلفاكس شاكلم●

إلاتصالو بكةسشلإ شاكلم●

إلطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم●

بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو من ساعدةلمإ على لللحصو●

إلطابعة يرتقار همف●

يبإلو خدمات إسطةبو شاكللمإ حل●

إلطابعة يانةص●

يةلصإلأ نعصإلم عدإدإتإو ياتضإإفتر تعادةسسإ●

HP دعم خدمة●

رقإلو تغذية شاكلمو رقإلو شارنحإ
فعله؟ يدتر إلذي ما

رقإلو شارنحإ يرتحر

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ.رقإلو شارنحإ شاكلم حل

.تهيتغذ وأ رقبالو تعلقةلمإ شاكللمإ حلو ندإتتسلمإ تغذية حدةو وأ إلطابعة في رقإلو شارنحإ يرتحرل شادإترإ

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

رقإلو شارنحإ يرتحر لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

.إلطابعة دإخل عدة ماكنأ في رقإلو شارنحإ يُدث قد

.يمكن ما عسربأ رقإلو شارنحإ إلةزبا قم باعة،طلإ سألر تملمح تلف ثحدو نعلم:يهبنت
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1 جإلدر من رقإلو شارنحإ يرتحرل

.بالكامل إلطابعة جخار لىإ 1 جإلدر إسحب.١

.رشولمحإ رقإلو لزأو إلطابعة دإخل لىإ صل. إلطابعة في دخالإلا جدر مكان بفحص قم.٢

.إلطابعة لىإ 1 جإلدر عدأ.٣

2 جإلدر من رقإلو شارنحإ يرتحرل

:يلي بما فقم يقة،إلطر بهذه رقإلو شارنحإ يرتحر تعذر ذإإ. مرإلأ مكنأ ذإإ رشولمحإ رقإلو لزأ ثم بالكامل، إلطابعة جخار لىإ 2 جإلدر إسحب▲

.2 جإلدر عن إلطابعة فعإر.أ

.دخالإلا جدر من وأ للطابعة سفليلإ ءإلجز من رشولمحإ رقإلو لزأ.ب

.دخالإلا جدر علىأ إلطابعة ضعو عدأ.ج

للطابعة ماميإلأ ءإلجز من رقإلو شارنحإ يرتحرل

.تحهفل علىللأ شاتطوإلخر لىإ لصوإلو باب كرحر.١
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.رشولمحإ رقإلو لزأو إلطابعة يمين قصىأ لىإ هاكرفحر باعة،طلإ بةعر عاقةإ تتم لم ذإإ.٢

.قةممز وأ رةشومح رقو قطع يةأ لزأو إلطابعة ساري قصىأ لىإ بةإلعر كحر مر،إلأ ملز ذإإ

.غلاقهلا سفلللأ شاتطوإلخر لىإ لصوإلو باب كرحر.٣

إجخرإلا نطقةم من رقإلو شارنحإ يرتحرل

.تحهفل علىللأ شاتطوإلخر لىإ لصوإلو باب كرحر.١

.تكيحنا بهسحو فعهبر إلدإخلي إلغطاء تحفإ.٢

.رقو قطع وأ رشومح رقو يأ لزأ.٣

.مكانه في إنغلاقه لىإ شيرت ناعمة ةنقر سمعتس. غلاقهلا يهلع إضغطو إلدإخلي إلغطاء لنزأ.٤
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.غلاقهلا سفلللأ شاتطوإلخر لىإ لصوإلو باب كرحر.٥

.إلطابعة جخار لىإ بهسح يقطر عن 1 جإلدر لزأ.٦

.تجاهك بابلإ سحبو سطوإلأ ءإلجز سكم يقطر عن ،)جإلدر مكان علىأ( جهينإلو على باعةطلإ حدةو باب تحفإ.٧

.سطىإلو نطقةلمإ على بالضغط إلدإخلي بابلإ تحفإ.٨

.اًيكل شرحنلمإ رقإلو لزأ.٩

.غلقهأو إلدإخلي بابلإ فعإر.١٠
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.غلقهأو للدإخل إدفعه جهين،إلو على باعةطلإ حدةو باب فعإر.١١

.دخالإلا جدر دخلأ.١٢

جهينإلو على باعةطلإ حدةو نطقةم من رقإلو شارنحإ يرتحرل

.إلطابعة جخار لىإ بهسح يقطر عن 1 جإلدر لزأ.١

.تجاهك بابلإ سحبو سطوإلأ ءإلجز سكم يقطر عن ،)جإلدر مكان علىأ( جهينإلو على باعةطلإ حدةو باب تحفإ.٢

.اًيكل شرحنلمإ رقإلو لزأ.٣

.غلقهأو للدإخل إدفعه جهين،إلو على باعةطلإ حدةو باب فعإر.٤

.دخالإلا جدر دخلأ.٥

للطابعة إلخلفي ءإلجز من رقإلو شارنحإ يرتحرل

.للطابعة إلخلفي ءإلجز لىإ تقلنإ.١
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.بابلإ تحفل إلخلفي لصوإلو باب على سانينللإ على إضغط.٢

.اًيكل شرحنلمإ رقإلو لزأ.٣

.بالكامل إلطابعة جخار لىإ إلغطاء إسحبو رقإلو سارم غطاء على رينإلز على إضغط.٤

.اًيكل شرحنلمإ رقإلو لزأ.٥

.إلطابعة في رقإلو سارم غطاء دخالإ عدأ.٦

.إلخلفي لصوإلو باب غلقأ.٧

ندإتتسلمإ تغذية حدةو في رقإلو شارنحإ يرتحرل

.ندإتتسلمإ تغذية جدر غطاء فعإر.١
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.إناتسطوإلأ من رشولمحإ رقإلو إسحب.٢

.مكانه في نغلقي حتى يهلع اًضاغط ندإت،تسلمإ تغذية حدةو غطاء غلقأ.٣

.ندإتتسلمإ تغذية جدر غطاء فعإر.٤

.جإلدر سفلأ من رشولمحإ رقإلو لزأ.٥

.ندإتتسلمإ تغذية جدر كإتر.٦

باعةطلإ بةعر شارنحإ يرتحر

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ.باعةطلإ بةعر شارنحإ شكلةم حل

.ةبخطو ةخطو شادإترإ على فاحصل بة،بصعو كتحرت باعةطلإ بةعر كانت وأ باعةطلإ بةعر شارنحإ ببسي شيء ناكه كان ذإإ

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

باعةطلإ بةعر شارنحإ يرتحر لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

.باعةطلإ بةعر عاقةإ لىإ ديتؤ رق،إلو ثلم ياء،سشأ يأ إلةزبا قم
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.إلطابعة دإخل من رشولمحإ رقإلو إلةزإ ندع إلحذر توخي على اًمدو صإحر. رشولمحإ رقإلو إلةزلا ىخرأ ةجهزأ وأ إتدوأ يأ تخدمسست لا:ملاحظة

رقإلو شارنحإ نبتج يقةطر على فتعر

.يةلتالإ شادإترإلا بعتإ رق،إلو إتشارنحإ نبتج في ساعدةملل

.رةتكرم رةبصو إجخرإلا يةحاو من عبوطإلم رقإلو جخرأ●

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

.غلاقهإ حكامإ عادةإ يمكن يسك في ٍتوسسم شكلب تخدمسسلمإ غير رقإلو يعجم ينتخزب يهنث وأ رقإلو تجعد نعمإ●

.إلطابعة في إًجد اًيققر وأ إًجد ًيكاسم ًارقو تخدمسست لا●

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إًجد ئانلتمم سايلو يحصح شكلب محملان جينإلدر نأ كدتأ●

.هاقيتمز وأ نيهاث يتم لم إفإلحو نأو ٍتوسسم ضعو في دخالإلا يةحاو في هاليمتح تم إلتي رإقوإلأ نأ من كدتأ●

.إصفاتإلمو إجعر, ندإتتسلمإ تغذية جدر في به حسولمإ قصىإلأ رقإلو عدد لحو ماتمعلو على لللحصو. ندإتتسلمإ تغذية جدر في إًجد ةبيرك يةكمب ًارقو تضع لا●

.جمإلحو عنولإ نفس من هالكمبأ دخالإلا جدر في دةجوإلمو رقإلو زمةر تكون نأ يجب دخال؛إلا جدر في تلفةمخ حجامأو إعنوبأ ًارإقوأ تضع لا●

.دخالإلا جدر في رقإلو ثني في ببستي لا رقإلو ضعر يللد نأ من كدتأ. رإقوإلأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالإلا جدر في رقإلو ضعر يللد بطضب قم●

.دخالإلا جدر في رقإلو ناءثنإ ببسي لا رقإلو لطو جهمو نأ من كدتأ. رإقوإلأ يعجم مع حكامبا تلاءميل دخالإلا جدر في رقإلو لطو جهمو بطضإ●

.دخالإلا جدر في إًجد يدةعب سافةلم رقإلو دخاللا ةإلقو تخدمسست لا●

.يفةفإلخ رإقوإلأ على للغاية بعةسشتلمإ رإلصو بعطت لا إلصفحات، يجهو على تكعباط حالة في●

.للطابعة بها إلموصى رقإلو إعنوأ تخدإمسسبا قم●

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو لرتحم لا. رقإلو ضفأ ثم ًولاأ إلطابعة من رقإلو نفدي نبأ فاسمح رق،إلو منها نفدي نأ شكو على إلطابعة كانت ذإإ●

تحةفلإ لىإ لصوإلوو إلطابعة في جإلدر مكان فحص مكيلز قد. جإلدر من إلخلفي ءإلجز في رشومح رقو دجوو عدم لضمان بالكامل إلطابعة من جإلدر إلةزإ سنحتسسلمإ من دخالإلا جدر إلةزإ ندع●  
.دجومو رقو يأ إلةزلا

رقإلو تغذية شاكلم حل

ها؟جهإتو إلتي شكلةلمإ هي ما

   جإلدر  من رقإلو تقاطلإ يتم لم●

.يلهمتح بلق رقإلو بهز قم. رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدلمز. جإلدر في رقإلو يلمتح من كدتأ–

.يقةض تكون نأ ندو زمةإلر لحو دلةإلأ ضعو حكامإ من ًيضاأ تحققلإ يجبو. إلمحمل رقإلو جملح بةسسنالمإو جإلدر في دةجوإلمو يحةحصلإ إلعلامات على رقإلو ضعر دلةأ ضعو من كدتأ–

 على كثرأ وأ إحدو ملصق إسطةبو يهلإ شارلمإ زمةإلر تفاعإر زتجاوت لا نهاأو دخال،إلا جدر من سفليلإ ءإلجز في دةجوإلمو بةسسنالمإ رقإلو حجم طخطو مع رقإلو زمةر محاذإة من كدتأ–
.دخالإلا جبدر إلخاص رقإلو ضعر جهمو وأ دخالإلا جدر جانب

.تفافلللا إلمقابل الاتجاه في يهنث يقطر عن رقإلو دبفر. جإلدر في دجوإلمو رقإلو تفافلإو تجعد عدم من كدتأ–

   مائلة إلصفحات●
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 محاذإة من كدتألإ مع يح،صح شكلب رقإلو يلمتح عدأو إلطابعة من دخالإلا جدر إسحب حاجة، ناكه كانت ذإإ. رقإلو ضعر يللد يُاذي دخالإلا يةحاو في إلمحمل رقإلو نأ من كدتأ–
.يحةصح يقةبطر رقإلو يجهمو

.فقط بعطت تكن لم ذإإ إلطابعة في رقإلو يلمحتب قم–

  ةإلمر في صفحة من كثرأ خذأ●

 تكون نأ ندو زمةإلر لحو جهاتإلمو ضعو حكامإ من ًيضاأ تحققلإ يجبو. إلمحمل رقإلو جملح بةسسنالمإو جإلدر في دةجوإلمو يحةحصلإ إلعلامات على رقإلو ضعر دلةأ ضعو من كدتأ–
.يقةض

 على كثرأ وأ إحدو ملصق إسطةبو يهلإ شارلمإ زمةإلر تفاعإر زتجاوت لا نهاأو دخال،إلا جدر من سفليلإ ءإلجز في دةجوإلمو بةسسنالمإ رقإلو حجم طخطو مع رقإلو زمةر محاذإة من كدتأ–
.دخالإلا جبدر إلخاص رقإلو ضعر جهمو وأ دخالإلا جدر جانب

.جإلدر يف رقإلو يلمتح زيادة عدم من كدتأ–

.يةلعفاو دإءأ فضلأ على لللحصو HP رقو تخدمسسإ–

باعةطلبا تعلقةم شاكلم
فعله؟ يدتر إلذي ما

)باعةطلإ تعذرت( إلصفحة باعةط عدم شاكلم حل

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  اًيئتلقا هالحو شكلةلمإ يصخشت لتحاو ساعدةم دإةأ.

 .Windows يلغشتلإ نظامل فقط ةفرتوم ساعدةلمإ دإةإلأ هذه :ملاحظة

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإهالحو هاملمإ باعةط بعدم تعلقةلمإ خطاءإلأ شافكتسسإ

.باعةطلإ عدم وأ إلطابعة تجابةسسإ عدم حالة في جةتدرم شادإترإ على إحصل

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

باعةطلإ بعدم تعلقت شاكلم لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

)Windows يلغشتلإ نظام( باعةطلإ شاكلم لحل

:يهف تييأ إلذي يبتإلتر سبح يلي ما بفجر باعة،طلإ على قادر غير لتز ما ذإإ. جإلدر في رقو دجوو منو شغلةم إلطابعة نأ من كدتأ

.شاشةلإ على دةجوإلمو تعليماتلإ باعتإ خلال من هالبح وقم إلطابعة شاشة على خطأ سائلر يأ دجوو من تحقق.١

.إلاتصال يلعفت من تحققف ا،ًيكلسلا بالطابعة ًتصلام تريوبكملإ كان ذإإ. ىخرأ ةمر يلهصتو عادةإو إلكابل بفصل قم ،USB كابل يقطر عن بالطابعة ًتصلام تريوبكملإ كان ذإإ.٢

.يلغشتلإ يقافإ يدق كانت ذإإ وأ ًاتقمؤ إلعمل عن قفةتوم إلطابعة كانت ذإإ ما حدد.٣

.يلغشتلإ يقافإ يدق كانت ذإإ وأ ًاتقمؤ إلعمل عن قفةتوم إلطابعة كانت ذإإ ما تحديدل

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اًبعت يةلتالإ إءإتجرإلا حدبأ قم.أ

●Windows 10 :في بدء قائمة من Windows، نظام على إنقر ثم ،يقاتبطتلإ يعجم على إنقر Windows، ضعر على إنقر ثم ،تحكملإ حةلو على إنقر ثم 
.تإلصوو ةجهزإلأ قائمة ضمن إلطابعاتو ةجهزإلأ

●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو إلمس وأ قفو إنقرو ،عدإدإتإلا مزر إنقر ثم ز،موإلر يطشرلإ تحفل سهلمإ وأ شاشةلإ من يمنإلأ يإلعلو إلجانب لىإ شرأ 
.إلطابعاتو ةجهزإلأ ضعر قفو إنقر ثم منو ، تحكملإ
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●Windows 7 :نظام في إبدأ قائمة من Windows، إلطابعاتو ةجهزإلأ على إضغط.

●Windows Vista :في إبدأ قائمة من Windows، طابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

●Windows XP: في إبدأ قائمة من Windows، إلفاكس ةجهزأو إلطابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

 .باعةطلإ تظارنإ قائمة تحفل تهعباط يتم ما ضعر حدد ثم بالطابعة، إلخاص مزإلر على يمنإلأ سإلماو ربز إنقر وأ تجنلمبا إلخاص مزإلر على اًجدومز إًنقر إنقر وأ.ب

.إتصال ندو إلطابعة تخدإمسسإ وأ ًاتقمؤ باعةطلإ قفتو إربجو يارتخإ علامات دجوو عدم من كدتأ ،إلطابعة إلقائمة في.ج

 .باعةطلإ محاولة عدفأ, ييرغت يبأ قمت ذإإ.د

.يةضإالافتر إلطابعة على إلطابعة بطض من تحقق.٤

.يةضإالافتر إلطابعة على إلطابعة بطض من تحققلل

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اًبعت يةلتالإ ياءسشإلأ حدىبا قم.أ

●Windows 10 :في بدء قائمة من Windows، نظام على إنقر ثم ،يقاتبطتلإ يعجم على إنقر Windows، ضعر على إنقر ثم ،تحكملإ حةلو على إنقر ثم 
.تإلصوو ةجهزإلأ قائمة ضمن إلطابعاتو ةجهزإلأ

●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو إلمس وأ قفو إنقرو ،عدإدإتإلا مزر إنقر ثم ز،موإلر يطشرلإ تحفل سهلمإ وأ شاشةلإ من يمنإلأ يإلعلو إلجانب لىإ شرأ 
.إلطابعاتو ةجهزإلأ ضعر قفو إنقر ثم منو ، تحكملإ

●Windows 7 :نظام في إبدأ قائمة من Windows، إلطابعاتو ةجهزإلأ على إضغط.

●Windows Vista :في إبدأ قائمة من Windows، طابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

●Windows XP: في إبدأ قائمة من Windows، إلفاكس ةجهزأو إلطابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

.يةضإالافتر إلطابعة على يحةحصلإ إلطابعة بطض من كدتأ.ب

.يةضإالافتر إلطابعة إربجو إءخضر وأ دإءسو ةدإئر دإخل يارتخإ علامة هرظت

.يةضإالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلإ إلطابعة قفو يمنإلأ سإلماو ربز فانقر ية،ضإالافتر كالطابعة هاطبظ يدتر إلتي غير ىخرأ طابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدإمسسإ لحاو.د

.باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ يلغشت عدأ.٥

باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ يلغشت عادةلا

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اًبعت يةلتالإ ياءسشإلأ حدىبا قم.أ

Windows 10

i.في إبدأ قائمة من Windows، نظام على إنقر ثم ،يقاتبطتلإ يعجم على إنقر Windows. 

ii.يةدإرإ إتدوأ على إنقر ثم ،إلحمايةو نظاملإ على إنقرو ،تحكملإ حةلو على إنقر.

iii.خدمات قفو اًجدومز إًنقر إنقر.

iv.خصائص قفو إنقر ثم ،باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر.

v.تلقائي تحديد من كدتأ, يلغشتلإ عنو إربجو إلتي عام يببوتلإ علامة في.

vi.إفقمو قفو إنقر ثم يلغشت قفو إنقر إلخدمة حالة تحتف بالفعل إلخدمة يلغشت عدم حالة في.
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Windows 8.1 و Windows 8

i.تحفل شاشةلل يمنىلإ يالعلإ يةإوإلز قفو إنقر وأ سستح Charms bar عدإدإتإ مزر قفو إنقر ثم.

ii.إلحمايةو نظاملإ على إضغط وأ قفو إنقر ثم تحكملإ حةلو على إضغط وأ قفو إنقر.

iii.إلخدمات على تينمر إضغط وأ جادومز إنقر إنقر ثم, يةدإرإ إتدوأ قفو إنقر.

iv.خصائص قفو إنقر ثم ،باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر.

v.تلقائي تحديد من كدتأ ،يلغشتلإ عنو إربجو إلتي عام يببوتلإ علامة في.

vi.إفقمو قفو إنقر ثم يلغشت قفو إنقر إلخدمة حالة تحتف بالفعل إلخدمة يلغشت عدم حالة في.

Windows 7

i.في إبدأ قائمة من Windows، يةدإرإ إتدوأ ثم, إلحمايةو نظاملإ قفو إنقر ثم, تحكملإ حةلو قفو إنقر.

ii.خدمات قفو اًجدومز إًنقر إنقر.

iii.خصائص قفو إنقر ثم ،باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر.

iv.تلقائي تحديد من كدتأ, يلغشتلإ عنو إربجو إلتي عام يببوتلإ علامة في.

v.إفقمو قفو إنقر ثم يلغشت قفو إنقر إلخدمة حالة تحتف بالفعل إلخدمة يلغشت عدم حالة في.

Windows Vista

i.في إبدأ قائمة من Windows، يةدإرإ إتدوأ ثم, يانةصلإو نظاملإ قفو إنقر ثم, تحكملإ حةلو قفو إنقر.

ii.خدمات قفو اًجدومز إًنقر إنقر.

iii.خصائص قفو إنقر ثم ،باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ خدمة قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر.

iv.تلقائي تحديد من كدتأ, يلغشتلإ عنو إربجو إلتي عام يببوتلإ علامة في.

v.إفقمو قفو إنقر ثم يلغشت قفو إنقر إلخدمة حالة تحتف بالفعل إلخدمة يلغشت عدم حالة في.

Windows XP

i.نظام في إبدأ قائمة من Windows، تريوبكملإ جهاز قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر. 

ii.يقاتبطتلإو إلخدمات قفو إنقر ثم ،ةدإرإ قفو إنقر.

iii.باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ حدد ثم ،خدمات قفو اًجدومز إًنقر إنقر.

iv.إلخدمة يلغشت عادةلا يلغشت عادةإ قفو إنقر ثم, باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر.

.يةضإالافتر إلطابعة على يحةحصلإ إلطابعة بطض من كدتأ.ب

.يةضإالافتر إلطابعة إربجو إءخضر وأ دإءسو ةدإئر دإخل يارتخإ علامة هرظت

.يةضإالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلإ إلطابعة قفو يمنإلأ سإلماو ربز فانقر ية،ضإالافتر كالطابعة هاطبظ يدتر إلتي غير ىخرأ طابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدإمسسإ لحاو.د

.تريوبكملإ يلغشت عدأ.٦

.باعةطلإ تظارنإ قائمة غرفر.٧
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باعةطلإ تظارنإ قائمة سحلم

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اًبعت يةلتالإ ياءسشإلأ حدىبا قم.أ

●Windows 10 :في بدء قائمة من Windows، نظام على إنقر ثم ،يقاتبطتلإ يعجم على إنقر Windows، ضعر على إنقر ثم ،تحكملإ حةلو على إنقر ثم 
.تإلصوو ةجهزإلأ قائمة ضمن إلطابعاتو ةجهزإلأ

●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو إلمس وأ قفو إنقرو ،عدإدإتإلا مزر إنقر ثم ز،موإلر يطشرلإ تحفل سهلمإ وأ شاشةلإ من يمنإلأ يإلعلو إلجانب لىإ شرأ 
.إلطابعاتو ةجهزإلأ ضعر قفو إنقر ثم منو ، تحكملإ

●Windows 7 :نظام في إبدأ قائمة من Windows، إلطابعاتو ةجهزإلأ على إضغط.

●Windows Vista :في إبدأ قائمة من Windows، طابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

●Windows XP: في إبدأ قائمة من Windows، إلفاكس ةجهزأو إلطابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

.باعةطلإ تظارنإ قائمة تحفل بك إلخاص إلطابعة مزر قفو اًجدومز إًنقر إنقر.ب

 ،)باعةطلإ ندتسم يفظنت( Purge Print Document وأ )ندإتتسلمإ كافة لغاءإ( Cancel all documents قفو إنقر ،)إلطابعة( Printer قائمة في.ج
.يدكتألل )نعم( Yes قفو إنقر ثم

.يلغشتلإ عادةإ بعد ىخرأ ةمر باعةطلإ لحاوو تريوبكملإ يلغشت عادةبا فقم تظار،نالا قائمة في ندإتتسلمإ بعض دجوو تمرسسإ ذإإ.د

.ىخرأ ةمر باعةطلإ لحاو ثم ها،خلو من كدتألل ىخرأ ةمر باعةطلإ تظارنإ قائمة إفحص.ه

.إلطابعة بطض عدأ ثم تكعببطا إلطاقة يلصتو إفحص

.محكم ٍنحو على بالطابعة إلطاقة سلك يلصتو من كدتأ.١

بالطاقة إلطابعة يلصتو 1

يارتلإ خذبمأ إلاتصال 2

.إلطابعة يلغشتل إلطاقة رإلز إضغط. إلطابعة يلغشت يقافإ لىإ ذلك شيريف مضاء، غير كان ذإإ. إلطابعة على دجوإلمو إلطاقة رز لىإ إنظر.٢

.خرأ طاقة خذبمأ هاليصتوب قم ية،ئهرباكلإ للطاقة إلطابعة بالقتسسإ عدم حالة في:ملاحظة

.إلطابعة جانب عن إلطاقة سلك إفصل إلطابعة، يلغشت ناءثأ.٣

.بالحائط دجوإلمو يارتلإ خذمأ عن إلطاقة سلك إفصل.٤

.يةنثا 15 تظرنإو.٥

.بالحائط دجوإلمو يارتلإ خذبمأ ىخرأ ةمر إلطاقة سلك يلصتوب قم.٦
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.إلطابعة بجانب إلطاقة سلك يلصتو عدأ.٧

.إلطابعة يلغشتل إلطاقة رز على فاضغط ا،ًيئتلقا إلطابعة يلغشت يتم لم ذإإ.٨

.ىخرأ ةمر إلطابعة تخدإمسسإ لحاو.٩

)OS X يلغشتلإ نظام( باعةطلإ شاكلم لحل

هالبح وقم خطأ سائلر عن إبحث.١

.ىخرأ ةمر يلهصتو عدأ ثم USB كابل إفصل.٢

.تصلم غير مأ ًاتقمؤ قفتوم غير تجنلمإ نأ من كدتأ.٣

تصلم غير مأ ًاتقمؤ قفتوم غير تجنلمإ نأ من كدتألل

.فاكسو باعةط قفو إنقر ،نظاملإ يلاتضفت من.أ

.باعةطلإ مهام تظارنإ قائمة تحف رز قفو إنقر.ب

.تحديدهال باعةط مهمة قفو إنقر.ج

:باعةطلإ مهمة ةدإرلا يةلتالإ رإرزإلأ تخدمسسإ

●Delete )إلمحددة باعةطلإ مهمة بحذف ميقو): حذف.

●Hold )قتمؤ شكلب إلمحددة باعةطلإ مهمة قفتوب ميقو): يقلعت.

●Resume )قتمؤ شكلب قفةتولمإ باعةطلإ مهمة تابعةبم ميقو): نافئتسسإ.

●Pause Printer )قتمؤ شكلب باعةطلإ تظارنإ قائمة في دةجوإلمو باعةطلإ مهام كافة يقافبا ميقو): ًاتقمؤ إلطابعة يقافإ.

 .باعةطلإ محاولة عدفأ يير،غت يبأ قمت ذإإ.د

.تريوبكملإ يلغشت عدأ.٤

باعةطلإ دةبجو تعلقت شاكلم حل

نتنترإلا على صلاحهاإو باعةطلإ دةبجو تعلقةلمإ خطاءإلأ شافكتسسإ.باعةطلإ دةبجو تعلقةلمإ شاكللمإ معظم لحل جةتدرم شادإترإ

باعةطلإ دةبجو تعلقت شاكلم لحل تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

يحتيو. يارتلإ صلمو فصل وأ إلطابعة عن يارتلإ فصل بلقإلطاقة رز باحصم نطفئي حتى تظرنإو إلطاقة، رز تخدإمسسبا إلطابعة يلغشت يقافإ على اًمدو صإحر باعة،طلإ دةجو شاكلم نبجتل:ملاحظة  
.إلجفاف من يةمحم تكون يثح ف،شوكم غير ضعمو لىإ شاتطوإلخر يكتحر إءجرإلا هذإ

)Windows يلغشتلإ نظام( باعةطلإ دةجو سينحتل

.HP نعص من يةلصأ شاتطوخر تخدإمكسسإ من كدتأ.١

.دةإلجو عدإدإتإ سدلةنلمإ إلقائمة من باعةطلإ دةجوو ،سائطو سدلةنلمإ إلقائمة من ناسبلمإ رقإلو عنو تحديد من كدتألل باعةطلإ برنامج إفحص.٢

.باعةطلإ خصائص لىإ لصوللو )يلاتضفتلإ بطض( Set Preferences قفو إنقر ثم إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ قفو إنقر ،إلطابعة برنامج في●

ىتوسسم إنخفاض حالة في باعةطلإ شاتطوخر بدإلتسإ على صإحر. ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يللق شاتطوإلخر في إلحبر هل ىلتر ةإلمقدر إلحبر توياتسسم إفحص.٣  
.بها إلحبر
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.باعةطلإ سأر بمحاذإة قم.٤

إلطابعة برنامج خلال من باعةطلإ سأر لمحاذإة

.شاتطوإلخر بدإلتسإ ندع باعةطلإ سأر محاذإة عادةإ تعينت لا. دةإلجو يةلعا تائجن على لإلحصو باعةطلإ سأر محاذإة تضمن:ملاحظة

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

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.ب

 Printer Toolbox لىإ لصوللو) إلطابعة على إلحفاظ( Maintain Your Printer قفو إنقر ثم إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ قفو إنقر ،إلطابعة برنامج في.ج
).إلطابعة إتدوأ قندوص(

.محاذإة رقةو باعةطب إلطابعة متقو. هازلجإ خدمات يببوتلإ علامة في باعةطلإ سؤور محاذإة على إنقر ،إلطابعة إتدوأ قندوص في.د

إلطابعة شاشة خلال من باعةطلإ سأر لمحاذإة

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

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.ب

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ثم ،باعةطلإ سأر محاذإة إلمس ، إلطابعة يانةص إلمس.ج

.شاتطوإلخر في إلحبر نيقلل لم ذإإ يةصيخشت صفحة بعطإ.٥

إلطابعة برنامج خلال من يةصيخشت صفحة باعةطل

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

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.ب

.إلطابعة إتدوأ قندوص لىإ لصوللو) إلطابعة على إلحفاظ( Maintain Your Printer قفو إنقر ثم إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ قفو إنقر ،إلطابعة برنامج في.ج

.يصخشت صفحة باعةطل هازلجإ يرتقار يببوتلإ علامة على يةصيخشت ماتمعلو باعةط قفو إنقر.د

إلطابعة ضعر شاشة خلال من يةصيخشت صفحة باعةطل

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

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.ب

. يرتقار إلمس.ج

.باعةطلإ دةجو يرتقر بلمس قم.د

 بعاتإلمر في قط حبر دجوو عدم حالة في وأ دإءسولإو نةإلملو بعاتإلمر في اًطخطو تكظحملا حالة في. يةصيخشتلإ إلصفحة في دسوإلأو صفرإلأو إنيجورإلأو رقزإلأ إللون من كل بعاتمر إفحص.٦
 .اًيلأ باعةطلإ سأر نظفف

إلطابعة برنامج خلال من باعةطلإ سأر يفظنتل

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

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.ب
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 Printer Toolbox لىإ لصوللو) إلطابعة على إلحفاظ( Maintain Your Printer قفو إنقر ثم إلفاكسو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ قفو إنقر ،إلطابعة برنامج في.ج
).إلطابعة إتدوأ قندوص(

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ. هازلجإ خدمات يببوتلإ علامة على إلطابعة سؤور محاذإة قفو إنقر.د

إلطابعة شاشة من باعةطلإ سأر يفظنتل

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

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.ب

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ثم ،باعةطلإ سأر يفظنت درحد ثم ، إلطابعة يانةص إلمس.ج

 إلعديد يححصت في ساعدتكم نككيم ساعدةم إتدوأو ماتمعلو يبإلو قعمو فريو.  www.support.hp.com رز. HP من إلدعم فاطلب شكلة،لمإ باعةطلإ سأر يفظنت يُل لم ذإإ.٧
.إلفني بالدعم إلاتصال لحو ماتمعلو على لللحصو  HP إتصال جهات يخص شيء كل قفو إنقر ثم نطقة،لمإ/بلدلإ يارتخبا قم بة،لإلمطا ندع. شائعةلإ إلطابعة شاكلم من

)OS X يلغشتلإ نظام( باعةطلإ دةجو سينحتل

.HP نعص من يةلصأ شاتطوخر تخدإمكسسإ من كدتأ.١

).باعةطلإ( Print إرإلحو بعمر في باعةطلإ دةجوو ناسبلمإ رقإلو عنو تحديدب قمت نكأ كدتأ.٢

.يللق شاتطوإلخر في إلحبر هل ىلتر ةإلمقدر إلحبر توياتسسم إفحص.٣

.بها إلحبر ىتوسسم إنخفاض حالة في باعةطلإ شاتطوخر بدإلتسإ على صإحر

.رقإلو عنو إفحص.٤

.رقإلو ياتسسساأ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز®. ColorLok يارعبم متلتز إلتي رإقوإلأ وأ دةإلجو عالي HP رقو تخدمسسإ باعة،طلل دةجو فضلأ على لللحصو

).تقدملمإ HP رصو رقو( HP Advanced Photo Paper تخدمسسإ ر،إلصو باعةط ندع تائجنلإ فضلأ على. يهلع باعةطلبا متقو إلذي رقإلو إءتوسسإ من ًادإئم كدتأ

 في غبتر إلذي رقإلو إلةزبا قم باعة،طلل تعدإدسسالا دجربم. جافو دبار مكان في ٍتوسسم سطح على غلقه حكامإ عادةإ يمكن يكيتسبلا يسك دإخل صليإلأ غلافه في إلخاص رقإلو ينتخزب قم
.رإلصو رقو تجعد ندو ذلك ليُو. يكيتسبلالإ يسكلإ لىإ تخدإمهسسإ يتم لم إلذي رإلصو رقو عادةبا قم باعة،طلإ من الانتهاء ندع. رإلفو على فقط تخدإمهسسإ

.باعةطلإ سأر بمحاذإة قم.٥

إلبرنامج خلال من باعةطلإ سأر لمحاذإة

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

.HP Utility تحفإ.ب

.ثابتلإ صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في يقاتبطتلإ مجلد في دجوإلمو HP مجلد في HP Utility جدتو:ملاحظة

.نافذةلإ ساري على ةجهزإلأ قائمة من بك إلخاصة إلطابعة حدد.ج

).محاذإة( Align قفو إنقر.د

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإو محاذإة على إنقر.ه

.إلدعمو ماتإلمعلو ءإلجز ليإ دةللعو) عدإدإتإلا كافة( All Settings قفو إنقر.و

.بارتخإ صفحة باعةطب قم.٦
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بارتخإ صفحة باعةطل

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

.HP Utility تحفإ.ب

.ثابتلإ صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في يقاتبطتلإ مجلد في دجوإلمو HP مجلد في HP Utility جدتو:ملاحظة

.نافذةلإ ساري على ةجهزإلأ قائمة من بك إلخاصة إلطابعة حدد.ج

).بارتخإ صفحة( Test Page قفو إنقر.د

.شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإو ،بارتخإ صفحة باعةط رز على إنقر.ه

.نةإلملو بعاتإلمر وأ نصلإ من دةمفقو ًإءجزأ وأ اًطخطو يةصيخشتلإ إلصفحة تهرظأ ذإإ اًيلأ باعةطلإ سأر نظف.٧

اًيلأ باعةطلإ سأر يفظنتل

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

.HP Utility تحفإ.ب

.ثابتلإ صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في يقاتبطتلإ مجلد في دجوإلمو HP مجلد في HP Utility جدتو:ملاحظة

.نافذةلإ ساري على ةجهزإلأ قائمة من بك إلخاصة إلطابعة حدد.ج

).باعةطلإ سؤور يفظنت( Clean Printheads قفو إنقر.د

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإو يفظنت على إنقر.ه

.باعةطلإ سأر عمر تقصيرو إلحبر إسستهلاك لىإ يةورإلضر غير يفظنتلإ ياتلعم ديتؤ. فقط ةورإلضر ندع باعةطلإ سأر يفظنتب قم:يهبنت

.HP بدعم إتصل إلمحاذإة،و يفظنتلإ بعد باعةطلإ دةجو في شاكللمإ إرتمرسسإ حالة في. باعةطلإ سأر محاذإة لحاو يف،ظنتلإ بعد يفةعض بدوت باعةطلإ دةجو إلتز ما ذإإ:ملاحظة

.إلدعمو ماتإلمعلو ءإلجز ليإ دةللعو) عدإدإتإلا كافة( All Settings قفو إنقر.و

سخنلإ شاكلم

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ.صلاحهاإو سخنلإ خطاءأ شافكتسسإ

.نخفضةم عاتبوطإلم دةجو كانت ذإإ وأ سخةنلإ شاءنإ عدم حالة في جةتدرم شادإترإ على إحصل

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

نناجحينلإ إلضوئي سحلمإو سخنلإ يحاتملت

إلضوئي سحلمإ شاكلم

HP Print and Scan 
Doctor

.اًيئتلقا هالحو شكلةلمإ يصخشت لتحاو ساعدةم دإةأ  HP Print and Scan Doctor تعد

 .Windows يلغشتلإ نظامل فقط ةفرتوم ساعدةلمإ دإةإلأ هذه :ملاحظة

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإسحلمإ شكلاتم حل

.نخفضةم رةرإلمصو ندإتتسلمإ دةجو كانت وأ اًيئضو ندإتتسلمإ سحم يكلع تعذر ذإإ جةتدرم شادإترإ على إحصل
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.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

نناجحينلإ إلضوئي سحلمإو سخنلإ يحاتملت

إلفاكس شاكلم
 في جةإلمدر إلفاكس عدإدإتإ بفحص فقم ها،لباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ في شاكلم إجهتو لتز ماو بارتخالا نجح ذإإ. إلفاكس عدإدبا تعلقت شكلةم ناكه كانت ذإإ مما تحققلل إلفاكس بارتخإ يلغشتب ًولاأ قم
.عدإدإتإلا صحة من تحققلل يرتقرلإ

إلفاكس بارتخإ يلغشتب قم

 ميقو. إلطابعة على إلفاكس عدإدإ كمالإ بعد فقط بارتخالا هذإ إءجربا قم. يحةصح يقةبطر هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ جلأ من عدإدهاإ صحة من كدتأللو إلطابعة حالة لفحص إلفاكس عدإدإ بارتخإ نككيم
:تاليلبا بارتخالا

إلفاكس ةجهزأ فحص●

بالطابعة يححصلإ هاتفلإ سلك يلصتو من تحققلإ●

يححصلإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتو من تحققلإ●

إلرقم طلب نغمة عن بحثلإ●

بك إلخاص هاتفلإ خط يلصتو حالة بارتخإ●

شطن هاتف خط عن بحثلإ●

للطابعة تحكملإ حةلو خلال من إلفاكس عدإدإ بارتخلا

.بكتكم وأ بمنزلك إلخاصة عدإدإلا شادإترلا اًفقو هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرلا إلطابعة عدإدبا قم.١

.بارتخالا بدء بلق دخالإلا جدر في كامل جمبح رقو يلمتحو باعةطلإ شاتطوخر يبكتر من كدتأ.٢

 .شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ثم ،عدإدإلا معالج إلمس ثم ، عدإدإ إلمسو يمينلإ لىإ يرتمرلبا قم ،فاكس شاشة في.٣

.إًيرتقر بعطتو ضإلعر شاشة على بارتخالا حالة ضبعر إلطابعة متقو

.يرتقرلإ إجعةبمر قم.٤

.دناهأ دةإرإلو لإلحلو إجعر إلفاكس، بارتخإ شلف حالة في●

شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ اًيضأ نككيم. يرتقرلإ في جةإلمدر إلفاكس عدإدإتإ صحة من كدتأف ها،لباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ في شاكلم إجهتو لتز ماو إلفاكس بارتخإ نجح ذإإ●  
.نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ

إلفاكس بارتخإ شلف حالة في به يامقلإ يجب إلذي ما

 من سمق يأ ؤيةلر يرتقرلإ بفحص قم إلمفصلة، ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. إلخطأ لحو يةسسساأ ماتمعلو على لللحصو يرتقرلإ إجعةبمر فقم بار،تخالا هذإ شلفو للفاكس بارتخإ إءجربا قمت ذإإ
.لتهامحاو يمكن لحلو على لإلحصو جلأ من سمقلإ هذإ في إلملائم عضوإلمو إجعر ثم شل،ف بارتخالا

"إلفاكس ةجهزأ بارتخإ" شلف

 سلك يلصتوب قم يلة،لق إنثو بعد. للطابعة إلخلفي ءإلجز عن إلطاقة سلك إفصل ثم إلطابعة من سريإلأ ماميإلأ إلجانب في دجوإلمو) إلطاقة رز(  على بالضغط إلطابعة يلغشت يقافبا قم●

.سمقلإ هذإ في دةجوإلمو شكلاتلمإ حل ماتمعلو إجعةبمر قم ،ًيةنثا بارتخالا شلف ذإإ. ًيةنثا بارتخالا إءجربا قم. إلطاقة لرشغ ثم ية،نثا إلطاقة

.شكلةم نالكه تكون لا قد نجاح،ب سلمهت وأ فاكس سالرإ على إًقادر نتك ذإإ. بالهقتسسإ وأ بارتخإ فاكس سالرإ لحاو●
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إءجرإ وأ فاكس بالقتسسإ ثلم ى،خرأ مهمة كمالبا ًشغولام يسل هازلجإ نأ من كدتأف ،)HP Utility OS X من وأ( Windows( إلفاكس عدإدإ معالج( من بارتخالا يلغشت ندع●  
.بارتخالا إءجرإ بلق قفةتوم بحصتو همةلمإ يتهنت حتى تظرنإ شغولة،م إلطابعة كانت ذإإ. شغولةم إلطابعة نأ لىإ شيرت سالةر عن ًاثبح شاشةلإ إفحص. سخنلإ

يلصتوب وقم سمقإلم إلةزإ لحاو). بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقإلم. (إلفاكس سالرإ في شاكلم لىإ هذإ دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذإإ●  
.بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم ًةباشرم إلطابعة

سالرإ في شكلاتم لىإ ضتعرت نكأو شلفلإ في إلفاكس ةجهزأ بارتخإ تمرسسإ ذإإ. فاكس سالرلا إلطابعة هيزتج منو جحني نهأ من كدتألل ًيةنثا إلفاكس بارتخإ إءجربا قم ليها،إ ضتعرت شكلةم يةأ بحل يامقلإ بعد  
 قم بة،لإلمطا ندع. شائعةلإ إلطابعة شاكلم من إلعديد يححصت في ساعدتكم نككيم ساعدةم إتدوأو ماتمعلو يبإلو قعمو فريو.  www.support.hp.com رز. HP بدعم فاتصل إلفاكس،

.إلفني بالدعم إلاتصال لحو ماتمعلو على لللحصو  HP إتصال جهات يخص شيء كل قفو إنقر ثم نطقة،لمإ/بلدلإ يارتخبا

"بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم تصللمإ إلفاكس" بارتخإ شلف

.منأ شكلب بتثم هاتفلإ سلك نأ من كدتألل إلطابعةو بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم بين صلةإلو إفحص●

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم●

يلصتوب وقم سمقإلم إلةزإ لحاو). بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقإلم. (إلفاكس سالرإ في شاكلم لىإ هذإ دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذإإ●  
.بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم ًةباشرم إلطابعة

إمويقول هاتفلإ كةشرب إلاتصال قم إلطلب، نينر سمعت لا نتك ذإإ. إلطلب نغمة بفحص قم ثم للطابعة تخدمهسست إلذي بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم لىإ هاتف سلكو يعمل هاتف يلصتو لحاو●  
.إلخط بفحص

.شكلةم نالكه تكون لا قد نجاح،ب سلمهت وأ فاكس سالرإ على إًقادر نتك ذإإ. بالهقتسسإ وأ بارتخإ فاكس سالرإ لحاو●

.فاكس سالرلا إلطابعة هيزتج منو جحني نهأ من كدتألل ًيةنثا إلفاكس بارتخإ إءجربا قم ليها،إ ضتعرت شكلةم يةأ بحل يامقلإ بعد

"إلفاكس في يححصلإ نفذلمبا تصلم هاتفلإ سلك" بارتخإ شلف

 إلطابعة يلصتوب وقم سمقإلم إلةزإ لحاو). بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقإلم. (إلفاكس سالرإ في شاكلم لىإ هذإ دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذإإ
.بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم ًةباشرم

يححصلإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم.١

هازبج يلصتولإ في لاإ EXT-2 نفذم تخدإمسسإ يجب لا. ساتكإلفا بالقتسسإ وأ سالرإ نككيم لا بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ بسقبم يلصتولل EXT-2 نفذم تخدإمكسسإ حالة في:ملاحظة  
.دإلر لةأ ثلم خر،أ
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للطابعة إلخلفي نظرلمإ  ١-١٠ شكل

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم2

.هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرلا ةجاهز إلطابعة نأ منو نجاحه من كدتألل ًيةنثا إلفاكس بارتخإ يلغشتب قم ،LINE-1 يهلع بتوكإلم نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتو بعد.٢

.بالهقتسسإ وأ بارتخإ فاكس سالرإ لحاو.٣

"إلفاكس جهاز مع هاتفلإ سلك من يححصلإ عنولإ تخدإمسسإ" بارتخإ شلف

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم●

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم2

.منأ شكلب بتثم هاتفلإ سلك نأ من كدتألل إلطابعةو بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم بين صلةإلو إفحص●

يلصتوب وقم سمقإلم إلةزإ لحاو). بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقإلم. (إلفاكس سالرإ في شاكلم لىإ هذإ دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذإإ●  
.بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم ًةباشرم إلطابعة
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"إلرقم طلب نغمة على فتعرلإ" بارتخإ شلف

هاتف،لإ خط عن شيء كل بفصل قم شكلة،م ببست ىخرإلأ ةجهزإلأ كانت ذإإ ما شافتكلا. بارتخالا شلف ببست قد إلطابعة، تخدمهسست إلذي هاتفلإ خط نفس تخدمسست إلتي ى،خرإلأ ةجهزإلأ●  
إءجرإ عدأو ةمر كل إًإحدو عادتهاإ لحاو شاكل،لمإ ببسي كثرأ وأ ةجهزإلأ من إحدو جهاز يكون ندهاع ى،خرإلأ ةجهزإلأ نبدو إلطلب نغمة عن شفكلإ بارتخإ نجح ذإإ. ًيةنثا بارتخالا إءجربا قم ثم  
.شكلةلمإ ببسي إلذي هازلجإ على فتعرت حتى ة،مر كل بارتخالا

إمويقول هاتفلإ كةشرب إلاتصال قم إلطلب، نغمة سمعت لا نتك ذإإ. إلطلب نغمة بفحص قم ثم للطابعة تخدمهسست إلذي بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم لىإ هاتف سلكو يعمل هاتف يلصتو لحاو●  
.إلخط بفحص

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم●

يلصتوب وقم سمقإلم إلةزإ لحاو). بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقإلم. (إلفاكس سالرإ في شاكلم لىإ هذإ دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذإإ●  
.بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم ًةباشرم إلطابعة

 وأ ساتكإلفا سالرإ في شاكللمإ ذلك ببسي لا. بارتخالا شلف في ذلك ببستي فقد ،)إلخاص عإلفر بادلت( PBX نظمةأ بعض ثلم عادية، طلب نغمة تخدمسسي لا هاتفلإ نظام كان ذإإ●
.إلفاكس بارتخإ بالقتسسإ وأ سالرإ لحاو. هالباقتسسإ

 نأ إلممكن منو بارتخالا شلفي قد يح،صح غير شكلب طبوضم وأ طبوضم غير نطقةلمإ/بلدلإ عدإدإ كانت ذإإ. تكقطنم/بلدكل ناسبم شكلب نطقةلمإ/بلدلإ عدإدإ بطض من كدتألل بالفحص قم●
.هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ في شاكلم لىإ ضتعرت

 .إلطلب نغمة لىإ صغاءبالا قم ثم بالخط يناظرت هاتف يأ يلصتوب قم قمي،ر هاتفلإ خط نأ من كدتألل. هالباقتسسإ وأ ساتكإلفا سالرإ يعطتسست فلن لاإو يناظرت هاتف بخط إلطابعة يلصتو من كدتأ●
.بالهقتسسإ وأ إلفاكس سالرإ لحاو ثم يناظرت هاتف بخط إلطابعة يلصتوب قم. يةقمإلر إتفهولل أّامعد هاتفلإ خط يكون قد عادية، طلب نغمة تصو سمعت لا نتك ذإإ

إتفهولإ كةشرب فاتصل شل،فلبا إلطلب نغمة عن شفكلإ بارتخإ تمرسسإ ذإإ. فاكس سالرلا إلطابعة هيزتج منو جحني نهأ من كدتألل ًيةنثا إلفاكس بارتخإ إءجربا قم ليها،إ ضتعرت شكلةم يةأ بحل يامقلإ بعد  
.هاتفلإ خط فحص منهم إطلبو

"إلفاكس خط حالة بارتخإ" شلف

 .إلطلب نغمة لىإ صغاءبالا قم ثم بالخط يناظرت هاتف يأ يلصتوب قم قمي،ر هاتفلإ خط نأ من كدتألل. هالباقتسسإ وأ ساتكإلفا سالرإ يعطتسست فلن لاإو يناظرت هاتف بخط إلطابعة يلصتو من كدتأ●
.بالهقتسسإ وأ إلفاكس سالرإ لحاو ثم يناظرت هاتف بخط إلطابعة يلصتوب قم. يةقمإلر إتفهولل أّامعد هاتفلإ خط يكون قد عادية، طلب نغمة تصو سمعت لا نتك ذإإ

.منأ شكلب بتثم هاتفلإ سلك نأ من كدتألل إلطابعةو بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم بين إلاتصال إفحص●

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم●

هاتف،لإ خط عن شيء كل بفصل قم شكلة،م ببست ىخرإلأ ةجهزإلأ كانت ذإإ ما شافتكلا. بارتخالا شلف ببست قد إلطابعة، تخدمهسست إلذي هاتفلإ خط نفس تخدمسست إلتي ى،خرإلأ ةجهزإلأ●  
.ًيةنثا بارتخالا إءجربا قم ثم

 حتى ة،مر كل بارتخالا إءجرإ عدأو ةمر كل إًإحدو عادتهاإ لحاو شاكل،لمإ ببسي كثرأ وأ ةجهزإلأ من إحدو جهاز يكون ندهاع ى،خرإلأ ةجهزإلأ نبدو إلفاكس خط ضعو بارتخإ نجح ذإإ–
.شكلةلمإ ببسي إلذي هازلجإ على فتعرت

.سمقلإ هذإ في دةإرإلو شكلاتلمإ حل ماتمعلو إجعةمر تابعةبم وقم شطن هاتف بخط إلطابعة يلصتوب قم ى،خرإلأ ةجهزإلأ غير من إلفاكس خط ضعو بارتخإ شلف حالة في–

يلصتوب وقم سمقإلم إلةزإ لحاو). بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقإلم. (إلفاكس سالرإ في شاكلم لىإ هذإ دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذإإ●  
.بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم ًةباشرم إلطابعة

سال،رإلا في شاكلم إجهتو نتأو شلفلبا إلفاكس خط حالة بارتخإ تمرسسإ ذإإ. فاكس سالرلا إلطابعة هيزتج منو جحني نهأ من كدتألل ًيةنثا إلفاكس بارتخإ إءجربا قم ليها،إ ضتعرت شكلةم يةأ بحل يامقلإ بعد  
.هاتفلإ خط فحص منهم إطلبو إتفهولإ كةشرب فاتصل

إلفاكس شكلاتم حل

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ.صلاحهاإو إلفاكس خطاءأ شافكتسسإ

.بك إلخاص تريوبكملإ لىإ ساتكإلفا سالرإ وأ هالباقتسسإ وأ ساتكإلفا سالرإ في شاكللمإ حل
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.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

إلمحددة إلفاكس شاكلم يرتحرل تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

ها؟جهإتو إلتي إلفاكس شكلةم هي ما

مكانها في ستيل سماعةلإ ًادإئم شاشةلإ ضتعر

.سلكين من مكون هاتف سلك تخدإمسسبا HP توصي●

 )بالطابعة تصلةم غير لكنهاو هاتفلإ خط نفس على جدتو إتفهو( يةعإلفر إتفهولإ تخدإمسسإ عدم من كدتأ. تخدإمسسالا يدق تكون قد إلطابعة مع هاتفلإ خط نفس تخدمسست إلتي ى،خرإلأ ةجهزإلأ●
نتك ذإإ وأ مكانها، في هاعضو يتم لم عيفر هاتف سماعة ناكه كانت ذإإ هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرلا إلطابعة تخدإمسسإ نككيم لا ثال،لمإ يلبس على. مكانها في هاعضو من كدتأ كما ى،خرأ ةجهزأ وأ  
.نتنترإلا لىإ لصوللو وأ ونيلكترإلا يدإلبر سالرلا هاتفي باتصال تريوبكم دممو تخدمسست

هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ في شاكلم إلطابعة إجهتو

 إلطاقة سلك يلصتو من كدتأ. إلطابعة يلغشت يقافإ لىإ ذلك شيريف مضاء، غير) إلطاقة رز(  كانو غةفار شاشةلإ كانت ذإإ. إلطابعة ضعر شاشة لىإ إنظر. إلطابعة يلغشت من كدتأ●

.إلطابعة يلغشتل) إلطاقة رز(  على إضغط. إلطاقة خذبمأو بالطابعة حكامبا

.يلغشتلإ بعد ئةيتهلبا يامهاق ناءثأ هالباقتسسإ وأ ساتكإلفا سالرإ من إلطابعة تمكنت لا. بالهقتسسإ وأ إلفاكس سالرإ بلق دقائق خمس لمدة تظارنبالا HP توصي إلطابعة، يلغشت بعد

).إلطابعة ةبذإكر دةإلمحدو( ئةلتمم إلفاكس ةذإكر كانت ذإإ ساتكإلفا بالقتسسإ وأ سالرإ نككيم لا فقد قمي،إلر HP فاكس تمكين حالة في●

.إلطابعة من يةفلإلخ هةلجإ على LINE-1 نونعإلم نفذلمبا ثانيلإ فإلطر يلصتوب قم ثم بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ سلك طرفي حدأ يلصتوب قم●

بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم1

.إلطابعة من إلخلفي ءإلجز في LINE-1 سمىلمإ نفذلمبا هاتفلإ سلك يلصتوب قم2

 جلأ من يةلإلمح إتفهولإ كةشرب إتصل إلطلب، نغمة سماع عدم ندع. إلطلب نغمة بفحص قم ثم للطابعة تخدمهسست إلذي بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم لىإ هاتف سلكو يعمل هاتف يلصتو لحاو●
.إلخدمة طلب

 هاتف سماعة ناكه كانت ذإإ هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرلا إلطابعة تخدإمسسإ نككيم لا ثال،لمإ يلبس على. تخدإمسسالا يدق إلطابعة، ثلم هاتفلإ خط نفس تخدمسسي خر،أ جهاز ناكه يكون نأ يمكن●
.نتنترإلا لىإ لصوللو وأ ونيلكترإلا يدإلبر سالرلا هاتفي باتصال تريوبكم دممو تخدمسست نتك ذإإ وأ مكانها، في هاعضو يتم لم عيفر

 فلا ،خطأ ناكه كان ذإإ. هالح يقةطرو شكلةلمإ لحو ماتمعلو فرتو خطأ سالةر ناكه كانت ذإإ ما ىلتر تريوبكملإ جهاز وأ شاشةلإ إفحص. إلخطأ ببست ىخرأ يةلعم ناكه كانت ذإإ ما فةلمعر تحقق●
.إلخطأ حالة حل يتم حتى بالهقتسسإ وأ إلفاكس سالرإ للطابعة يمكن
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 عن هاتفلإ بخط تإلصو دةجو من تحقق. هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ في شكلاتم ببست قد) ضاءضو بها( يفةعض دةبجو تصو مع هاتفلإ طخطو. هاتفلإ خط يلصتو ببسب يجضج يُدث قد●
سالرإ لحاوو) ECM( خطاءإلأ يححصت ضعو يلغشت قفوأ يش،شوت يلأ سماعك حالة في. ىخرأ ضاءضو وأ يششوت يأ لىإ والاسستماع بالحائط دجوإلمو هاتفلإ خذبمأ هاتفلإ يلصتو يقطر  

.إتفهولإ كةشرب فاتصل شكلة،لمإ تتمرسسإ ذإإ. ىخرأ ةمر إلفاكس

.نجاحب هالباقتسسإ وأ ساتكإلفا سالرإ من تمكنت لن نكفا, لاإو DSL مرشح يلصتو من كدتأف ،)DSL( قمير كشترم خط خدمات تخدمسست نتك ذإإ●

 لا نتك ذإإ. إلطلب نغمة لىإ صغاءبالا قم ثم بالخط يناظرت هاتف يأ يلصتوب قم قمي،ر هاتفلإ خط نأ من كدتألل. يةقمإلر إتفهولل رإلمعد بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم إلطابعة إتصال عدم من كدتأ●
.يةقمإلر إتفهولل أّامعد هاتفلإ خط يكون قد عادية، طلب نغمة تصو سمعت

هاتفلإ تخدإمسسلا إلمخصص نفذلمبا إلطابعة يلصتو من كدتأ ،)ISDN( تكاملةلمإ يةقمإلر إلخدمات بكةسش لخدمة وأ) PBX( خاصة يةعفر بدإلة نظامل طرفي لمحو/لمحو تخدمسست نتك ذإإ●  
.إلفاكسو

 خط على اًيجضج ببسي نهأ إلممكن فمن يح،صح شكلب اًرضمؤ DSL دممو يكن لم ذإإ. يحصح شكلب اًرضمؤ DSL دممو يكون لا قد ،DSL خدمات مع هاتفلإ خط كشارت إلطابعة كانت ذإإ●
بسقم في هاتف يلصتو يقطر عن هاتفلإ خط في تإلصو دةجو من تحققلإ نككيم. بالهقتسسإو إلفاكس سالرإ في شكلاتم ببست قد) ضاءضو( يفةعض دةبجو تصو مع هاتفلإ طخطو. هاتفلإ  
 عادةبا قم. قلإلأ على يقةقد 15 لمدة اًيكل هرباءكلإ بفصلو DSL دممو يلغشت يقافبا قم ا،ًيجضج سمعت نتك ذإإ. خرأ يششوت يأ وأ إصلتوم يششوت يأ لىإ نتصتلإو بالحائط دجوإلمو هاتفلإ
.ًيةنثا إلطلب نغمة لىإ بالاسستماع قم ثم DSL دممو يلغشت

.يةلمعلإ هذه إرتكرب قم ها،لباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ عن إلطابعة قفتتو ذإإ. بلقتسسلمإ في يةنثا هاتفلإ خط في ًشايشوت تلاحظ بمار:ملاحظة

.إلدعم جلأ من DSL خدمة ودمز إجعر ،DSL دممو يلغشت يقافإ لحو ماتمعلو على لللحصو. إتفهولإ كةشرب فاتصل ا؛ًششوم إليز ما إلخط كان ذإإ

يلصتوب وقم سمقإلم إلةزإ لحاو). بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم تصلي سلكينب صلمو عن ةبارع سمقإلم. (إلفاكس سالرإ في شاكلم لىإ هذإ دييؤ قد هاتف،لل سسيمقت حدةو تخدمسست نتك ذإإ●  
.بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقبم ًةباشرم إلطابعة

ساتكإلفا سالرإ يمكنها لكنو ساتكإلفا بالقتسسإ للطابعة يمكن لا

. يةسسياقلإ نينإلر نغمات كل لىإ إلطابعة في إلمميز نينإلر ةميز يينعت من كدتأ إلمميز، نينإلر خدمة تخدإمسسإ عدم ندع●

.إلفاكس تلامسسإ من إلطابعة تمكنت لن ىخرإلأ إلحالات وفي ؛ًيدويا ساتكإلفا تلامسسإ يجب ، يلغشتلإ يقافإ لىإ  تلقائيلإ دإلر يينعت حالة في●

 على سكفنب دللر ًإجدإتوم تكون نأ يجب نهأ يعني هذإ. اًيئتلقا يسلو ًيدويا ساتكإلفا بالقتسسإ جبيف إلفاكس، لمكالمات تخدمهسست إلذي هاتفلإ رقم نفس على إلصوتي يدإلبر خدمة لديك كان ذإإ●
.دةإرإلو إلفاكس مكالمات

بالقتسسإ لىإ عدإدهاإ تم إلتي دمإلمو ةجهزأ. ًيائتلقا ساتكإلفا بالقتسسإ لىإ دمإلمو مع ودإلمز إلبرنامج بطض عدم من كدتأف إلطابعة، مع هاتفلإ خط نفس على هاتفي باتصال تريوبكم دممو لديك كان ذإإ●  
.إلفاكس مكالمات بالقتسسإ من إلطابعة تمكنت لا فلذلك دة،إرإلو ساتكإلفا كافة بالقتسسلا هاتفلإ خط تخدمسست ا،ًيئتلقا ساتكإلفا

:يةلتالإ شاكللمإ حدىلا ضتعرت فقد إلطابعة؛ مع هاتفلإ خط نفس على إلمكالمات على دللر لةأ لديك كان ذإإ●

.إلطابعة مع ناسبتم غير يحصح غير شكلب ةرمعد إلمكالمات على دإلر لةأ تكون قد–

.إلفاكس سالرإ لةأ إتصال قطعحي نأ إلممكن منو إلفاكس، نغمات شفكب للطابعة سمحت لا جةبدر ًجدإ بةخصا وأ ًجدإ يلةطو ةإلصادر تكلسار تكون قد–

 على دللر يةقمإلر لاتإلأ في شائعة شكلةلمإ هذه نإ. إلفاكس نغمات شفكب للطابعة سماحلل بك إلخاصة ةإلصادر سالةإلر بعد ءهدولل كاف قتو إلمكالمات على دإلر لةأ لدى جديو لا قد–
.إلمكالمات

:شاكللمإ هذه حل على ساعدكت قد يةلتالإ عمالإلأ

.بالطابعة ًةباشرم إلمكالمات على دإلر جهاز يلصتو لحاو إلفاكس، لمكالمات تخدمهسست إلذي هاتفلإ خط نفسب إلمكالمات على دإلر جهاز يلصتو تم ذإإ–

.اًيئتلقا ساتكإلفا بالقتسسلا إلطابعة بطض من كدتأ–

.إلمكالمات على دإلر لةأ من كبرأ رنات عدد لىإ دللر رنات عدإدإ يينعت من كدتأ–

.شكلةلمإ ببس إلمكالمات على دإلر لةأ تكون قد إلمكالمات، على دإلر لةأ ندو بالهقتسسإ وأ إلفاكس سالرإ يعطتسست نتك ذإإ. إلفاكس بالقتسسإ لحاو ثم إلمكالمات على دإلر لةأ بفصل قم–

 كإتر. سالةإلر يلجست ندع نخفضم تصو ىتوسسبمو بطءب تكلم. اًبيتقر إنثو 10 قتغرسست سالةر يلجستب قم. ىخرأ ةمر ةإلصادر تكلسار يلجستب وقم إلمكالمات على دإلر لةأ يلصتو عدأ–
.ًيةنثا إلفاكس بالقتسسإ لحاو. هذإ تسكولإ قتو يلجست ناءثأ يةفلإلخ في يجضج يأ جديو لاأ يجب. يةتإلصو سالةإلر نهاية في قلإلأ على تسكولإ من إنثو 5

ARWW إلفاكس مشاكل ١٣٠



.هاصحفتت لكي ىخرأ ةمر سالةإلر لىإ تمعسست نأ من تاكد. ةإلصادر سالةإلر نهاية في سجللمإ تسكولبا يةقمإلر إلمكالمات على دإلر لاتأ بعض تفظتح لا قد:ملاحظة

نخفضي فقد نافذ،لمإ تعددم سسيمقتلإ حدةو قندوص وأ هاتفي، باتصال تريوبكم دممو إلمكالمات، على دإلر لةأ ثلم هاتف،لإ ةجهزأ من ىخرإلأ إعنوإلأ مع هاتفلإ خط نفس كشارت إلطابعة كانت ذإإ●  
بالقتسسإ ناءثأ شاكلم للفاكس نخفضةم ةشارإ ببست قد. هاتفلإ لطو تمديدل مإللاز من كثرأ كابلات يلصتو وأ سمقإلم تخدإمسسإ ندع اًيضأ ةشارإلا ىتوسسم نخفضي قد. إلفاكس ةشارإ ىتوسسم  

.إلفاكس

ةجهزإلأ نبدو نجاحب ساتكإلفا سلمت يعطتسست نتك ذإإ. إلفاكس بالقتسسإ لحاو ثم هاتف،لإ خط من إلطابعة عدإ ما ةجهزإلأ كل إفصل ما، شكلةم ببسي ىخرإلأ ةجهزإلأ حدأ كان ذإإ مما تحققلل  
.شكلةلمإ ببسي إلذي هازلجإ تحدد حتى ة،مر كل في إلفاكس بالقتسسإو إًجهاز ًإجهاز ةجهزإلأ ضافةإ لحاو شكلة؛لمإ ببس هو كثرأ وأ ًإجهاز نأ يعني هذإف ىخرإلأ

.بهسسنات لكي طةبوضم إلطابعة في إلمميز نينإلر ةميز نأ من كدتأف ،)إتفهولإ كةشر خلال من إلمميز نينإلر خدمة تخدإمسسبا( هاتفلإو إلفاكس برقم خاص نينر ذجنمو لديك كان ذإإ●

ساتكإلفا بالقتسسإ يمكنها لكنو ساتكإلفا سالرإ للطابعة يمكن لا

بلق خارجي خط لىإ لصوإلو لىإ تاجتح نتك ذإإ ثال،لمإ يلبس على. قامرإلأ سللست لىإ يةنمإلز إصلإلفو بعض دخالإ لىإ تاجتح قد. للغاية ةبكرم وأ يعةسر رةبصو إلرقم تطلب إلطابعة تكون قد●  
 :يلي كما يةنمز إصلفو تدخل فقد خارجي، خط لىإ لصوإلو رقم هو 9 إلرقمو 95555555 هو إلرقم كان ذإإ. لصوإلو رقم بعد يةنمز فاصلة دخلفأ هاتف،لإ رقم طلب

.شاشةلإ على) -( طةشر هرظت حتى ر،تكرم شكلب * إلمس تدخله، إلذي إلفاكس رقم في يةنمز فاصلة دخاللا. 9-555-5555

.إلرقم طلب ناءثأ باتلإلمطا على دإلرو إلرقم طلب بضن بطض يمكن. إلرقم طلب ناءثأ هاتفلإ خط لىإ الاسستماع من نككيم هذإ. إقبإلمر إلطلب خلال من إلفاكس سالرإ اًيضأ يمكن

 نغمات لىإ تمعسسإو هاتف خط من إلفاكس رقم طلب لحاو ذلك؛ من كدتألل. شاكلم لىإ ضتعرت إلفاكس بالقتسسإ لةأ وأ يححصلإ يقسسنتلإ من يسل هو إلفاكس سالرإ ندع دخلتأ إلذي إلرقم●
نككيم. تلمسسملل هاتفلإ خط على إلصوتي يدإلبر خدمة ششوت قد وأ تصلة،م غير تكون وأ يلغشتلإ ضعو في إلفاكس بالقتسسإ لةأ تكون لا فقد إلفاكس؛ نغمات سماع يعطتسست لا نتك ذإإ. إلفاكس  

.شاكلم يةأ فةلمعر إلفاكس بالقتسسإ لةأ بفحص ميقو نأ تلمسسلمإ طلب ًيضاأ

إلمكالمات على دإلر لةأ في سجلت إلفاكس نغمات

اًفقو إلمكالمات على دإلر لةأ يلصتوب تقم لم ذإإ. بالطابعة ًةباشرم إلمكالمات على دإلر جهاز يلصتو لحاو إلفاكس، لمكالمات تخدمهسست إلذي هاتفلإ خط نفسب إلمكالمات على دإلر جهاز يلصتو تم ذإإ●  
.إلمكالمات على دإلر لةأ على إلفاكس نغمات يلجست يتم فقد يات،صتولل

 على دإلر لةلأ بةسسنلبا دإلر بلق إلرنات عدد من كبرأ يكون نأ يجب للطابعة بةسسنلبا دإلر بلق إلرنات عدد.  دللر رنات عدإدإ صحة منو اًيئتلقا ساتكإلفا بالقتسسإ لىإ إلطابعة بطض من كدتأ●
.إلمكالمات على دإلر لةأ في إلفاكس نغمات يلجست يتمو إلمكالمة على دبالر ينهازلجإ ميقوف د،إلر بلق إلرنات عدد نفس لىإ إلطابعةو إلمكالمات على دإلر لةأ بطض ندع. إلمكالمات

 في). نطقةلمإ/بلدلإ تلافخبا إلرنات لعدد قصىإلأ إلحد تلفيخ. (تمدعإلم قصىإلأ إلرنات عدد بعد إلمكالمات على دتر يثح إلطابعة بطضبو للرنات نخفضم عدد لىإ إلمكالمات على دإلر لةأ بطضب قم●
 مكالمة إلمكالمة كانت ذإإ. إلفاكس بالقتسسبا متقوسسف إلفاكس، رنات إلطابعة شفتتكإ ذإإ. إلخط بةقإبمر إلطابعة متقو فسوو إلمكالمة، على دبالر إلمكالمات على دإلر جهاز ميقو فسو عدإد،إلا هذإ
 .دةإرإلو سالةإلر يلجستب إلمكالمات على دإلر جهاز ميقوسسف ية،تصو

)قميإلر HP فاكس(( ساتكإلفا تريوبكملإ تلمسسي نأ يمكن لا

.قاتوإلأ كل في ساتكإلفا تلامسسلا تارلمخإ تريوبكملإ يلغشت من كدتأ. ساتكإلفا تلامسسلا تارلمخإ تريوبكملإ يلغشت يقافإ تم●

 كلا يلغشت بغيني عدإد،للا تخدمسسلمإ تريوبكملإ عن اًتلفمخ ساتكإلفا تلمسسي إلذي تريوبكملإ كان ذإإ. منها إحدو يلغشت يقافإ يتم قدو ساتكإلفا تلامسسإو عدإدلا تلفةلمخإ تريوبكملإ ةجهزأ ينتكو تم●
.قاتوإلأ كل في تريوبكملإ يجهاز

.ساتكإلفا بالقتسسلا تريوبكملإ ينتكو من كدتأو قميإلر HP فاكس يطسشنتب قم. ساتكإلفا بلقتسسيل تريوبكملإ ينتكو يتم لم وأ قميإلر HP فاكس يطسشنت يتم لم●

إلاتصالو بكةسشلإ شاكلم
فعله؟ يدتر إلذي ما

إللاسلكي بالاتصال تعلقت شاكلم حل

.يةلتالإ صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسإ إتيارخ حدأ إختر

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  اًيئتلقا هالحو شكلةلمإ يصخشت لتحاو ساعدةم دإةأ.

١٣١ مشكلة حل   ١٠ إلفصل ARWW
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 .Windows يلغشتلإ نظامل فقط ةفرتوم ساعدةلمإ دإةإلأ هذه :ملاحظة

 خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ
نتنترإلا على صلاحهاإو

.تعمل تعد لم لكنها هاليصتو تم وأ إًبدأ إلطابعة يلصتو يتم لم ذإإ ،صلاحهاإو يةكلسإللا خطاءأ شافكتسسإ●

.بالطابعة يلصتولإ من تريوبكملإ نعتم نهاأ تقدعت نتك ذإإ ،صلاحهاإو وساتإلفير مكافحة برنامج وأ إلحماية جدإر خطاءأ شافكتسسإ●

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

صلاحهاإو يةكلسإللا خطاءأ شافكتسسإ لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

.بكةسشلبا إلاتصال شاكلم يصخشت في ساعدةملل إللاسلكي إلاتصال بارتخإ يرتقر باعةطب قم وأ بكةسشلإ ينتكو من تحقق

). )عدإدإتإلا( Settings(   إلمس ثم ،)إللاسلكي إلاتصال(  إلمس ية،سسيئإلر شاشةلإ من.١

.يةكلسإللا بارتخإ يرتقر وأ بكةسشلإ ينتكو صفحة إلمس ثم ،يرتقارلإ باعةط إلمس.٢

إللاسلكي إلاتصال تخص إلتي بكةسشلإ عدإدإتإ على إعثر

.يةلتالإ صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسإ إتيارخ حدأ إختر

HP Print and Scan 
Doctor

).بكةسشلإ تاحفم( ورإلمر كلمةو) SSID( بكةسشلإ إسم على هالخلا من فتعرلإ نككيم ساعدةم دإةأ HP Print and Scan Doctor يعد

 HP Print and Scan يلغشتب متقو إلذيو Windows نظامب يعمل إلذي تريوبكملإ يكون نأ يجب .Windows يلغشتلإ نظامل فقط ةفرتوم ساعدةلمإ دإةإلأ هذه:ملاحظة
Doctor لاسلكي إتصال خلال من بكةسشلبا ًتصلام يهلع.

 لحو ماتإلمعلو ضعر حدد ثم ،تقدمةم ماتمعلو ضعر حددو شاشة،لإ علىأ بكةسشلإ يببوتلإ علامة على إنقرو ،HP Print and Scan Doctor تحفإ إللاسلكي، إلاتصال عدإدإتإ لفحص

.جهبالمو إلخاصة يبإلو صفحة تحف تحديدو شاشةلإ علىأ بكةسشلإ يببوتلإ علامة على نقرلبا إللاسلكي إلاتصال عدإدإتإ على رثوعلإ اًيضأ نككيم. إللاسلكي إلاتصال

شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ  
نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ

.يةكلسإللا ورمر كلمةو) SSID( بكةسشلإ إسم على رثوعلإ يقةطر على فتعر

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

Wi-Fi Direct باتصال تعلقةلمإ شاكللمإ حل

.Wi-Fi Direct ينتكو يقةطر على فتعر وأ صلاحهاإو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتسسبا قمنتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

صلاحهاإو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتسسلا تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

:Wi-Fi Direct يلغشت من تحققلل إلطابعة إفحص.١

).Wi-Fi Direct(  إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من▲

.به إتصلو تكعببطا إلخاص Wi-Fi Direct إسم عن إبحث ثم ،Wi-Fi إتصال يلغشتب قم إلمحمولة، ةجهزإلأ حدأ وأ بك إلخاص إللاسلكي تريوبكملإ جهاز من.٢

ARWW وإلاتصال إلشسبكة مشاكل ١٣٢
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.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ.٣

 على يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو رز مات،إلمعلو من يدللمز. إفقتوم باعةط يقبطت يتبثتب يامكق من كدتأف ،ًمحمولا إًجهاز تخدمسست نتك ذإإ.٤
 HP قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو عدم حالة في. www.hp.com/go/mobileprinting إننوعلإ

Mobile Printing )باعةط HP ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/بلد في يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ.

Ethernet باتصال تعلقةلمإ شاكللمإ حل

:تاليلإ إفحص

.هرجإلمو وأ يلتحولإ حدةو وأ بكةسشلإ رمحو يلغشتو بكةسشلإ عمل من كدتأ●

.يلصتولإ ندع صلإلمو إربجو باحصإلم يضيءو إلطابعة في Ethernet نفذبم تصلم Ethernet بلك. يحصح شكلب جهإلموو بالطابعة تصلم Ethernet بلك●

نعيم إلحماية جدإر وأ وساتإلفير مكافحة برنامج نأ تقدعت نتك ذإإ. بكةسشلبا إلطابعة إتصال على ثرتؤ لا سس،جتلإ إمجبر ضد إلحماية إمجبر ذلك في بما وسات،إلفير مكافحة إمجبر نأ من كدتأ●  
.شكلةلمإ هذه حل في ساعدةملل إلحماية جدإر خطاءأ شافكتسسلا HP دإةأ تخدمسسإ بالطابعة، يلصتولإ من تريوبكملإ

●HP Print and Scan Doctor 

 غيرHP Print and Scan Doctor دإةأ تكون قد. هالحو شكلةلمإ يصخشت ساعدةلمإ دإةإلأ لتحاوسس. اًيئتلقا شكلةلمإ لحلHP Print and Scan Doctor يلغشتب قم
.إللغات يعمبج تاحةم

إلطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم

 .إللغات بعض في فقط يقبطتلإ فرتوي. تلقائي شكلب سخنلإو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ شكلاتم صلاحإو يصخشتل HP Print and Scan Doctor يلغشتب قم :يحملت

مفاجئ نحو على إلطابعة قفتتو

إلطاقةو هربيكلإ يارتلإ صلاتو من كدتأ●

.إلطاقة لمحوو جهاز من بكلا حكامبا إلطاقة سلك يلصتو من كدتأ●

باعةطلإ سأر محاذإة شلف

.إلمحاذإة يةلعم جحنت فلن باعة،طلإ سأر محاذإة ندع دخالإلا جدر في ملون رقو يلمحتب قمت ذإإ. دخالإلا جدر في تخدمسسم غير يضبأ ًعاديا ًارقو يلكمتح من كدتأ, إلمحاذإة إءجرإ شلف حالة في●

 .شاتطوإلخرو باعةطلإ سأر يانةص إجعر باعةطلإ سأر يفظنتل. شعارتسالا جهاز في ًباطع لديك يكون بمار وأ باعة،طلإ سأر يفظنت لىإ تاجتح بمافر ر،تكرم شكلب إلمحاذإة يةلعم شلتف ذإإ●

 إلعديد يححصت في ساعدتكم نككيم ساعدةم إتدوأو ماتمعلو يبإلو قعمو فريو.  www.support.hp.com رز. HP من إلدعم فاطلب شكلة،لمإ باعةطلإ سأر يفظنت يُل لم ذإإ●
.إلفني بالدعم إلاتصال لحو ماتمعلو على لللحصو  HP إتصال جهات يخص شيء كل قفو إنقر ثم نطقة،لمإ/بلدلإ يارتخبا قم بة،لإلمطا ندع. شائعةلإ إلطابعة شاكلم من

إلطابعة شلف حل

.شاكللمإ هذه ثلم لحل يةلتالإ إتإلخطو كملأ

.إلطابعة يلغشت يقافلا) إلطاقة رز(  على إضغط.١

.ىخرأ ةمر يلهصتو عدأ ثم إلطاقة، سلك بفصل قم.٢

.إلطابعة يلغشتل) إلطاقة رز(  على إضغط.٣

.HP دعم خدمة إجعر ،HP بدعم إلاتصال لحو ماتإلمعلو من يدللمز. HP بدعم إتصل ثم سالة،إلر في فرتولمإ إلخطأ مزر تبكإ شكلة،لمإ إرتمرسسإ حالة في
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بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو من ساعدةلمإ على لللحصو
.رقإلو شارنحإ إلةزإ ثلم إءإتجرإلا خلال من شدكتر إلتي كةتحرلمإ مسوإلر تضمنت إلتي تعليماتلإ عاتضومو بعضو إلطابعة، عن يدإلمز فةلمعر بالطابعة إلخاصة تعليماتلإ عاتضومو تخدإمسسإ نككيم

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو على  إلمس شاشة،ل يةقياسسلإ تعليماتلإ وأ يةسسيئإلر شاشةلإ من‘ تعليماتلإ’ قائمة لىإ لصوللو

إلطابعة يرتقار همف
.هالحو بالطابعة تعلقةلمإ شكلاتلمإ شافتكإ في ساعدةملل يةلتالإ يرتقارلإ باعةط نككيم

إلطابعة حالة يرتقر●

إلاتصال بكةسش ينتكو صفحة●

باعةطلإ دةبجو خاص يرتقر●

يةكلسإللا بارتخإ يرتقر●

يبإلو لىإ لصوإلو بارتخإ يرتقر●

إلطابعة يرتقر باعةطل

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

. يرتقار إلمس.٢

.تهعباط بإلمطلو إلطابعة يرتقر حدد.٣

إلطابعة حالة يرتقر

.صلاحهاإو إلطابعة خطاءأ شافكتسسإ في ساعدتكلم إلطابعة حالة يرتقر اًيضأ تخدمسسإ. شاتطوإلخر حالةو يةلإلحا إلطابعة ماتمعلو ضلعر إلطابعة حالة يرتقر تخدمسسإ

.ةخيرإلأ حدإثبالأ سجل على اًيضأ إلطابعة حالة يرتقر يتويُ كما

.إلاتصال بلق إلطابعة حالة يرتقر باعةط يدفإلم من يكون ما ًإثيركف ،HP كةشرب للاتصال دإع ثمة كان ذإإ

إلاتصال بكةسش ينتكو صفحة

ةخيرإلأ يرتقرلإ صفحة تضمنت. إلطابعة بلق من عنها شفكلإ تم إلتي بكاتسشلبا قائمة ضعرو بالطابعة إلخاصة بكةسشلإ عدإدإتإ شاهدةلم بكةسشلإ ينتكو صفحة باعةط نككيم بكة،سشب تصلةم إلطابعة كانت ذإإ  
شكلب تخدإمهاسسإ يتم لا إلتيو بك إلخاصة بكةسشلل ناةق يارتخإ على هذإ ساعدكي قد. تخدمةسسلمإ إتنوقلإو ةشارإلا ةقو لىإ ضافةبالا نطقة،لمإ في عنها شفكلإ يمكن إلتي يةكلسإللا بكاتسشلإ يعمبج قائمة  
).بكةسشلإ دإءأ سنيُ مما( ىخرإلأ بكاتسشلإ إسطةبو ثفكم

 يتم لا ،Ethernet عبر تصلةم إلطابعة كانت ذإإ وأ يلهغشت يقافإ تم ذإإ. إلطابعة في إللاسلكي سالرإلا يلغشت يجب نطقة،لمإ في هافشاتكإ تم إلتي يةكلسإللا بكاتسشلبا قائمة على لللحصو:ملاحظة
.إلقائمة ضعر

.إلاتصال بلق إلصفحة هذه باعةط يدفإلم من يكون ما ًإثيركف ،HPبـ للاتصال دإع ثمة كان ذإإ. بكةسشلبا إلاتصال شكلاتم حل في ساعدةملل بكةسشلإ ينتكو صفحة تخدإمسسإ نككيم

باعةطلإ دةبجو خاص يرتقر

 يرتقر صفحة ساعدكت فقد عاتك،بوطم دةجو عن اًيضإر تكن لم ذإإ. سهفن باعةطلإ نظام وأ دةإلجو ئةيدر رإلصو ملفات وأ إمجإلبر عدإدإتإ ثلم: باعةطلإ دةجو في شاكلملل تملةلمحإ بابسسإلأ من إلعديد ثمة
.إمير ما على يعمل باعةطلإ نظام كان ذإإ ما تحديد في باعةطلإ دةجو
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يةكلسإللا بارتخإ يرتقر

يرتقرلإ علىأ في سالةر تجدسس ما، شكلةم شافتكإ تم ذإإ. إتبارتخالا تائجن يرتقرلإ يقدم. إللاسلكي إلطابعة لاتصال تلفةمخ حالات لفحص إتبارتخالا من عدد إءجرإ يتم ية،كلسإللا بارتخإ يرتقر باعةط ندع  
.يرتقرلإ من سفليلإ ءإلجز في يةسسساإلأ إللاسلكي إلاتصال ينتكو يلصتفا بعض تجدسسو. شكلةلمإ حل يقةطر توضح

يبإلو لىإ لصوإلو بارتخإ يرتقر

.يبإلو خدمات على ثرتؤ نأ يمكنها إلتي نتبالانتر إلاتصال شكلاتم على فتعرلإ على ساعدةملل يبإلو لىإ لصوإلو يرتقر باعةطب قم

يبإلو خدمات إسطةبو شاكللمإ حل
 :يلي مما تحققف باعة،طلإ يقاتبطت و HP ePrint ثلم يب،إلو خدمات تخدإمسسإ ندع شاكلم إجهتو نتك ذإإ

 .Ethernet وأ لاسلكي يلصتو عبر نتنتربالا تصلةم إلطابعة نأ من كدتأ●

.USB كابل إسطةبو تصلةم إلطابعة كانت ذإإ هذه نتنترإلا إتميز تخدإمسسإ نككيم لا:ملاحظة

.إلطابعة في تجنلمإ ثاتيتحد خرأ يتبثت من كدتأ●

.يبإلو خدمات عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إلطابعة في يبإلو خدمات تمكين من كدتأ●

.يحصح نحو على بها إلخاص جهإلموو لإلمحوو بكةسشلإ رمحو عمل من كدتأ●

 محكم نتيثرإلا كابل نأو بكةسشلبا إلطابعة يلصتول crossover كابل وأ هاتف سلك تخدإمسسبا إلطابعة يلصتوب متقو لا نكأ من كدتأف نت؛يثرإ كابل تخدإمسسبا إلطابعة يلصتو حالة في●
.إلاتصالو بكةسشلإ شاكلم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. بالطابعة يلصتولإ

.إلاتصالو بكةسشلإ شاكلم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إمير ما على تعمل يةكلسإللا بكةسشلإ نأ من كدتأ ا،ًيكلسلا إلطابعة يلصتو حالة في●

:يلي مما تحققف ، HP ePrint تخدمسست نتك ذإإ●

 .للطابعة ونيلكترإلا يدإلبر إننوع صحة من كدتأ–

تعذرت قد ،"لىإ" سطرلإ في ىخرأ ونيلكترإ يدبر ينناوع دجوو حالة في نأ ذلك. يةنولكترإلا سالةإلر من" لىإ" سطر في دجوإلمو يدحإلو هو ونيلكترإلا إلطابعة يدبر إننوع نأ من كدتأ–  
 .هالستر إلتي فقاتإلمر باعةط

 ).HP Connected )www.hpconnected.com رز مات،إلمعلو من يدمز على لللحصو.  HP ePrint باتلطتبم تفي إلتي ندإتتسلمإ سالكرإ من كدتأ–
.ناطقلمإ/بلدإنلإ بعض في قعإلمو هذإ فرتوي لا قد

:إلمدخلة يلكإلو إلملقم عدإدإتإ يةحصلا من كدتأ نت،نتربالا إلاتصال ندع يلكإلو إلملقم عدإدإتإ تككبسش تخدإمسسإ حالة في●

 ).Safari وأ ،Internet Explorer، Firefox ثالمأ من( بك إلخاص يبإلو ضتعرسسم تخدمهاسسي إلتي عدإدإتإلا إفحص–

 .إلحماية جدإر لك عدأ بالذي وأ ماتإلمعلو ياتنقت عن ولسؤلمبا إتصل–

 .إلمضمن يبإلو ملقم خلال من وأ بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو خلال من عدإدإتإلا هذه تحديث يكلع جبيف بك، إلخاص إلحماية جدإر بلق من تخدمةسسلمإ يلكإلو عدإدإتإ تتغير ذإإ
.يبإلو خدمات خلال من باعةطلإ نككيم لن عدإدإت،إلا هذه تحديث عدم حالة وفي

.يبإلو خدمات عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

 بعض في قعإلمو هذإ فرتوي لا قد). HP Connected )www.hpconnected.com ةبزيار قم تخدإمها،سسإو يبإلو خدمات عدإدإ لحو يةفضاإ تعليمات على لللحصو:يحملت
.ناطقلمإ/بلدإنلإ

إلطابعة يانةص
فعله؟ يدتر إلذي ما
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يةئإلضو للماسحة جاجيإلز سطحلإ يفظنتب قم

 ملاءمة ثلم إلخاصة ظائفإلو دقة على ثرتؤو حة،سومإلم ندإتتسلمإ دةجو تقللو دإء،إلأ من تحد قد يةئإلضو إلماسحة طارإ وأ يةئإلضو إلماسحة غطاء هرظ وأ ية،ئإلضو إلماسحة جاجز على ساخوإلأ وأ إبإلتر
.معين صفحة حجم مع سخنلإ

يةئإلضو إلماسحة جاجز يفظنتل

.هربيكلإ بسقإلم من يارتلإ سلك إسحبو) إلطاقة(  رز على بالضغط إلطابعة يلغشت قفوأ إلطابعة، يفظنت بلق!تحذير

.يةئإلضو إلماسحة غطاء فعإر.١

.تدلعم جاجز فرنظبم هاشر تم برإلو من يةلخا ناعمة قماش بقطعة إلغطاءو يةئإلضو للماسحة جاجيإلز سطحلإ فرنظ.٢

 نلأ بون،إلكر ريدكلو إبعر وأ ينبنزلإ وأ تونيسإلأ وأ إلخادشة إدإلمو على يةتولمحإ نظفاتلمإ تخدإمسسإ نبتج. جاجيإلز يةئإلضو إلماسحة سطح يفظنتل جاجاتإلز نظفم ىسو تخدمسست لا:يهبنت
.جاجإلز على اًطخطو كيتر قد نهلأ يلبووبريزإلا لكحو تخدإمسسإ نبتج. يةئإلضو إلماسحة جاجز تضر إدإلمو هذه

.إلماسحة تلافإو جاجإلز تحت نظفلمإ بسرت لىإ جاجإلز نظفم من بيرك مقدإر ضعو دييؤ. جاجإلز على ةباشرم جاجإلز نظفم شتر لا:يهبنت

.إلطابعة يلغشتب قم ثم إلماسحة، غطاء غلقأ.٣

 جإلخار من يفظنتلإ

.هربيكلإ بسقإلم من يارتلإ سلك إسحبو) إلطاقة(  رز على بالضغط إلطابعة يلغشت قفوأ إلطابعة، يفظنت بلق!تحذير

.فيها تحكملإ حةلوو إلطابعة دإخل عن يدةعب إئلسولبا تفظحإ. إلغطاء على من بقعلإو ساخوإلأو إبإلتر سحلم طيولخإ من يةلخاو ًيلالق بللةمو ناعمة سحةمم تخدإمسسإ

ARWW إلطابعة صيانة ١٣٦



ندإتتسلمإ تغذيةلإ حدةو يفظنت

.إلفاصل حةلوو إناتسطوإلأ يفظنت نككيمف إلعادي، رقإلو تقطلت لم ذإإ وأ صفحات عدة ندإتتسملل يةئتلقالإ تغذيةلإ حدةو تقطتلإ ذإإ

إلفاصل ءإلجز وأ إناتالاسطو يفظنتل

.هربيكلإ بسقإلم من يارتلإ سلك إسحبو) إلطاقة(  رز على بالضغط إلطابعة يلغشت قفوأ إلطابعة، يفظنت بلق!تحذير

.ندإتتسملل يةئتلقالإ تغذيةلإ جدر من يةلصإلأ سخحنلإ يعجم إلةزبا قم.١

.ندإتتسملل تغذيةلإ حدةو غطاء فعإر.٢

).2( إلفصل حةلوو) 1( إناتالاسطو لىإ ًهلاس ًصولاو ذلك يحتي

إناتالاسطو1

إلفاصل ءإلجز2

.إئدز ماء يأ بعصر وقم إلمقطر، بالماء يافلإلأ من إلخالي إلقماش من قطعة بلل.٣

.إلفاصل ءإلجز على وأ إناتالاسطو علي دةجومو بقايا يأ سحلم بللةلمإ إلقماش قطعة تخدمسسإ.٤

).سحملل( يلبوبرسويإلأ لكحو تخدإمسسإ لحاو إلمقطر، إلماء تخدإمسسبا إلعالقة بقايالإ يفظنت يتم لم ذإإ:ملاحظة

.ندإتتسلمإ تغذية جدر غطاء غلاقبا قم.٥

شاتطوإلخرو باعةطلإ سأر يانةص

.باعةطلإ دةجو شاكلم حل يتم كي بذلك يامقلإ نكم يطلب ندماع لاإ يةلتالإ سامقإلأ في إءإتجربالا تقم لا. باعةطلإ سأر في شكلةم جدتو فقد باعة،طلإ في شكلاتم يةأ لىإ ضتعرلإ ندع

.شاتطوإلخر عمر تقصيرو إلحبر ضاعةإ لىإ يةورإلضر غير يفظنتلإو إلمحاذإة إءإتجربا يامقلإ دييؤ نأ يمكن

.يحةصح غير وأ يةفتمخ إنلوأ يةأ بها كان ذإإ وأ طخطو بهاشوي عةبوطإلم جاتإلمخر كانت ذإإ باعةطلإ سأر يفظنتب قم●
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يفظنتلإ حلةبمر بدءلإ يكلعف. حلةمر كل بعد عةبوطإلم إلصفحة دةجو إجعةبمر قم. إلحبر من ةتكثرم يةكمو, إحدةو رقةو تخدمسستو, تينقيقد إليحو حلةمر كل قتغرسست. يفظنتلل إحلمر ثلاث ثمة  
.ئةيدر باعةطلإ دةجو كانت ذإإ فقط يةلتالإ

 .HP لـ دعم كزبمر فاتصل, إلمحاذإةو يفظنتلإ بعد باعةطلإ دةجو في شاكللمإ إرتمرسسإ ندع. باعةطلإ سأر محاذإة لفحاو يف،ظنتلإ إحلمر يعجم إكتمال بعد يفةعض بدوت باعةطلإ دةجو إلتز ما ذإإ
.HP دعم خدمة إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.عاتكبوطم في باعةطلإ دةبجو تعلقت شاكلم إجهتو نتك ذإإ وأ إنلوإلأ إلبقو يأ خلال يضاءب وأ سخةتم اًطخطو إلطابعة حالة صفحة هرظت ندماع باعةطلإ سأر بمحاذإة قم●

.بدئيلمإ عدإدإلا ندع اًيئتلقا باعةطلإ سأر إلطابعة تحاذي

.يةلمعلإ هذه خلال ضاءإلضو بعض سمعت قدو. إلدقائق بعض يفظنتلإ إءجرإ قتغرسسي قد. فقط ةورإلضر تضيقت ندماع باعةطلإ سأر يفظنت بغيني لذلك إلحبر، بعض سستهلكت يفظنتلإ يةلعم:ملاحظة

 .باعةطلإ دةجو في شاكلم لىإ إمير ما على إلطابعة يلغشت يقافإ عدم دييؤ قد. إلطابعة يلغشت يقافلا إلطاقة رز اًمدو تخدمسسإ

محاذإته وأ باعةطلإ سأر يفظنتل

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. دخالإلا جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.١

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.٢

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ثم ب،إلمطلو يارلخإ حدد ثم ، إلطابعة يانةص إلمس.٣

 HP طابعة برنامج تحفإ إجعر إلمضمن، يبإلو خادم وأ إلبرنامج لىإ لصوللو). EWS( نرإلمضم يبإلو خادم تخدإمسسبا وأ HP طابعة برنامج تخدإمسسبا ًيضاأ بهذإ يامقلإ نككيم:ملاحظة
.إلمضمن يبإلو خادم تحف وأ )Windows يلغشتلإ نظام(

يةلصإلأ نعصإلم عدإدإتإو ياتضإإفتر تعادةسسإ
.بكةسشلإ عدإدإتإ وأ نعصملل يةلصإلأ عدإدإتإلا لىإ إلطابعة حالة تعادةسسإ نككيم ى،خرأ ةمر عادتهاإ في غبترو عدإدإت،إلا بعض ييرغت وأ ظائف،إلو بعض يلغشت يقافبا قمت ذإإ

نعصملل يةلصإلأ عدإدإتإلا لىإ إلطابعة تعادةسسإ

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

. إلطابعة يانةص إلمس.٢

 ).تعادةسسإ( Restore إلمس.٣

). عدإدإتإلا تعادةسسإ( Restore Settings إلمس.٤

:نعصملل يةلصإلأ عدإدإتإلا لىإ تعادتهاسسإ في غبتر إلتي يفةظإلو يارتخبا قم.٥

سخن●

إلضوئي سحلمإ●

فاكس●

رةصو●

بكةسش●

يبإلو خدمات●

إلطابعة عدإدإ●

).تعادةسسإ( Restore إلمس
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.عدإدإتإلا تعادةسسإ تمت نهبأ كتخبر سالةر هرظتسس

.نعم إلمس.٦

نعصملل يةلصإلأ عدإدإتإلا لىإ إلطابعة تعادةسسإ

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

. إلطابعة يانةص إلمس.٢

 ).تعادةسسإ( Restore إلمس.٣

).نعصملل يةضإالافتر عدإدإتإلا بطض تعادةسسإ( Restore Factory Defaults إلمس.٤

.نعصملل يةضإالافتر عدإدإتإلا تعادةسسإ تمت نهبأ كتخبر سالةر هرظتسس

).تعادةسسإ( Restore إلمس.٥

نعصملل يةلصإلأ عدإدإتإلا لىإ إلطابعة تعادةسسإ

). عدإدإ(   إلمس ثم ،‘ماتإلمعلو حةلو’ تحفل شاشةلإ علىأ دةجوإلمو يببوتلإ علامة سفلللأ إسحب وأ إلمس بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو من.١

 .بكةسشلإ عدإدإ إلمس.٢

).بكةسشلإ عدإدإتإ تعادةسسإ( Restore Network Settings بلمس قم.٣

.بكةسشلل يةضإالافتر عدإدإتإلا تعادةسسإ تمت نهبأ كتخبر سالةر هرظتسس

.نعم إلمس.٤

.بكةسشلإ عدإدإتإ يينعت عادةإ تم قم نهأ من تحقق ثم بكةسشلإ ئةيته صفحة بعطإ.٥

IP إننوع يينعت عادةإ تتم). IP إننوع وأ إلاتصال عةسر ثلم( اًسابق ينهاتكو تم إلتي Ethernet و إللاسلكي إلاتصال عدإدإتإ إلةزإ تتم للطابعة، بكةسشلإ عدإدتإ يينعت عادةإ ندع:ملاحظة
.‘تلقائيلإ ضعإلو’ لىإ

 إلطابعة شاكلم من إلعديد يححصت في ساعدكت نأ نهاشأ من ماتمعلوو إتدوأ على لللحصو  www.support.hp.com نتنترإلا على HP من ريإلفو إلدعم قعمو ةزيار نككيم:يحملت
.شائعةلإ

 بعض في فقط يقبطتلإ فرتوي. تلقائي شكلب سخنلإو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ شكلاتم صلاحإو يصخشتل HP Print and Scan Doctor يلغشتب قم) Windows يلغشتلإ نظام(
.إللغات

HP دعم خدمة
إتيارخ HP كةشرب إلخاص نتنترإلا بكةسش على إلدعم يقدم.  www.support.hp.com إننوعلإ على يبإلو على إلطابعة دعم قعمو رز إلدعم، ماتمعلوو تجنلمإ ثاتيتحد حدثأ على لللحصو  

:تكعبطا يلغشت في ساعدةملل عةنوتم

.بةلعلإ في تكعبطا مع دةإرإلو إلوثائقو تجنلمإ يلغشت باتيتك لىإ ضافةبالا يلغشتلإ إمجبرو ثاتيتحدلإ يلتنزب قم :يلاتتنزلإو يلغشتلإ إمجبر
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 لإلدخو يلجستب قم وأ HP كةشرل ونخرأ عملاء بلق من رةشونلمإ ئلةسسإلأ ضعر نككيم. شائعةلإ شاكللمإو ئلةسسللأ جاباتإ على لللحصو HP كةشرل إلدعم تدياتنم ةبزيار قم :HP كةشرل إلدعم تدياتنم

.بك إلخاصة يقاتلعتلإو ئلةسسإلأ شرنإو

.بها إلموصى لإلحلو يجادإو تكعبطا عن شفكلل نتنترإلا بكةسش على HP إتدوأ تخدمسسإ :شكلاتلمإ حل

HP كةشرب إلاتصال

يلكو إسطةبو إلدعم تطلبي قد( إلضمان ةفتر دإخل للعملاء تكلفة نبدو ةفرتوم يةلتالإ إلاتصال إتيارخ. بالدعم إلاتصال يبو قعمو ةبزيار قم شكلة،م لحل HP كةشرل إلفني إلدعم ثلمم من ساعدةملل جتتحإ ذإإ  
):عليهم مسور ضفر إلضمان ةفتر جخار للعملاء HP كةشر

.نتنترإلا عبر HP كةشرل إلدعم يلكو مع تحدث

.HP كةشرل إلدعم يلكبو إتصل

:يةلتالإ ماتإلمعلو تقديمل ًتعدإسسم كن ،HP كةشر بدعم إلاتصال ندع

)HP OfficeJet Pro 8740 ثلم إلطابعة على دجومو( تجنلمإ إسم●

)شاتطوإلخر لىإ لصوإلو نطقةم إربجو جديو( تجنلمإ رقم●

)إلطابعة من سفليلإ وأ إلخلفي ءإلجز على نمدو( سليلستلإ إلرقم●

إلطابعة يلجست

 في نإلأ يلجستلإ نككيم إمج،إلبر يتبثت ندع إلطابعة يلكجست عدم حالة في. تجنلمإ دعم بيهاتنتو يةلفعا كثرإلأ إلدعمو عسرإلأ بالخدمة تعتملإ نككيم يل،جستلإ يةلعم في فقط دإتمعدو دقائق بقضائك
http://www.register.hp.com. 

 للضمان يةفضاإ إتيارخ

.تكعبلطا ةفرتولمإ تدمإلم إلضمان إتيارخ شفكتسسإ ثم بك، إلخاصة إللغةو نطقةلمإ/بلدلإ حدد ، www.support.hp.com لىإ إذهب. يةفضاإ مسور نظير للطابعة تدةمإلم إلخدمة خطط فرتوت
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يةنفلإ ماتإلمعلوأ

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

إصفاتإلمو●

يةيمظنت ماتمعلو●

تجاتنلمإ على يئيبلإ إفشرإلا برنامج●

إصفاتإلمو
 ثم إلطابعة، إجهةو على دجوإلمو الاسم دخلأ. صلاحهاإو خطاءإلأ شافتكإو تجنلمإ دعم قفو إنقر. نطقةلمإ وأ إلدولة حدد.  www.support.hp.com ةبزيار قم مات،إلمعلو من يدمز على لللحصو
.تجنلمإ إصفاتمو قفو إنقر ثم ،تجنلمإ ماتمعلو قفو إنقر. بحث حدد

نظاملإ باتلطتم

 على نتنترإلا عبر للدعم HP لـ ونيلكترإلا قعإلمو رز دعمه،و يةلبقتسسلمإ يلغشتلإ نظام إتصدإرإ وأ نظاملإو إمجإلبر باتلطتم لحو ماتمعلو على لللحصو●
www.support.hp.com .

يةئيبلإ إصفاتإلمو

)نهايتهرف 104 لىإ 41( يةئوم 40 لىإ 5: يلغشتلإ ندع ةإرإلحر جةدر●

ثفكت نبدو يةبسن بةطور% 80 لىإ 15: يلغشتلإ ناءثأ بةطوإلر جةدر●

)نهايتهرف 90 لىإ 59( يةئوم 32 لىإ 15: بها إلموصى يلغشتلإ وفظر●

ثفكت نبدو% 80 لىإ 20: بها إلموصى يةبسنلإ بةطوإلر●

1 جإلدر سعة

250 حتى]): طلر 28 لىإ 16[ 2م/جم 105 لىإ 60( إلعادي رقإلو من رقاتو●

30 حتى: فظرإلأ●

80 حتى: سهرفلإ بطاقات●

50 حتى: رإلصو رقو من رقاتو●

2 جإلدر سعة

250 حتى]): طلر 28 لىإ 16[ 2م/جم 105 لىإ 60( إلعادي رقإلو من رقاتو●

إجخرإلا يةحاو سعة

150 حتى]): طلر 28 لىإ 16[ 2م/جم 105 لىإ 60( إلعادي رقإلو من رقاتو●

30 حتى: فظرإلأ●

80 حتى: سهرفلإ بطاقات●

100 حتى: رإلصو رقو●
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ندإتتسلمإ تغذية جدر سعة

50 حتى]): طلر 24 لىإ 16[ 2م/جم 90 لىإ 60( إلعادي رقإلو من رقاتو●

زإنهوأو رقإلو حجامأ

.HP طابعة برنامج إجعر تمدة،عإلم رقإلو حجامبأ قائمة على لللحصو

)طلر 28 لىإ 16 من( 2م/جم 105 لىإ 60: إلعادي رقإلو●

)طلر 24 لىإ 20 من( 2م/جم 90 لىإ 75: فظرإلأ●

)سهرفلإ بطاقاتل طلر 110 قصىأ بحد( 2م/جم 200 حتى: بطاقاتلإ●

)طلر 80( 2م/جم 300: يةفإغرتوإلفو رإلصو رقو●

باعةطلإ إصفاتمو

إزإلطرو ندتسلمإ يدقعت لمدى اًفقو سخنلإ عاتسر تلفتخ●

إلطلب سبح officejet يةإرحر باعةط: يقةإلطر●

PostScript و PDF و PCL 5 و PCL 6: إللغة●

:باعةطلإ دقة●

.www.support.hp.com يبإلو على إلطابعة دعم قعمو رز مة،إلمدعو باعةطلإ دقة توياتسسبم قائمة على لللحصو

:باعةطلإ إمشهو●

.www.support.hp.com يبإلو على إلطابعة دعم قعمو رز تلفة،مخ باعةط إدلمو إمشهولإ عدإدإتإ على لللحصو

سخنلإ إصفاتمو

يةقمإلر رإلصو معالجة●

إلطابعة إزطرو ندتسلمإ يدقعت لمدى اًفقو سخنلإ عاتسر تلفتخ●

سحلمإ إصفاتمو

يةبصر صةبولإ في نقطة 1200 × 1200 حتى: إلدقة●

.HP طابعة برنامج إجعر إلضوئي، سحلمإ دقة لحو ماتإلمعلو من يدللمز

)مادير ىتوسسم 256( مادير بت 8 إن،لوأ بت 24: إنلوأ●

:يةئإلضو للماسحة جاجيإلز سطحلإ من إلضوئي سحملل حجم قصىأ●

–U.S. Letter (A): 215.9 × 279.4 صةبو 11×  8.5( مم(

 )صةبو 14×  8.5( مم U.S. Legal :215.9  ×355.6 رقو–

–ISO A4: 210 × 297 صةبو 11.7×  8.27( مم(

:ندإتتسلمإ تغذية حدةو من اًيئضو حةسومإلم سخةنلل حجم قصىأ●

)صةبو 11.69×  8.27( مم 297×  210: جهينإلو على–

)صةبو 14×  8.5( مم 356×  216: إحدو جهو على–
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إلفاكس إصفاتمو

.إنلووبالأ دسوإلأو يضببالأ ليأ فاكس يةنمكاإ●

.ًيدويا هالباقتسسإو ساتكإلفا سالرإ●

).إزإلطر سبح تلفتخ( إتمر خمس حتى إلخط شغالنإ ندع اًيئتلقا إلرقم طلب عادةإ●

).إزإلطر سبح تلفتخ( إحدةو ةمر حتى دإلر عدم ندع اًيئتلقا إلرقم طلب عادةإ●

.شاطنلإو يدكتألإ يرتقار●

.خطاءإلأ يححصت نمط مع CCITT/ITU Group 3 فاكس●

.يةنثالإ في يلوبايتك 33.6 عةسرب بث●

لطوأ ًتاقو علىإلأ إلدقة ذإت وأ ًيدإقعت كثرإلأ إلصفحات قتغرسست فسو). يةسسياق بدقة TU-T Test Image #1 لىإ إًنادتسإ( يةنثالإ في يلوبايتك 33.6 ندع للصفحة إنثو 4 عةسر●  
.كبرأ ةذإكر تخدمسستو

.إلمكالمات على دإلر لةأ/إلفاكس بين ليأ يلتحو مع نينإلر شفك●

:إلفاكس دقة●

)صةبولإ في نقطة( عادي)صةبولإ في نقطة( يققد)صةبولإ في نقطة( ًجدإ يققد)صةبولإ في نقطة( رةصو 

98×  196205×  300205×  308)مادير بت 8( 196×  205دسوأ

200×  200205×  200205×  200205×  205إنلوأ

)تريوبكملإ لىإ إلفاكس سالرإ( Fax to PC ةميز إصفاتمو●

طمضغو غير TIFF: مةإلمدعو إلملفات إعنوأ–

دسوإلأو يضببالأ ساتكفا: تمدةعإلم ساتكإلفا إعنوأ–

شةطوإلخر يةجتانإ

.ةإلمقدر شةطوإلخر يةجتانإ عن ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو www.hp.com/go/learnaboutsupplies ةبزيار تفضل●

يةيمظنت ماتمعلو
.بها جدتو إلتي نطقةلمإ/ بلدلإ في يةيمظنتلإ ئاتيهلإ من تجنلمإ باتلطتم مع إلطابعة إفقتوت

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

يميظنتلإ إزإلطر رقم●

FCC يانب●

رياكو في تخدمينسسملل شعارإ●

●VCCI )ئةفلإ B (يابانلإ في تخدمينسسملل إفقتولإ يانب

إلطاقة سلك عن يابانلإ في تخدمينسسملل شعارإ●

يانلمالأ ضاءإلضو بعاثنإ يانب●

يانلماأ في يةئإلمر وضبالعر يةنعإلم إلعمل ماكنأ صبخصو يانب●

FCC باتلطتم: يةكيمرإلأ إتفهولإ بكةسش تخدميسسم لىإ شعارإ●
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نديةكلإ إتفهولإ بكةسش تخدميسسم لىإ شعارإ●

يةنلماإلأ إتفهولإ بكةسش تخدميسسم لىإ شعارإ●

يالإسترأ في سلكيلإ إلفاكس يانب●

روبيوإلأ للاتحاد يميظنتلإ شعارإلا●

يةكلسلا ظائفو هال إلتي تجاتنلمإ–

)فاكس/دممو( يةبرووإلأ إتفهولإ بكاتسش علانإ–

إفقتولإ علانإ●

يةكلسإللا تجاتنملل يةيمظنتلإ ماتإلمعلو●

إللاسلكي ددإلتر شعاعلا ضتعرلإ–

يلإزإلبر في تخدمينسسملل شعارإ–

ندإك في تخدمينسسملل شعارإ–

إنتايو في تخدمينسسملل شعارإ–

يكسسكإلم في تخدمينسسملل شعارإ–

يابانلإ في تخدمينسسملل ملاحظة–

رياكو في تخدمينسسملل شعارإ–

يميظنتلإ إزإلطر رقم

يقيسوتلإ والاسم يميظنتلإ إلرقم هذإ بين إلخلط عدم يجب. SNPRC-1602-02 هو تجكنم إزلطر يميظنتلإ إزإلطر رقم. بك إلخاص تجنملل يميظنت إزطر رقم يينعت تم يمي،ظنتلإ يفتعرلإ إضغرلأ  
.).لخإ ،D9L20A( تجنلمإ رقم وأ.) لخإ ،HP OfficeJet Pro 8740 All-in-One طابعة(
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FCC يانب

رياكو في تخدمينسسملل شعارإ
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VCCI )ئةفلإ B (يابانلإ في تخدمينسسملل إفقتولإ يانب

إلطاقة سلك عن يابانلإ في تخدمينسسملل شعارإ

يانلمالأ ضاءإلضو بعاثنإ يانب

يانلماأ في يةئإلمر وضبالعر يةنعإلم إلعمل ماكنأ صبخصو يانب

FCC باتلطتم: يةكيمرإلأ إتفهولإ بكةسش تخدميسسم لىإ شعارإ

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear 
(or bottom) of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the 
format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

Applicable connector jack Universal Service Order Codes ("USOC") for the Equipment is: RJ-11C.

A telephone cord, plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone 
network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. HP 
recommends a compliant plug, jack and 2-wire telephone cord to connect this product to the premises wiring 
and telephone network. See installation instructions for details.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. 
Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In 
most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of 
devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company 
to determine the maximum REN for the calling area. For products approved after July 23, 2001, the REN for 
this product is part of the product identifier that has the format US-AAAEQ##TXXXX. The digits represented 
by ##are the REN without a decimal point (e.g., 01 is a REN of 0.1).
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If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance 
that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone 
company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a 
complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could 
affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in 
order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this 
manual, for repair and (or) warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, 
the telephone company may request that you disconnect the equipment from the network until the problem 
is resolved.

Connection to Party Line Service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public 
service commission, or corporation commission for information.

 If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the:يهبنت
installation of this equipment does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will 

disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND (OR) MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

١. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.

٢. Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

.The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment:ملاحظة

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other 
electronic devices, including FAX machines, to send any message unless such message clearly contains in a 
margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and 
time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message 
and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The 
telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or 
long-distance transmission charges.)

In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the 
software.

نديةكلإ إتفهولإ بكةسش تخدميسسم لىإ شعارإ

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d’Innovation, Science et 
Développement Economique Canada. Le numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. 
L’abréviation ISED qui précède le numéro d’enregistrement indique que l’enregistrement a été effectué dans 
le cadre d’une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d’Innovation, Science et 
Développement Economique Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun 
cas que l’appareil a été validé par Innovation, Science et Développement Economique Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées à la terre de la 
source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d’alimentation en eau sont, le cas 
échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones 
rurales.
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 REMARQUE: Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une 
indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La 
terminaison d’une interface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, à condition que 
le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1.

This equipment meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada Terminal 
Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation ISED 
before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of 
Conformity indicating that Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications 
were met. It does not imply that Innovation, Science and Economic Development Canada approved the 
equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, 
telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution 
might be particularly important in rural areas.

 NOTE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of 
the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an 
interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the 
Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1, based on FCC Part 68 test results.

يةنلماإلأ إتفهولإ بكةسش تخدميسسم لىإ شعارإ

يالإسترأ في سلكيلإ إلفاكس يانب

روبيوإلأ للاتحاد يميظنتلإ شعارإلا

 رقم EMC يهجتوو ،EC/2006/95 نخفضلمإ هربيكلإ هدلجإ يهجتو: هاقيبطت يمكن إلتي يةلتالإ روبيوإلأ الاتحاد جيهاتتو من كثرأ وأ إحدو مع إفقتوت CE إلعلامة تحمل إلتي تجاتنلمإ
2004/108/EC، يهجتوو Ecodesign 2009/125 رقم/EC، يهجتوو R&TTE 1999/5 رقم/EC، يهجتوو RoHS 2011/65 رقم/EU .مع إفقتولإ ياسق يتم 

تخدإمسسبا إبحث( www.hp.com/go/certificates: تاليلإ يبإلو قعمو على تاحم إفقتولبا إلخاص إلكامل علانإلا. يقبطتلل إلقابلة حدةإلمو يةبرووإلأ إلمعايير تخدإمسسبا جيهاتتولإ هذه  
 ).يةيمظنتلإ إلعلامة في يهلع رثوعلإ يمكن إلذيو ،)RMN( به إلخاص يميظنتلإ إزإلطر رقم وأ تجنلمإ إزطر إسم
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:هي يةيمظنتلإ ونشؤلإ صبخصو إلاتصال جهة

HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, Schickardstrasse 32, 71034 Boeblingen, Germany

يةكلسلا ظائفو هال إلتي تجاتنلمإ

EMF

.يةكلسإللا ددإتإلتر شعاعلا ضتعرلبا إلخاصة) ICNIRP( يةلإلدو شادإترإلا تجنلمإ هذإ يلبي●

 الاتحاد باتلطتم مع إفقتوي إللاسلكي ددإتلتر ضتعرلإ توياتسسم نأ سم 20 هاقدر سافةلم بعدلإ يضمن إلعادي، تخدإمسسالا ناءثأ إللاسلكي بالقتسسوالا سالرللا جهاز على تجنلمإ تملسشإ ذإإ
.روبيوإلأ

روباوأ في يةكلسإللا ظائفإلو

.إسريسوو ويجإلنرو تاينسشنتخيلو ندإلسيأ لىإ ضافةبالا روبيوإلأ الاتحاد لدو في ديوق يأ ندو تخدإمسسللا مصمم تجنلمإ هذإ●

)فاكس/دممو( يةبرووإلأ إتفهولإ بكاتسش علانإ

 بين تلافاتخللا ًإنظر نهفا ذلك معو. يةعبتلبا CE علامة تحملو) ثانيلإ إلملحق( EC/1999/5 رقم R&TTE يهجتولإ باتلطتم مع تفقت FAX ساتكإلفا بادلت ياتنمكاإ بها إلتي HP تجاتنم
 ثحدو حال في. PSTN بكةسشل يةفطر نقطة كل في نجاحب يلغشتلبا وطشرم غير ًضمانا تعطي لا هاسفن إفقةإلمو نفا ناطقلمإ وأ بلدإنلإ تلفمخ في دةجوإلمو ديةإلفر إلعامة إتفهولإ يلتحو بكاتسش
.لوإلأ إلمقام في هازلجإ ردبمو إلاتصال يكلع يجب شكلات،م

إفقتولإ علانإ

.www.hp.eu/certificates على إفقتولإ علانإ مطالعة نككيم

يةكلسإللا تجاتنملل يةيمظنتلإ ماتإلمعلو

:يةكلسلا تجاتنبم تعلقت إلتيو يةلتالإ يةيمظنتلإ ماتإلمعلو على إلفصل هذإ يتويُ

إللاسلكي ددإلتر شعاعلا ضتعرلإ●

يلإزإلبر في تخدمينسسملل شعارإ●

ندإك في تخدمينسسملل شعارإ●

إنتايو في تخدمينسسملل شعارإ●

يكسسكإلم في تخدمينسسملل شعارإ●

يابانلإ في تخدمينسسملل ملاحظة●

رياكو في تخدمينسسملل شعارإ●

إللاسلكي ددإلتر شعاعلا ضتعرلإ
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يلإزإلبر في تخدمينسسملل شعارإ

ندإك في تخدمينسسملل شعارإ

Under Innovation, Science and Economic Development Canada regulations, this radio transmitter may only 
operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Innovation, 
Science and Economic Development Canada. To reduce potential radio interference to other users, the 
antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not 
more than that necessary for successful communication.

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, 
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation 
of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the 
Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the 
device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal 
operation.

To avoid the possibility of exceeding the Innovation, Science and Economic Development Canada radio 
frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Innovation, Science et Développement Economique Canada, cet émetteur 
radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) 
approuvé par Innovation, Science et Développement Economique Canada. Afin de réduire le brouillage 
radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de 
manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une 
communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et Développement 
Economique Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas 
provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des 
interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se 
trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Economique 
Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins 
possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Science et 
Développement Economique Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les 
antennes et l'utilisateur.
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إنتايو في تخدمينسسملل شعارإ

يكسسكإلم في تخدمينسسملل شعارإ

يابانلإ في تخدمينسسملل ملاحظة

رياكو في تخدمينسسملل شعارإ

تجاتنلمإ على يئيبلإ إفشرإلا برنامج
شكللبا هافئظالو إلطابعة دإءأ على إلحفاظ مع ممكن، حد دنىأ لىإ إدإلمو عدد يللقت تم يثح. يرتدولإ عادةإ على ساعدي نمطب تجنلمإ تصميم تم. يمةلس ئةيب في دةإلجو يةلعا تجاتنم فيرتوب مةملتز HP نإ  
يةعناصلإ إتدوإلأ تخدإمسسبا إلتهازإو ليهاإ لصوإلو كذلكو يلات،صتولإ من هاغيرو يتبثتلإ ناصرع قعمو فةمعر هولةسب يمكن يثح. هولةسب هاضعب عن هالصفب سمحت يقةبطر إلمتماثلة غير إدإلمو تصميم تم. سليملإ  

 HP's Commitment to the Environment قعمو ةبزيار قم مات،إلمعلو من يدلمز. صلاحإلاو إلفك ياتلعم يلهستل ذلكو عةسرب ليهاإ لصوللو يةهمإلأ بالغة إءجزإلأ تصميم تم. إلعادية
:في يبو على) ئةيبلإ على إلحفاظ نحو HP إمإلتز(

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment 

ئةيبلبا خاصة يحاتملت●

1275/2008 روبيوإلأ الاتحاد يةضمفو لائحة●

 رقإلو●

يةكيتسبلالإ إدإلمو●

 إدللمو منإلأ تخدإمسسالا ياناتب رإقوأ●
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يرتدولإ عادةإ برنامج●

 HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةإ برنامج●

إلطاقة إسستهلاك●

يلإزإلبر في نفاياتلإ من تخلصلإ●

تخدمينسسلمإ إسطةبو تالفةلإ ةجهزإلأ من تخلصلإ●

يةئيايمك إدمو●

)يانإكروأ( ةإلخطر إدإلمو حظر●

)ندهلإ( ةإلخطر إدإلمو حظر●

للصين SEPA Eco ملصق تخدمسسم ماتمعلو●

سخنلإو إلفاكسو باعةطلإ ةجهزلأ يةنيصلإ إلطاقة هادةش ملصق●

)إنتايو( يدةقإلم إدإلمو علامة دجوو علانإ وطشر●

)إلصين( توياتهمامحو ةإلخطر ناصرعلإ/ةإلخطر إدإلمو لجدو●

●EPEAT

إنتايو في يةبطارلإ من تخلصلإ●

ريككلوإلبر حامض ملح مادة نشأب يانريفولكا ولاية خطارإ●

يةبطارلإ صبخصو روبيوإلأ الاتحاد يهجتو●

يلإزللبر يةبطارلإ شعارإ●

ئةيبلبا خاصة يحاتملت

 .ئةيبلبا إلخاصة HP إتبادرم لحو ماتإلمعلو من ٍيدمز على لللحصو ية؛ئيبلإ دإتبارلمإو إمجللبر HP قعمو ةبزيار تفضل. يةئيبلإ ثارهمأ يللقت على عملائها ساعدةبم HP كةشر متلتز

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

1275/2008 روبيوإلأ الاتحاد يةضمفو لائحة
عجوإلر يرجى ية،كلسإللا بكةسشلإ نافذم يعجم يطسشنت وتم يةكلسلإ بكةسشلإ نافذم يعجم يلصتو تم ذإإ بكةسشلل تعدإدسسالا ضعو في للطاقة تجنلمإ إسستهلاك ذلك في بما تجات،نلمإ طاقة ياناتب لحو ماتلمعلو  
/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment قعإلمو على تجنملل IT ECO هارشإ لحو" ماتإلمعلو من يدإلمز" P14 سمقلإ لىإ

productdata/itecodesktop-pc.html.

رقإلو

.EN 12281:2002 و DIN 19309 لـ ًفقاو هيرتدو إلمعاد رقإلو تخدإمسسلا ملائم تجنلمإ هذإ

يةكيتسبلالإ إدإلمو

.تجنلمإ تخدإمسسإ عمر نهاية في يرتدولإ عادةإ إضغرأ جلأ من يكتسبلالإ على فتعرلإ ةقدر سينتح نهاشأ من إلتي يةلإلدو إلمعايير سبح إمجر 25 عن يدتز إلتي يةكيتسبلالإ يارغلإ قطع ييزتم يتم

إدللمو منإلأ تخدإمسسالا ياناتب رإقوأ

:على HP يبو قعمو من) MSDS( إدإلمو سلامة ياناتب إتشرن على لإلحصو يمكن

www.hp.com/go/msds 
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يرتدولإ عادةإ برنامج

 على يةنولكترإلا تجاتنلمإ يرتدو عادةإ إكزمر كبرأ من إًعدد يملكون إلذين كاءشرلإ لىإ ضافةبالا ناطق،لمإ/بلدإنلإ من إلعديد في يرتدولإ عادةإو تجاتنلمإ تجعاتمر إمجبر من إًإيدمتز إًعدد HP كةشر حتطر
:ةزيار يرجى ،HP تجاتنم يرتدو عادةبا تعلقةلمإ ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. ًاعيوسش كثرإلأ تجاتهانم بعض يعب عادةإ يقطر عن دإرإلمو على HP تحافظ. إلعالم ىتوسسم

www.hp.com/recycle 

 HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةإ برنامج

 .ًمجانا تخدمةسسلمإ إلحبر شاتطوخرو باعةطلإ شاتطوخر يرتدو عادةإ في ساعدكيو ناطق،لمإو بلدإنلإ من إلعديد في HP Inkjet من ماتتلزسسلمإ يرتدو عادةإ برنامج فرتوي. ئةيبلإ بحماية HP كةشر متلتز
:تاليلإ يبإلو قعمو رز مات،إلمعلو من يدللمز

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

إلطاقة إسستهلاك

 إعتماد ذإت يةيرتصولإ تجاتنلمإ على يةلتالإ إلعلامة هرظتسس. تحدةلمإ إلولايات في ئةيبلإ حماية ةزإرو بلق من تمدةعم ®ENERGY STAR شعار تحمل إلتي HP من يرتصولإو باعةطلإ معدإت نإ
ENERGY STAR: 

www.hp.com/go/energystar: في ENERGY STAR إعتماد ذإت يرتصولإ ةجهزأ زطر عن ماتإلمعلو من يدإلمز دير

يلإزإلبر في نفاياتلإ من تخلصلإ

Não descarte o produto eletronico em 
lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois 
embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, 
podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio 
ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não 
observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao 
estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

 www.hp.com.br/reciclar 

تخدمينسسلمإ إسطةبو تالفةلإ ةجهزإلأ من تخلصلإ

 من تخلصلإ يقطر عن ئةيبلإو إلصحة على إلمحافظة يةلوسؤم عاتقك على تقع ذلك، من ًبدلاو. نهم تخلصلإ ندع ىخرإلأ يةلإلمنز نفاياتلإ مع تجنلمإ تضع لاأ يعني مزإلر هذإ

 من ٍيدمز على لللحصو. سستهلكةلمإ يةنولكترإلاو يةئهرباكلإ ةجهزإلأ نفايات يعنصت عادةإ إضغرلأ إلمخصصة نفاياتلإ جمع إكزمر حدلأ هايملستب هاكلسستهت إلتي ةجهزإلأ نفايات

.http://www.hp.com/recycle يبإلو قعمو ةزيار وأ نفايات،لإ جمع بخدمة إلاتصال يرجى مات،إلمعلو

١٥٣ إلفنية إلمعلومات   أ إلملحق ARWW
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يةئيايمك إدمو

 REACH  )Regulation EC No 1907/2006 ofثلم يةنإلقانو باتلطتلمإ مع إفقتولل ةورإلضر سبح ناتتجانم في يةئيايمكلإ إدإلمو نشأب نائلعملا ماتمعلو تقديمب HP كةشر متلتز
the European Parliament and the Council( .في تجنلمإ هذإل بةسسنلبا يةئيايمكلإ ماتإلمعلو يرتقر على رثوعلإ يمكن :www.hp.com/go/reach.

)يانإكروأ( ةإلخطر إدإلمو حظر

)ندهلإ( ةإلخطر إدإلمو حظر

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous 
substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent 
chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 
weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 
2 of the Rule.

للصين SEPA Eco ملصق تخدمسسم ماتمعلو
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سخنلإو إلفاكسو باعةطلإ ةجهزلأ يةنيصلإ إلطاقة هادةش ملصق
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)إنتايو( يدةقإلم إدإلمو علامة دجوو علانإ وطشر
 限用物質含有情況標示聲明書 

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

 單元 Unit 

 限用物質及其化學符號 

 Restricted substances and its chemical symbols 

鉛

Lead

(Pb)

汞

Mercury

(Hg)

鎘

Cadmium

(Cd)

六價鉻

Hexavalent 
chromium

(Cr+6)

多溴聯苯

Polybrominated 
biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚

Polybrominate
d diphenyl 
ethers

(PBDE)

 外殼和紙匣 

 (External Casings and Trays) 

000000

 電線 (Cables) 000000

 印刷電路板 

 (Printed Circuit Boards) 

－00000

 列印引擎(Print Engine) －00000

 列印機組件 (Print Assembly) －00000

 噴墨印表機墨水匣 (Print 
Supplies) 

000000

 列印機配件 (Print Accessory) －00000

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝0〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 
presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照 畫
面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select Find your 
product, and then follow the onscreen instructions.

ARWW إلمنتجات على إلبيئي إلاشرإف برنامج ١٥٦
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)إلصين( توياتهمامحو ةإلخطر ناصرعلإ/ةإلخطر إدإلمو لجدو
 产品中有害物质或元素的名称及含量 

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

 部件名称 

 有害物质 

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(VI))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

 外壳和托盘 ◯◯◯◯◯◯

 电线 ◯◯◯◯◯◯

 印刷电路板 X◯◯◯◯◯

 打印系统 X◯◯◯◯◯

 显示器 X◯◯◯◯◯

 喷墨打印机墨盒 ◯◯◯◯◯◯

 驱动光盘 X◯◯◯◯◯

 扫描仪 X◯◯◯◯◯

 网络配件 X◯◯◯◯◯

 电池板 X◯◯◯◯◯

 自动双面打印系统 ◯◯◯◯◯◯

 外部电源 X◯◯◯◯◯

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

◯：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

EPEAT
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إنتايو في يةبطارلإ من تخلصلإ

ريككلوإلبر حامض ملح مادة نشأب يانريفولكا ولاية خطارإ

يةبطارلإ صبخصو روبيوإلأ الاتحاد يهجتو

هذهل بدإلتسإ وأ يانةص ياتلعم يةأ إءجرإ يجب. تجنلمإ تخدإمسسإ ةفتر إلطو للعمل هايممصت وتم تجنلمإ عدإدإتإ وأ يقيقإلح قتإلو ساعة ياناتب تكامل على للحفاظ تخدمسسحت يةبطار على تجنلمإ هذإ يتويُ  
.هلينإلمؤ إلخدمة نييف بلق من يةبطارلإ

يلإزللبر يةبطارلإ شعارإ

ARWW إلمنتجات على إلبيئي إلاشرإف برنامج ١٥٨



سهرفلإ

عدإدإلأ/زموإلر
إلمكالمات على دإلر لاتأ

١٣١إلفاكس نغمات يلجست
إلمكالمات على دإلر لةأ

٨٢)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( إلفاكس مع عدإدإ
٨٣دمموو فاكس مع عدإدإ

A
ADSL، مع إلفاكس عدإدإ
٧٣يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ

D
DSL، مع فاكس عدإدإ
٧٣يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ

E
EWS .إلمضمن يبو ملقم إنظر

F
FoIP٦٦

H
HP Utility (OS X)

١٠٥تحف

M
Mac OS٣٣

O
OCR

٤٧حةسومإلم ندإتتسلمإ تعديل

OS X
HP Utility١٠٥

W
Webscan٤٦

Windows
١٤١نظاملإ باتلطتم

إ
١٢٥إلفاكس عدإدإ بارتخإ ة،جهزأ
رةإلمحظو إلفاكس قامرأ

٥٨عدإدإ
٧تحكملإ حةلو رإر،زأ

١٤١مةإلمدعو يلغشتلإ نظمةأ
يةلسلستلإ هاتفلإ نظمةأ

٧٠ذإت ناطقلمإ/بلادلإ
يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ

٨٢إلمكالمات على دإلر لةأ عدإدإ
٨٦إلصوتي يدإلبرو دمإلمو عدإدإ
٧٥كشترم خط عدإدإ
٧٤مميز نينر عدإدإ
٧٧دممو عدإدإ
٧٩تصو خط مع كشترم دممو عدإدإ
٨٣إلمكالمات على دللر لةأو دممو

يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ
٧١عدإدإلا إعنوأ

DSL٧٣ عدإدإ

ISDN٧٣ عدإدإ

PBX٧٣ عدإدإ
٧٢نفصلم خط عدإدإ

٧٠ذإت ناطقلمإ/بلادلإ
سلةلسلمإ هاتفلإ نظمةأ

٧١عدإدإلا إعنوأ
٨إلحبر ىتوسسم يقوناتأ
٨‘ عدإدإ’ نةيقوأ
ًيدويا إلفاكس سالرإ

٥٣ ،٥٢سالرإ
٥٥بالقتسسإ

حةسومإلم إلملفات سالرإ

OCR٤٧ لىإ
ساتكفا سالرإ

٥٣من ة،إلذإكر
١٣١ ،١٢٩شاكللمإ حل
٥١ساسيأ فاكس
٥٤ ،٥٣إلطلب بةقإمر
٥٢هاتفلإ من

إلحبر شاتطوخريرتدو عادةإ
١٥٣إلحبر شاتطوخر

باعةط عادةإ
٥٦ةإلذإكر من ساتكفا

عدإدإ

DSL )٧٣)يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ
٨٧إلفاكس بارتخإ

٨٢)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( إلمكالمات على دإلر لةأ

٨٣)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( دمموو إلمكالمات على دللر لةأ
٢٧إلملحقات

٧٦)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( صوتي يدبر

٨٦)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( تريوبكم دمموو صوتي يدبر

٧٣)يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( ISDN خط

٧٥)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( كشترم هاتف خط

٧٢)يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( نفصلم هاتف خط
٦٣مميز نينر

٧٤)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( مميز نينر
٧١إلفاكس قطر

٧٠يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ مع فاكس،

٧٧)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( تريوبكم دممو

هاتفلإ نظمةأ( إلمكالمات على دللر لةأو تريوبكم دممو  

٨٣)يإزتولمإ

٨٦)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( صوتي يدبرو تريوبكم دممو

٧٩)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( تصو خطو تريوبكم دممو

٧٣)يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( PBX نظام
عدإدإتإ

٦٥إلفاكس عة،سر
١٠٠بكةسش
٦٥فاكس ت،صو ىتوسسم

IP١٠١ إلـ عدإدإتإ
١٠١باطتالار عةسر عدإدإ
٢تخدإمسسالا يةنمكاإ

USB إتصال
٦ ،٥قعمو تحديد نفذ،لمإ
لاسلكي إتصال
٩٨عدإدإ

إلفاكس إت،بارتخإ
١٢٥شلف

فاكس إت،بارتخإ
١٢٥شلف ة،جهزأ
٨٧عدإدإ

١٢٦شلف نفذ،م إتصال
١٢٨إلفاكس خط حالة
١٢٧إلفاكس هاتف سلك عنو بارتخإ شلف
١٢٦بالحائط دجوإلمو هاتفلإ بسقم

١٢٨شلف إلطلب، نغمة
١٢٦فاكس بالحائط، دجوإلمو بسقإلم بارتخإ
١٢٦إلفاكس يح،حصلإ نفذلمإ بارتخإ
١٢٨فاكس إلخط، حالة بارتخإ
١٢٨شلف إلطلب، نغمة بارتخإ
٩٤شاتطوإلخر بدإلتسإ

١٥٩ إلفهرس ARWW



ساتكإلفا بالقتسسإ
٥٥اًيئتلقا
٥٥ًيدويا

ساتكفا بالقتسسإ
٥٨قامرأ حظر
١٣٠ ،١٢٩شاكللمإ حل
٦٣دإلر بلق إلرنات عدد
٦٢ليإلأ دإلر ضعو

خطاءأ شافكتسسإ
١٣٣طاقة

ساتكفا تلامسسإ
٥٧يهجتو

إجدرإلأ
٥قعمو تحديد
١٠٩رقإلو إتشارنحإ يرتحر
١٩رقإلو يلمتح
١١٦تغذيةلإ شكلاتم حل
٥رقإلو ضعر جهاتلمو يحيضتو رسم
يةكلسإللا إلاتصالات
١٤٩يةيمظنت ماتمعلو

إللاسلكي تدإخللإ
١٤٩يةيمظنت ماتمعلو

٥٧ساتكللفا ليإلأ تصغيرلإ
ثانيلإ جإلدر

2٢٧ جإلدر تخدإمسسإ
ةإلذإكر

٥٦ساتكإلفا حفظ
يةئإلضو للماسحة جاجيإلز سطحلإ

٥قعمو تحديد
١٣٦يفظنت

يانةصلإ
٩٤شاتطوإلخر بدإلتسإ
١٣٦يفظنت
١٣٨باعةطلإ سأر يفظنت
١٣٧باعةطلإ سأر

١٣٤يةصيخشت صفحة
٩٤إلحبر توياتسسم فحص
١٣٧باعةطلإ سأر محاذإة

بةإلعر
١١٥بةإلعر شارنحإ إلةزإ
٧تحكملإ حةلو يح،بإلمصا

إلملحقات
٢٧عدإدإ
إصفاتإلمو

١٤٢رقإلو
١٤١يةلعف
١٤١نظاملإ باتلطتم

١٤١يةئيبلإ إصفاتإلمو
٦قعمو تحديد صلات،إلمو

نهم إلفاكس سالرإ, هاتفلإ
٥٢,سالرإ
٥٥بالقتسسإ

نهم إلفاكس, هاتفلإ
٥٢سالرإ
٥٥بالقتسسإ

٣٧على باعةط جهين،إلو
رقإلو

HP، ١٨طلب
١٤٢إصفاتإلمو
١١٦إلصفحات إفإنحر
١٠٩رقإلو إتشارنحإ يرتحر
١١٦تغذيةلإ شكلاتم حل

إتشارنحإ
١٨بهنتج يجب إلذي رقإلو
١٠٩محو

ب
٦قعمو تحديد شات،طوإلخر لىإ لصوإلو باب
إلفاكس بث

٥٤سالرإ
إمجبر

OCR٤٧
برنامج

Webscan٤٦
١٥١يئيبلإ يةإرتمرسسالا برنامج

)Windows( إلطابعة برنامج
١٠٥لحو
١٠٥ ،٢٩تحف

نتنترإلا لكووتوبر
٦٦تخدإمسسبا فاكس،

صوتي يدبر

٧٦)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( إلفاكس مع عدإدإ

٨٦)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( تريوبكم دمموو فاكس مع عدإدإ

ت
٦٢فاكس سة،يوتر

٥٧إلفاكس تصغير
تعديل

OCR٤٧ برنامج في نص
يرتقار

١٣٥يةكلسإللا بارتخإ
٦٧فاكس يد،كتأ
١٣٤يصيخشت

٦٧فاكس ،خطأ
١٢٥إلفاكس بارتخإ شلف
١٣٥يبإلو لىإ لصوللو

٦٧فاكس خطاء،أ يرتقار
٦٧فاكس يد،كتألإ يرتقار

١٣٥يةكلسإللا بارتخإ يرتقر
١٣٥يبإلو لىإ لصوإلو بارتخإ يرتقر
إلطابعة حالة يرتقر

١٣٤عن ماتمعلو
١٣٤باعةطلإ دةبجو خاص يرتقر
يفظنت

١٣٦يةئإلضو للماسحة جاجيإلز سطحلإ
١٣٨ ،١٣٧باعةطلإ سأر
١٣٦جإلخار من
١٣٧ندإتتسلمإ تغذية حدةو

٥٧ساتكفا يهجتو

ج
١١٧شكلاتلمإ حل عديدة، صفحات جذب
باعةطلإ دةجو

١٣٧إلصفحة تلطخ يفظنت

ح
حالة

١٣٤إلاتصال بكةسش ينتكو صفحة
حفظ

٥٦ةإلذإكر في ساتكفا
شاكللمإ حل

١٣١ ،١٢٩ساتكفا سالرإ
١٢٦شلف بالحائط، دجوإلمو إلفاكس بسقم بارتخإ
١٣٠ ،١٢٩ساتكفا بالقتسسإ
١٣١إلمكالمات على دإلر لاتأ
١٢٥إلفاكس ةجهزأ بارتخإ شلف
١٢٦إلفاكس هاتف سلك يلصتو بارتخإ شلف
١٢٨إلفاكس خط بارتخإ شلف
١٢٨إلفاكس طلب نغمة بارتخإ شلف
١٢٧إلفاكس هاتف سلك عنو بارتخإ شلف
شكلاتلمإ حل

١٢٥إلفاكس إتبارتخإ
١١٦إلصفحات إفإنحر
١١٧ةإلمر في عدة صفحات خذتأ وأ ذبحتج
١٣٤إلطابعة حالة يرتقر

١٣٤إلاتصال بكةسش ينتكو صفحة
١٣٣باعةط

١٢٥فاكس
١١٦جإلدر من رقإلو تقاطلإ يتم لم
١١٦رقإلو تغذية شكلاتم

١٠٧إلمضمن يبو ملقم
١٣٤تحكملإ حةلو ساعدةم نظام

خ
إلمضمن يبإلو خادم

١٠٦تحف
٩٦ ،٦شاتطوخر

٩٤بدإلتسإ
٦قعمو تحديد
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٩٣يحاتملت
٩٤إلحبر توياتسسم فحص

إلحبر شاتطوخر
٩٦إلقطع قامرأ

إلفاكس مع عدإدإ ،ISDN خط
٧٣يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ
٦٣دإلر نينر يقةطر هاتف،لإ خط
٦٤بطض إلاتصال، دةمعاو إتيارخ

د
إجخرإلا جدر

٥قعمو تحديد
إلعملاء دعم

١٤٠ضمان
هاتفلإ دفتر

٥١فاكس سالرإ
٦٠عدإدإ
٦٠إلاتصال جهات ييرغت

٦١إلاتصال جهات حذف
٦٢إلقائمة باعةط
٦٠هاتفلإ دفتر إتصال جهات عةمجمو عدإدبا قم
٦٠إلاتصال جهات عةمجمو ييرغتب قم

ذ
ةذإكر

٥٦ساتكفا باعةط عادةإ

ر
١٣٧باعةطلإ سأر

١٣٨يفظنت

١٣٧محاذإة, باعةطلإ سأر
١٤٤يميظنتلإ إزإلطر رقم
٦٢كشترلمإ يفتعر مزر
٨إللاسلكي إلاتصال زمور
٨إلحالة زمور
مميز نينر

٧٤يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ
٦٣ييرغت

ز
يةئإلضو إلماسحة جاج،ز

٥قعمو تحديد
١٣٦يفظنت

ماسحة جاج،ز
٢٥يةلصأ ندإتتسم يلمتح

إلماسحة جاجز
٢٥يةلصأ ندإتتسم يلمتح

س
فاكس سجل،

٦٨باعةط
هاتفلإ سلك
١٢٦يححصلإ نفذلمبا يلصتولإ بارتخإ شلف
١٢٧يححصلإ عنولإ بارتخإ شلف

ش
بكاتسش

١٠٠ييرغت عدإدإت،إ

IP١٠١ إلـ عدإدإتإ
٩٨يةكلسلا إتصالات عدإدإ
١٣٤يةكلسإللا عدإدإتإلا

٦صلللمو يحيضتولإ إلرسم
١٠١باطتالار عةسر
١٠١باعتهاطو عدإدإتإلا ضعر

ص
يضبأو دسوأ صفحات

٥١فاكس
١٣٤يةصيخشت صفحة
يانةص

١٣٧إلصفحة تلطخ
١٣٧باعةطلإ سأر

ض
١٤٠ضمان

ط
طاقة

١٣٣خطاءأ شافكتسسإ
باعةط

٦٨فاكس خرأ يلصتفا
٦٦فاكس يرتقار
١٣٣شكلاتلمإ حل

٦٨إلفاكس سجلات
١٣٤يةصيخشت صفحة
٣٧جهينإلو على
٥٦ساتكفا

يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةط
٣٣باعةط

٣٧جهينإلو على باعةط
دإلر نينر يقةطر

٧٤يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ
٦٣ييرغت
٦٤بضين طلب
٦٤نغمي طلب

ع
٦٣دإلر بلق إلرنات عدد

ضعر
١٠١بكةسشلإ عدإدإتإ

ف
فاكس

DSL، ٧٣)يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( عدإدإ
٧٠يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ
٧١عدإدإلا إعنوأ
٥١سالرإ
١٣١ ،١٢٩شاكللمإ حل سال،رإ
٥٦باعةط عادةإ
٦٢ييرغت عدإدإت،إ
٨٧بارتخالا عدإدإ

٧٢)يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( نفصلم خط عدإدإ

٧٥)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( كشترم هاتف خط عدإدإ

٧٤)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( مميز نينر عدإدإ
١٢٦شلف بالحائط، دجوإلمو بسقإلم بارتخإ
١٢٦شلف هاتف،لإ سلك يلصتو بارتخإ
١٢٨شلف إلخط، حالة بارتخإ
١٢٨شلف إلطلب، نغمة بارتخإ
١٢٧شلف هاتف،لإ سلك عنو بارتخإ
٥٥بالقتسسإ
١٣٠ ،١٢٩شاكللمإ حل بال،قتسسإ
٥٥ييدو تلامسسإ

٨٢)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( عدإدإ إلمكالمات، على دإلر لةأ

هاتفلإ نظمةأ( مع كةشارم دم،إلموو إلمكالمات على دإلر لةأ  

٨٣)يإزتولمإ
٦٢ليإلأ دإلر
٦٦عبر نت،نترإلا لكووتوبر

٧٦)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( عدإدإ صوتي، يدبر
٦٢سةيوتر

٥٧تصغير
٦٦يرتقار
٦٧يدكتأ يرتقار
٦٧فاكس يرتقار
٥٧يهجتو

٥٨قامرأ حظر
١٢٥شكلاتلمإ حل
١٣١إلمكالمات على دإلر لاتأ شاكلم حل

٧٣)يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( عدإدإ ،ISDN خط

٧٩)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( مع كشترم ت،صوو دممو خط
٦٤إلاتصال دةمعاو إتيارخ
٦٣يقةإلطر ييرغت مميز، نينر

٦٨باعةط سجل،
٦٨محو سجل،
٦٥عةسر
٦٨ معاملة خرأ يلصتفا باعةط
٦٣دإلر بلق إلرنات عدد
١٢٥بارتخالا شلف
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٥٤ ،٥٣إلطلب بةقإمر
٦٥تصو ىتوسسم
١٤٣إصفاتمو

٧٧)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( مع كشترم دم،مو

هاتفلإ نظمةأ( مع كةشارتم إلمكالمات، على دإلر لةأو دممو  

٨٣)يإزتولمإ

٨٦)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( مع كشترم ت،صو يدبرو دممو
٥٦ياطيتحإ فاكس سخن

٧٣)يةإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( عدإدإ ،PBX نظام
٦٤بطض إلطلب، عنو
٦٢دإلر ضعو
٥٤خطاءإلأ يححصت ضعو

IP إننوع فحص
١٠٧بالطابعة إلخاص

ل
تحكملإ حةلو

٧رإرزأ
٧إءضوأ
٨إلحالة زمور

بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو
٥٢ساتكفا سالرإ
١٠٠بكةسشلإ عدإدإتإ

٥قعمو تحديد
يةفلإلخ لصوإلو حةلو

٦يحيضتو رسم

م
١٤١نظاملإ باتلطتم

١٣٧باعةطلإ سأر محاذإة
محو

٦٨إلفاكس سجلات
٦قعمو تحديد إلطاقة، مدخل
٥٤ ،٥٣إلطلب بةقإمر
تإلصو ىتوسسم

٦٥إلفاكس إتصوأ

٩٤فحص, إلحبر توياتسسم
سحم

OCR٤٧
١٤٢سحلمإ إصفاتمو

ضوئي سحم

Webscan٤٦ من
١١٦شكلاتلمإ حل رق،إلو يرتمر في شكلاتم

baud٦٥ معدل
١٤٩ ،١٤٣يةيمظنت ماتمعلو
يةنف ماتمعلو

١٤٣إلفاكس إصفاتمو
١٤٢سحلمإ إصفاتمو
١٤٢سخنلإ إصفاتمو

١٢٦فاكس بالحائط، دجوإلمو هاتفلإ بسقم
إلمضمن يبإلو ملقم

Webscan٤٦
إلمضمن يبو ملقم

١٠٧تحهف يمكن لا شكلات،لمإ حل
١٠٥لحو

باعةطلإ إدمو
٣٧جهينإلو على باعةط

١٤١بةطوإلر إصفاتمو
١٤١ةإرإلحر جةدر إصفاتمو
يبو إقعمو

١٥١يةئيب إمجبر
٢لصوإلو يةنمكاإ ماتمعلو

دممو

هاتفلإ نظمةأ( إلمكالمات على دللر لةأو فاكس مع كةشارم  

٨٣)يإزتولمإ

٧٧)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( فاكس مع كشترم

٨٦)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( صوتي يدبرو فاكس مع كشترم

٧٩)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( تصو خطو فاكس مع كشترم
هاتفي باتصال دممو

هاتفلإ نظمةأ( إلمكالمات على دللر لةأو فاكس مع كةشارم  

٨٣)يإزتولمإ
هاتفي طلب دممو

٨٦)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( صوتي يدبرو فاكس مع كشترم

٧٩)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( تصو خطو فاكس مع كشترم
تريوبكم دممو

هاتفلإ نظمةأ( إلمكالمات على دللر لةأو فاكس مع كةشارم  

٨٣)يإزتولمإ

٨٦)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( تصو يدبر مع كشترم

٧٧)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( فاكس مع كشترم

٧٩)يإزتولمإ هاتفلإ نظمةأ( تصو خطو فاكس مع كشترم
شاكللمإ حل يل،م

١١٦باعةط

ن
سخن

١٤٢إصفاتمو
٥٦ياطيتحالا إلفاكس سخن

OCR٤٧و ملون، نص

إلفاكس مع عدإدإ ،PBX نظام
٧٣يةإزتولمإ يةفتهالإ نظمةإلأ

Windows نظام
٣٢يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةط

٦٤بطض إلطلب، عنو

و
ندإتتسلمإ تغذية حدةو

٢٦يةلصإلأ سخحنلإ يلمتح
١٣٧يفظنت
١٣٧شاكللمإ حل رق،إلو تغذية في شكلاتم

رقو
١٨تحديد
١٩ جإلدر يلمتح

٥٨بغوإلمر غير إلفاكس ضعو
خطاءإلأ يححصت ضعو إنظر. خطاءإلأ يححصت ضعو
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