
HP OfficeJet Pro 9020 series



HP كةشر اتإشعار

.إشعار وند للتغيير المستند اهذ في دةراالو ماتالمعلو تخضع

 الطبع حقوق انينقو عليه تنص ما ءباستثنا ،HP كةشر من مسبق كتابي يحتصر ونبد جمتهاتر وأ يلهاتعد وأ دةالما هذه نسخ حظرُي. ظةمحفو الحقوق جميع
 ضمان يأ يشكل ما هنا جديو لاو. الخدماتو المنتجات بهذه فقةالمر يحةالصر الضمان بيانات في خدماتهاو HP لمنتجات حيدةالو الضمانات على نصُي. النشرو

.المستند اهذ في إغفالات وأ يةيرتحر وأ فنية ءخطاأ أية عن وليتهامسؤ HP كةشر تخليو. إضافي
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.ىالأخر انالبلد وأ/و المتحدة لاياتالو في Microsoft Corporation كةلشر يتينتجار علامتين وأ مسجلتين يتينتجار علامتين Windows و Microsoft تعد

.ىخرأ ولدو المتحدة لاياتالو في .Apple Inc كةلشر مسجلة يةتجار علامات AirPrint و macOS و OS X و Mac عدُت

.يكيةالأمر البيئة حماية كالةلو كتينمملو يتينتجار علامتين ENERGY STAR علامةو ENERGY STAR يعد

.Google LLC كةلشر يتينتجار علامتين Chromebook و Android عدُتو

.لها التابعة كاتالشر وأ .Amazon.com, Inc كةلشر يتينتجار علامتين Kindle و Amazon عدُتو

.خيصتر جببمو مهاااستخد يتمو ول،الد من هاغيرو المتحدة لاياتالو في Cisco كةلشر مسجلة يةتجار علامة وأ يةتجار علامة IOS عدُت

مةالسلا ماتمعلو

.كهربائية بصدمة وأ وقبالحر الإصابة مخاطر لتقليل المنتج اهذ مااستخد عند اًائمد السلامة حتياطاتا تبعا

.بالطابعة فقةالمر ثائقالو في دةجوالمو تادشارالإ جميع عباستوو أاقر- 

.المنتج على المبينة تادشارالإو تايرالتحذ جميع تبعا- 

.تنظيفه قبل بالحائط دةجوالمو المقابس عن المنتج اهذ افصل- 

.ًمبتلا كجسد يكون عندما وأ ء،الما من ببالقر مهااستخد وأ المنتج اهذ كيببتر تقم لا- 

.ثابت سطح على اًجيد المنتج كيببتر قم- 

.التلف من السلك حماية تتم وبالتالي فيه يتعثر وأ بقدمه ءالكهربا سلك يطأ أن شخص لأي يتسنى لا حتى منآ مكان في المنتج كيببتر قم- 

.مشكلة حل جعافر طبيعي، بشكل المنتج يعمل لم اذإ- 

.المتخصصين الفنيين إلى المنتج صيانة دإسنا جىير. صيانتها للمستخدم يمكن زالجها خلاد ءاجزأ جدتو لا- 
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التشغيل في عالشرو١

.المشكلات حل قطرو الطباعة مااستخد حول تفاصيل الدليل اهذ يقدم

ماالاستخد مكانيةإ●
●HP EcoSolutions )حلول HP البيئية(

الطابعة ءاجزأ فهم●
بالطابعة الخاصة التحكم حةلو مااستخد●
قميةالر HP حلول●
قالور أساسيات●
قالور تحميل●
جاالأدر مع ملالتعا●
الماسحة جاجز على أصلية نسخة تحميل●
تاالمستند يةالتغذ حدةو في أصلية نسخة تحميل●
الطابعة يثتحد●
)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح●

 Windows وأ Android وأ iOS زجها من المشكلات حلو ئيالضو المسحو للطباعة HP Smart تطبيق استخدم●
10

 الطابعة تشغيل يقافإ●

١ التشغيل في الشروع   ١ الفصل ARWW



امالاستخد إمكانية
.للمعاقين مهااستخد تسهل التي تاالمميز من اًعدد الطابعة تقدم

يبصر●
مااستخد خلال من يةؤالر ةقدر منخفضي وأ البصر ضعاف للمستخدمين HP مجالبر السهل ماالاستخد تاحُي  

 ئقار مثل مساعدة أكثر تقنية مجاالبر عمتد كما. التشغيل منظا في ماالاستخد سهولة تامميزو تاخيار
رارزالأ افقفير ان،الألو بعمى المصابين إلى وبالنسبة. نص إلى تالصو تطبيقاتو ايلبر ئقارو الشاشة  

 ءاالإجر ضحتو يةمزر علامات وأ ٌبسيطة ٌصنصو HP طابعة فيو HP مجنابر في نةالملو يبالتبو علاماتو
.الملائم

كةالحر سهولة●
مراوأ خلال من HP مجابر ظائفو تشغيل الممكن فمن كية،الحر الإعاقة يمتحد من للمستخدمين بالنسبة  

 مثل Windows منظا في الخاصة الاحتياجات يوذ صولو مكانيةإ تاخيار HP مجابر عمتد كما. المفاتيح حةلو
 ةالقو يدومحد للمستخدمين يمكنو. سوالما مفاتيحو المفاتيح تصفيةو المفاتيح يلتبدو المفاتيح ثبات ةميز

جادرأو رارزالأو الطابعة باأبو مع املويتعا أن الطابعة ءاجزأ إلى صولالو في معينة مشاكل يعانون ينالذ وأ  
.بسهولة قالور ضعر دلةأو قالور

يوذ صولو لإمكانية HP قعمو ةيارز جىير ،HP منتجات في صولالو مكانيةإ حلول عن ماتالمعلو من يدللمز  
).www.hp.com/accessibility( يبالو على المسنينو الخاصة الاحتياجات

ARWW الاستخدام إمكانية ٢
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HP EcoSolutions )حلول HP البيئية(
 يقةبطر الطباعةو البيئة على تستخدمها التي المنتجات ثرأ تقليل على تكمساعد عاتقها على HP كةشر تأخذ
.ءاسو حد على المكتب وأ المنزل في — ولةمسؤ
 Environmental جعار التصنيع، عملية ءثناأ HP تتبعها التي البيئية تادشارالإ حول التفصيلية ماتالمعلو من يدلمز

product stewardship program )تادرالمبا حول ماتالمعلو من يدلمز. )المنتجات على البيئي افالإشر مجنابر  
.www.hp.com/ecosolutions ةيارز جىير ،HP بها متقا التي البيئية

الطاقة ةرادإ●
ئدالها ضعالو●
الطباعة ماتمستلز في دالاقتصا●

الطاقة ةارإد
.ءالكهربا فيرلتو التشغيل يقافإ/التشغيل ولةجد و التلقائي التشغيل يقافإ و السكون ضعو استخدم

السكون ضعو
 السكون ضعو الطابعة خلستد للطابعة، الأولي داالإعد بعد. السكون ضعو في الكهربية الطاقة مااستخد تقليل يتم
 .النشاط عدم من قائقد خمس بعد

.السكون ضعو الطابعة هابعد خلتد التي النشاط عدم من ةالفتر لتغيير التالية تادشارالإ استخدم

 لفتح الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
. المس ثم ،"ماتالمعلو حةلو"

.بالمطلو الخيار المس ثم ،السكون ضعو المس.٢

تلقائي يقافإ
 يقافإ’ يديؤ. الطاقة استهلاك لتقليل النشاط عدم من ساعات 8 ورمر بعد الطابعة تشغيل بإيقاف ةالميز هذه متقو

 ةمر الطابعة لتشغيل الطاقة رز مااستخد عليك سيتعين الذ ا،ًمتما الطابعة تشغيل يقافإ إلى‘ اًتلقائي التشغيل
.ىخرأ
 ضعو الطابعة خلتد ،"اًتلقائي التشغيل يقافإ" خيار تعطيل حالة في حتى. تصالالا تاخيارو الطابعة تاقدر حسب اًتلقائي تعطيلها وأ" اًتلقائي التشغيل يقافإ" ةميز تمكين يتم للطاقة، ةفرالمو ةالميز هذه عمتد طابعتك كانت اذإ
.المستخدمة الطاقة فيرلتو النشاط عدم من قائقد 5 بعد" السكون"

 تصالالا مكانيةبإ الطابعة يدوتز عدم حالة في وأ الطابعة، تشغيل عند" اًتلقائي التشغيل يقافإ" تمكين يتم●
 .تاالقدر لتلك مهاااستخد عدم وأ Wi-Fi Direct وأ الفاكس وأ بالشبكة

 وأ للطابعة Wi-Fi Direct وأ اللاسلكي تصالالا مكانيةإ تشغيل يتم عندما" اًتلقائي التشغيل يقافإ" تعطيل يتم●
 وأ USB وأ الفاكس مكانياتبإ دةّومز طابعة من Ethernet بشبكة تصالا وأ USB تصالا وأ فاكس تصالا ءإنشا عند
.Ethernet بشبكة تصالالا

منيالز ولالجد يقافإو تشغيل
 ولةجد يمكنك المثال، سبيل على. محددة مأيا في اًتلقائي تشغيلها ايقاف وأ الطابعة لتشغيل ةالميز هذه استخدم

 .الخميس ميو إلى الأحد ميو من ًءمسا 8 الساعة عند يقافهاإو اًصباح 8 الساعة عند تشغيلها ليتم الطابعة قتو
 .عالأسبو نهاية عطلاتو الليل خلال الطاقة فرستو يقة،الطر وبهذه

.التشغيل يقافإو للتشغيل منيالز ولالجد يدلتحد التالية تادشارالإ استخدم

٣ التشغيل في الشروع   ١ الفصل ARWW
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 لفتح الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
. المس ثم ،"ماتالمعلو حةلو"

.التشغيل يقافإ/التشغيل ولةجد المس.٢

.لتشغيله التشغيل يقافإ ولةجد وأ التشغيل ولةجد رابجو يلالتبد رز المس.٣

 الطابعة تشغيل فيه يتم يالذ قتالوو ماليو لتعيين الشاشة على تظهر التي سائلالر تبعاو ،قتالو خيار المس.٤
.تشغيلها يقافإو

 )الطاقة رز(  وأ التشغيل يقافإ ولةجد ماباستخد يأ صحيحة، يقةبطر اًائمد الطابعة تشغيل قفوأ:تنبيه
.الطابعة من الأيسر ميالأما الجانب في دجوالمو

 في يتسبب مما الصحيح، ضعهامو إلى الطباعة عربة دتعو لا قد صحيح، غير بشكل الطابعة تشغيل يقافإ حالة في
.الطباعة دةجوو شاتطوالخر في مشاكل ثوحد

 قتو بأقر في دةمفقو شاتطوخر أية كيبتر دةبإعا HP صيتو. دةمفقو شاتطوالخرو الطابعة تشغيل قفتو لا
 قإلحا وأ المتبقية شاتطوالخر من إضافي حبر مااستخد حتماليةا ولتجنب الطباعة دةجو في مشاكل لتجنب ممكن
.الحبر مبنظا رالضر

ئالهاد ضعالو
 عند ذلك يعمل. الطباعة دةجو على التأثير وند معا بشكل ءضاالضو من للحد الطباعة من يبطئ ئدالها ضعالو

 دةبجو وأ دةجو بأفضل الطباعة عند ئدالها ضعالو تعطيل يتم ذلك، على ةعلاو. غير لا يدعا قور على الطباعة
 قم طبيعية، عةبسر للطباعة. ئدالها ضعالو بتشغيل قم الطباعة، عن الناتجة ءضاالضو لتقليل. يميةالتقد ضوالعر

.اًاضيافتر ئدالها ضعالو تشغيل يقافإ يتم. ئدالها ضعالو تشغيل بإيقاف
.فالأظر وأ الصور طباعة عند ئدالها ضعالو يعمل لا:ملاحظة
 يمكنك المثال سبيل على. ئدالها ضعالو في الطابعة تطبع حيث الساعات يدبتحد منيةالز ولاالجد ءإنشا يمكنك

.ميو كل صباح منةالثا حتىو ءمسا ةالعاشر من ئدالها ضعالو في لتعمل الطابعة ولةجد

بالطابعة الخاصة التحكم حةلو من ئالهاد ضعالو لتشغيل
 لفتح الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١

). ادإعد(   المس ثم ،"ماتالمعلو حةلو"

 . ئالهاد ضعالو المس.٢
.لتشغيله ئالهاد ضعالو رابجو يلالتبد رز المس.٣

الطابعة في التحكم حةلو من ئالهاد ضعللو منيز ولجد لإنشاء
 لفتح الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١

). ادإعد(   المس ثم ،"ماتالمعلو حةلو"

 . ئالهاد ضعالو المس.٢
. ئالهاد ضعالو لّشغ.٣
.منيالز ولالجد نهايةو ايةبد ساعة رّغي ثم ة،الميز لتشغيل ،ولةالجد رابجو يالذ يلالتبد رز المس.٤
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بالطباعة الطابعة مقيا أثناء ئالهاد ضعالو لتشغيل
 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١

.يةالجار الطباعة مهمة حدد ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

 .لتشغيله) ئدالها ضعالو(  المس الطباعة، شاشة من.٢

 الحالية الطباعة لمهمة ستخدمُي أنه كما الحالية الصفحة طباعة بعد إلا ئدالها ضعالو تشغيل يتم لا:ملاحظة
.فقط

)Windows التشغيل منظا( الطابعة مجنابر خلال من تشغيله يقافإ وأ ئالهاد ضعالو لتشغيل

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.١

. ئالهاد ضعالو على انقر.٢
. التشغيل يقافإ وأ التشغيل حدد.٣
.ادالإعد حفظ على انقر.٤

)EWS( المضمن يبالو ملقم خلال من تشغيله يقافإ وأ ئالهاد ضعالو لتشغيل

.المضمن يبالو دمخا فتح جعار مات،المعلو من يدللمز). EWS( نّالمضم يبالو ملقم افتح.١

. )اتادالإعد( Settings يبالتبو علامة على انقر.٢
. التشغيل يقافإ وأ  التشغيل حدد ثم ، ئالهاد ضعالو حدد ، تفضيلات قسم من.٣
.تطبيق على انقر.٤

الطباعة ماتمستلز في الاقتصاد
:يلي بما مالقيا ولحا ق،الورو الحبر مثل الطباعة ماتمستلز مااستخد في دللاقتصا

 .HP Planet Partners كبالكو في ءكاشر مجنابر خلال من HP من الأصلية الحبر اطيشخر تصنيع دةبإعا قم●
.www.hp.com/recycle ةياربز قم مات،المعلو من يدمز على للحصول

.قةالور جهيو كلا على بالطباعة ذلكو قالور مااستخد قلل●

.أقل اًحبر يستهلك دةالمسو ضعو أن ذلك دة،للمسو ضعو إلى الطابعة تشغيل مجنابر في الطباعة دةجو بتغيير قم●

 اضيالافتر العمر من ينقص كما الحبر استهلاك إلى يديؤ فذلك. ةورالضر عند إلا الطباعة أسر بتنظيف تقم لا●
.شاتطوللخر
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الطابعة اءجزأ فهم
:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

ميماأو يعلو منظر●
الطباعة ماتمستلز منطقة●
خلفي منظر●

ميأماو يعلو منظر

تابالمستند يةالتغذ حدةو1
تاالمستند يةتغذ حدةلو قالور ضعر دليل2
تاالمستند يةتغذ جدر3
تابالمستند يةالتغذ حدةو جاخرإ ملحق4
ئيةالضو الماسحة ءغطا5
ئيةالضو الماسحة جاجز6
جاالإخر جدر7
جاالإخر جدر دامتدا اةدأ8
1 جالدر/  خالالإد جدر9

"2 جالدر/ " خالالإد جدر10

ميالأما USB منفذ11
الطاقة رز12
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ميالأما الباب13
التحكم حةلو شاشة14

الطباعة ماتمستلز منطقة

شاتطوالخر إلى صولالو باب1
ميالأما الباب2
الطباعة أسر3
شاتطوخر4

 تلف وأ الطباعة دةجو في محتملة مشاكل ثوحد لتجنب الطابعة خلاد شاتطوبالخر الاحتفاظ يجب:ملاحظة
دجوو عدم حالة في الطابعة تشغيل بإيقاف تقم لا. يلةطو منيةز لمدد ماتالمستلز جاخرإ عن متنعا. الطباعة أسر  

.شةطوالخر
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خلفي منظر

 الفاكس منفذ1

 الفاكس منفذ2

الخلفي USB منفذ3
نتيثرإ شبكة منفذ4
الخلفي صولالو باب5
الطاقة خلمد6
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بالطابعة الخاصة التحكم حةلو اماستخد
:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

التحكم حةلو فعر●
المصابيحو رارزالأ عن مةعا ةنظر●
ظائفالو رارزأ●
ماتالمعلو حةلو ناتأيقو●
الطابعة تاداإعد تغيير●

التحكم حةلو فعر
.مهاااستخد لتسهيل التحكم حةلو يكتحر يمكنك

.فعهلر التحكم حةلو من يالعلو ءالجز على اضغط●

.مكانها إلى دتعو حتى السفلي ءالجز على بالضغط الأصلي ضعهامو إلى التحكم حةلو جعرأ:ملاحظة

المصابيحو اررالأز عن مةعا ةنظر
.بالطابعة الخاصة التحكم حةلو تالميز اًيعسر اًجعمر به المتعلق ولالجدو التالي التخطيطي سمالر يقدم
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صفالوو الاسمصقةلا بطاقة
.للطابعة اللاسلكي تصالالا حالة ضحيو: اللاسلكية مصباح 1

.الطباعة يمكنكو تم قد اللاسلكي تصالالا ان إلى يشير ثابت قورأ مصباح●

 صيللتو. ينهاتكو يتم لم ولكن التشغيل، قيد اللاسلكي تصالالا ةميز أن إلى اضحالو قفالتو مع هتالبا مضاالو ءالضو يشير●
.اًلاسلكي للاتصال الطابعة داإعد جعار طابعتك،

 الطابعة أن من تأكد. بالشبكة متصلة غير الطابعة ولكن التشغيل، قيد اللاسلكي تصالالا أن إلى للمصباح البطيء ميضالو يشير●
.اللاسلكية ةالإشار قنطا في

.الطابعة شاشة على ضةوالمعر سالةالر جعار. اللاسلكي تصالالا في خطأ دجوو إلى للمصباح يعالسر ميضالو يشير●

 .اللاسلكية تشغيل يقافإ إلى ذلك فيشير ،ًمطفأ اللاسلكية مصباح كان اذإ●

.السابقة القائمة إلى دةللعو: السابق رز 2

.ىخرأ شاشة يأ من ئيسيةالر الشاشة إلى دةللعو: ئيسيةالر الصفحة رز 3
 من الحالية للعملية هافرتو حالة في السياقية التعليمات ىمحتو ضيعر وأ ئيسية،الر الشاشة من‘ التعليمات’ قائمة يفتح: ‘التعليمات’ رز 4

.ىخرأ شاشات

ظائفالو اررأز
ضالغرظيفةالو رز

 HP تطبيق ماباستخد القائمة ءإنشا يمكنك ذإ. رمتكر بشكل المستخدمة مالمها من ظةمحفو قائمة إلى صولالو يمكنككيةالذ مالمها
Smart الطابعة في القائمة حفظو.

:إلى انتقل ،HP Smart تطبيق مااستخد عن ماتالمعلو من يدللمز

●iOS/Android :www.hp.com/go/hpsmart-help 

●Windows :www.hp.com/go/hpsmartwin-help 

.ةصور وأ يةهو بطاقة وأ مستند نسخالنسخ
 وأ SharePoint وأ شبكة مجلد وأ محمول USB اصأقر كمحر وأ نيوالإلكتر يدالبر إلى اًئيضو الصور وأ تاالمستند مسحئيالضو المسح

.تركمبيو زجها

.فلاش USB اصأقر كمحر من الصور طباعةةصور
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الغرضالوظيفة زر
.المستلمة الفاكس سائلر طباعة دةإعا وأ الفاكس سائلر سالإر الفاكس، داإعدكسالفا

.الطابعة تطبيقات إلى صولالوتطبيقات

ماتالمعلو حةلو ناتأيقو
 فحصو الشاشة ناتأيقو إلى صولالو بالطابعة الخاصة التحكم حةلو على دةجوالمو‘ ماتالمعلو حةلو’ لك تتيح
.تهارادإو ولةالمجدو الحالية الطابعة ممها اقبةمرو الطابعة حالة

.التحكم حةلو شاشة أعلى دةجوالمو  يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

ضالغرمزالر
ظيفةوو يبالو خدماتو Wi-Fi Direct و الشبكة تاداإعدو التفضيلات تغيير تتيح التي داالإعد شاشة ضيعر: ادإعد  

. يرالتقار ءإنشا إلى بالإضافة ىالأخر الصيانة تاداإعدو الفاكس

.اًلاسلكي للاتصال الطابعة داإعد جعار مات،المعلو من يدللمز. القائمة تاخيارو اللاسلكي تصالالا حالة ضيعر: لاسلكي

 نةأيقو وأ Ethernet نةأيقو إظهار يعتمد. حداو قتو في) اللاسلكي تصالالا(  و) نتيثرإ(  تظهر لن:ملاحظة
 حةلو شاشة ضفتعر بالشبكة، الطابعة تصالا داإعد تم قد يكن لم اذإ. بالشبكة طابعتك صيلتو يقةطر على اللاسلكية
.اضيافتر بشكل) اللاسلكي تصالالا(  بالطابعة الخاصة التحكم

.الشبكة حالة شاشة إلى ًسهلا لًاصوو فريو أنه كما د،جومو Ethernet بشبكة تصالا أن ضحيو: نتيثرإ

HP ePrint :حالة تفاصيل فحص يمكنك حيث يبالو ماتخد ملخص قائمة ضيعر ePrint تاداإعد تغيير وأ ePrint وأ 
. HP ePrint جعار مات،المعلو من يدللمز. بالطابعة الخاص نيوالإلكتر يدالبر انعنو ضعر

Wi-Fi Direct :بـ الخاصة ورالمر كلمةو الاسمو الحالة ضيعر Wi-Fi Direct تغيير اًأيض يمكنك. المتصلة ةالأجهز عددو 
.دليل طباعةو تاداالإعد

.ةالمقدر الحبر ياتمستو ضيعر: الحبر

 استقبالك حالة في. فقط التخطيط اضلأغر تايرتقد الحبر ياتمستو بشأن تاالمؤشرو التنبيهات فرتو: :ملاحظة
 تاتأخير لتجنب كيد ولمتنا في يلةبد شةطوخر تجهيز الاعتبار بعين فخذ ،الحبر ىمستو انخفاض بشأن يرتحذ سالةر

.بذلك مطالبتك تتم أن إلى شاتطوالخر الاستبد عليك يجب لا. للطباعة بالنسبة محتملة

.هنا من قالور تاداإعد تغيير يمكنكو. خالالإد جلدر عهنوو قالور حجم تاداإعد ضيعر: قالور ادإعد

 .الفاكس تصو ىمستوو ، الفاكسات سجلو الآلي، دالر ظيفةبو الخاصة الحالة ماتمعلو ضتعر: كسالفا حالة

HP EcoSolutions :بالبيئة تتعلق التيو الطابعة تاميز بعض تهييئة خلالها من يمكنك شاشة ضتعر.
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الطابعة اتادإعد تغيير
 كيفية ضحتو تعليمات على للحصول وأ يرالتقار لطباعة وأ تهااداإعدو الطابعة ظائفو لتغيير التحكم حةلو استخدم
.الطابعة مااستخد

ةرادإ تاودأ ماباستخد الطابعة تاداإعد تغيير اًأيض فيمكنك ،تركمبيو زبجها متصلة الطابعة كانت اذإ:تلميح  
.مجناالبر في الطابعة

.الطابعة ةرادإ تاودأ جعار ت،اوالأد هذه حول ماتالمعلو من يدللمز

ظيفةو اتادإعد تغيير
 تاميز بعض لك تتيح. المتاحة الطابعة ظائفو بإظهار التحكم حةبلو الخاصة ئيسيةالر الصفحة شاشة متقو
.تاداالإعد تغيير ظائفالو

.ةكراالذ جهاز إلى ئيضو مسح وأ مستند نسخ مثل ظيفة،لو اًمطلوب اًخيار حدد.١
 المس ثم ة،فرالمتو تاداالإعد خلال يربالتمر قمو)  )اتادالإعد( Settings(   المس ظيفة،الو يدتحد بعد.٢

.هتغيير يدتر يالذ داالإعد
.تاداالإعد لتغيير التحكم حةلو شاشة على تظهر التي المطالبات تبعا.٣

.ئيسيةالر الصفحة شاشة إلى دةللعو) ئيسيةالر الصفحة(  المس:تلميح

الطابعة اتادإعد تغيير
.ادإعد قائمة خلال من المتاحة تاالخيار استخدم ،يرالتقار لطباعة وأ الطابعة تاداإعد لتغيير

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.الشاشات خلال يربالتمر قمو المس.٢

.تاالخيار وأ الشاشات يدلتحد الشاشة عناصر المس.٣

.ئيسيةالر الصفحة شاشة إلى دةللعو) ئيسيةالر الصفحة(  المس:تلميح
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قميةالر HP حلول
 الحلول هذه تتضمن. انسيابهو عملك تبسيط في كتساعد أن شأنها من قميةر حلول عةمجمو على الطابعة يتحتو
:يلي ما قميةالر

●HP Digital Filing )من قميةالر الملفات ءإنشا HP) (المسحو الشبكة مجلد إلى ئيالضو المسح ذلك في بما 
)نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو

●HP Digital Fax )فاكس HP إلى الفاكسات سالإرو الشبكة مجلد إلى الفاكسات سالإر ذلك في بما) (قميالر 
)نيوالإلكتر يدالبر

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

قمية؟الر HP حلول هي ما●
المتطلبات●
قميةالر HP حلول داإعد●
قميةالر HP حلول مااستخد●

قمية؟الر HP حلول هي ما
 إنتاجية تحسين في كتساعد أن يمكن التيو الطابعة بهذه فقةالمر تاوالأد من عةمجمو هي قميةالر HP حلول

.المكتب

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

HP من قميةالر الملفات ءإنشا●

قميالر HP فاكس●

HP من قميةالر الملفات إنشاء

 عن ًفضلا مة،العا المكتب تالمستند يةالقو ئيالضو المسح عمليات ءاجرإ HP من قميةالر الملفات ءإنشا ةميز فرتو
 الملفات ءإنشا ةميز بفضل. الشبكة عبر المستخدمين من يدللعد تاالمستند ةرالإد المتعددة الأساسية الإمكانيات

اًئيضو تاالمستند مسحو بالطابعة، التحكم حةلو من تاالخيار يدتحدو الطابعة إلى جهالتو يمكنك ،HP من قميةالر  
 ذلك كل ني،وإلكتر يدبر فقاتكمر العمل ءكاشر مع عةبسر كتهامشار وأ الشبكة على ترالكمبيو تامجلد إلى ًةمباشر

.ئيالضو للمسح إضافي مجنابر مااستخد وند

 من عاتالمجمو وأ الأشخاص لتمكين الشبكة على كمشتر مجلد إلى اًئيضو حةالممسو تاالمستند سالإر يمكن
 ذلك، إلى بالإضافة. يعةالسر كةالمشار لتحقيق أكثر وأ حداو نيوإلكتر يدبر انعنو إلى سالهاإر وأ إليها صولالو

 مهمة لكل تاداالإعد أفضل مااستخد يضمن مما ئي،ضو مسح جهةو لكل عينةُم ئيضو مسح تاداإعد ينتكو يمكنك
.حددةُم

قميالر HP كسفا
 تركمبيو زجها على مجلد إلى دالأسوو بالأبيض دةراالو الفاكس سائلر حفظ يمكنك قمي،الر HP فاكس ماباستخد
 مما — نيوالإلكتر يدالبر عبر الفاكس سائلر جيهتو دةإعا يمكنك وأ ين،التخزو كةالمشار لتسهيل بالشبكة متصل
.المكتب جخار كدجوو ءثناأ مكان يأ من مةالها الفاكس سائلر تلقي لك يتيح

 كما ،الحبرو قللور المخصص المال فريو مما مل،بالكا الفاكس سائلر طباعة تشغيل يقافإ يمكنك ذلك، على ةعلاو
.النفايات تقليلو قالور استهلاك تقليل على يساعد

المتطلبات
:يلي ما فرتو من تأكد قمية،الر HP حلول داإعد قبل
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قميةالر HP حلول لجميع
بالشبكة اتصال●

.Ethernet كبل وأ لاسلكي تصالا خلال من الطابعة صيلتو يمكن

 وأ تركمبيو إلى اًئيضو تاالمستند مسح يمكنك ،USB كبل ماباستخد متصلة الطابعة كانت اذإ:ملاحظة
 جعار مات،المعلو من يدللمز. HP مجنابر ماباستخد نيوإلكتر يدبر سالةبر اًئيضو حةالممسو تاالمستند قفاإر

 من يدللمز. قميالر HP فاكس ماباستخد ترالكمبيو زجها على الفاكسات تلقي يمكنك. ئيالضو المسح
.قميالر HP فاكس ماباستخد فاكسات تلقي جعار مات،المعلو

 HP امجبر●

 .للطابعة HP مجابر ماباستخد قميةالر HP حلول دابإعد HP صيتو

 نّالمضم يبالو دمخا مااستخد يمكنك ،HP مجابر تثبيت وند قميةالر HP حلول داإعد في غبةالر عند:تلميح
 .بالطابعة الخاص

الشبكة مجلد إلى كساتالفا سالإرو الشبكة، مجلد إلى ئيالضو للمسح
.بالشبكة ًمتصلا تكون أن يجب .بالشبكة نشط اتصال●

)Windows )SMB منظا في دجومو كمشتر مجلد●

 التشغيل مبنظا الخاصة ثائقالو جعار ،ترالكمبيو اسم على العثور حول ماتالمعلو من يدالمز على للحصول
.يكلد

للمجلد الشبكة انعنو●
\: التنسيق ابهذ ًدةعا الشبكة ينوعنا كتابة تتم ،Windows تشغيل أنظمة تستخدم التي ترالكمبيو ةجهزأ في
\mypc\sharedfolder

المجلد به جديو يالذ ترالكمبيو اسم●
 التشغيل مبنظا الخاصة ثائقالو جعار ،ترالكمبيو اسم على العثور حول ماتالمعلو من يدالمز على للحصول

.يكلد

الشبكة مجلد على حةالممنو المناسبة الصلاحيات●
.المجلد إلى الكتابة حق يكلد يكون أن يجب

)الأمر ملز اإذ( كالمشتر للمجلد مرور كلمةو ممستخد اسم●

 منظا في الشبكة إلى خولالد لتسجيل المطلوبان ورالمر كلمةو المستخدم اسم المثال، سبيل على
Windows وأ Mac.

.Active Directory تقنية عمتد لا HP من قميةالر الملفات ءإنشا ظيفةو:ملاحظة

نيالإلكترو يدالبر إلى كساتالفا سالإرو ني،الإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح
صالح نيوإلكتر يدبر انعنو●
درالصا يدللبر SMTP دمخا عن ماتمعلو●
نتبالإنتر نشط تصالا●
 على نيوالإلكتر يدلبر إلى الفاكسات سالإر وأ نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح ظيفةو دابإعد متقو كنت اذإ

 لتطبيقات بالنسبة اًتلقائي نيوالإلكتر يدالبر تاداإعد اكتشاف داالإعد لمعالج يمكن ،Windows مبنظا يعمل تركمبيو
:التالية نيوالإلكتر يدالبر
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●Microsoft Outlook 2007–2016 )Windows 7 و Windows 8/8.1 و Windows 10(

 المسح تيميز مااستخدو داإعد مكانكبإ اليز فلا أعلاه، اًجدرُم بك الخاص نيوالإلكتر يدالبر تطبيق يكن لم حال فيو
اًفيمستو ستخدمُالم نيوالإلكتر يدالبر تطبيق كان اذإ نيوالإلكتر يدللبر الفاكسات سالإرو نيوالإلكتر يدالبر إلى  

.القسم اهذ في جةالمدر المتطلبات

قميةالر HP حلول ادإعد
 منظا في( HP طابعة مجنابر من فتحها يمكنك التي مجاالبر معالجات ماباستخد قميةالر HP حلول داإعد يمكنك

Windows.(

 ماتالمعلو من يدلمز. قميةالر HP حلول دالإعد للطابعة) EWS( المضمن يبالو ملقم مااستخد اًأيض يمكن:تلميح
.المضمن يبالو ملقم جعار ،)EWS( المضمن يبالو ملقم مااستخد حول

.EWS ماباستخد قميةالر الحلول داإعد فيجب فقط، IPv6 شبكة بيئة في HP زجها تستخدم كنت اذإ:ملاحظة

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

HP من قميةالر الملفات ءإنشا داإعد●

قميالر HP فاكس داإعد●

HP من قميةالر الملفات إنشاء ادإعد

.المناسبة تادشارالإ تبعا ،HP من قميةالر الملفات ءإنشا دالإعد

.المستقبل في تاداالإعد لتغيير تاالخطو هذه مااستخد اًأيض يمكنك:ملاحظة

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

الشبكة مجلد إلى ئيالضو المسح ةميز داإعد●
نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح داإعد●

الشبكة مجلد إلى ئيالضو المسح ةميز ادإعد
.طابعة لكل جهةو تامجلد 10 إلى يصل ما ينتكو يمكنك

 تركمبيو على ستخدمُالم المجلد ينتكوو ءإنشا يجب شبكة، مجلد إلى ئيالضو المسح ةميز مالاستخد:ملاحظة
 أن من تأكد ذلك، إلى بالإضافة. بالطابعة الخاصة التحكم حةلو من مجلد ءإنشا يمكن لا. لًاوأ بالشبكة متصل

داإعدو الشبكة على تاالمجلد ءإنشا حول ماتالمعلو من يدلمز. الكتابةو ءةاللقر صولالو تمنح المجلد تفضيلات  
 .التشغيل منظا جعامر انظر المجلد، تفضيلات

.الطابعة على الضبط تاداإعد اًتلقائي HP مجنابر يحفظ الشبكة، مجلد إلى ئيالضو المسح داإعد من ءالانتها بعد

)Windows التشغيل منظا( الطابعة مجنابر من الشبكة مجلد إلى ئيالضو المسح ادلإعد

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.١

 المسح معالج على انقر ثم ، كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة ضمن ئيالضو المسح على انقر.٢
.الشبكة مجلد إلى ئيالضو

 يبالو دمخا( EWS فاستخدم ،فرمتو غير الشبكة مجلد إلى ئيضو مسح الخيار كان اذإ:ملاحظة
".الشبكة مجلد إلى ئيضو مسح" دالإعد) نّالمضم

.الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا.٣
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تاداإعد لتخصيص للطابعة) EWS( المضمن يبالو ملقم مااستخد يمكنك جهة،الو تاالمجلد ءإنشا بعد:ملاحظة  
 خانة يدتحد من تأكد شبكة، مجلد إلى ئيالضو المسح معالج من شاشة خرآ في. تاالمجلد لهذه ئيالضو المسح
 يبالو متصفح في EWS يظهر ،إنهاء على النقر عند. الانتهاء عند المضمن يبالو ملقم تشغيل الاختيار
.المضمن يبالو ملقم جعار ،EWS حول ماتالمعلو من يدللمز. ترللكمبيو اضيالافتر

)نّالمضم يبالو مخاد( EWS يقطر عن الشبكة مجلد إلى ئيالضو المسح ادإعد
.المضمن يبالو دمخا فتح جعار مات،المعلو من يدللمز). EWS( نّالمضم يبالو دمخا افتح.١

.الشبكة مجلد إلى ئيضو مسح فوق انقر ،ئيسيةالر يبالتبو علامة من.٢

.الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا ثم ، فوق انقر.٣

 .جهةو مجلد لكل ئيالضو المسح تاداإعد تخصيص يمكنك:ملاحظة

 الخاص تباطرالا عمل من للتأكد ختباراو حفظ فوق انقر الشبكة، مجلد عن المطلوبة ماتالمعلو خالدإ بعد.٤
.الشبكة اتمجلد يفتعر ملفات ولالجد إلى خالالإد إضافة تتم. صحيح نحو على الشبكة بمجلد

نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح ادإعد
 وند-  فقاتكمر أكثر وأ حداو نيوإلكتر يدبر انعنو إلى سالهاإرو ًئياضو تاالمستند لمسح الطابعة مااستخد يمكنك
 يدالبر سائلبر فاقهاإر ثم ترالكمبيو من ًئياضو الملفات مسح إلى تحتاج لا. إضافي ئيضو مسح مجنالبر الحاجة
 .نيوالإلكتر

الصادر نيالإلكترو يدالبر يفتعر ملفات ادإعد
 اسطةبو سلةرُالم نيوالإلكتر يدالبر سالةر في‘ من’ ءالجز في سيظهر يالذ نيوالإلكتر يدالبر انعنو ينبتكو قم

HP طابعة مجنابر مااستخد يمكن. درالصا نيوالإلكتر يدللبر يفتعر ملفات 10 إلى يصل ما إضافة يمكنك. الطابعة
 .يفالتعر ملفات ءلإنشا ترالكمبيو على المثبت

ينوالعنا فترد إلى نيإلكترو يدبر ينوعنا إضافة
 إلى يصل ما إضافة يمكنك. الطابعة من إليهم نيوإلكتر يدبر سائلر سالإر يمكن ينالذ الأشخاص قائمة ةرادإ يمكنك

 لإضافة. نيوالإلكتر يدالبر عاتمجمو ءإنشا أيضا يمكنك. لها ةالمناظر تصالالا ءأسما مع ني،وإلكتر يدبر انعنو 15
 .بالطابعة الخاصة التحكم حةلو وأ EWS نّالمضم يبالو دمخا مااستخد يجب ني،وإلكتر يدبر ينوعنا

 ىالأخر نيالإلكترو يدالبر اتخيار ينتكو
 .الطابعة من سلةرُالم نيوالإلكتر يدالبر سائلر كل في المتضمن النصو اضيالافتر SUBJECT عضوالمو ضبط يمكنك
.الطابعة في التحكم حةلو وأ بالطابعة الخاص EWS المضمن يبالو دمخا مااستخد يمكنك ت،االخيار هذه ينلتكو

الصادر نيالإلكترو يدالبر يفتعر ملفات ادإعد: الأولى ةالخطو
 منظا حسب التالية تاالخطو استكمل الطابعة، اسطةبو ستخدمُالم درالصا نيوالإلكتر يدالبر يفتعر ملف دالإعد

.بك الخاص التشغيل

)Windows التشغيل منظا( الطابعة مجنابر من الصادر نيالإلكترو يدالبر يفتعر ملف ادلإعد

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.١

. ئيالضو المسح على انقر ثم ، كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة على انقر.٢
.نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح معالج على انقر.٣

 يبالو دمخا( EWS فاستخدم ،نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح معالج الخيار فريتو لم اذإ:ملاحظة
.درالصا نيوالإلكتر يدالبر يفتعر ملفات دالإعد) نّالمضم

.الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا ثم يدجد على انقر.٤
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 للطابعة) نّالمضم يبالو دمخا( EWS مااستخد يمكن ،درالصا نيوالإلكتر يدالبر يفتعر ملف داإعد بعد:ملاحظة
ينتكوو ينوالعنا فترد إلى نيوإلكتر يدبر ينوعنا إضافةو درالصا نيوالإلكتر يدالبر يفتعر ملفات من يدالمز لإضافة  
يبالو مخاد تشغيل الاختيار خانة حدد ا،ًتلقائي" نّالمضم يبالو دمخا" لفتح. ىالأخر نيوالإلكتر يدالبر تاخيار  

 يظهر ،إنهاء على النقر عند". نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح معالج" شاشة خرآ في الانتهاء عند المضمن
 يبالو دمخا" حول ماتالمعلو من يدللمز. ترللكمبيو اضيالافتر يبالو متصفح في" نّالمضم يبالو دمخا"

.المضمن يبالو ملقم جعار ،"نّالمضم

)نّالمضم يبالو مخاد( EWS يقطر عن الصادر نيالإلكترو يدالبر يفتعر ملف ادإعد
.المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو من يدللمز). EWS( نّالمضم يبالو دمخا افتح.١

.نيالإلكترو يدالبر إلى ئيضو مسح فوق انقر ،ئيسيةالر يبالتبو علامة من.٢

 .الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا ثم ، فوق انقر.٣

 من للتأكد ختباراو حفظ فوق انقر ،درالصا نيوالإلكتر يدالبر تاداإعد حول المطلوبة ماتالمعلو خالكدإ بعد.٤
يدالبر يفتعر ملفات ولجد إلى خالالإد إضافة تتم. صحيح نحو على درالصا نيوالإلكتر يدالبر عمل  

.الصادر نيالإلكترو

ينوالعنا فترد إلى نيإلكترو يدبر ينوعنا إضافة: الثانية ةالخطو
.المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو من يدللمز). EWS( نّالمضم يبالو دمخا افتح.١

.الاتصال جهات فوق انقر ثم ،ينوالعنا فترد فوق انقر ،ئيالضو مسح يبالتبو علامة من.٢

.حداو نيوإلكتر يدبر انعنو لإضافة  فوق انقر.٣

ـ وأ ـ
 .نيوإلكتر يدبر يعتوز قائمة ءلإنشا  فوق انقر

 انعنو بإضافة بالفعل قمت قد تكون أن يجب ني،وإلكتر يدبر يعتوز قائمة ءإنشا من تتمكن أن قبل:ملاحظة
".ينوالعنا فترد" إلى الأقل على حداو نيوإلكتر يدبر

 .الطابعة على نةالمخز الاتصال جهات إلى خالالإد إضافة تتم. الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا.٤

.بك الخاص نيوالإلكتر يدالبر تطبيق فيو الطابعة تحكم حةلو شاشة على تصالالا ءأسما تظهر:ملاحظة

ىالأخر نيالإلكترو يدالبر اتخيار ينتكو: الثالثة ةالخطو
 سائلر كل في المتضمن النصو اضيالافتر SUBJECT عضوالمو ينتكو مثل( ىالأخر نيوالإلكتر يدالبر تاخيار ينلتكو
 من نيوإلكتر يدبر سالإر عند المستخدمة ئيالضو المسح تاداإعد كذلكو الطابعة، من سلةالمر نيوالإلكتر يدالبر

:التالية تاالخطو استكمل ،)الطابعة

 .المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو من يدللمز). EWS( نّالمضم يبالو دمخا افتح.١

 اتخيار فوق انقر ثم ،نيالإلكترو يدالبر إلى ئيضو مسح فوق انقر ،ئيضو مسح يبالتبو علامة من.٢
.نيالإلكترو يدالبر

.تطبيق فوق انقر ثم ت،اداإعد يأ بتغيير قم.٣

قميالر HP كسفا ادإعد
 سالإر( شبكة مجلد إلى ًةمباشر تحفظهاو اًتلقائي الفاكس سائلر الطابعة تتلقى قمي،الر HP فاكس ماباستخد

).نيوالإلكتر يدالبر إلى الفاكسات سالإر( نيوإلكتر يدبر فقاتكمر جيههاتو تعيد وأ) شبكة مجلد إلى الفاكسات
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مااستخد وأ الشبكة مجلد إلى الفاكسات سالإر ظيفةو ماإ مالاستخد قميالر HP فاكس ينتكو يمكنك:ملاحظة  
.قتالو نفس في اًمع مهماااستخد يمكن لاو. نيوالإلكتر يدالبر إلى الفاكسات سالإر

.PDF ملفات وأ) TIFF (Tagged Image File Format كملفات المستلمة الفاكسات حفظ يتم

 من ًبدلا نةالملو الفاكسات طباعة تتم. فقط دالأسوو بالأبيض الفاكسات استلام قميالر HP فاكس عميد:ملاحظة
.ترالكمبيو على حفظها

)Windows التشغيل منظا( الطابعة مجنابر من قميالر HP كسفا ادلإعد

 .)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.١

.كسالفا على انقر ثم ، كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة على انقر.٢

. )قميالر كسالفا ادإعد معالج( Digital Fax Setup Wizard على انقر.٣
.الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا.٤

 يللتعد للطابعة) EWS( نّالمضم يبالو ملقم مااستخد يمكنك قمي،الر HP فاكس ةلميز كداإعد بعد:ملاحظة
 في الانتهاء عند المضمن يبالو ملقم تشغيل الاختيار خانة حدد ا،ًتلقائي EWS لفتح. قميالر HP فاكس تاداإعد
 اضيالافتر يبالو متصفح في EWS يظهر ،إنهاء على النقر عند. قميالر الفاكس داإعد معالج من شاشة خرآ

.المضمن يبالو ملقم جعار ،EWS حول ماتالمعلو من يدللمز. ترللكمبيو

)EWS( المضمن يبالو مخاد من قميالر HP كسفا ادإعد

.المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو من يدللمز). EWS( نّالمضم يبالو دمخا افتح.١

.HP من قميالر كسالفا فوق انقر ،ئيسيةالر يبالتبو علامة من.٢

يدالبر إلى قمير كسفا سالإر حالة وأ الشبكة مجلد إلى قمير كسفا سالإر حالة من ادإعد فوق انقر.٣  
.الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا ثم ،نيالإلكترو

 .صحيح نحو على ينالتكو عمل من للتأكد ختباراو حفظ فوق انقر المطلوبة، ماتالمعلو خالكدإ بعد.٤

قميةالر HP حلول اماستخد
.المناسبة تادشارالإ تبعا الطابعة، مع ةفرالمتو قميةالر HP حلول مالاستخد

)HP من الشبكة لمجلد مسح( HP Scan to Network Folder ةميز اماستخد

 مع وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على للأسفل للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
 تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. تاالمستند يةتغذ حدةو في للأعلى للطباعة المخصص جهالو جيهتو

.تاالمستند يةالتغذ حدةو في أصلية نسخة تحميل وأ الماسحة جاجز على أصلية نسخة
.الشبكة مجلد المس ثم ، ئيالضو المسح المس.٢

.مهااستخد بالمطلو للمجلد المناظر الاسم خترا التحكم، حةلو شاشة من.٣

.بذلك المطالبة عند PIN قمر خلدأ.٤

.المسح بدء المس ثم ئي،الضو بالمسح خاصة تاداإعد يأ بتغيير قم.٥

.تصالالا عةسرو الشبكة في البيانات ورمر كةحر حسب ،قتالو بعض تصالالا قيستغر قد:ملاحظة
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نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح اماستخد
التحكم حةلو خلال من نيالإلكترو يدالبر إلى اًئيضو ةصور وأ مستند لمسح

 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
.تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى

.نيإلكترو يدبر المس ثم ،ئيضو مسح المس ئيسية،الر الشاشة من.٢

.متابعة المس ثم مه،ااستخد داالمر نيوالإلكتر يدالبر حساب دّأك.٣

 ثم مه،ااستخد يدتر يالذ نيوالإلكتر يدالبر حساب حددو  فالمس ني،والإلكتر يدالبر حساب تغيير دترأ اذإ
 .متابعة المس

.إلى حقل في بالمستلم الخاص نيوالإلكتر يدالبر انعنو خلدأ.٤

 .متابعة المس ثم إليه، سالرالإ داالمر نيوالإلكتر يدالبر حساب حددو  المس وأ

.عضوالمو حقل في نيوالإلكتر يدالبر عضومو خلدأ.٥
.اًئيضو ممسوح مستند وأ ةصور معاينة دترأ اذإ باللمس معاينة  المس.٦

.تاداالإعد لتغيير  المس

.سالإر المس.٧

.ىخرأ صفحة لإضافة صفحة إضافة المس وأ. ئيالضو المسح ءانتها عند إنهاء المس.٨
.تصالالا عةسرو الشبكة في البيانات ورمر كةحر حسب ،قتالو بعض تصالالا قيستغر قد:ملاحظة

قميالر HP كسفا اماستخد
 يتم ثم اضي،افتر بشكل دالأسوو بالأبيض تستلمها فاكسات يأ طباعة تتم قمي،الر HP فاكس ةلميز كداإعد بعد

.المحدد نيوالإلكتر يدالبر انعنو وأ الشبكة مجلد ماإ — المحددة جهةالو إلى حفظها

 فاكس ةميز بلغكُت لا. الخلفية في العملية هذه تتم الشبكة، مجلد إلى الفاكس سالإر ةميز تستخدم كنت اذإ●
HP الشبكة مجلد إلى الفاكسات حفظ تم اذإ قميالر.

 يالذ نيوالإلكتر يدالبر تطبيق كان اذإو نيوالإلكتر يدالبر إلى الفاكسات سالإر ةميز تستخدم كنت اذإ●
 العلم يمكنك دة،راالو سائلالر وقصند في يدةجد نيوإلكتر يدبر سائلر بتلقي بلاغكلإ ينهتكو تم قد تستخدمه

.يدةالجد الفاكسات صولبو
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قالور أساسيات
عاأنو من عةمتنو عةمجمو  ختبارا الأفضل منو. المكتبية اقالأور عاأنو معظم مع الجيد للعمل الطابعة تصميم تم  
 قعمو ةياربز قم. مثلى طباعة دةجو على للحصول HP انتاج من قور استخدم. ةكبير كميات ءاشر قبل الطباعة قور
.HP قور حول ماتالمعلو من يدمز على للحصول www.hp.com  على HP يبو

 ختبارا يتم. يةدالعا تاالمستند لطباعة ColorLok شعار مع يةدعا اقورأ ماباستخد HP صيتو
 ناحية من عالية معايير تلبي بحيث مستقل بشكل ColorLok شعار تتضمن التي اقالأور جميع

 بشكل تجفو هيةاز انألوو أغمق يدتسو, ّأقل تلطخ مع تامستند تنتجو, الطباعة دةجوو قيةثوالو
 شتى في يأتي يالذو ColorLok شعار ملالحا قالور عن ابحث. قياسية يةدعا اقورأ من عأسر
.الكبار قالور منتجي ىلد مالأحجاو انالأوز

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

للطباعة بها صىالمو قالور عاأنو●
HP من قالور ماتمستلز طلب●

مهااستخدو قالور يدتحد حول تلميحات●

للطباعة بها صىالمو قالور عاأنو
 يالذ عوالمشر علنو ًخصيصا المصمم HP قور ماباستخد HP كةشر صيتو الطباعة، من دةجو أفضل على للحصول

.بطباعته متقو

.منطقتك/كبلد في قالور عاأنو بعض فرتتو لا قد

صور طباعة
●HP Premium Plus Photo Paper 

 قور ماباستخد. الصور أفضل على للحصول HP من دةجو بأعلى HP من اًجد الفاخر الصور قور يحظى
 كتهامشار يمكنك بحيث الفور على للجفاف قابلةو جميلة صور طباعة يمكنك ،HP من اًجد الفاخر الصور
10( صاتبو 6 × 4 و صةبو 11 × 8.5 و A4 ذلك في بما ق،الور من عدة محجاأ الطابعة عمتد. الطابعة من ةمباشر

 لتأطير مثالي وهو). لامع نصف( اللمعان خفيف وأ لامع – وبتشطيبين) سم 18 × 13( صاتبو 7 × 5 و) سم 15 ×
 نتائج HP من اًجد الفاخر الصور قور فريو. الخاصة الصور عاتومشرو يكلد الصور أفضل ءاإهد وأ ضعر وأ
.التحملو افيةالاحتر دةالجو حيث من ائعةر

●HP Advanced Photo Paper )من مالمتقد الصور قور HP(

 يتميز. تلطيخه وند بسهولة معه ملالتعا يتيح يالذ الجفاف يعالسر بتشطيبه اهذ اللامع الصور قور يتميز
 عند بك الخاصة عاتالمطبو تشابه. طوبةالرو الأصابع وبصمات البقعو ءالما مةومقا على تهبقدر عالنو اهذ

 × 8.5 و A4 ذلك في بما متعددة بمقاسات فرمتو إنه. المحل في معالجتها تمت صور يتهاؤور لمسها
 الحمض من قالور يخلو. صةبو 17 × 11 ،)صةبو 7 × 5( سم 18 × 13 ،)صةبو 6 × 4( سم 15 × 10 صة،بو 11

.ًيلاطو موتد تامستند على لحصولك
 HP Everyday Photo Paper قور●

 اهذ يجف. للصور ضيةعر لطباعة مّمصم قور ماباستخد التكلفة، منخفضة ميةيو نةملو لقطات بطباعة قم
 اهذ مكااستخد عند قيقةدو اضحةو صور على حصلا. السهلة المعالجة جلأ من عةبسر ثمنه المعقول قالور
 × 4 و صاتبو 7 × 5 و صةبو 11 × 8.5 و A4 ذلك في بما عدة، مبأحجا فريتو إنه. الحبر لنفث طابعة أية مع قالور

.ًيلاطو موتد تامستند على لحصولك الحمض من قالور يخلو. سم 15 × 10 صاتبو 6
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العمل اتمستند
جم 120 نبوز HP من لامع غير افيحترا قور وأ جم 120 نبوز HP من لامع غير فاخر يميتقد ضعر قور●

يرالتقارو ضوالعرو يميةالتقد ضوالعر اًّجد مناسبة جهينالو من لامعة غير ثقيلة اقورأ عن ةعبار اقالأور هذه  
.ولمس تأثير كثرلأ الوزن ثقيلة اقالأور هذه. يةالإخبار سائلالرو

لامع افيحترا HP قور وأ اتللمنشور لامع HP قور●
 هي اقالأور هذه. جهينالو مااستخد جلأ من قةالور جهيو على لامعة بطبقة مطلية اقالأور هذه تكون

 يرالتقار من الأولى للصفحات يةالتجار ماتسوالرو جهااخرإ دالمعا ةالمصور شبه داللمو الأمثل الاختيار
.يماتالتقوو يجيةوالتر يةيدالبر سائلالرو تاالنشرو الخاصة يميةالتقد ضوالعرو

معاللا غير افيحترالا HP قور وأ للكتيبات معاللا غير HP قور●
 هي اقالأور هذه إن. جهينالو مااستخد جلأ من قةالور جهيو على لامعة بطبقة مطلية اقالأور هذه تكون

 يرالتقار من الأولى للصفحات يةالتجار ماتسوالرو جهااخرإ دالمعا ةالمصور شبه داللمو الأمثل الاختيار
.يماتالتقوو يجيةوالتر يةيدالبر سائلالرو تاالنشرو الخاصة يميةالتقد ضوالعرو

ميةاليو الطباعة
 ،بالحبر قالور تلطخ من للتقليل ColorLok بتقنية يلي فيما جةدرُالمو ميةاليو للطباعة المناسبة اقالأور جميع تتميز

.هيةاالز انالألو فيرتوو ًةّشد أكثر دالأسو اللون جعلو

●HP Bright White Inkjet Paper) قور Inkjet من طعسا أبيض HP(

 في اًحضووو انالألو في ًاكبير اًتباين )HP من ساطع أبيض Inkjet قور( HP Bright White Inkjet Paper فريو
 يجعله مما خلاله، من هادنفا وند جهينالو على انالألو مالاستخد مناسب الشفاف غير عالنو اهذو. النص
 .الإعلانية تاالنشرو يرالتقار ية،الإخبار سائلللر اًمتما اًمناسب

 HP  من طباعة قور●

تامستند قالور اهذ ينتج. عالية دةبجو متعددة ظائفلو قور )HP من الطباعة قور( HP Printing Paper يعتبر  
 .النسخ قور على وأ متعددة ظائفلو يدعا قور على عةالمطبو تاالمستند من يتهاؤور لمسها عند ىأقو

.ًيلاطو موتد تامستند على لحصولك الحمض من قالور يخلو
●HP Office Paper )من المكتب قور HP(

 ,سخُن عمل قالور يناسب. عالية دةبجو متعددة ظائفلو قور )HP من المكتب قور( HP Office Paper يعتبر
.ًيلاطو موتد تامستند على لحصولك الحمض من قالور يخلو. ىخرأ ميةيو تامستندو تاكرمذ ت،ادمسو

 HP من اضالأغر متعدد قالور●

 في مهااستخد يمكن للتلطيخ مومقا ماتاالاستخد متعدد الّفع قور هو HP من اضالأغر متعدد قالور
 قتالو لك فريو مما خاصة، قور عابأنو الاحتفاظ إلى الحاجة يقلل اهذو. الفاكس ةجهزأو الطابعاتو الناسخات

.المالو

HP من قالور ماتمستلز طلب
 دةجو على للحصول HP إنتاج من قور استخدم. المكتبية اقالأور عاأنو معظم مع الجيد للعمل الطابعة تصميم تم

.مثلى طباعة

 يبو قعمو من ءاالأجز بعض فرتتو الحالي، قتالو في.  www.hp.com إلى انتقل, ىخرأ ماتمستلزو HP اقورأ لطلب
HP فقط يةالإنجليز باللغة.

 كافة ختبارا يتم. ميةاليو تاالمستند نسخو طباعة في ColorLok شعار تتضمن يةدعا اقورأ ماباستخد HP صيتو
 اضحةو انألو تاذ تامستند إنتاجو الطباعة دةجوو ءةالكفا معايير مع افقللتو مستقل بشكل ColorLok شعار اقورأ
انوزبأ ColorLok شعار تتضمن اقورأ عن ابحث. يدالعا قالور من أقصر بشكل تجف سميكة ءادسو انألوو قةمشرو  
.قللور ةكبير مصنعة كاتشر قبل من مختلفة محجاأو
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امهاستخدو قالور يدتحد حول تلميحات
.التالية تادشارالإ تبعا النتائج، أفضل على لحصول

.تاالمستند يةتغذ حدةو في وأ جالدر في حدةاالو ةالمر في قالور من اًحداو اًحجمو اًعنو فقط لّحم●
.تاالمستند يةتغذ حدةو وأ خالالإد جدر في تحميله عند صحيح بشكل قالور تحميل على صحرا●
.تاللمستند يةالتغذ حدةو وأ جالدر تحميل دةيابز تقم لا●
 ضعو تجنب بالطابعة، المتعلقة ىالأخر المشكلاتو يئةدر طباعة دةجو على الحصولو قالور انحشار يدلتفا●

:تاللمستند يةالتغذ حدةو في وأ جاالأدر في التالية قالور عاأنو
ءاالأجز المتعددة جذالنما–
المتجعدة وأ الملتفة وأ التالفة سائطالو–
بثقو وأ عةمقطو ءاجزأ على يتحتو التي سائطالو–
.جيد بشكل الحبر تمتص لا التي وأ شةالمنقو وأ السميك النسيج تاذ سائطالو–

هاتمدد يسهل التي وأ للغاية الخفيفة سائطالو–
المشابيك وأ بابيسالد على يتحتو التي سائطالو–
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قالور تحميل
.جاالأدر مع ملالتعا جعار مها،ااستخدو جاالأدر داإعد كيفية فةلمعر

"1 جالدر" في يالعاد قالور لتحميل

.فقط Legal وأ Letter وأ A4 بحجم يدالعا قالور إلا" 1 جالدر" عميد لا:ملاحظة

.ملبالكا الطابعة جخار إلى" 1 جالدر" اسحب.١

 قدر جالدر حافة نحو قتالو نفس في هّجالمو كّحرو قالور طول هّجمو على دجوالمو رالز على اضغط.٢
.الإمكان
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.للأسفل للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع اًّيدعمو قالور خلدأ.٣

 بالإضافة. جالدر من ميالأما ءالجز في دةجوالمو المناسبة قالور حجم طخطو مع قالور مةزر اةذمحا من تأكد
 .ىاليسر جالدر حافة على دةجوالمو مةزالر عتفارا علامة وزتتجا لا قالور مةزر أن من تحقق ذلك، إلى

.بالطباعة الطابعة مقيا ءثناأ قالور تحمل لا:ملاحظة

.قالور مةزر حافة جهاتالمو تلمس حتى قالور طول جهموو قالور ضعر جهيمو اضبط.٤
 جهالمو كحرو الأيسر قالور ضعر جهمو على دجوالمو رالز على اضغط ق،الور ضعر جهيمو يكلتحر●

.قتالو نفس في

 نفس في جهالمو كحرو قالور طول جهمو على دجوالمو رالز على اضغط ق،الور طول جهمو يكلتحر●
.قتالو
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.زلهأ ق،ور دجوو حالة في. الطابعة أسفل" 1 جالدر" منطقة افحص.٥

.الطابعة في" 1 جالدر" خالدإ أعد.٦

 .ضحالمو المحو على جللخار جاالإخر جدر ملحق اسحب.٧

 "2 جالدر" في يالعاد قالور لتحميل

 .جللخار" 2 جالدر" اسحب.١
 .مختلفين حجم وأ عنو من قور تحميل قبل قالور زلفأ خال،الإد جدر في قور يأ بقي اذإ :ملاحظة
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 ".2 جالدر" افحو هتجاا في قالور ضعر جهاتمو كّحر.٢
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.للأسفل للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع اًّيدعمو قالور خلدأ.٣

 بالإضافة. جالدر من ميالأما ءالجز في دةجوالمو المناسبة قالور حجم طخطو مع قالور مةزر اةذمحا من تأكد
 .ىاليسر جالدر حافة على دةجوالمو مةزالر عتفارا علامة وزتتجا لا قالور مةزر أن من تحقق ذلك، إلى

.بالطباعة الطابعة مقيا ءثناأ قالور تحمل لا:ملاحظة

 .قالور مةزلر ىاليسرو اليمنى الحافتين يلمسا حتى قالور ضعر جهيمو اضبط.٤
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 .الطابعة في" 2 جالدر" خالدإ أعد.٥

 .ضحالمو المحو على جللخار جاالإخر جدر ملحق اسحب.٦

 "2 جالدر" في legal بحجم قور لتحميل

 .جللخار" 2 جالدر" اسحب.١
.مختلفين حجم وأ عنو من قور تحميل قبل قالور زلفأ خال،الإد جدر في قور يأ بقي اذإ:ملاحظة
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 ".2 جالدر" افحو هتجاا في قالور ضعر جهاتمو كّحر.٢

.خالالإد جدر يدلتمد جالدر من ميةالأما ىاليسر الجهة من ببالقر رالز على اضغط.٣
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.للأسفل للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع اًّيدعمو قالور خلدأ.٤

 بالإضافة. جالدر من ميالأما ءالجز في دةجوالمو المناسبة قالور حجم طخطو مع قالور مةزر اةذمحا من تأكد
 .ىاليسر جالدر حافة على دةجوالمو مةزالر عتفارا علامة وزتتجا لا قالور مةزر أن من تحقق ذلك، إلى

.بالطباعة الطابعة مقيا ءثناأ قالور تحمل لا:ملاحظة

 .قالور مةزلر ىاليسرو اليمنى الحافتين يلمسا حتى قالور ضعر جهيمو اضبط.٥
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 .الطابعة في" 2 جالدر" خالدإ أعد.٦

.قعةالمتو النتيجة هذه. الطابعة جخار خالالإد جدر دامتدا اةدأ ستبقى خالالإد جدر خالدإ عند:ملاحظة

 .ضحالمو المحو على جللخار جاالإخر جدر ملحق اسحب.٧

 "2 جالدر" في فظر لتحميل

 .جللخار" 2 جالدر" اسحب.١
 .مختلفين حجم وأ عنو من قور تحميل قبل قالور زلفأ خال،الإد جدر في قور يأ بقي اذإ :ملاحظة
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 ".2 جالدر" افحو هتجاا في قالور ضعر جهاتمو كّحر.٢

.للأسفل للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع اًّيدعمو فالظر خلدأ.٣

 بالإضافة. جالدر من ميالأما ءالجز في دةجوالمو المناسبة قالور حجم طخطو مع قالور مةزر اةذمحا من تأكد
 .ىاليسر جالدر حافة على دةجوالمو مةزالر عتفارا علامة وزتتجا لا قالور مةزر أن من تحقق ذلك، إلى

.بالطباعة الطابعة مقيا ءثناأ قالور تحمل لا:ملاحظة
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 .قالور مةزلر ىاليسرو اليمنى الحافتين يلمسا حتى قالور ضعر جهيمو اضبط.٤

 .الطابعة في" 2 جالدر" خالدإ أعد.٥

 .ضحالمو المحو على جللخار جاالإخر جدر ملحق اسحب.٦

 "2 جالدر" في الصور قورو البطاقات لتحميل

 .جللخار" 2 جالدر" اسحب.١
 .مختلفين حجم وأ عنو من قور تحميل قبل قالور زلفأ خال،الإد جدر في قور يأ بقي اذإ :ملاحظة
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 ".2 جالدر" افحو هتجاا في قالور ضعر جهاتمو كّحر.٢
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.للأسفل للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع اًّيدعمو الصور قور وأ البطاقات خلدأ.٣

 بالإضافة. جالدر من ميالأما ءالجز في دةجوالمو المناسبة قالور حجم طخطو مع قالور مةزر اةذمحا من تأكد
 .ىاليسر جالدر حافة على دةجوالمو مةزالر عتفارا علامة وزتتجا لا قالور مةزر أن من تحقق ذلك، إلى

.بالطباعة الطابعة مقيا ءثناأ قالور تحمل لا:ملاحظة

 .قالور مةزلر ىاليسرو اليمنى الحافتين يلمسا حتى قالور ضعر جهيمو اضبط.٤
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 .الطابعة في" 2 جالدر" خالدإ أعد.٥

 .ضحالمو المحو على جللخار جاالإخر جدر ملحق اسحب.٦

ARWW الورق تحميل ٣٦



اجالأدر مع ملالتعا
 ستسحب ق،ور على ييحتوو اًدجومو 2 جالدر كانو اًغفار 1 جالدر كان اذإ. 1 جالدر من قالور الطابعة تسحب اًاضيافتر

.2 جالدر من قالور الطابعة

:التالية تاالميز ماباستخد كالسلو اهذ تغيير يمكنك ولكن

 من قور تحميل حالة في لًاوأ منه قالور الطابعة ستسحب يالذ اضيالافتر جالدر حدد :اضيالافتر جالدر●
.2 جالدرو 1 جالدر في الحجم نفس

 قور بتحميل متقو عندما المثال، سبيل على د،المقصو غير ماالاستخد لمنع جالدر مينبتأ قم :جالدر مينتأ●
).مسبقة ةبصور عالمطبو قالور وأ أسيةالر يذ قالور مثل( خاص،

.اًغفار الآخر جالدر كان اذإ حتى نّمالمؤ جالدر الطابعة تستخدم لن
.جالدر في قالور من فقط حداو عنو بتحميل قم أفضل، مااستخد تجربة على للحصول:ملاحظة
.فقط يدالعا قالور" 1 جالدر" عميد:ملاحظة

التالية اتالخطو بعّاتلكبذ مللقيا
اذإ حداو جدر من قالور استخدمو جينالدر كلا في قور بتحميل قم  
.اًغفار الآخر جالدر كان

 جعار مات،المعلو من يدللمز. جينالدر كلا في قور بتحميل قم●
.قالور تحميل

.جالدر مينتأ تشغيل بإيقاف قم●
.جينالدر كلا في الحجم نفس من قور بتحميل قم●.لًاوأ جاالأدر حدأ من قالور استخدمو جينالدر كلا في قور بتحميل قم

.اضيافتر جكدر بالمطلو جالدر بتعيين قم●

 يالذ الآخر قالور عنوو يدالعا قالور بين من الاختيار يمكنك
.لآخر قتو من تستخدمه

 عنو بتحميل قم أفضل، مااستخد تجربة على للحصول:ملاحظة
.جالدر في قالور من فقط حداو

".1 جالدر" وأ" 2 جالدر" في الخاص قالور بتحميل قم●

.اضيافتر جكدر" 1 جالدر" تعيينو" 2 جالدر" مينبتأ قم●

اجالأدر اتادإعد تغيير
.EWS خلال من وأ HP طابعة مجنابر خلال من جاالأدر تاداإعد تغيير اًأيض يمكنك:ملاحظة

 التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتحو المضمن يبالو ملقم جعار الطابعة، مجاوبر EWS دمخا إلى صولللو
Windows(.

.الطابعة تشغيل من تأكد.١

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.٢
).داإعد( المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.اجالأدر ةارإد المسو رمر.٣

.افقمو المس ثم ،المناسب الخيار حددو ،جالدر مينتأ المس.٤

.المناسب الخيار حدد ثم ،اضيالافتر جالدر حددو ،جالدر تعيين المس.٥

)Windows التشغيل منظا( قالور مصدر وأ جللدر التلقائي ختيارالا تشغيل

 .)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.١

. كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة ضمن التفضيلات ادإعد على انقر.٢

٣٧ التشغيل في الشروع   ١ الفصل ARWW



.ةدجو/قور يبالتبو علامة على انقر ،الطابعة تفضيلات راالحو مربع في.٣
.تاالخيار حدأ حدد ،قالور مصدر المنسدلة القائمة من.٤
.التغيير قبولو راالحو مربع لإغلاق افقمو فوق انقر.٥

ARWW الأدراج مع التعامل ٣٨



الماسحة جاجز على أصلية نسخة تحميل
 جاجيالز السطح على تحميلها خلال من بالفاكس سالهاإر وأ اًئيضو مسحها وأ الأصلية تاالمستند نسخ يمكنك

.ئيةالضو للماسحة

 يدللمز. نظيفين غير ءالغطا ظهرو جاجيالز السطح كان اذإ صحيح بشكل ئيةالضو الماسحة تعمل لا قد:ملاحظة
 .الطابعة صيانة جعار مات،المعلو من

.الطابعة ءغطا فعر قبل تاللمستند التلقائية يةالتغذ جدر من الأصلية النسخ كافة الةإز:ملاحظة

الماسحة جاجز على أصلية نسخة لتحميل
.الماسحة ءغطا فعرا.١
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 ىاليسر الخلفية يةواالز مع تهااذبمحا قمو للأسفل للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع الأصلية النسخة لّحم.٢
.جاجيالز السطح من

 السطح فطر على ةالمحفور الأدلة جعار الأصلية، سخُالن تحميل حول التعليمات من يدللمز:تلميح
.ئيالضو للماسح جاجيالز

.ءالغطا أغلق.٣

ARWW الماسحة زجاج على أصلية نسخة تحميل ٤٠



اتالمستند يةالتغذ ةحدو في أصلية نسخة تحميل
 .تاالمستند يةتغذ حدةو في ضعهاو خلال من بالفاكس سالهاإرو اًئيضو مسحهاو تاالمستند نسخ يمكنك
 استخدم. الصور تلف في ذلك يتسبب فقد تاللمستند التلقائية يةالتغذ حدةو في الصور بتحميل تقم لا:تنبيه

.فقط تاالمستند يةتغذ حدةو قبل من معوالمد قالور عنو

 في الأصلية سخُالن تحميل عند تعمل لا,  الصفحة ملائمة زلجها النسخ ةميز مثل, تاالميز بعض إن:ملاحظة
.ئيةالضو للماسحة جاجيالز اللوح على الأصلية النسخ بتحميل قم ايا،المز هذه لتشغيل تاالمستند يةتغذ حدةو

اتالمستند يةتغذ ةحدو في أصلية نسخة لتحميل
.تاالمستند يةتغذ حدةو في, الأعلى إلى للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع, الأصلية سخُالن بتحميل قم.١

 المستند من يةالعلو الجهة خالدإ مع الصفحات فضع ا،ًيدعمو عةمطبو أصلية نسخة تحمل كنت اذإ.أ
 المستند من ىاليسر الجهة خالدإ مع الصفحات فضع ا،ًأفقي عةمطبو أصلية نسخة تحمل كنت اذإ. ولىأ
.ولىأ

 التحكم حةلو شاشة على تظهر سالةر ىتر وأ اًطنين تسمع حتى تاالمستند يةتغذ حدةو إلى قالور فعدا.ب
.حملةُالم الصفحات اكتشاف إلى تشيرو بالطابعة الخاصة

 البياني سمالر جعار ت،االمستند يةتغذ حدةو في الأصلية النسخ تحميل حول التعليمات من يدلمز:تلميح
.تاالمستند يةتغذ جدر على المحفور

.اليسار ناحيةو اليمين ناحية اقالأور افحو عند قفتتو حتى خلاللد قالور ضعر دلةأ مالةبإ قم.٢

٤١ التشغيل في الشروع   ١ الفصل ARWW



الطابعة يثتحد
.يثاتالتحد دجوو من اًتلقائي الطابعة تتحقق ،يبالو خدمات تمكين تمو بشبكة متصلة الطابعة كانت اذإ ا،ًاضيافتر

الطابعة في التحكم حةلو امباستخد الطابعة يثتحد
) ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس الشاشة، أعلى من.١

. الطابعة صيانة المس.٢
. الطابعة يثتحد المس.٣
.الآن الطابعة يثاتتحد دجوو من تحقق المس.٤

اًتلقائي يثاتالتحد عن لتبحث الطابعة تمكين
. التشغيل هو) التلقائي يثالتحد( Auto Update لخيار التلقائي داالإعد:ملاحظة

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
).داإعد( المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.الطابعة صيانة المس.٢

.الطابعة يثتحد المس.٣

.الطابعة يثتحد اتخيار المس.٤

.التحقق معد وأ فرتو عند تنبيه وأ ،)مستحسن( تلقائي تثبيت حدد.٥

نّالمضم يبالو مخاد امباستخد الطابعة يثتحد
.)EWS( نّالمضم يبالو دمخا افتح.١

 .المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو من يدللمز

).تاودأ( Tools يبالتبو علامة فوق انقر.٢

.الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ بعّتا ثم ،الثابت مجناالبر يثاتتحد على انقر ،الطابعة يثاتتحد قسم في.٣

 .التشغيل تعيد ثم تثبيته،و يثالتحد يلبتنز الطابعة متقو ففسو للطابعة، يثتحد فريتو كان اذإ:ملاحظة

 فاتبع كيل،للو تاداإعد تستخدم يكلد الشبكة كانت اذإو كيلالو تاداإعد خالدبإ مطالبتك تمت اذإ:ملاحظة
 الشخص وأ الشبكة ولبمسؤ فاتصل التفاصيل، يكلد تكن لم اذإ. كيلو ملقم دالإعد الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ
.الشبكة دابإعد مقا يالذ

ARWW الطابعة تحديث ٤٢



)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح
:يكلد دجوالمو التشغيل منظا حسب ذلكو التالية الأمور بأحد قم ،HP طابعة مجابر تثبيت بعد

●Windows 10 :حدد ،البدء على انقر ،ترالكمبيو مكتب سطح من HP التي نةالأيقو حدد ثم التطبيقات، قائمة من 
.الطابعة اسم تحمل

 حدد ثم أ،ابد شاشة من ىاليسر السفلى يةواالز في لأسفل السهم فوق انقر: Windows 8.1 التشغيل منظا●
.الطابعة اسم

●Windows 8 :يطشر من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من غةفار منطقة في الأيمن ربالز انقر 
.الطابعة اسم يدبتحد قم ثم التطبيقات،

●Windows 7 :على انقر ثم ،امجالبر كافة حددو ،أابد على انقر ،ترالكمبيو مكتب سطح من HP، مجلد على ثم 
.الطابعة اسم تحمل التي نةالأيقو حدد ثم الطابعة،

 مجاالبر يللتنز www.support.hp.com قعمو ةياربز فتفضل ،HP طابعة مجنابر بتثبيت قمت قد تكن لم اذإ:ملاحظة
.تثبيتهاو يةورالضر

٤٣ التشغيل في الشروع   ١ الفصل ARWW
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 حلو ئيالضو المسحو للطباعة HP Smart تطبيق ماستخد
Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من المشكلات

HP Smart )باسم اًسابق فوالمعر HP All-in-One Printer Remote (طابعة داإعد في كيساعد HP في مهاااستخدو 
نيوالإلكتر يدالبر خلال من الصورو تاالمستند كةمشار يمكنك. تهارادإو كتهامشارو ئيالضو المسحو الطباعة  

 Google Drive و iCloud مثل( الشائعة الاجتماعي اصلالتوو السحابية الخدماتو النصية سائلالرو نيوالإلكتر يدالبر
.طلبهاو ماتالمستلز اقبةمر إلى بالإضافة يدةالجد HP طابعات داإعد اًأيض يمكنك). Facebook و Dropbox و

.الطابعات زطر بعض في تاالميز بعض فرتتو لا قد. اللغات بجميع HP Smart تطبيق فريتو لا قد:ملاحظة

HP Smart تطبيق لتثبيت

 انتقل ك،زجها على التطبيق لتثبيت. Windows 10 و Android و iOS ةجهزأ على HP Smart لتطبيق عمد فريتو▲
.كزجها تطبيقات متجر إلى صولللو الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعاو hp.com.123 قعمو إلى

Windows 10 التشغيل مبنظا يعمل تركمبيو جهاز في HP Smart تطبيق لفتح

.التطبيقات قائمة من HP Smart حدد ثم ،أابد فوق انقر ،زالجها مكتب سطح من ،HP Smart تطبيق تثبيت بعد▲

طابعتك صيلتو
 الطابعة HP Smart سيكتشف ذلك، وبعد. الطابعة بها تتصل التي الشبكة بنفس كزجها صيلتو من تأكد▲

.اًتلقائي

HP Smart تطبيق حول ماتالمعلو من يدمز على الحصول

 جعار ،HP Smart اسطةبو المشكلات حلو ئيالضو المسحو الطباعة يقةطر عن أساسية تادشاإر على للحصول
 تطبيق من المساعدة على الحصول و  HP Smart ماباستخد ئيالضو المسح و HP Smart تطبيق خلال من الطباعة

HP Smart . 
 حلو الطابعة تاميز إلى صولالوو ئيالضو المسحو للطباعة HP Smart مااستخد عن ماتالمعلو من يدللمز

 :إلى انتقل المشكلات،

●iOS/Android :www.hp.com/go/hpsmart-help 

●Windows :www.hp.com/go/hpsmartwin-help 

ARWW Windows 10 أو Android أو iOS جهاز من المشكلات وحل الضوئي والمسح للطباعة HP Smart تطبيق استخدم ٤٤
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الطابعة تشغيل يقافإ
 وأ الطاقة سلك فصل قبل الطاقة مصباح ينطفئ حتى انتظر. الطابعة تشغيل يقافلإ) الطاقة رز(  على اضغط

.ءالكهربا يطشر تشغيل يقافإ
 مما الصحيح، ضعهامو إلى الطباعة عربة دتعو لا قد صحيح، غير بشكل الطابعة تشغيل يقافإ حالة في:تنبيه

.الطباعة دةجوو شاتطوالخر في مشاكل ثوحد في يتسبب
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الطباعة٢

 يدتر عندما فقط ًياويد تاداالإعد بتغيير قم. مجناالبر تطبيق اسطةبو اًآلي الطباعة تاداإعد معظم مع ملالتعا يتم
.خاصة تاميز مااستخد عند وأ ق،الور من معينة عاأنو على الطباعة عند وأ الطباعة، دةجو تغيير

تركمبيو زجها ماباستخد الطباعة●
HP Smart تطبيق خلال من الطباعة●

المحمولة ةالأجهز من الطباعة●
الناجحة للطباعة تلميحات●

ARWW ٤٦



تركمبيو جهاز امباستخد الطباعة
تامستند طباعة●
عائيةالد تاالمنشور طباعة●
فالأظر على الطباعة●
صور طباعة●
مخصص حجم تاذ وأ خاصة اقورأ على الطباعة●
)جهينالو على طباعة( جهينالو على الطباعة●

Mac مبنظا محمول وأ مكتبي تركمبيو ماباستخد الطباعة●

 جعار مات،المعلو من يدللمز. المحمولة ةالأجهز من للطباعة HP Smart تطبيق مااستخد اًأيض يمكنك:ملاحظة
.HP Smart تطبيق خلال من الطباعة

اتمستند طباعة
)Windows التشغيل منظا( اتالمستند لطباعة

.قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. خالالإد جدر في قور بتحميل قم.١
).طباعة( Print حدد مجكنابر من.٢

.الطابعة يدتحد من تأكد.٣

).خصائص( Properties راالحو مربع يفتح يالذ رالز فوق انقر.٤

 ،)تاخيار( Options ،)خصائص( Properties رالز اهذ يسمى قد تستخدمه، يالذ مجناالبر تطبيق إلى اًداستنا
Printer Setup )الطابعة داإعد(، Printer Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )وأ) الطابعة Preferences

).تفضيلات(

 على للحصول. HP مجابر خلال من تاالتغيير نفذ الطباعة، ممها لكافة الطباعة تاداإعد لضبط:ملاحظة
.الطابعة ةرادإ تاودأ جعار ،HP مجابر حول ماتالمعلو من يدالمز

.المناسبة تاالخيار حدد.٥

.هكاتجا) أفقي( Landscape وأ) يدعمو( Portrait خترا ،)تخطيط( Layout يبالتبو علامة في●
 منطقةو سائطو المنسدلة القائمة من المناسب قالور عنو ختراو ةدجو/قور يبالتبو علامة من●

 من المناسب اللون حدد ثم ،ةدالجو اتادإعد منطقة من المناسبة الطباعة دةجو حدد ،جالدر يدتحد
.اللون منطقة

 )قالور حجم( Paper Size قائمة من المناسب قالور حجم حددو) متقدم( Advanced رالز فوق انقر●
.المنسدلة

 خالالإد جدر في الصحيح قالور تحميل على صحرا ق،الور حجم بتغيير مكقيا حالة في :ملاحظة
 .بالطابعة الخاصة التحكم حةلو ماباستخد قالور حجم تعيينو

 للطباعة، تلميحات من يدللمز. ىالأخر يبالتبو علامات على فانقر ى،الأخر الطباعة تاداإعد تغيير دترأ اذإ
. الطابعة داإعد تلميحات انظر

).خصائص( Properties راحو مربع إلى دةللعو) افقمو( OK فوق انقر.٦

.الطباعة ءلبد) افقمو( OK وأ) طباعة( Print فوق انقر.٧
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الدعائية اتالمنشور طباعة
)Windows التشغيل منظا( الدعائية اتالمنشور طباعة

.قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. خالالإد جدر في قور بتحميل قم.١
. الطباعة فوق انقر يك،لد مجاالبر تطبيق في دةجوالمو ملف قائمة من.٢
.طابعتك باختيار قمت أنك تأكد.٣

. )الخصائص( Properties راالحو مربع يفتح يالذ رالز فوق انقر ت،اداالإعد تغيير في غبتر اذإ.٤
 وأ )الخصائص( Properties مسمى تحت رالز اهذ تجد أن يمكن تستخدمه، يالذ مجاالبر لتطبيق اًفقوو

Options )تفضيلات وأ طابعة وأ الطابعة ادإعد وأ )اتخيار .
 على للحصول. HP مجابر خلال من تاالتغيير نفذ الطباعة، ممها لكافة الطباعة تاداإعد لضبط:ملاحظة

.الطابعة ةرادإ تاودأ جعار ،HP مجابر حول ماتالمعلو من يدالمز

.المناسبة تاالخيار حدد.٥

.هكاتجا) أفقي( Landscape وأ) يدعمو( Portrait خترا ،)تخطيط( Layout يبالتبو علامة في●
 منطقةو سائطو المنسدلة القائمة من المناسب قالور عنو ختراو ةدجو/قور يبالتبو علامة من●

 من المناسب اللون حدد ثم ،ةدالجو اتادإعد منطقة من المناسبة الطباعة دةجو حدد ،جالدر يدتحد
.اللون منطقة

.قالور حجم المنسدلة القائمة من عائيالد للمنشور المناسب الحجم يدلتحد ممتقد فوق انقر●
 خالالإد جدر في الصحيح قالور تحميل على صحرا ق،الور حجم بتغيير مكقيا حالة في :ملاحظة

 .بالطابعة الخاصة التحكم حةلو ماباستخد قالور حجم تعيينو

 للطباعة، تلميحات من يدللمز. ىالأخر يبالتبو علامات على فانقر ى،الأخر الطباعة تاداإعد تغيير دترأ اذإ
. الطابعة داإعد تلميحات انظر

.خصائص راالحو مربع لإغلاق افقمو فوق انقر.٦

.الطباعة ءلبد )افقمو( OK وأ الطباعة فوق انقر.٧

فالأظر على الطباعة
:التالية الخصائص تاذ فالأظر مااستخد تجنب

للغاية الأملس التشطيب●
افذالنو وأ الخطاطيف وأ الملصقات●
ملتفة وأ متناسقة غير وأ سميكة حافات●
حال يبأ التالفة وأ قةالممز وأ المتجعدة المناطق●

.شدةو بحدة المحملة فالأظر ثنايا ثني من تأكد

.تستخدمها التي مجاالبر مع المتاحة تاالمستند جعار, فأظر على الطباعة عن ماتالمعلو من يدللمز:ملاحظة

)Windows التشغيل منظا( فأظر لطباعة

.قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. خالالإد جدر في قور بتحميل قم.١
).طباعة( Print فوق انقر مج،ناالبر تطبيق في) ملف( File قائمة في.٢
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.الطابعة يدتحد من تأكد.٣

).خصائص( Properties راالحو مربع يفتح يالذ رالز فوق انقر.٤

 ،)تاخيار( Options ،)خصائص( Properties رالز اهذ يسمى قد تستخدمه، يالذ مجناالبر تطبيق إلى اًداستنا
Printer Setup )الطابعة داإعد(، Printer Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )وأ) الطابعة Preferences

).تفضيلات(

 على للحصول. HP مجابر خلال من تاالتغيير نفذ الطباعة، ممها لكافة الطباعة تاداإعد لضبط:ملاحظة
.الطابعة ةرادإ تاودأ جعار ،HP مجابر حول ماتالمعلو من يدالمز

.المناسبة تاالخيار حدد.٥

.هكاتجا) أفقي( Landscape وأ) يدعمو( Portrait خترا ،)تخطيط( Layout يبالتبو علامة في●
 منطقةو سائطو المنسدلة القائمة من المناسب قالور عنو ختراو ةدجو/قور يبالتبو علامة من●

 من المناسب اللون حدد ثم ،ةدالجو اتادإعد منطقة من المناسبة الطباعة دةجو حدد ،جالدر يدتحد
.اللون منطقة

.قالور حجم المنسدلة القائمة من فوللمظر المناسب الحجم يدلتحد ممتقد فوق انقر●
 خالالإد جدر في الصحيح قالور تحميل على صحرا ق،الور حجم بتغيير مكقيا حالة في :ملاحظة

 .بالطابعة الخاصة التحكم حةلو ماباستخد قالور حجم تعيينو

 للطباعة، تلميحات من يدللمز. ىالأخر يبالتبو علامات على فانقر ى،الأخر الطباعة تاداإعد تغيير دترأ اذإ
. الطابعة داإعد تلميحات انظر

.خصائص راالحو مربع لإغلاق افقمو فوق انقر.٦

.الطباعة ءلبد افقمو وأ طباعة على انقر.٧

صور طباعة
.ترالكمبيو من الصور طباعة يمكنك

 في الطعن إلى يديؤ قد مما الالتفاف،و التجعد في قالور أيبد فقد. خالالإد جدر في مستخدم غير صور قور كتتر لا
.الطباعة قبل ٍمستو الصور قور سطح يكون أن يجب. عاتالمطبو دةجو

 مثل( بك الخاص المحمول زالجها على دةجوالمو الصورو ثائقالو لطباعة الطابعة هذه مااستخد يمكنك:تلميح
 المحمول ةبأجهز الخاصة الطباعة قعمو ةياربز قم, ماتالمعلو من يدللمز) حياللو ترالكمبيو وأ كيالذ الهاتف
 بجميع قعالمو اهذ فريتو لا قد الحالي، قتالو في). ( www.hp.com/go/mobileprinting(  نتالإنتر على HP بـ الخاصة
).اللغات

)Windows التشغيل منظا( ترالكمبيو من صور لطباعة

.قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. خالالإد جدر في قور بتحميل قم.١
).طباعة( Print حدد مجكنابر من.٢

.الطابعة تشغيل من تأكد.٣

).خصائص( Properties راالحو مربع يفتح يالذ رالز فوق انقر.٤

 ،)تاخيار( Options ،)خصائص( Properties رالز اهذ يسمى قد تستخدمه، يالذ مجناالبر تطبيق إلى اًداستنا
Printer Setup )الطابعة داإعد(، Printer Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )وأ) الطابعة Preferences

).تفضيلات(

.المناسبة تاالخيار حدد.٥
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.هكاتجا) أفقي( Landscape وأ) يدعمو( Portrait خترا ،)تخطيط( Layout يبالتبو علامة في●
 منطقةو سائطو المنسدلة القائمة من المناسب قالور عنو ختراو ةدجو/قور يبالتبو علامة من●

 من المناسب اللون حدد ثم ،ةدالجو اتادإعد منطقة من المناسبة الطباعة دةجو حدد ،جالدر يدتحد
.اللون منطقة

.قالور حجم المنسدلة القائمة من ةللصور المناسب الحجم يدلتحد ممتقد فوق انقر●
 خالالإد جدر في الصحيح قالور تحميل على صحرا ق،الور حجم بتغيير مكقيا حالة في :ملاحظة

 .بالطابعة الخاصة التحكم حةلو ماباستخد قالور حجم تعيينو

 للطباعة، تلميحات من يدللمز. ىالأخر يبالتبو علامات على فانقر ى،الأخر الطباعة تاداإعد تغيير دترأ اذإ
. الطابعة داإعد تلميحات انظر

.خصائص راالحو مربع لإغلاق OK على انقر.٦

.الطباعة ءلبد OK وأ طباعة على انقر.٧

 الصور قور ينبتخز قم. خالالإد جدر من المستخدم غير الصور قور الةزبإ قم الطباعة، ءانتها بعد :ملاحظة
 .عاتالمطبو دةجو انخفاض إلى يديؤ مما الالتفاف،و التجعد في أيبد لا حتى

مخصص حجم اتذ وأ خاصة اقورأ على الطباعة
 ,كذلك الأمر يكن لم اذإ. المستند طباعة قبل التطبيق في الحجم فحدد, الحجم مخصصة اًاقورأ التطبيق عمد اذإ

 صحيح بشكل لطبعها دةجوالمو تاالمستند تنسيق دةإعا إلى تحتاج قد. الطابعة تشغيل مجنابر في الحجم فحدد
.مخصص حجم تاذ اقورأ على

)Windows التشغيل منظا( المخصص الحجم ادلإعد

:بك الخاص التشغيل ملنظا اًتبع التالية ءالأشيا ىبإحد قم.١

●Windows 10 :في البدء قائمة من Windows، منظا حدد Windows حةلو حدد التطبيقات، قائمة من 
.الطابعة ملقم خصائص على اًناقر الطابعة، اسم حدد. الصوتو ةالأجهز ضمن الطابعاتو ةالأجهز ضعر على انقر ثم ،التحكم

●Windows 8.1 و Windows 8 :يطشر لفتح الشاشة من يالعلو الأيمن كنالر فوق النقر وأ إلى ةبالإشار قم 
 ضعر المس وأ فوق انقر ثم التحكم حةلو المس وأ فوق انقرو اتادإعد مزالر فوق انقرو موزالر

 Print server properties اكتب وأ فوق انقرو الطابعة، اسم اكتب وأ فوق انقر. الطابعاتو ةالأجهز
)الطابعة دمخا خصائص(

●Windows 7 :منظا في أابد قائمة من Windows، اسم باختيار قم. الطابعاتو ةالأجهز على اضغط 
).الطابعة دمخا خصائص( Print server properties باختيار قمو الطابعة،

.ةيدجد ةاستمار إنشاء الاختيار خانة حدد.٢
.المخصص بالحجم قالور اسم خالدبإ قم.٣

جذالنمو صفو( Form description (measurements) قسم في المخصص بالحجم قالور دأبعا خالدبإ قم.٤  
)).القياسات(

).إغلاق( Close فوق انقر ثم ،)جذالنمو حفظ( Save Form فوق انقر.٥
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)Windows التشغيل منظا( مخصص حجم اتذ وأ خاصة اقورأ على الطباعة

 ملقم خصائص في المخصص الحجم داإعد يجب, الحجم مخصص قور على الطباعة يمكنك أن قبل:ملاحظة
.الطباعة

.قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. خالالإد جدر في المناسب قالور بتحميل قم.١
).طباعة( Print فوق انقر مج،ناالبر تطبيق في) ملف( File قائمة في.٢

.الطابعة يدتحد من تأكد.٣

).خصائص( Properties راالحو مربع يفتح يالذ رالز فوق انقر.٤

 ،)تاخيار( Options ،)خصائص( Properties رالز اهذ يسمى قد تستخدمه، يالذ مجناالبر تطبيق إلى اًداستنا
Printer Setup )الطابعة داإعد(، Printer Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )وأ) الطابعة Preferences

).تفضيلات(

 على للحصول. HP مجابر خلال من تاالتغيير نفذ الطباعة، ممها لكافة الطباعة تاداإعد لضبط:ملاحظة
.الطابعة ةرادإ تاودأ جعار ،HP مجابر حول ماتالمعلو من يدالمز

).متقدم( Advanced رالز فوق انقر ،)الطباعة/قالور( Paper/Quality) تخطيط( Layout يبالتبو علامة على.٥

 Paper Size المنسدلة القائمة من المخصص الحجم يدبتحد قم ،)جاالإخر/ قةالور( Paper/Output منطقة في.٦
).قالور حجم(

 تعيينو خالالإد جدر في الصحيح قالور تحميل على صحرا ق،الور حجم بتغيير مكقيا حالة في:ملاحظة
.بالطابعة الخاصة التحكم حةلو ماباستخد قالور حجم

).افقمو( OK فوق انقر ثم مطلوبة، ىخرأ طباعة تاداإعد أية حدد.٧

.الطباعة ءلبد) افقمو( OK وأ) طباعة( Print فوق انقر.٨

)جهينالو على طباعة( جهينالو على الطباعة

)Windows التشغيل منظا( الصفحة جهيو على للطباعة

.قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. خالالإد جدر في قور بتحميل قم.١
).طباعة( Print حدد مجكنابر من.٢

.الطابعة يدتحد من تأكد.٣

.خصائص راالحو مربع يفتح يالذ رالز فوق انقر.٤

 وأ الطابعة ادإعد وأ اتخيار وأ خصائص رالز اهذ يسمى قد تستخدمه، يالذ مجناالبر تطبيق إلى اًداستنا
.تفضيلات وأ الطابعة وأ الطابعة خصائص

 على للحصول. HP مجابر خلال من تاالتغيير نفذ الطباعة، ممها لكافة الطباعة تاداإعد لضبط:ملاحظة
.الطابعة ةرادإ تاودأ جعار ،HP مجابر حول ماتالمعلو من يدالمز

.المناسبة تاالخيار حدد.٥
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 من قالور لتقليب اًمناسب اًخيار حدد ثم ،أفقي وأ يدعمو هتجاالا حدد ،تخطيط يبالتبو علامة من●
.جهينالو كلا على طباعة المنسدلة القائمة

 منطقةو سائطو المنسدلة القائمة من المناسب قالور عنو ختراو ةدجو/قور يبالتبو علامة من●
 من المناسب اللون حدد ثم ،ةدالجو اتادإعد منطقة من المناسبة الطباعة دةجو حدد ،جالدر يدتحد

.اللون منطقة

 )قالور حجم( Paper Size قائمة من المناسب قالور حجم حددو) متقدم( Advanced رالز فوق انقر●
.المنسدلة

 خالالإد جدر في الصحيح قالور تحميل على صحرا ق،الور حجم بتغيير مكقيا حالة في :ملاحظة
 .بالطابعة الخاصة التحكم حةلو ماباستخد قالور حجم تعيينو

 للطباعة، تلميحات من يدللمز. ىالأخر يبالتبو علامات على فانقر ى،الأخر الطباعة تاداإعد تغيير دترأ اذإ
. الطابعة داإعد تلميحات انظر

.JIS B5 و ،A4، Letter، Executive بحجم اقللأور جهينالو على التلقائية الطباعة الطابعة عمتد:ملاحظة

).خصائص( Properties راحو مربع إلى دةللعو) افقمو( OK فوق انقر.٦

.الطباعة ءلبد) افقمو( OK وأ) طباعة( Print فوق انقر.٧

Mac مبنظا محمول وأ مكتبي تركمبيو امباستخد الطباعة
 OS X 10.7 و macOS مبنظا تعمل التي Mac ترالكمبيو ةجهزأو HP AirPrint تقنية مع افقةالمتو الطابعات حول مقدمة
(Lion) الأحدثو.

بشبكة متصلة الطابعة
 وأ مكتبي تركمبيو من الطباعة تمكين يمكنك بالفعل، اللاسلكية بشبكتك صيلهاتوو هاداإعد تم قد الطابعة كانت اذإ

.مالنظا تفضيلات قائمة ماباستخد Mac مبنظا محمول
.ئيةالضو الماسحاتو الطابعات حددو مالنظا تفضيلات افتح.١

 لطابعات ضةوالمعر القائمة من طابعتك خترا. يكلد Mac منظا على الطابعة دالإعد + إضافة فوق انقر.٢
 الفاكس وأ ئيالضو المسح وأ الطباعة تشغيل مجابر تثبيت إلى ذلك يدسيؤ. إضافة فوق انقر ثم الشبكة،

.للطابعة ةفرالمتو

 الحبر ياتمستو اقبةلمر HP Smart تطبيق مااستخد اصلو. يكلد Mac زجها من الطباعة لك تتيح تادشارالإ فهذه
.الطابعة تنبيهاتو

بالشبكة متصلة غير الطابعة
 .يةورالضر مجاالبر لتثبيت hp.com.123 إلى فانتقل بشبكتك، صيلهاتو وأ الطابعة دابإعد قمت قد تكن لم اذإ▲

 الحبر ياتمستو اقبةلمر التطبيقات مجلد من" HP من المساعدة اةالأد" استخدم الطابعة، داإعد إكمال عند
.الطابعة تنبيهاتو
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HP Smart تطبيق خلال من الطباعة
 وأ iOS وأ Android زجها من الطباعة جلأ من HP Smart تطبيق مالاستخد أساسية تادشاإر القسم اهذ فريو

Windows 10 .تطبيق مااستخد عن ماتالمعلو من يدللمز HP Smart، إلى انتقل:

●iOS/Android :www.hp.com/go/hpsmart-help 

●Windows :www.hp.com/go/hpsmartwin-help 

Windows 10 مبنظا يعمل جهاز من للطباعة

.قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. خالالإد جدر في قور بتحميل قم.١
 حلو ئيالضو المسحو للطباعة HP Smart تطبيق استخدم جعار مات،المعلو من يدللمز. HP Smart افتح.٢

.Windows 10 وأ Android وأ iOS زجها من المشكلات

.طابعتك يدتحد تم أنه من تحقق ئيسية،الر HP Smart شاشة من.٣

تاوالأد يطشر في دةجوالمو الطابعة نةأيقو على فانقر مختلفة، طابعة يدتحد في غبتر كنت اذإ:تلميح  
.المتاحة الطابعات جميع ضلعر مختلفة طابعة يدتحد حدد ثم المسها، وأ الشاشة أيسر

 وأ للطباعة الصور يدتحد فوق انقر ثم طباعتها، داالمر ةالصور عن ابحث المسه، وأ صور طباعة فوق انقر.٤
 .المسه

-وأ-

 .المسه وأ طباعة فوق انقر ثم طباعته، داالمر PDF ملف عن ابحثو المسه، وأ اتمستند طباعة فوق انقر

 من يدللمز. المسه وأ إضافية اتادإعد على انقر ت،اداالإعد من يدالمز ضلعر. المناسبة تاالخيار خترا.٥
. الطابعة داإعد تلميحات جعار الطباعة، تاداإعد حول ماتالمعلو

.الطباعة ءلبد المسه وأ طباعة على انقر.٦

iOS وأ Android جهاز من للطباعة

 .HP Smart تطبيق افتح.١

 .يدةجد طابعة إضافة وأ مختلفة طابعة إلى يلالتبد دترأ اذإ ائدالز نةأيقو المس.٢

تاالمستندو الصور طباعة يمكنك). ذلك إلى ما وأ اتمستند طباعة وأ صور طباعة ًمثلا( طباعة خيار المس.٣  
.الاجتماعية سائطالو اقعمو وأ السحابي ينالتخز من وأ كزجها من

.طباعتها داالمر الصور وأ ةالصور يدبتحد قم.٤

 .طباعة المس.٥

٥٣ الطباعة   ٢ الفصل ARWW
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المحمولة ةالأجهز من الطباعة
المحمولة ةالأجهز من الطباعة

 Windows و Android و iOS ةجهزأ ذلك في بما المحمولة، ةالأجهز من ةمباشر الصورو تاالمستند طباعة يمكنك
Mobile و Chromebook و Amazon Kindle.

 جعار مات،المعلو من يدللمز. المحمولة ةالأجهز من للطباعة HP Smart تطبيق مااستخد اًأيض يمكنك:ملاحظة
.HP Smart تطبيق خلال من الطباعة

 .المحمول زالجها بها يتصل التي الشبكة بنفس الطابعة صيلتو من تأكد.١

:المحمول كزجها على الطباعة بتمكين قم.٢

●iOS: وأ كةمشار القائمة من طباعة الخيار استخدم .

.حدثأ وأ iOS 4.2 مبنظا تعمل التي ةالأجهز على اًمسبق اًمثبت AirPrint يأتي:ملاحظة

●Android: الإضافي نّالمكو يلبتنز قم HP Print Service )ةجهزأ معظم عمهيد يالذ Android (متجر من 
Google Play كزجها على بتمكينه قمو.

 .حدثأ وأ Android 4.4 مبنظا تعمل التي ةالأجهز HP Print Service الإضافي المكون عميد:ملاحظة
 في فرالمتو HP ePrint تطبيق ماباستخد الطباعة أقدم وأ Android 4.3 مبنظا تعمل التي ةللأجهز يمكن
 .Google Play متجر

●Windows Mobile: اًمسبق اًمثبت يأتي مجناالبر لأن داالإعد إلى حاجة لا. الجهاز قائمة من طباعة المس.
 إضافة المعالج ماباستخد حدةاو ةلمر الطابعة داإعد مكيلز قد طابعتك، دسر عدم حالة في:ملاحظة
 .طابعة

●Chromebook: تطبيق يلبتنز قم HP Print for Chrome متجر من Chrome لتمكين تثبيتهو يبالو على 
.USB و Wi-Fi يقطر عن الطباعة

●Amazon Kindle Fire HD9 و HDX: المكون يلتنز سيتم ة،مر لأول كزجها على طباعة كيدتحد عند 
.المحمولة ةالأجهز من الطباعة لتمكين اًتلقائي HP Print Service الإضافي

 قعمو ةيارز جىير المحمولة، ةالأجهز من الطباعة تمكين حول تفصيلية ماتمعلو على للحصول:ملاحظة
HP المحمولة للطباعة يبالو على  )www.hp.com/go/mobileprinting  .(من محلي راإصد فرتو عدم حالة في 
HP طباعة( HP Mobile Printing قعمو إلى جيهكتو يتم قد بلغتك، وأ منطقتك/كبلد في اهذ يبالو قعمو

 .ىخرأ بلغة وأ ىخرأ منطقة/بلد في يبالو على) المحمولة ةللأجهز
 يدالمز على للحصول قالور تحميل جعار( بالطابعة الخاصة قالور تاداإعد مع لّالمحم قالور افقتو من تأكد.٣

 فةمعر المحمول زللجها يتيح بتحميله قمت يالذ قالور لمطابقة قةبد قالور حجم تعيين إن). ماتالمعلو من
 .طباعته ستتم يالذ قالور حجم
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http://www.hp.com/go/mobileprinting
http://www.hp.com/go/mobileprinting


الناجحة للطباعة تلميحات
 كما صحيحة، يقةبطر قالور تحميل يجبو الكافي الحبر مع ماير ما على HP شاتطوخر تعمل ناجحة، لطباعة
.مناسب بشكل الطابعة تاداإعد ضبط ينبغي

بالحبر خاصة تلميحات●
قالور تحميل حول تلميحات●
 الطابعة داإعد تلميحات●

بالحبر خاصة تلميحات
:الطباعة نجاح في تساعد الحبر صبخصو عدة تلميحات يلي فيما

 من يدمز على للحصول بالطباعة متعلقة مشاكل جعةامر جىفير مقبولة، غير الطباعة دةجو كانت اذإ●
.ماتالمعلو

.الأصلية HP شاتطوخر استخدم●

 أفضل على الحصول في تكلمساعد HP اقورأو طابعات مع هاختباراو الأصلية HP شاتطوخر تصميم تم
.ىالأخر تلو ةمر بسهولة النتائج

 يشمل لا. HP صنع من ليست ماتمستلز مااستخد عند قيتهاثومو وأ النتائج دةجو HP تضمن لا:ملاحظة
.HP صنع من ليست ماتمستلز مالاستخد ًنتيجة للمنتج إصلاح وأ صيانة عمليات أية الضمان

.www.hp.com/go/anticounterfeit إلى فانتقل ،HP صنع من أصلية شاتطوخر ءابشر قمت أنك تعتقد كنت اذإ

.صحيحة يقةبطر انوبالألو دبالأسو الطباعة شتيطوخر ثبت●

.شاتطوالخر الاستبد جعار مات،المعلو من يدللمز

.كاف حبر فرتو من للتأكد شاتطوالخر في ةالمقدر الحبر ياتمستو افحص●

.ةالمقدر الحبر ياتمستو فحص جعار مات،المعلو من يدللمز
 ةإشار حالة في. فقط التخطيط اضلأغر تايرتقد الحبر ياتمستو بشأن تاالمؤشرو تايرالتحذ فرتو:ملاحظة
 لتجنب يكلد فرتتو يلةبد شةطوخر تجهيز الاعتبار بعين فخذ, الحبر ياتمستو انخفاض إلى للحبر مؤشر
.بذلك مطالبتك تتم أن إلى شاتطوالخر الاستبد مكيلز لا. للطباعة بالنسبة محتملة تاتأخير

.الفتحات بحماية للطابعة للسماح) الطاقة رز(  ماباستخد اًائمد الطابعة تشغيل بإيقاف قم●

قالور تحميل حول تلميحات
.قالور تحميل اًأيض جعار مات،المعلو من يدللمز

 تحميل بعد. عهانوو الطباعة دامو حجم بتعيين قمو صحيح بشكل خالالإد جدر في قالور تحميل من تأكد●
.التحكم حةلو من عهانوو الطباعة دامو حجم بتعيين ستطالب خال،الإد جدر في قالور

 الحجم نفس من مةزالر في قالور كافة يكون أن يجب). فقط حدةاو صفحة ليست( قور مةزر بتحميل قم●
.قالور انحشار لتجنب عالنوو

.الأسفل إلى للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع قالور بتحميل قم●

.يقهاتمز وأ ثنيها يتم لم افالحو أنو ٍمستو ضعو في خالالإد جدر في تحميلها تم التي اقالأور أن من تأكد●

٥٥ الطباعة   ٢ الفصل ARWW
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 في قالور ثني عدم من تأكد. اقالأور كافة مع مبإحكا يتلاءم بحيث خالالإد جدر في قالور ضعر دليل بضبط قم●
.قالور دليلي خلال من ئيسيالر جالدر

 يسبب لا قالور جهمو أن من تأكد. اقالأور جميع مع مبإحكا ليتلاءم خالالإد جدر في قالور طول جهمو اضبط●
.جالدر في قالور ءانثنا

الطابعة ادإعد تلميحات
 المسح وأ النسخ على تنطبق فلا فقط الطباعة على الطابعة تشغيل مجنابر في المحددة مجاالبر تاداإعد تنطبق
.ئيالضو

 على طباعة( جهينالو على الطباعة جعار مات،المعلو من يدللمز. قةالور جهيو على المستند طباعة يمكنك
.)جهينالو

)Windows التشغيل منظا( الطابعة اتادإعد تلميحات

 ، كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر ،HP الطابعة مجنابر افتح اضية،الافتر الطباعة تاداإعد لتغيير●
مجنابر افتح جعار الطابعة، مجنابر فتح كيفية حول ماتالمعلو من يدلمز التفضيلات ضبط فوق انقر ثم  

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة

:قالور جدرو قالور تاداإعد لفهم●
.خالالإد جدر في المحمل قالور حجم حدد: قالور حجم–

 .تستخدمه يالذ قالور عنو حدد: الطباعة ادمو–

:الأبيضو دالأسو اللون طباعة وأ انالألو طباعة تاداإعد لفهم●

.انالألو ملةكا عاتمطبو فيرلتو شاتطوالخر جميع من الحبر مااستخد يتم: انالألو–

تاذ دالأسوو الأبيض عاتللمطبو فقط دالأسو الحبر مااستخد يتم: فقط دأسو حبر وأ أبيضو دأسو–  
.المنخفضة وأ يةدالعا دةالجو

 من أكبر عةمجمو فيرلتو انالألو شاتطوخر من كل من الحبر مااستخد يتم: ةدالجو عالي يمادالر جتدر–
.دةالجو عالية الأبيضو دالأسو عاتلمطبو يدماالرو دالأسو جاتدر

:الطباعة دةجو تاداإعد لفهم●

 صةالبو في النقاط رامقد فريو). صةبو لكل نقطة( صةالبو في الطباعة قةد بنقاط الطباعة دةجو قياس يتم
.أكثر حبر يستخدم قدو الطباعة عةسر بطيءُي ولكنه ،ًتفصيلا أكثرو ضحوأ عاتمطبو الأعلى

 عندما وأ منخفضة الحبر ياتمستو تكون عندما نىالأد صةالبو في النقاط رامقد ًدةعا ستخدمُي: ةدمسو–
.دةالجو عالية عاتمطبو إلى حاجة هناك تكون لا

.الطباعة ممها لمعظم ملائم: أفضل–

 .أفضل بالخيار نةمقار صةالبو في النقاط من أعلى ىمستو: الأفضل–

.الطباعة دةجو ليخدم صةالبو في نقاط أعلى داإعد فريتو: صةالبو في طللنقا الأقصى الحد تمكين–

:التخطيطو الصفحة تاداإعد لفهم●

.الأفقية عاتللمطبو أفقي وأ أسيةالر عاتللمطبو يدعمو حدد: الاتجاه–

ءاجرإ يتم حتى قةالور جهوأ حدأ على الطباعة بعد اًتلقائي الصفحات اقلب: جهينالو كلا على الطباعة–  
 .قةالور جهيو كلا على الطباعة
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 قةللور يلةالطو الحافة من الصفحات قلب دتو كنت اذإ هايدبتحد قم: يلةالطو الحافة من القلب○
.جهينالو على الطباعة عند

 قةللور ةالقصير الحافة من الصفحات قلب دتو كنت اذإ هايدبتحد قم: ةالقصير الحافة من القلب○
.جهينالو على الطباعة عند

 من بأكثر المستند بطباعة متقو كنت اذإ الصفحات تيبتر يدتحد في كيساعد: قةور لكل الصفحات عدد–
.قةالور في صفحتين
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ئيالضو المسحو النسخ٣

نسخ●
ئيالضو المسح●
نْالناجحي ئيالضو المسحو النسخ تلميحات●

ARWW ٥٨



نسخ
يةهو بطاقة وأ مستند لنسخ

.قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. خالالإد جدر في قللور تحميلك من تأكد.١
 في وأ جاجيالز السطح على الأسفل إلى للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع الأصلية النسخة ضعبو قم.٢

.للأعلى الطباعة جهو جيهتو مع تاالمستند يةتغذ حدةو

 . النسخ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.٣
. يةهو بطاقة وأ مستند حدد.٤
.ىالأخر تاداالإعد لّعد وأ قميةالر المفاتيح حةلو اسطةبو النسخ عدد خلدأ.٥

 المس ثم ،) النسخ اتادإعد(   المس المستقبلية، مللمها اضيةافتر تاداكإعد تكاداإعد لحفظ:تلميح
.الحالية اتادالإعد حفظ

. النسخ  المس.٦

 النسخ اتادإعد(   فالمس د،الأسوو بالأبيض النسخ يدتر كنت اذإ. انبالألو الطابعة تطبع اًّاضيافتر:تلميح
.اضيالافتر اللون لتغيير) 
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ئيالضو المسح
 مستلم وأ ترالكمبيو مثل جهات،الو من يدالعد إلى سالهاإرو ىالأخر قالور عاأنوو الصورو تاالمستند مسح يمكنك

.نيوالإلكتر يدالبر

.هيرتحرو عنه البحث يمكن التي التنسيق فحص يمكنك ،HP طابعة مجنابر مع تاالمستند مسح عند
 حدةو من ًبدلا ئيةالضو للماسحة جاجيالز السطح استخدم ،إطار ونبد أصلية لنسخة ئيالضو المسح ءاجرإ عند
.تاالمستند يةتغذ

.HP من مجناالبر تثبيت بعد فقط ئيالضو المسح ظائفو بعض تتاح:ملاحظة

.ئيالضو المسحو النسخ مشاكل انظر ا،ًئيضو تاالمستند مسح في مشاكل جهاتو كنت اذإ:تلميح

تركمبيو إلى ئيالضو المسح●
ةاكرذ زجها إلى ئيالضو للمسح●
نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح●
 HP Smart ماباستخد ئيالضو المسح●

Webscan اسطةبو ئيالضو المسح●

يلللتعد قابل كنص تامستند مسح●
)Windows التشغيل منظا( يدجد ئيضو مسح ختصارا ءإنشا●

)Windows التشغيل منظا( ئيالضو المسح تاداإعد تغيير●

تركمبيو إلى ئيالضو المسح
 من كلا صيلتو يجب. به صىالمو HP طابعة مجنابر بتثبيت قمت قد أنك من تأكد ئي،الضو بالمسح مالقيا قبل

.تشغيلهماو بالبعض بعضهما ترالكمبيوو الطابعة

 المسح قبل الطابعة مجنابر تشغيل يجب ،Windows التشغيل منظا تاذ ترالكمبيو ةجهزأ فعلى ذلك، إلى بالإضافة
.ئيالضو

 من يدللمز. يرللتحر ًقابلا النص جعل مع ًئياضو تاالمستند لمسح HP طابعة مجنابر مااستخد اًأيض يمكنك
.يلللتعد قابل كنص تامستند مسح جعار مات،المعلو

الطابعة تحكم حةلو من تركمبيو إلى اًئيضو أصلية نسخة لمسح
.ئيالضو المسح ءبد قبل ترالكمبيو زبجها الطابعة صيلتو من التأكد جىرُي

 مع وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على للأسفل للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
.تاالمستند يةتغذ حدةو في للأعلى للطباعة المخصص جهالو جيهتو

. تركمبيو حدد ثم التحكم، حةلو على ئيضو مسح المس.٢
.بك الخاص ترالكمبيو اسم حدد.٣

.ئيالضو المسح بدء المس.٤

 )Windows التشغيل منظا( ترالكمبيو إلى ئيالضو المسح ةميز لتمكين

 نةّممك ترالكمبيو إلى ئيالضو المسح ةميز تكون USB تصالا خلال من ترالكمبيو زبجها متصلة الطابعة كانت اذإ
.تعطيلها يمكن لاو اًاضيافتر
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.تمكينها دةإعا في غبتر كنتو ةالميز تعطيل تم اذإ التالية تادشارالإ بعّتا شبكة، تصالا مااستخد حالة في

 .)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.١

. ئيضو مسح فوق انقر ثم ، كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر.٢
.ترالكمبيو إلى ئيالضو المسح ةارإد حدد.٣

.تمكين فوق انقر.٤

)Windows التشغيل منظا( ملف إلى اًئيضو ةصور وأ مستند لمسح

 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
 .تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.٢

. ئيضو مسح فوق انقر ثم ، كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر.٣
. ةصور وأ لمستند ئيضو مسح على انقر.٤
. ئيضو مسح فوق انقر ثم مهااستخد يدتر يالذ ئيالضو المسح عنو حدد.٥

.PDF كملف) ةالصور وأ( المستند لحفظ PDF بتنسيق حفظ خترا●

.ةصور كملف) المستند وأ( ةالصور لحفظ JPEG بتنسيق حفظ خترا●

 في دجوالمو يدالمز تباطرا على انقر. يلهاتعدو الأساسية تاداالإعد جعةامر الأولية الشاشة تتيح :ملاحظة
 .يلهاتعدو التفصيلية تاداالإعد جعةالمر‘ ئيالضو المسح’ راالحو مربع من اليمنى يةالعلو يةواالز

.)Windows التشغيل منظا( ئيالضو المسح تاداإعد تغيير جعار مات،المعلو من يدللمز

 في اًئيضو حةالممسو ةالصور إلى يلاتالتعد ءاجرإ يمكنك ، ئيالضو المسح بعد ضالعار ظهارإ يدتحد تم اذإ
.المعاينة شاشة

ةكراذ جهاز إلى ئيالضو للمسح
 وأ ترالكمبيو مااستخد وند بالطابعة التحكم حةلو من USB كمحر إلى ًةمباشر ئيالضو بالمسح مالقيا ًأيضا يمكنك

.الطابعة مع يأتي يالذ HP مجنابر

 .الطابعة خلال من إليه صولالو يتم بينما بالطابعة دجوالمو USB منفذ من فلاش اصأقر كمحر الةزبإ تقم لا:تنبيه
 لا عندما فقط مانبأ USB فلاش كمحر الةإز يمكنك USB فلاش اصأقر كمحر على الملفات تلف إلى يديؤ أن يمكن اهذ
.الحالة مصباح مضيو

.ةالمشفر USB فلاش كاتمحر الطابعة عمتد لا:ملاحظة
 من يدلمز. يرللتحر ًقابلا النص جعل مع ًئياضو تاالمستند لمسح HP طابعة مجنابر مااستخد اًأيض يمكنك
.يلللتعد قابل كنص تامستند مسح جعار مات،المعلو

الطابعة في التحكم حةلو من ةكراذ جهاز إلى اًئيضو الأصلي المستند لمسح
 في لأعلى الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع المستند بتحميل قم.١

.تاالمستند يةتغذ حدةو
.USB كمحر خلدأ.٢

).ةاكرذ حدةو( Memory Device حدد ثم ، ئيالضو المسح المس.٣
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 .لذلك عاد هناك كان اذإ ئيالضو المسح تاخيار على تاالتغيير ءابإجر قم.٤

. )المسح بدء( Start Scan المس.٥

نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح
ئيالضو المسح ظائفو خلال من نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح●
‘نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح’ تطبيق خلال من نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح●

ئيالضو المسح ظائفو خلال من نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح
:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح داإعد●
نيوالإلكتر يدالبر إلى اًئيضو ةصور وأ مستند مسح●

نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح ادإعد
نيالإلكترو يدللبر ئيالضو المسح ادإعد

.نيوالإلكتر يدبالبر سالهاإرو اًئيضو تاالمستند مسح قبل نيوإلكتر يدبر ينوعنا داإعد يجب

.نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح ةميز دالإعد بالشبكة متصل تركمبيو يكلد يكون أن يجب:ملاحظة

.نيإلكترو يدبر المس ثم ،ئيضو مسح المس ئيسية،الر الشاشة من.١

.التالي المس ،نيالإلكترو يدالبر يفتعر ملف ادإعد يتم لم شاشة من.٢

ةهرالظا سالةالر تبعا ثم ،يبو متصفح امباستخد وأ تركمبيو على المثبت HP مجنابر امباستخد المس.٣  
.نيوالإلكتر يدالبر يفتعر ملف دالإعد الشاشة على

.نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح داإعد جعار مات،المعلو من يدللمز

نيالإلكترو يدالبر إلى اًئيضو ةصور وأ مستند مسح
التحكم حةلو خلال من نيالإلكترو يدالبر إلى اًئيضو ةصور وأ مستند لمسح

 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
.تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى

.نيإلكترو يدبر المس ثم ،ئيضو مسح المس ئيسية،الر الشاشة من.٢

.متابعة المس ثم مه،ااستخد داالمر نيوالإلكتر يدالبر حساب دّأك.٣

 ثم مه،ااستخد يدتر يالذ نيوالإلكتر يدالبر حساب حددو  فالمس ني،والإلكتر يدالبر حساب تغيير دترأ اذإ
 .متابعة المس

.إلى حقل في بالمستلم الخاص نيوالإلكتر يدالبر انعنو خلدأ.٤

 .متابعة المس ثم إليه، سالرالإ داالمر نيوالإلكتر يدالبر حساب حددو  المس وأ

.عضوالمو حقل في نيوالإلكتر يدالبر عضومو خلدأ.٥
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.اًئيضو ممسوح مستند وأ ةصور معاينة دترأ اذإ باللمس معاينة  المس.٦

.تاداالإعد لتغيير  المس

.سالإر المس.٧

.ىخرأ صفحة لإضافة صفحة إضافة المس وأ. ئيالضو المسح ءانتها عند إنهاء المس.٨

‘نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح’ تطبيق خلال من نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح
Scan-to-Email إلى نيوالإلكتر يدبالبر سالهاإرو عةبسر اًئيضو تاالمستند وأ الصور مسح لك يتيح تطبيق هو 

 خولالد بتسجيل قم بك، الخاص نيوالإلكتر يدالبر ينوعنا داإعد يمكنك. طابعة من ًةمباشر ينالمحدد المستلمين
 يدالبر خلال من سالهاإرو تكالمستند ئيالضو المسح ءابإجر قم ثم المخصصة، PIN موزر ماباستخد حساباتك إلى

.نيوالإلكتر

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح داإعد●
نيوالإلكتر يدالبر إلى اًئيضو ةصور وأ مستند مسح●
الحساب تاداإعد تغيير●

نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح ادإعد
.يبالو خدمات داإعد جعار مات،المعلو من يدللمز. الطابعة على يبالو خدمات بتمكين قم.١

.نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح تطبيق المس ثم ،التطبيقات المس ئيسية،الر الشاشة من.٢

.متابعة المس ،اًحبمر شاشة من.٣

.تم المس ثم بك، الخاص نيوالإلكتر يدالبر انعنو خاللإد نيالإلكترو يدالبر مربع المس.٤

.متابعة المس.٥

.متابعة المس. خلتهدأ يالذ نيوالإلكتر يدالبر انعنو إلى PIN قمر سالإر سيتم.٦

.تم بلمس قم ثم PIN قمر خاللإد PIN بلمس قم.٧

 الطابعة ينتخز كيفية على اًداعتما ،التلقائي خولالد تسجيل وأ نيالإلكترو يدالبر ينتخز المس.٨
.بك الخاصة خولالد ماتلمعلو

.مستند وأ ةصور لمس خلال من ئيةالضو الماسحة عنو حدد.٩

.متابعة بلمس قم ثم الممكنة، تاداالإعد يدبتحد قم ،للصور.١٠

.التالية ةالخطو تنفيذ في استمر ت،اللمسند

.متابعة المسو نيوالإلكتر يدالبر ماتمعلو من تحقق.١١

.نيالإلكترو يدالبر إلى مسح المس.١٢

 No وأ ،ًاخرأ ًنياوإلكتر ًايدبر سالرلإ) نعم(Yes بلمس قم ثم ئيالضو المسح اكتمال عند) افقمو( OK بلمس قم.١٣
.ءللانتها) لا(

نيالإلكترو يدالبر إلى اًئيضو ةصور وأ مستند مسح
.HP طابعة مجنابر وأ التحكم حةلو خلال من نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح ءاجرإ يمكنك
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التحكم حةلو خلال من نيالإلكترو يدالبر إلى اًئيضو ةصور وأ مستند لمسح
 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١

.تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى
.نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح تطبيق المس ثم ،التطبيقات المس ئيسية،الر الشاشة من.٢

.متابعة المس ثم مه،ااستخد في غبتر يالذ الحساب يدبتحد قم التحكم، حةلو شاشة في.٣

 يدالبر انعنو خالدبإ مطالبتك سيتم. حساب يكلد يكن لم اذإ حسابي اجإدر يتم لم يدبنحد قم:ملاحظة
.PIN قمر على الحصولو بك الخاص نيوالإلكتر

.بذلك المطالبة عند PIN قمر خلدأ.٤

.مستند وأ ةصور لمس خلال من ئيةالضو الماسحة عنو حدد.٥

.متابعة بلمس قم ثم الممكنة، تاداالإعد يدبتحد قم ،للصور.٦

.التالية ةالخطو تنفيذ في استمر ت،اللمسند

.تم بلمس قم ءالانتها عندو ،المستلمين يلتعد بلمس قم المستلمين، فحذ وأ لإضافة.٧

.متابعة بلمس قم ثم ني،والإلكتر يدالبر ماتمعلو بتأكيد قم.٨

.نيالإلكترو يدالبر إلى مسح المس.٩

 No وأ ،ًاخرأ ًنياوإلكتر ًايدبر سالرلإ) نعم( Yes بلمس قم ثم ئيالضو المسح اكتمال عند) افقمو( OK بلمس قم.١٠
.ءللانتها) لا(

)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر خلال من نيالإلكترو يدالبر إلى اًئيضو ةصور وأ مستند لمسح

 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
 .تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.٢

. ئيضو مسح فوق انقر ثم ، كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر.٣
. ةصور وأ لمستند ئيضو مسح على انقر.٤
. ئيضو مسح على انقر ثم ءه،اجرإ يدتر يالذ ئيالضو المسح عنو خترا.٥

 الخاص نيوالإلكتر يدالبر مجنابر لفتح JPEG بتنسيق نيإلكترو يدبر وأ PDF بتنسيق نيإلكترو يدبر خترا
.فقكمر اًئيضو الممسوح الملف سالرلإ بك

 في دجوالمو يدالمز تباطرا على انقر. يلهاتعدو الأساسية تاداالإعد جعةامر الأولية الشاشة تتيح :ملاحظة
 .يلهاتعدو التفصيلية تاداالإعد جعةالمر‘ ئيالضو المسح’ راالحو مربع من اليمنى يةالعلو يةواالز

.)Windows التشغيل منظا( ئيالضو المسح تاداإعد تغيير جعار مات،المعلو من يدللمز

 حةالممسو ةالصور إلى يلاتالتعد ءاجرإ من ستتمكن ، ئيالضو المسح بعد ضالعار ظهارإ يدتحد تم اذإ
.المعاينة شاشة في اًئيضو

الحساب اتادإعد تغيير
.نيالإلكترو يدالبر إلى ئيالضو المسح تطبيق المس ثم ،التطبيقات المس ئيسية،الر الشاشة من.١

.يلتعد المسو ه،تغيير داالمر الحساب حدد.٢

.الشاشة على ةهرالظا المطالبات تبعاو يله،تعد يدتر يالذ داالإعد دّحد.٣
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التلقائي خولالد تسجيل●
نيوالإلكتر يدالبر ينتخز●
القائمة من الةزالإ●
PIN قمر تغيير●

الحساب فحذ●

 HP Smart امباستخد ئيالضو المسح
 يمكنك كما للطابعة ئيةالضو الماسحة من اًّئيضو الصور وأ تاالمستند لمسح HP Smart تطبيق مااستخد يمكنك
 حةالممسو ةالصور يلتعد من تمكنك يةيرتحر تاودأ HP Smart يشمل.كزجها اميركا اسطةبو ئيالضو المسح تنفيذ
 ينالتخز منصات على وأ اًّمحلي ئيالضو المسح نتائج حفظو الطباعة يمكنك. كتهامشار وأ حفظها قبل اًّئيضو

 المسح لتنفيذ. هاغيرو Instagram و Facebook و النصية سائلالرو نيوالإلكتر يدالبر عبر كتهامشارو السحابية
.المستخدم زالجها عنو على اًداعتما هنادأ المناسب القسم في ةفرالمتو تادشارالإ تبعا HP Smart اسطةبو ئيالضو

Windows 10 مبنظا يعمل زجها من ئيالضو المسح●

iOS وأ Android زجها من ئيالضو المسح●

 وأ iOS وأ Android زجها من ئيالضو المسح جلأ من HP Smart تطبيق مالاستخد أساسية تادشاإر القسم اهذ فريو
Windows 10 .تطبيق مااستخد عن ماتالمعلو من يدللمز HP Smart، إلى انتقل:

●iOS/Android :www.hp.com/go/hpsmart-help 

●Windows :www.hp.com/go/hpsmartwin-help 

Windows 10 مبنظا يعمل جهاز من ئيالضو المسح

للطابعة ئيةالضو الماسحة امباستخد اًئيضو ةصور وأ مستند لمسح
 جهالو جيهتو مع بتحميلها قم وأ للأعلى، للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١

 .ئيةالضو الماسحة جاجز من اليمنى ميةالأما يةواالز في للأسفل للطباعة المخصص

 حلو ئيالضو المسحو للطباعة HP Smart تطبيق استخدم جعار مات،المعلو من يدللمز. HP Smart افتح.٢
.Windows 10 وأ Android وأ iOS زجها من المشكلات

.ئيةالضو الماسحة حدد ثم ،ئيضو مسح حدد.٣

 .الأساسية تاداالإعد يللتعد المسها وأ تاداالإعد نةأيقو على انقر.٤

 حدةو من كل من ئيالضو المسح عمتد طابعتك كانت اذإ الصحيح خالالإد مصدر يدتحد من تأكد:ملاحظة
.ئيةالضو الماسحة جاجوز تاالمستند يةتغذ

.ئيالضو للمسح معاينة تظهر. المسها وأ ئيالضو المسح نةأيقو على انقر.٥

:الأمر ملز اذإ يلاتتعد يأ ءابإجر قم المعاينة، شاشة خلال منو.٦

.افيةغرتوالفو الصور وأ تاالمستند من يدالمز لإضافة وأ صفحات إضافة المس وأ انقر●

 وأ عهماسطو وأ تباينهما يلتعد وأ همايرولتد وأ ةالصور وأ المستند لقص المسه وأ يرتحر على انقر●
.يتهماواز وأ تشبعهما

 ممها لطباعة المسها وأ" كةمشار" وأ" حفظ" وأ" طباعة" نةالأيقو فوق انقر ثم يده،تر يالذ الملف عنو حدد.٧
 .ينالآخر مع كتهامشار وأ حفظها وأ يكلد ئيالضو المسح
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الجهاز اميركا امباستخد اًئيضو ةصور وأ مستند لمسح
 عةمطبو ةصور وأ لمستند ئيالضو للمسح HP Smart التطبيق مااستخد يمكنك ا،ميركا على ييحتو كزجها كان اذإ

.كتهامشار وأ طباعتها وأ حفظها وأ ةالصور يرلتحر HP Smart مااستخد يمكنك ذلك، وبعد. زالجها اميركا ماباستخد

 حلو ئيالضو المسحو للطباعة HP Smart تطبيق استخدم جعار مات،المعلو من يدللمز. HP Smart افتح.١
.Windows 10 وأ Android وأ iOS زجها من المشكلات

.اميرالكا حدد ثم ،ئيضو مسح حدد.٢
 لالتقاط المسه وأ للشاشة السفلي ءالجز من يرالمستد رالز على انقر ثم ا،ميرالكا مماأ ةصور وأ اًمستند ضع.٣

.ةصور
.المسها وأ‘ تطبيق’ نةأيقو على انقر. الأمر ملز اذإ دوالحد اضبط.٤

:الأمر ملز اذإ ىخرأ يلاتتعد ءاجرإ.٥

.افيةغرتوالفو الصور وأ تاالمستند من يدالمز لإضافة وأ صفحات إضافة المس وأ انقر●

 وأ عهماسطو وأ تباينهما يلتعد وأ همايرولتد وأ ةالصور وأ المستند لقص المسه وأ يرتحر على انقر●
.يتهماواز وأ تشبعهما

 ممها لطباعة المسها وأ" كةمشار" وأ" حفظ" وأ" طباعة" نةالأيقو فوق انقر ثم يده،تر يالذ الملف عنو حدد.٦
 .ينالآخر مع كتهامشار وأ حفظها وأ يكلد ئيالضو المسح

اًمسبق اًئيضو مسحهما تم ةصور وأ مستند يرلتحر
 مسحهما تم ةصور وأ مستند يللتعد مهاااستخد يمكنك بحيث ،يروالتد وأ القص مثل ،يرالتحر تاودأ HP Smart فريو

.كزجها على اًئيضو
 حلو ئيالضو المسحو للطباعة HP Smart تطبيق استخدم جعار مات،المعلو من يدللمز. HP Smart افتح.١

.Windows 10 وأ Android وأ iOS زجها من المشكلات

.اداستير حدد ثم ،ئيضو مسح حدد.٢

.المسه وأ فتح على انقر ثم يلهما،تعد داالمر ةالصور وأ المستند حدد.٣

.المسها وأ‘ تطبيق’ نةأيقو على انقر. الأمر ملز اذإ دوالحد اضبط.٤

:الأمر ملز اذإ ىخرأ يلاتتعد ءاجرإ.٥

.افيةغرتوالفو الصور وأ تاالمستند من يدالمز لإضافة وأ صفحات إضافة المس وأ انقر●

 وأ عهماسطو وأ تباينهما يلتعد وأ همايرولتد وأ ةالصور وأ المستند لقص المسه وأ يرتحر على انقر●
.يتهماواز وأ تشبعهما

 ممها لطباعة المسها وأ" كةمشار" وأ" حفظ" وأ" طباعة" نةالأيقو فوق انقر ثم يده،تر يالذ الملف عنو حدد.٦
 .ينالآخر مع كتهامشار وأ حفظها وأ يكلد ئيالضو المسح

iOS وأ Android جهاز من ئيالضو المسح

iOS وأ Android جهاز من ئيالضو للمسح

.ئيالضو المسح خيار حدد ثم ،HP Smart افتح.١

 المستند وأ ةالصور مسحا. المدمجة اميرالكا فتح سيتم ا،ميرالكا ماباستخد ئيالضو المسح حددت اذإ●
.اميرالكا اسطةبو

 يدلتحد" تاداالإعد" نةأيقو فوق فانقر للطابعة، ئيةالضو الماسحة ماباستخد ئيالضو المسح حددت اذإ●
".ئيضو مسح" نةأيقو فوق انقر ثم ئي،الضو المسح تاداإعد تغييرو خالالإد مصدر
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 حدةو من كل من ئيالضو المسح عمتد طابعتك كانت اذإ الصحيح خالالإد مصدر يدتحد من تأكد:ملاحظة
.ئيةالضو الماسحة جاجوز تاالمستند يةتغذ

 .طباعتهما وأ كتهمامشار وأ بحفظهما قم ا،ًّئيضو حينالممسو ةالصور وأ المستند يلتعد من تنتهي عندما.٢

Webscan اسطةبو ئيالضو المسح
 الخاصة الطابعة من تاالمستندو للصور ئيالضو بالمسح مالقيا لك تتيح نّالمضم يبالو لملقم ةميز Webscan عدُت

.يبو ضمستعر ماباستخد ترالكمبيو زجها إلى بك

.بك الخاص ترالكمبيو زجها على الطابعة مجنابر تثبيتك عدم حالة في حتى ةالميز هذه تتاح

.المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو من يدلمز

 يبالو ملقم خلال من ةالميز هذه تمكين يمكنك. اضيافتر بشكل) يبو مسح( Webscan يقافإ يتم:ملاحظة
 .EWS المضمن

 ولمسؤ يدي على إطفائه إلى ذلك يشير ربما) EWS( المضمن يبالو ملقم في Webscan فتح من تتمكن لم اذإ
.ماتالمعلو من يدمز على للحصول الشبكة دابإعد مقا يالذ الشخص وأ الشبكة ولبمسؤ تصلا. الشبكة

)يبو مسح( Webscan ةميز لتفعيل

.المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو من يدللمز. نّالمضم يبالو ملقم بفتح قم.١

. )اتادالإعد( Settings يبالتبو علامة انقر.٢
.المسؤول اتادإعد فوق انقر ،الأمان قسم في.٣

.Webscan لتمكين EWS من Webscan حدد.٤

.)تطبيق( Apply فوق انقر.٥

Webscan امباستخد للمسح

 ظائفو وأ تاخيار على للحصول. ئيالضو للمسح أساسية تاخيار Webscan ماباستخد ئيالضو المسح يتيح
.HP طابعة مجنابر من ئيالضو بالمسح قم ئي،الضو للمسح إضافية

 في لأعلى الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع المستند بتحميل قم.١
.تاالمستند يةتغذ حدةو

.المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو من يدللمز. نّالمضم يبالو ملقم بفتح قم.٢

. ئيضو مسح يبالتبو علامة انقر.٣
 أية بتغيير قم ،الأيسر ءالجز في Webscan فوق انقر ثم ،الأيسر ءالجز في) يبو مسح( Webscan فوق انقر.٤

. )المسح بدء( Start Scan فوق انقر ثم تاداإعد
 من يدللمز. للطابعة HP مجابر استخدم ،يرللتحر قابل نص إنتاجو تاللمستند ئيضو بالمسح مللقيا:تلميح
.يلللتعد قابل كنص تامستند مسح جعار مات،المعلو

يلللتعد قابل كنص اتمستند مسح
 ولصقه نسخهو فيه البحث يمكنك بتنسيق تاالمستند لمسح HP مجابر مااستخد يمكن ت؛االمستند مسح عند
.ىالأخر تاالمستند من يدالعدو الصحف قصاصاتو الخطابات يرتحر لك يتيح الأمر اهذ. هيرتحرو
 يرللتحر قابل كنص حفظهاو اًئيضو تاالمستند لمسح●
هيرتحر يمكن نص بتنسيق ًئياضو تاالمستند مسح تادشاإر●
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يرللتحر قابل كنص حفظهاو اًئيضو اتالمستند لمسح
:هيرتحر يمكن نص بتنسيق ًئياضو تاالمستند لمسح التالية تادشارالإ استخدم

)Windows التشغيل منظا( يرللتحر قابل نص إلى اًئيضو مستند لمسح

.يرالتحرو البحث خلاله من يمكنك يالذو تنسيق إلى ًئياضو عةالمطبو تاالمستند من مختلفة عاأنو مسح يمكنك

 فأنت ة،فرالمتو ئيالضو المسح تابخيار الخاصة القائمة في ًادجومو )OCR( يرللتحر قابل كنص حفظ يكن لم اذإ
.الخيار اهذ ختياراو مجكنابر تثبيت دةإعا إلى حاجة في

 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
 .تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.٢

. ئيضو مسح فوق انقر ثم ، كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر.٣
. ةصور وأ لمستند ئيضو مسح على انقر.٤
. ئيضو مسح فوق انقرو )OCR( يرللتحر قابل كنص حفظ حدد.٥

 في دجوالمو يدالمز تباطرا على انقر. يلهاتعدو الأساسية تاداالإعد جعةامر الأولية الشاشة تتيح :ملاحظة
 .يلهاتعدو التفصيلية تاداالإعد جعةالمر‘ ئيالضو المسح’ راالحو مربع من اليمنى يةالعلو يةواالز

.)Windows التشغيل منظا( ئيالضو المسح تاداإعد تغيير جعار مات،المعلو من يدللمز

 في اًئيضو حةالممسو ةالصور إلى يلاتالتعد ءاجرإ يمكنك ، ئيالضو المسح بعد ضالعار ظهارإ يدتحد تم اذإ
.المعاينة شاشة

هيرتحر يمكن نص بتنسيق ًئياضو اتالمستند مسح اتشادإر
:مجناالبر خلال من بنجاح تاالمستند يلتحو لضمان التالية جيهاتالتو تبعا

.اتالمستند يةتغذ ةحدو ةنافذ وأ ئيةالضو الماسحة جاجز نظافة من كدتأ●

 يمنعان قد تاالمستند يةتغذ حدةو نافذة وأ ئيةالضو للماسحة جاجيالز السطح على التلطخ وأ الغبار
.يرللتحر قابل نص إلى تاالمستند يلتحو من مجناالبر

.صحيح بشكل المستند تحميل من كدتأ●

.مائل بشكل عةضومو غير تاالمستند أن منو صحيح بشكل الأصلية النسخ تحميل من تأكد

.اضحو المستند في النص أن من كدتأ●

.دةالجو عاليو اًاضحو الأصلي المستند يكون أن يجب ،يرللتحر قابل نص إلى بنجاح المستند يللتحو

.المستند يلتحو في مجناالبر نجاح عدم إلى التالية فوالظر يدتؤ قد

.متجعد وأ هتبا الأصلي المستند في النص–

.للغاية صغير النص–

.للغاية معقد المستند شكل–

فحرأ به مجناالبر من المحول النص كان اذإ المثال؛ سبيل على. للغاية ةصغير النص كلمات بين المسافات–  
.m كأنهماو انيظهر قد rn فينالحر فإن خلة؛امتد وأ ناقصة

 في دةجوالمو الصور جامتزا في نةالملو الخلفيات تتسبب أن يمكن. نةملو خلفية على دجومو النص–
.للغاية فيه مبالغ بشكل الصفحة مقدمة
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.الصحيح ضعالو خترا●

 هذه تستخدم. يرللتحر قابل كنص ئيالضو المسح يتيح يالذو المسبق داالإعد وأ ختصارا يدتحد من تأكد
.بك الخاصة OCR لخاصية ئيالضو المسح دةجو دةيالز المصممة ئيالضو المسح تاداإعد تاالخيار

Windows :يرللتحر قابل كنص حفظ ينالاختصار استخدم )OCR( كملف حفظ وأ PDF.

.الصحيح بالتنسيق بك الخاص الملف حفظ●

 تنسيقات حدأ خترا الأصلي، المستند من تنسيق يأ ونبد المستند، من النص جااستخر فقط يدتر كنت اذإ
.TXT وأ Text (.txt) مثل( التنسيقات من الخالية صالنصو

 مثل( قّالمنس النص تنسيق خترا الأصلي، المستند من التنسيقات بعض مع النص، جااستخر يدتر كنت اذإ
Rich Text (.rtf) وأ RTF (ءةاقر مجابر في للبحث قابل تنسيق PDF مثل  )ملفات ئقار في للبحث قابل PDF 

(.pdf( ملفات ئقار في للبحث قابل وأ PDF .(

)Windows التشغيل منظا( يدجد ئيضو مسح ختصارا إنشاء
 على. لك بالنسبة سهولة أكثر ئيالضو المسح عملية لجعل بك الخاص ئيالضو للمسح ختصارا ءإنشا يمكنك
.JPEG من ًبدلا PNG بتنسيق منتظم بشكل الصور حفظو ئيضو مسح ءاجرإ في غبتر ربما فأنت المثال، سبيل

 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
 .تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.٢

. ئيضو مسح فوق انقر ثم ، كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر.٣
. ةصور وأ لمستند ئيضو مسح على انقر.٤
. يدجد ئيضو مسح ختصارا إنشاء فوق انقر.٥
 انقر ثم بك، الخاص يدالجد الاختصار أساسه على لتبني بالفعل ًادجومو ًاختصارا ختراو صيفيالتو الاسم خلدأ.٦

. إنشاء فوق
يدبر وأ JPEG بتنسيق حفظ ماإ فاختر ،للصور يدجد ختصارا ءبإنشا متقو كنت اذإ المثال، سبيل على  

.ئيالضو المسح ءاجرإ عند مسوبالر للعمل ةفرمتو تاالخيار يجعل اهذ.  JPEG بتنسيق نيإلكترو

 يمين على الحفظ مزر فوق انقر ثم غباتك،ر يحقق كي بك الخاص يدالجد للاختصار تاداالإعد بتغيير قم.٧
.الاختصار

 في دجوالمو يدالمز تباطرا على انقر. يلهاتعدو الأساسية تاداالإعد جعةامر الأولية الشاشة تتيح :ملاحظة
 .يلهاتعدو التفصيلية تاداالإعد جعةالمر‘ ئيالضو المسح’ راالحو مربع من اليمنى يةالعلو يةواالز

.)Windows التشغيل منظا( ئيالضو المسح تاداإعد تغيير جعار مات،المعلو من يدللمز

)Windows التشغيل منظا( ئيالضو المسح اتادإعد تغيير
 هذه تشمل. ًنهائيا ماللاستخد تاالتغيير حفظ وأ يدفر مالاستخد ًءاسو ئيالضو المسح تاداإعد من ًأيا يلتعد يمكنك
 المسح لعمليات المجلد قعموو التباينو ئي،الضو المسح قةدو هها،تجااو الصفحة حجم مثل تاخيار تاداالإعد
.ظةالمحفو ئيالضو

 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١
 .تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.٢

. ئيضو مسح فوق انقر ثم ، كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر.٣
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. ةصور وأ لمستند ئيضو مسح على انقر.٤
.HP Scan راحو مربع من اليمنى يةالعلو يةواالز في يدالمز تباطرا فوق انقر.٥

 .قسم لكل الحالية تاداالإعد الأيسر دالعمو يلخص. اليمين على التفصيلية تادابالإعد الخاص ءالجز يظهر
.المميز القسم في تاداالإعد بتغيير الأيمن دالعمو لك يسمح

.القسم ذلك في تاداالإعد لمعاينة التفصيلية تادابالإعد الخاص ءالجز يسار على قسم كل فوق انقر.٦

.المنسدلة ائمالقو ماباستخد تاداالإعد معظم تغييرو معاينة يمكنك

 على) ائدز علامة+ ( اسطةبو هؤلاء إلى يشار. يدجد ءجز ضعر اسطةبو أكبر نةوبمر تاداالإعد بعض تسمح
 الخاص ءالجز إلى دةللعو ءالجز اهذ على تاتغيير لأي الأمر ءإلغا وأ قبول ماإ عليك يجب. تاداالإعد يمين
.التفصيلية تادابالإعد

:التالية تءااالإجر بأحد قم ت،اداالإعد تغيير من انتهيت قد تكون عندما.٧

.ئيالضو المسح ءإنها بعد للاختصار تاالتغيير فضر وأ حفظ منك بمطلو.  ئيضو مسح فوق انقر●

 دةإعا يمكنك بحيث الاختصار في تاالتغيير حفظ يتم. الاختصار يمين على الحفظ نةأيقو على انقر●
 ثم. فقط الحالية ئيالضو المسح مهمة على تاالتغيير تؤثر لذلك، اًخلاف. دمةالقا ةالمر في مهاااستخد

. ئيضو مسح على انقر
:التالية العمليات تنفيذ كيفية تعلم. HP Scan برنامج استخدام حول المزيد لمعرفة بالإنترنت اتصل

.التباين ياتمستوو ئيالضو المسح قةدو ةالصور ملف عنو مثل ئي،الضو المسح تاداإعد تخصيص●

.السحابية اصالأقر كاتمحرو الشبكة تامجلد إلى ئيالضو المسح●

.ئيالضو المسح قبل ضبطهاو الصور معاينة●
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نْالناجحي ئيالضو المسحو النسخ تلميحات
:بنجاح ئيالضو المسحو النسخ ءالإجر التالية التلميحات استخدم

 شيء كل جمةبتر ئيةالضو الماسحة ملتتعا. نظيفين ءللغطا الخلفي ءالجزو جاجيالز بالسطح حتفظا●
.ةالصور من ءجز أنه على جاجيالز السطح على عنه يكتشف

 قمو ئيةالضو الماسحة جاجز على للأسفل للطباعة المخصص جهالو جيهتو مع الأصلية النسخة لّحم●
.جاجيالز السطح من ىاليسر الخلفية يةواالز مع تهااذبمحا

 قم ثم ،ترالكمبيو إلى اًئيضو الأصلية النسخة بمسح فقم ة،صغير أصلية نسخة من الحجم ةكبير نسخة لعمل●
.هاتكبير تم التي ةالصور من نسخة اطبع ثم ئي،الضو المسح مجنابر في ةالصور حجم بتغيير

مجنابر من بالمسح أابد ه،غيرو الملف عنو وأ المسح قةد وأ جاتالمخر عنو وأ المسح حجم ضبط دترأ اذإ●  
 .الطابعة

.مجناالبر في ماير ما على عالسطو ضبط من تأكد, دمفقو وأ خاطئ اًئيضو ممسوح نص لتجنب●

 أفابد ملفات، عدة من ًبدلا حداو ملف إلى صفحات عدة على ييحتو مستند على ئيالضو المسح ءاجرإ دترأ اذإ●
 حدةو استخدم وأ الطابعة شاشة من ئيضو مسح يدتحد من ًبدلا الطابعة مجنابر ماباستخد ئيالضو المسح

.ئيالضو المسح ءالإجر تاالمستند يةتغذ
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كسالفا٤

 عدمو يدتحد يمكنك. نةالملو الفاكسات ذلك في بما استقبالها،و الفاكسات سالرلإ الطابعة مااستخد يمكن
 وبسهولة عةبسر الفاكسات سالرلإ الهاتف فترد تصالا جهات داإعدو ساعة، 24 غضون في اًلاحق سالهارلإ الفاكسات

 الفاكس، تاخيار من عدد ضبط اًأيض يمكن الطابعة، في التحكم حةلو من. ةرمتكر ةبصور تستخدمها التي مقاالأر إلى
.سلهاتر التي الفاكسات في اكنةالدو الفاتحة انالألو رامقد بين التباينو قةالد مثل

 جلأ من صحيح بشكل الطابعة دابإعد مكقيا من تأكد استقبالها،و الفاكسات سالإر في ءالبد قبل:ملاحظة
 حةلو من الفاكس داإعد ختبارا تشغيل خلال من الفاكس داإعد صحة من التحقق يمكن. الفاكس ظائفو مااستخد
.التحكم

فاكس سالإر●
فاكس استلام●
الهاتف فترد تصالا جهات دابإعد قم●
الفاكس تاداإعد تغيير●
قميةالر الهاتف خدماتو الفاكس●
نتالإنتر كولتووبر عبر تالصو تقنية ماباستخد استقبالهاو الفاكسات سالإر●
يرالتقار مااستخد●
الإضافية الفاكس تاداإعد●
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كسفا سالإر
.بك الخاص ضعالوو لاحتياجك ًفقاو قالطر من يدالعد خلال من فاكس سالإر يمكنك

يدعا فاكس سالإر●
ترالكمبيو من قياسي فاكس سالإر●
هاتف من فاكس سالإر●
الشاشة طلب ماباستخد فاكس سالإر●
الطابعة ةاكرذ ماباستخد فاكس سالإر●
ينمتعدد مستلمين إلى فاكس سالإر●
ءالأخطا تصحيح ضعو في فاكس سالإر●

يعاد كسفا سالإر
 التحكم حةلو ماباستخد صفحات عدة وأ حدةاو صفحة من تتألف انبالألو وأ دالأسوو بالأبيض فاكسات سالإر يمكنك
.بالطابعة الخاصة

سلرأ. جاجيالز السطح على الأصلي المستند ضعو يقطر عن حدةاو صفحة من الفاكسات سلرأ:ملاحظة  
.تاالمستند يةتغذ حدةو ماباستخد الصفحات المتعددة الفاكسات
.الفاكس تأكيد تمكين يجب بنجاح، الفاكسات سالبإر عمطبو تأكيد إلى الحاجة عند:ملاحظة

بالطابعة الخاصة التحكم حةلو خلال من يعاد كسفا ساللإر
 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١

.تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.٢
.الآن سالإر المس.٣

.الهاتف فترد من يدهبتحد وأ المفاتيح حةلو ماباستخد الفاكس قمر خلدأ.٤

 على) -( طةشر تظهر حتى ،رمتكر بشكل * المس خله،تد ىالذ الفاكس قمر في منيةز فاصلة لإضافة:تلميح
.الشاشة

. سالإر  المس.٥

 ان،بالألو الفاكس سالإر يدتر كنت اذإ. دالأسوو بالأبيض الفاكس سالبإر الطابعة متقو اًّاضيافتر:تلميح
.اضيالافتر اللون لتغيير)  كسالفا اتادإعد(   فالمس

 قمالر إلى المستند سالإر يتم ت؛االمستند يةتغذ حدةو في تحميلها تم أصلية نسخ عن الطابعة كشف عند
.خالهدبإ قمت يالذ

 جةدر وأ الفاكس قةد تغيير ولفحا الفاكس، دةبجو تتعلق مشاكل ثوبحد مستلم يأ كخبرأ اذإ:تلميح
.تباينه

ترالكمبيو من قياسي كسفا سالإر
.لًاوأ طباعته الحاجة وند بك الخاص ترالكمبيو زجها من ًةمباشر مستند سالإر يمكنك
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 قد الطابعة أنو بك، الخاص ترالكمبيو زجها على HP طابعة مجنابر بتثبيت قمت قد أنك تأكد ه،الميز هذه مالاستخد
.صحيح بشكل ليعمل الفاكس ظيفةو ضبط تم قد أنهو م،اير ما على يعمل تليفون بخط صيلهاتو تم

)Windows التشغيل منظا( ترالكمبيو من قياسي كسفا ساللإر

 .بالفاكس سالهإر يدتر يالذو ترالكمبيو في دجوالمو المستند افتح.١

 .طباعة فوق انقر مج،ناالبر تطبيق في ملف قائمة في.٢

 .كسفا كلمة على اسمها ييحتو التي الطابعة خترا اسم قائمة من.٣

 يفتح يالذ رالز فوق انقر ،)ملون وأ دأسوو أبيض فاكس ةبصور المستند سالإر ختيارا مثل( تاداالإعد لتغيير.٤
Properties رالز اهذ يسمى قد تستخدمه، يالذ مجناالبر تطبيق إلى اًداستنا. الخصائص راالحو مربع

Preferences وأ )الطابعة( Printer, )الطابعة ادإعد( Printer Setup, )اتخيار( Options, )خصائص(
 .)تفضيلات(

.افقمو فوق انقر ت،اداإعد أية ضبط من ءالانتها بعد.٥

 .)افقمو( OK وأ )طباعة( Print فوق انقر.٦

 سالإر على انقر ثم للفاكس ىخرأ تاداإعد أية غيرو ىالأخر المستقبل ماتمعلوو الفاكس قمر خلدأ.٧
.بالفاكس المستند سالإرو الفاكس قمر طلب الطابعة أتبد. كسالفا

هاتف من كسفا سالإر
.الفاكس سالإر قبل المستلم مع التحدث مكانيةإ اهذ لك يتيح. ممتد هاتف ماباستخد الفاكس سالإر يمكنك

عيفر هاتف من كسفا ساللإر
 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١

.تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى
.بك الخاصة بالطابعة المتصل الهاتف على دةجوالمو المفاتيح حةلو ماباستخد قمالر اطلب.٢

 بهم الخاصة الفاكس آلة على الفاكس تلقى ينبغي بأنه المستلم بإبلاغ قم ، الهاتف على دبالر المستلم مقا اذإ
 زجها من الفاكس نغمات فستسمع المكالمة، على دبالر الفاكس زجها مقا اذإ. الفاكس نغمات عسما بعد

.الفاكس استقبال

. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.٣
.الآن سالإر المس.٤

. سالإر  المس الفاكس، سالرلإ اًّمستعد كنت اذإ.٥

 ان،بالألو الفاكس سالإر يدتر كنت اذإ. دالأسوو بالأبيض الفاكس سالبإر الطابعة متقو اًّاضيافتر:تلميح
.اضيالافتر اللون لتغيير)  كسالفا اتادإعد(   فالمس

 فانتظر المستلم، مع يثالحد في راالاستمر دترأ اذإ. سالربالإ الفاكس مقيا ءثناأ الهاتف عن تصو يأ يصدر لن
 ءإنها يمكنك المستلم، إلى التحدث من ءالانتها على شكتوأ اذإ. الفاكس سالإر ينتهي حتى الخط على
.الفاكس سالإر ءبد دبمجر تصالالا

الشاشة طلب امباستخد كسفا سالإر
 أية وأ الهاتفية المطالبات وأ قمالر طلب نغمات عسما يمكنك ،الطلب اقبةمر ةميز ماباستخد فاكس سالإر عند
 إلى ًإضافة قم،الر طلب ءثناأ للمطالبات الاستجابة من يمكنك اهذ. للطابعة تالصو تامكبر عبر ىخرأ تاأصو

.قمالر طلب عةبسر التحكم
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 الكافية، عةبالسر بك الخاصة تصالالا لبطاقة PIN قمر خالدإ عدم فعند تصالا بطاقة مكااستخد حالة في:تلميح
 من بك الخاص PIN قمر على فالتعر عدم إلى يديؤ مما للغاية مبكر بشكل الفاكس نغمات سالبإر الطابعة أتبد قد
 الخاص PIN الـ قمر ينلتخز الهاتف فترد في تصالا جهة ءبإنشا قم الحالة، هذه في. تصالالا بطاقة خدمة قبل

.تصالالا ببطاقة

.الطلب طنين تسمع لكي تالصو ىمستو فعر من تأكد:ملاحظة

الطابعة في التحكم حةلو خلال من اقبالمر الطلب امباستخد كسفا ساللإر
 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١

.تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.٢
.الآن سالإر المس.٣

. سالإر  المس.٤

 ان،بالألو الفاكس سالإر يدتر كنت اذإ. دالأسوو بالأبيض الفاكس سالبإر الطابعة متقو اًّاضيافتر:تلميح
.اضيالافتر اللون لتغيير)  كسالفا اتادإعد(   فالمس

 في التحكم حةلو على دةجوالمو مقاالأر مفاتيح حةلو ماباستخد قمالر خلدأ تصال،الا لنغمة سماعك عند.٥
.الطابعة

.تحدث قد مطالبات أية تبعا.٦

 تصالا كجهة تصالالا لبطاقة PIN قمر ينتخز تمو الفاكس سالرلإ تصالا بطاقة تستخدم كنت اذإ:تلميح
 اتفالهو فترد المس ثم ،) الهاتف فترد(   المس ،PIN قمر خالدبإ المطالبة ظهور فعند تف،االهو فترد في

.فيها PIN قمر ينتخز تم يالذ الهاتف فترد تصالا جهة يدلتحد المحلي

.دبالر المستقبلة الفاكس آلة متقو عند الفاكس سالإر تم قد يكون

الطابعة ةكراذ امباستخد كسفا سالإر
 هذه تعد. ةاكرالذ من الفاكس سالإر ثم ةاكرالذ إلى سالهإرو دالأسوو بالأبيض لفاكس ئيالضو المسح ءاجرإ يمكنك
 مسح بعمل الطابعة متقو. اًمؤقت متاح غير وأ لًامشغو إليه صولالو ولتحا يالذ الفاكس قمر كان اذإ مفيدة، ةالميز
 أن بعد. المستلمة الفاكس بآلة تصالالا على ًادرقا يصبح أن دبمجر سالهاإر ثم ةاكرالذ في الأصلية تاللمستند ئيضو

 جاجز وأ تاالمستند يةتغذ حدةو من الأصلية النسخ الةإز اًفور يمكن, اًئيضو ةاكرالذ إلى الصفحات الطابعة تمسح
.ئيةالضو الماسحة

.فقط ةاكرالذ من دالأسوو بالأبيض فاكس سالإر يمكن:ملاحظة

الطابعة ةكراذ امباستخد كسفا ساللإر
.كسالفاو ئيالضو المسح أسلوب تشغيل من تأكد.١

. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.أ
. تفضيلات المس ثم ادإعد المس.ب
.لتشغيله كسالفاو ئيالضو المسح أسلوب المس.ج

 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.٢
.تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى

. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.٣
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.الآن سالإر المس.٤

.المفاتيح حةلو ماباستخد الفاكس قمر خلدأ.٥

 وأ قمالر يدلتحد المكالمات سجل وأ المحلي اتفالهو فترد المس ثم ،) الهاتف فترد(   المس وأ
.طلبها داالمر عةالمجمو

. سالإر  المس.٦

 الفاكس آلة تكون عندما الفاكس سالإرو ةاكرالذ إلى الأصلية تاللمستند اًئيضو اًمسح الطابعة يستجر
.متاحة المستلمة

ينمتعدد مستلمين إلى كسفا سالإر
 الهاتف فتربد الخاصة تصالالا جهات عةمجمو ءإنشا خلال من المستلمين من يدالعد إلى فاكس سالإر يمكنك

.المستلمين من أكثر وأ ثنينا من نهالمتكوو

الهاتف فتربد الخاصة الاتصال جهات عةمجمو امباستخد ينمتعدد مستلمين إلى كسفا ساللإر
 الطباعة جهو وأ ئيةالضو الماسحة جاجز على لأسفل الطباعة جهو جعل مع الأصلية النسخة بتحميل قم.١

.تاالمستند يةتغذ حدةو في لأعلى
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.٢
.الآن سالإر المس.٣

. المحلي اتفالهو فترد المس ثم ،) الهاتف فترد(   المس.٤

.عاتالمجمو تفاهو فترد إلى للانتقال)  عةمجمو(   حددو  المس.٥

.إليها سالرالإ داالمر عةالمجمو اسم المس.٦

. سالإر  المس.٧

.المحددة عةالمجمو في مقاالأر جميع إلى المستند سالبإر الطابعة متقو

 جةدر وأ الفاكس قةد تغيير ولفحا الفاكس، دةبجو تتعلق مشاكل ثوبحد مستلم يأ كخبرأ اذإ:تلميح
.تباينه

الأخطاء تصحيح ضعو في كسفا سالإر
 ءالأخطا كشف خلال من ذلكو الهاتف، طخطو حالة ءسو بسبب البيانات فقد )ECM( الأخطاء تصحيح ضعو يمنع
 بالنسبة أقل تصبح قدو ،تتأثر لا الهاتف مسور. ًآليا الخطأ ءالجز سالإر دةبإعا المطالبةو سالرالإ ءثناأ تحدث التي

مسوور سالرالإ قتو من ECM ءالأخطا تصحيح ضعو يدفيز سيئة الهاتف طخطو كانت اذإ. الجيدة الهاتف طلخطو  
 ضعو تشغيل بإيقاف تقم لا.  التشغيل هو اضيالافتر داالإعد. اًداعتما أكثر بشكل البيانات سلير ولكنه الهاتف،
.منخفضة مسور مقابل أقل دةجو قبلت اذإو ةكبير دةياز الهاتف مسور دتاز اذإ إلا) ECM( ءالأخطا تصحيح

):ECM( ءالأخطا تصحيح ضعو تشغيل بإيقاف قمت حال في

.سالهاإر عةسر كذلكو استقبالهاو سالهابإر متقو التي الفاكسات دةجو تتأثر قد●

. سطمتو إلى اًآلي عةالسر ضبط يتم●
.الآن بعد نةالملو الفاكسات استقبال وأ سالإر من تتمكن لن●
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التحكم حةلو من ECM الأخطاء تصحيح ضعو ادإعد لتغيير
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. ادإعد المس.٢
. تفضيلات المس.٣
 .تشغيلها يقافإ وأ لتشغيلها ةالميز المس ثم  الأخطاء تصحيح ضعو على تعثر حتى يربالتمر قم.٤
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كسفا ماستلا
 استقبال يجب ، التلقائي دالر خيار تشغيل يقافإ عند. اًيويد وأ اًآلي الفاكسات استقبال من الطابعة تتمكن

 خمس هو اضيالافتر دللر ناتر داإعد عدُي. ( دللر ناتر داإعد اسطةبو المحدد ناتالر عدد بعد الفاكسات تستقبلو اًآلي دةراالو المكالمات على الطابعة دستر ،)اضيالافتر داالإعد( التلقائي دالر خيار تشغيل عند. اًيويد الفاكسات
).ناتر

 مستقو ،Legal بحجم قور مااستخد على اًحالي الطابعة ضبط عدمو أكبر وأ Legal بحجم فاكس استقبال عند
 ستطبع ، تلقائي تقليل ةميز تعطيل حالة في. المحمل قالور حجم مع ليتلاءم الفاكس حجم بتصغير الطابعة
.صفحتين على الفاكس الطابعة

 عملية تنتهي حتى الطابعة ةاكرذ في الفاكس ينتخز يتم فاكس، صولو عند اًمستند نسخك حالة في:ملاحظة
.النسخ

اًيويد فاكس استقبال●
الاحتياطي الفاكس نسخ داإعد●
ةاكرالذ في نةالمخز الفاكسات طباعة دةإعا●
خرآ قمر إلى الفاكس جيهتو دةإعا●
دةراالو للفاكسات الآلي التصغير ضبط●
التافهة الفاكسات حظر●
قميالر HP فاكس ماباستخد فاكسات تلقي●

اًيويد كسفا استقبال
 فعر يمكن. به تتصل زلت ما أنتو فاكس سالإر من معه تتحدث يالذ الشخص يتمكن, بالهاتف التحدث عند

.الفاكسات نغمات إلى عالاستما وأ للتحدث السماعة

.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ بالمنفذ ًةمباشر متصل هاتف من اًيويد الفاكسات استلام يمكنك

اًيويد كسفا لاستقبال
.خالالإد جدر في قور تحميلو الطابعة تشغيل من تأكد.١

.ًتلقائيا تاالمستند يةتغذ جدر من أصلية سخُن يأ الةزبإ قم.٢
 وأ. الطابعة بذلك متقو أن قبل دةراالو المكالمة على دبالر لك يسمح تفعمر عدد على دللر ناتر داإعد بضبط قم.٣

.اًآلي دةراالو المكالمات على الطابعة دتر لا بحيث التلقائي دالر داإعد تشغيل بإيقاف قم
.يهلد الفاكس زجها في سالإر على الضغط منه فاطلب سل،المر مع الهاتف على اًحالي كنت اذإ.٤

.الفاكسات سالإر زجها من الفاكس لنغمات سماعك عند يلي بما قم.٥

.الفاكس لتلقي ،قبول المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.أ

 يكون. الخط على ءالبقا وأ مكانها في الهاتف سماعة ضعو يمكنك الفاكس، باستقبال الطابعة أتبد أن بعد.ب
.الفاكس سالإر ءثناأ اًمتصا الهاتف خط

طيحتياالا كسالفا نسخ ادإعد
 يتم التي الفاكسات وأ المستقبلة، الفاكسات كافة ينلتخز الطابعة داإعد يمكنك الأمان، متطلباتو لتفضيلاتك اًفقو

.المستقبلة الفاكسات من ًأيا ينتخز عدم وأ فقط، بالطابعة خطأ ظهور حالة في استقبالها
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الطابعة تحكم حةلو من طيحتياالا كسالفا نسخ لضبط
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. ادإعد المس.٢
. تفضيلات المس.٣
.المستلمة كساتللفا طيةحتياا سخُن إنشاء المس.٤

.بالمطلو داالإعد المس.٥

 جميع الطابعة فستخزن ، التشغيل كسللفا طيةحتياا نسخة اعمل كان اذإ. اضيالافتر داالإعدالتشغيل
 الفاكسات من اًفاكس 30 حتى طباعة دةإعا من ذلك يمكنكو. ةاكرالذ في المستقبلة الفاكسات
.ةاكرالذ في ظةمحفو كانت ما اذإ اًيثحد المستقبلة

 استقبال عند عة،مطبو الفاكسات أقدم فوق بالكتابة مفستقو الطابعة، ةاكرذ انخفاض عند:ملاحظة
 على دالر عن الطابعة قفستتو عة،المطبو غير بالفاكسات ممتلئة ةاكرالذ أصبحت اذإ. يدةجد فاكسات

.دةراالو المكالمات

 ينهتخز يتم لا قد, التفاصيل من يدالعد تاذ نةملو ةصور مثل, اًًجد كبير فاكس استقبال عند:ملاحظة
.ةاكرالذ دقيو بسبب ةاكرالذ في

 من الطابعة يمنع خطأ ثوحد حالة في فقط ةاكرالذ في الفاكسات ينبتخز الطابعة مقيا إلى يديؤفقط للأخطاء مشغل
 ينتخز في الطابعة ستستمر). الطابعة من قالور دنفا عند المثال، سبيل على( الفاكسات طباعة

 على دالر عن الطابعة قفستتو ممتلئة، ةاكرالذ أصبحت اذإ. (ةاكرالذ تفرتو طالما دةراالو الفاكسات
 يتم ثم اًآلي ةاكرالذ في نةالمخز الفاكسات طباعة تتم الخطأ، حالة حل عند). دةراالو الفاكس مكالمات

.ةاكرالذ من فهاحذ
 نسخة اعمل تشغيل يقافإ في غبتر قد المثال، سبيل على. ةاكرالذ في فاكسات أية ينتخز يتم لنالتشغيل يقافإ

 في قالور دنفا( الطباعة من الطابعة تمنع خطأ حالة ثوحد عند. منيةأ اضلأغر كسللفا طيةحتياا
.دةراالو الفاكس مكالمات على دالر عن الطابعة قفتتو ،)ًمثلا الطابعة

ةكراالذ في نةالمخز كساتالفا طباعة ةإعاد
.ةاكرالذ في طباعتها تتم لم التي المستلمة الفاكسات ينتخز يتم

 فحذ وأ بطباعة متقو حتى يدالجد الفاكس استلام الطابعة على يتعذر ممتلئة، ةاكرالذ تصبح أن بعد:ملاحظة
.صيةالخصو وأ الأمان افلأهد ةاكرالذ من الفاكسات فحذ في اًأيض غبتر قد. ةاكرالذ من الفاكسات

 على. ةاكرالذ في ظةمحفو التز ما اذإ اًيثحد طباعتها تم التي الفاكسات من اًفاكس 30 حتى طباعة دةإعا يمكنك
.عاتكمطبو خرآ من نسخة انفقد عند الفاكسات طباعة دةإعا إلى تحتاج قد المثال، سبيل

الطابعة في التحكم حةلو من ةكراالذ في نةالمخز كساتالفا طباعة ةلإعاد
.قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. خالالإد جدر في قالور تحميلك من تأكد.١
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.٢
.الطباعة ةإعاد المس.٣

.اهكذو لًاوأ استقبالها تم فاكسات خرآ طباعة تتم بحيث استقبالها تيبتر بعكس الفاكسات طباعة تتم
.طباعة المس ثم يده،لتحد الفاكسات حدأ المس.٤

).الأمر ءإلغا(  فالمس ة،اكرالذ في دةجوالمو الفاكسات طباعة دةإعا مهمة قفتو أن يدتر كنت اذإ
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خرآ قمر إلى كسالفا جيهتو ةإعاد
 نينباللو الفاكسات جميع جيهتو يتم. خرآ فاكس قمر إلى بك الخاصة الفاكسات جيهتو دةلإعا الطابعة داإعد يمكنك
.الأصل في بهما سالهمإر تم التي الحالة عن النظر بغض د،الأسوو الأبيض

 فاكس سالبإر قم. نشط فاكس خط هباعتبار إليه الفاكس جيهتو دةبإعا متقو يالذ قمالر من بالتحقق HP صيتو
.جيههاتو دةإعا تتم التي الفاكسات استقبال الفاكس آلة مكانإ من للتأكد ختبارا

الطابعة في التحكم حةلو من كساتالفا جيهتو ةلإعاد
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. ادإعد المس.٢
. تفضيلات المس.٣
.كساتالفا جيهتو ةإعاد المس.٤

 دةلإعا )جيهتو ةإعاد( تشغيل حدد وأ جيههتو دةإعاو الفاكس لطباعة )جيهتو ةإعادو طباعة( تشغيل المس.٥
.جيههتو

 تشغيلها، عدم عند( المحددة الفاكس آلة إلى الفاكس جيهتو دةإعا من الطابعة تتمكن لا عندما:ملاحظة
 للفاكسات ءالأخطا يرتقار لطباعة الطابعة داإعد عند. الفاكس الطابعة ستطبع ،)المثال سبيل على

.خطأ يرتقر اًأيض فستطبع المستقبلة،

 . تم المس ثم جيههاتو دعاُالم الفاكسات لاستقبال المعدة الفاكس آلة قمر خلدأ ذلك، منك يطلب عندما.٦
.ءالانتها قتوو ءالانتها يختار ء،االابتد قتو ء،االابتد يختار: التالية المطالبات من لكل المطلوبة ماتالمعلو خلدأ

.للتأكيد )افقمو( OK بلمس قم. الفاكسات جيهتو دةإعا تنشيط يتم.٧

 قمور الفاكس جيهتو دةإعا داإعد ستحفظ فإنها الفاكس؛ جيهتو دةإعا داإعد عند الطاقة الطابعة فقدت اذإ
. التشغيل الفاكس جيهتو دةإعا داإعد يظل الطابعة؛ طاقة دةاستعا عند. الهاتف

 دةإعا( Fax Forwarding القائمة من التشغيل يقافإ يدبتحد الفاكس جيهتو دةإعا ءإلغا يمكنك:ملاحظة
). الفاكس جيهتو

ةدارالو كساتللفا الآلي التصغير ضبط
 .لّالمحم قالور لحجم بالنسبة اًجد كبير بحجم فاكس استقبال عند الطابعة تفعله ما تلقائي تقليل داإعد يحدد
اذإ. مكنأ إن حدةاو صفحة يلائم لكي دراالو الفاكس ةصور تصغير يتم بحيث, اضيافتر بشكل داالإعد اهذ تشغيل يتم  
 على طبعُت الأولى الصفحة على لطباعتها قالور حجم يكفي لا التي ماتالمعلو فإن ة،الميز هذه تشغيل يقافإ تم

 بحجم قالور تحميل تمو A4/Letter من أكبر بحجم اًفاكس تستقبل عندما اًمفيد  تلقائي تقليل يعد.الثانية الصفحة
A4/Letter خالالإد جدر في.

الطابعة في التحكم حةلو خلال من الآلي التصغير لضبط
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. ادإعد المس.٢
. تفضيلات المس.٣
 .تشغيلها يقافإ وأ لتشغيلها ةالميز المس ثم  تلقائي تقليل على تعثر حتى يربالتمر قم.٤

التافهة كساتالفا حظر
 لا بحيث معينة، فاكس مقارأ حظر يمكن الهاتفية، الخدمات رّفمو قبل من المتصل يفتعر خدمة في اكالاشتر عند

 بقائمة قمالر الطابعة تقارن دة،راو فاكس مكالمة استقبال عند. مقاالأر تلك من دةراالو الفاكسات الطابعة تستلم
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 قائمة في دجومو قملر قمالر مطابقة حالة في. لا مأ المكالمة حظر يجب كان ما اذإ يدلتحد مةالها غير الفاكس مقارأ
 هاحظر يمكنك التي الفاكس مقارأ لعدد الأقصى الحد يختلف. (الفاكس استلام يتم لا ة،المحظور الفاكس مقارأ

).زاالطر باختلاف

 منطقتك،/كبلد في معتمدة غير ةالميز هذه كانت اذإ. المناطق/انالبلد كافة في ةالميز هذه عمد يتم لا:ملاحظة
. تفضيلات قائمة في مةالها غير كساتالفا حظر خيار يظهر فلا

 في كمشتر غير أنك ضفسيفتر المتصل، يةهو يفتعر قائمة في هاتفية مقارأ أية إضافة تتم لم اذإ:ملاحظة
.المتصل يةهو يفتعر خدمة

 اهذ يقافإ يمكن كما فيها، بغوالمر غير الفاكسات قائمة إلى إضافتهم خلال محددة فاكس مقارأ حظر يمكنك
مقارأ من قائمة طباعة مكانيةإ إلى بالإضافة فيها، بغوالمر غير الفاكسات قائمة من التهمإز اسطةبو الحظر  

.حجبها تم التيو فيها بغومر غير فاكسات

مةالها غير كسالفا مقاأر قائمة إلى مقاأر لإضافة
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. ادإعد المس.٢
. تفضيلات المس.٣
. مةالها غير كساتالفا حظر المس.٤
).ائدالز مةعلا(  المس.٥

:يلي مما اًحداو نفذ.٦

). المكالمات سجل(   المس المكالمات، سجل قائمة من هحظر ليتم فاكس قمر يدلتحد●

.تم المس ثم ه،حظر ليتم اًيويد فاكس قمر خالدبإ قم●

 يظهر يالذ الفاكس قمر وليس التحكم، حةلو شاشة على يظهر كما الفاكس قمر خالدإ من تأكد:ملاحظة
.مقاالأر هذه في الممكن الاختلاف بسبب د،راالو الفاكس يسةوتر على

فيها غوبالمر غير كساتالفا مقاأر قائمة من مقاأر الةلإز
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. ادإعد المس.٢
. تفضيلات المس.٣
. مةالها غير كساتالفا حظر المس.٤
.الةإز المس ثم الته،إز داالمر قمالر المس.٥

فيها غوبالمر غير كساتالفا قائمة لطباعة
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. يرتقار المس ثم ادإعد المس.٢
. كسالفا يرتقار طباعة المس.٣
.فيها غوبالمر غير كساتالفا يرتقر المس.٤

.الطباعة ءلبد طباعة المس.٥
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قميالر HP كسفا امباستخد كساتفا تلقي
 فيرتو إلى اهذ يديؤو. ترالكمبيو في ًةمباشر حفظهاو اًتلقائي الفاكسات لاستقبال HP من قميالر الفاكس استخدم

قالورو الحبر
 PDF (Portable Document ملفات وأ) TIFF (Tagged Image File Format كملفات المستلمة الفاكسات حفظ يتم

Format).

 و يخالتار Y و سلالمر ماتمعلو X يكون حيث ،XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif: التالي النحو على الملفات تسمية يتم
Z الفاكس استلام قتو.

 طباعة ستتم. فقط دالأسوو بالأبيض الفاكسات لاستلام) تركمبيو إلى فاكس( Fax to PC ةميز فرتتو:ملاحظة
.دةراالو الفاكسات

قميالر HP كسفا متطلبات
 في ترالكمبيو كان اذإ الفاكسات حفظ يتم لن. قاتالأو جميع في تربالكمبيو الخاص جهةالو مجلد فيرتو يجب●

.الإسبات وأ السكون ضعو

.قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. خالالإد جدر في قور يأ تحميل يجب●

)Windows التشغيل منظا( يلهتعد وأ قميالر HP كسفا ادلإعد

 .)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.١

.كسالفا على انقر ثم ، كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة على انقر.٢

. )قميالر كسالفا ادإعد معالج( Digital Fax Setup Wizard على انقر.٣
.الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا.٤

HP من قميالر كسالفا تشغيل يقافلإ

. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. ادإعد المس.٢
.قميالر HP كسفا المس ثم ، تفضيلات المس.٣

.قميالر HP كسفا يقافإب المس.٤

.نعم المس.٥
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الهاتف فترد اتصال جهات ادبإعد قم
 بشكل مقاالأر هذه بطلب ذلك لك يسمح. الهاتف فترد تصالا كجهات ماالاستخد ةرمتكر الفاكس مقارأ داإعد يمكن
.الطابعة في التحكم حةلو ماباستخد يعسر

مااستخد اًأيض يمكنك الطابعة، في التحكم حةلو من الهاتف فترد تصالا جهات ةرادإو ءإنشا إلى بالإضافة:تلميح  
 جعار مات،المعلو من يدللمز. للطابعة EWS الـ آليةو بالطابعة فقةالمر HP مجابر مثل ،ترالكمبيو في المتاحة تاوالأد
.الطابعة ةرادإ تاودأ

هايرتحرو الهاتف فترد تصالا جهات ءإنشا●
هايرتحرو الهاتف فترد تصالا جهات عةمجمو ءإنشا●
الهاتف فترد من تصالالا جهات فبحذ قم●

هايرتحرو الهاتف فترد اتصال جهات إنشاء
.الهاتف فترد تصالا كجهات الفاكس مقارأ داإعد يمكن

الهاتف فترد اتصال جهات ادإعد
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. الهاتف فترد المس.٢
.تصالا جهات لإضافة) الإضافة مةعلا(  بلمس قم.٣

. تم المس ثم الهاتف، فترد تصالا جهة اسم خلدأ ثم اسم المس.٤
. تم المس ثم الهاتف، فترد تصالا بجهة الخاص الفاكس قمر خلدأ ثم ،كسالفا قمر المس.٥

 جخار مقالأر صولالو مزر وأ المنطقة، مزر مثل مطلوبة، ىخرأ مقارأ يأ وأ قفاتو يأ خالدإ من تأكد:ملاحظة
.البعيد تصالالا ئةدبا وأ) 0 وأ 9 دةعا( الالسنتر منظا

.إضافة المس.٦

الهاتف فترد اتصال جهات لتغيير
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. الهاتف فترد المس.٢
.هايرتحر في غبتر التي الهاتف فترد تصالا جهة بلمس قم.٣

. تم بلمس قم ثم الهاتف، فترد تصالا جهات اسم يربتحر قم ثم اسم بلمس قم.٤
 بلمس قم ثم الهاتف، فترد تصالا جهات باسم الخاص الفاكس قمر يربتحر قم ثم كسالفا قمر بلمس قم.٥

. تم
 جخار مقالأر صولالو مزر وأ المنطقة، مزر مثل مطلوبة، ىخرأ مقارأ يأ وأ قفاتو يأ خالدإ من تأكد:ملاحظة

.البعيد تصالالا ئةدبا وأ) 0 وأ 9 دةعا( الالسنتر منظا

. تم المس.٦

هايرتحرو الهاتف فترد اتصال جهات عةمجمو إنشاء
.الهاتف فترد تصالا جهات عةكمجمو الفاكس مقارأ عاتمجمو ينتخز يمكن
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الهاتف فترد اتصال جهات عةمجمو ادإعد
 تصالا جهة أنشأت قد تكون أن يجب الهاتف، فترد في تصالا جهات عةمجمو ءإنشا يمكنك أن قبل :ملاحظة

.الهاتف فترد في الأقل على حدةاو

. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
.عاتالمجمو تفاهو فترد إلى للانتقال)  عةمجمو(   اًمحدد  المس ثم  الهاتف فترد المس.٢

.عةمجمو لإضافة) الإضافة مةعلا(  بلمس قم.٣

. تم المسو عةالمجمو اسم خلدأ ثم ،اسم المس.٤
 عة،المجمو هذه خلاد تضمينه في غبتر التي الهاتف فترد تصالا جهات يدبتحد م ،الأعضاء عدد بلمس قم.٥

.يدتحد المس ثم

.إنشاء المس.٦

الهاتف فترد اتصال جهات عةمجمو لتغيير
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
.عاتالمجمو تفاهو فترد إلى للانتقال)  عةمجمو(   اًمحدد  المس ثم  الهاتف فترد المس.٢

.هايرتحر في غبتر التي الهاتف فترد تصالا جهة بلمس قم.٣

. تم بلمس قم ثم الهاتف، فترد تصالا جهات اسم يربتحر قم ثم اسم بلمس قم.٤
.الأعضاء عدد المس.٥

 المس ثم تصال،ا جهة اسم المس). الجمع مةعلا(  المس عة،المجمو إلى تصالا جهة إضافة يدتر كنت اذإ.٦
.يدتحد

.هايدتحد ءلإلغا المطلوبة تصالالا جهة المس عة،المجمو من تصالا جهة الةإز يدتر كنت اذإ:ملاحظة

. تم المس.٧

الهاتف فترد من الاتصال جهات فبحذ قم
.عةالمجمو في دةجوالمو تصالالا جهات وأ الهاتف فتربد دةجوالمو تصالالا جهات فحذ يمكنك

اتفالهو فترد من الاتصال جهات فلحذ
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. الهاتف فترد المس.٢
الهاتف فترد من فهحذ في غبتر يالذ تصالالا جهة اسم بلمس قم.٣
.فحذ المس.٤
.للتأكيد نعم المس.٥

عاتالمجمو اتفهو فترد من الاتصال جهات فلحذ
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
.عاتالمجمو تفاهو فترد إلى للانتقال)  عةمجمو(   اًمحدد  المس ثم  الهاتف فترد المس.٢
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الهاتف فترد من فهحذ في غبتر يالذ تصالالا جهة اسم بلمس قم.٣
.فحذ المس.٤
.للتأكيد نعم المس.٥
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كسالفا اتادإعد تغيير
 وأ الأولية تاداالإعد لتغيير التالية تاالخطو تبعا بالطابعة، فقالمر" جعيالمر الدليل" في دةراالو تاالخطو إكمال بعد
.الفاكس مالاستخد ىخرأ تاخيار ينتكو

الفاكس يسةوتر ضبط●
)تلقائي در( دالر ضعو ضبط●

دالر قبل ناتالر عدد ضبط●
ةمميز نةلر دالر نينر يقةطر تغيير●
الطلب عنو ضبط●
تصالالا دةومعا تاخيار ضبط●
الفاكس عةسر ضبط●
الفاكس تصو ىمستو ضبط●

كسالفا يسةترو ضبط
 HP صيتو. سالهبإر متقو فاكس كل من يالعلو ءالجز في الفاكس قمور اسمك طباعة الفاكس يسةوتر خلال من يتم
 في التحكم حةلو من الفاكس يسةوتر داإعد اًأيض يمكن. للطابعة HP مجاببر ماباستخد الفاكس يسةوتر دابإعد

.هنادأ ضحمو هو كما الطابعة،
.نيةالقانو طوالشر من الفاكس يسةوتر ماتمعلو تصبح المناطق،/انالبلد بعض في:ملاحظة

كسالفا يسةترو تغيير وأ لضبط
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. تفضيلات المس ثم ادإعد المس.٢
.كسالفا أسر المس.٣

. تم المس ثم كة،الشر اسم وأ الشخصي الاسم خلدأ.٤
. تم المس ثم بك، الخاص الفاكس قمر خلدأ.٥

)تلقائي در( دالر ضعو ضبط
.لا مأ دةراالو المكالمات على الطابعة دتر أن يدبتحد دالر ضعو ميقو
 كافة على الطابعة دستر. ًتلقائيا الفاكسات على الطابعة دتر أن في غبتر اذإ التلقائي دالر داإعد بتشغيل قم●

.دةراالو الفاكساتو المكالمات

 دللر اًهزجا تكون أن عليك يحب. اًيويد الفاكسات استقبال في غبتر اذإ التلقائي دالر داإعد تشغيل بإيقاف قم●
.الفاكسات الطابعة تستقبل فلن إلاو دة،راالو الفاكس مكالمة على اًشخصي

دالر ضعو لضبط
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. تفضيلات المس ثم ادإعد المس.٢
.التشغيل يقافإ وأ للتشغيل التلقائي دالر المس.٣
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 حةلو’ على) كسالفا حالة رز(  على الضغط خلال من ةالميز هذه إلى صولالو اًأيض يمكنك:تلميح
.‘ماتالمعلو

دالر قبل ناتالر عدد ضبط
.اًآلي دةراالو المكالمة على دالر قبل تحدث التي ناتالر عدد يدتحد يمكن ؛ التلقائي دالر داالإعد تشغيل عند
 أن في غبتر لأنك ،الطابعة مع الهاتف خط نفس على المكالمات على دللر آلة يكلد كانت اذإ دللر ناتر داإعد كّيهم
 أن يجب للطابعة بالنسبة دالر قبل ناتالر عدد. بذلك الطابعة متقو أن قبل الهاتف على المكالمات على دالر آلة دتر

.المكالمات على دالر لآلة بالنسبة دالر قبل ناتالر عدد من أكبر يكون

 بعد دبالر متقو بحيث الطابعة اضبطو منخفض ناتر عدد إلى المكالمات على دالر آلة بضبط قم المثال، سبيل على
 زجها ميقو فسو د،االإعد اهذ في). المنطقة/البلد باختلاف ناتالر لعدد الأقصى الحد يختلف. (الأقصى ناتالر عدد
 الفاكس، نغمات الطابعة اكتشفت اذإ. الخط اقبةبمر الطابعة متقو فسوو المكالمة، على دبالر المكالمات على دالر

.دةراالو سالةالر بتسجيل المكالمات على دالر آلة متقو تية،صو مكالمة المكالمة كانت اذإ. الفاكس باستقبال مفستقو

دالر قبل ناتالر عدد ضبط
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. تفضيلات المس ثم ادإعد المس.٢
. دللر ناتر المس.٣
.ناتالر عدد يدلتحد المس.٤

. تم المس.٥

ةمميز نةلر دالر نينر يقةطر تغيير
 .حداو هاتف خط على هاتف مقارأ عدة دجوبو لك تسمح التي المميز نينالر ةميز تفاالهو كاتشر من يدالعد فرتو

 المكالمات على دللر الطابعة داإعد يمكنك. مختلف نينر نمط قمر لكل خصصُي الخدمة، هذه في كتشتر عندما
.محدد نينر نمط لها التي دةراالو

 لكل حداو نينر نمط تعيين تفاالهو كةشر من فاطلب ،المميز نينالر ةميز به بخط الطابعة صيلبتو قمت اذإ
 عندما. الفاكس قملر ناتر ثلاث وأ نتينر تطلب بأن HP صيوُت. الفاكس لمكالمات خرآ نينر نمطو تيةالصو المكالمات
.الفاكس تستلمو المكالمة على دفستر المحدد، نينالر نمط الطابعة تكتشف

 اسطةبو .المميز نينالر يدلتحد الطابعة تحكم حةلو في نينالر نمط كشف خاصية مااستخد اًأيض يمكن:تلميح
 .بك الخاصة تفاالهو كةشر قبل من الفاكس لمكالمات المخصص المميز نينالر قالب اًتلقائي ستحدد المكالمة تلك إلى اًداستناو تسجله،و دةراالو المكالمات نينر قابل على الطابعة فتتعر ة،الميز هذه

. القياسية نينالر نغمات كل وهو اًاضيافتر نينر نمط فاستخدم الخدمة، هذه يكلد تكن لم اذإ
.مكانه في ليس ئيسيالر الهاتف قمر يكون عندما الفاكسات استلام يمكنها لا الطابعة:ملاحظة

المميز نينالر إلى دللر نينالر يقةطر لتغيير
.الفاكس مكالمات على الآلي دالر على الطابعة ضبط من تأكد.١

.)تلقائي در( دالر ضعو ضبط جعار مات،المعلو من يدللمز

. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.٢
. تفضيلات حدد ثم ادإعد المس.٣
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. المميز نينالر المس.٤
 .الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا ثم نين،الر أنماط حدأ المس.٥

 فيجب جية،الخارو خليةاالد للمكالمات مختلفة نينر أنماط به PBX هاتف منظا تستخدم كنت اذإ:ملاحظة
 .جيخار قمر من الفاكس قمبر تصالالا

الطلب عنو ضبط
 اهذ تغير لا. نغمة هو اضيالافتر المصنع ضبط. النبضي وأ النغمي الطلب ضعو لضبط يقةالطر هذه استخدم
.النغمي الطلب مااستخد يمكنه لا يكلد الهاتف خط أن فتعر كنت اذإ إلا الضبط

.المناطق/انالبلد كافة في النبضي الطلب خيار فريتو لا:ملاحظة

الاتصال عنو ضبط
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. تفضيلات المس ثم ادإعد المس.٢
.الطلب عنو المس.٣

.النبض وأ الطنين يدلتحد المس.٤

الاتصال ةدومعا اتخيار ضبط
 دةإعا ولستحا الطابعة فإن ،لًامشغو كان وأ دير لم المستلم الفاكس زجها لأن فاكس سالإر الطابعة على تعذر اذإ

:تشغيلها يقافإ وأ تاالخيار لتشغيل تيالآ ءاالإجر استخدم. الطلب دةإعا تاداإعد على اًداعتما تصالالا

 حالة في اًتلقائي الطلب الطابعة تعيد ،الخيار اهذ تشغيل حالة في:  الخط انشغال عند الطلب ةإعاد●
. التشغيل هو اضيالافتر داالإعد. مشغول خط ةإشار استقبالها

 زجها در عدم حالة في اًتلقائي الطلب الطابعة تعيد ،الخيار اهذ تشغيل حالة في:  دالر معد عند الطلب ةإعاد●
. التشغيل يقافإ هو اضيالافتر داالإعد. المستقبل الفاكس

دجوو حالة في اًتلقائي الطلب دةبإعا الطابعة متقو ،الخيار اهذ تشغيل حالة في:  الاتصال مشكلة طلب ةإعاد●  
 سالإر حالة في فقط تصالالا مشكلة طلب دةإعا ةميز تعمل. الفاكسات استلام زبجها تتعلق مشكلة

. التشغيل هو اضيالافتر داالإعد. ةاكرالذ من الفاكسات

الاتصال ةدومعا اتخيار ضبط
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. تفضيلات المس ثم ادإعد المس.٢
. ًتلقائيا الطلب ةإعاد المس.٣
 الاتصال مشكلة طلب ةإعاد وأ  دالر معد عند الطلب ةإعاد وأ  الخط انشغال عند الطلب ةإعاد المس.٤

.تشغيله يقافإ وأ لتشغيله

كسالفا عةسر ضبط
 الفاكسات سالإر عند ىالأخر الفاكس آلاتو الطابعة بين للاتصال المستخدمة الفاكس عةسر ضبط يمكنك

.استلامهاو

:أقل عةسر على الفاكس عةسر ضبط ميلز فقد يلي، مما اًحداو استخدمت اذإ
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نتالإنتر هاتف خدمة●
)خاصة عيةفر الةبد( PBX منظا●

)VoIP( نتالإنتر كولتووبر عبر تالصو تقنية ماباستخد استقبالهاو الفاكسات سالإر●

)ISDN( ملةالمتكا قميةالر الخدمات شبكة خدمة●

 فريو. أبطأ) فاكس عةسر( عةالسر مااستخد بجر استقبالها،و الفاكسات سالإر في مشاكل جهةامو حالة في
.ةفرالمتو الفاكس عةسر تاداإعد التالي ولالجد

كسالفا عةسركسالفا عةسر ادإعد
)الثانية في بت v.34 )33600يعسر

)الثانية في بت v.17 )14400سطمتو

)الثانية في بت v.29 )9600بطيء

كسالفا عةسر لضبط
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. تفضيلات المس ثم ادإعد المس.٢
. عةالسر المس.٣
.خيار يدلتحد المس.٤

كسالفا صوت ىمستو ضبط
.الفاكس تصو ىمستو تغيير يمكنك

كسالفا صوت ىمستو ضبط
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. تفضيلات المس ثم ادإعد المس.٢
.كسالفا صوت ىمستو المس.٣

. التشغيل يقافإ وأ) تفعمر( Loud وأ) منخفض( Soft يدلتحد المس.٤

 حةلو’ على) كسالفا حالة رز(  على الضغط خلال من ةالميز هذه إلى صولالو اًأيض يمكنك:تلميح
.‘ماتالمعلو
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قميةالر الهاتف ماتخدو كسالفا
:مثل قمية،الر الهاتف بخدمات عملاءها تمد كاتالشر من كثير

●DSL :قميالر كالمشتر خط خدمة )DSL (بك الخاصة تصالاتالا كةشر خلال من) .يسمى قد DSL بـ ADSL في 
.)منطقتك/كبلد

●PBX :خاصة عيةفر الةبد منظا )PBX.(

●ISDN :ملةالمتكا قميةالر الخدمات شبكة منظا )ISDN.(

●VoIP :عن بك الخاصة الطابعة اسطةبو استقبالهاو الفاكسات سالإر لك تتيح التكلفة منخفضة هاتف خدمة 
 عبر تالصو تقنية ماباستخد استقبالهاو الفاكسات سالبإر يقةالطر هذه تسمى. نتالإنتر مااستخد يقطر
).VoIP( نتالإنتر كولتووبر

.نتالإنتر كولتووبر عبر تالصو تقنية ماباستخد استقبالهاو الفاكسات سالإر جعار مات،المعلو من يدللمز

اًقمير يكلد الهاتف منظا كان اذإ. يةالتناظر يةدالعا الهاتف خدمات مع ماللاستخد اًخصيص HP طابعات تصميم تم  
 يالتناظر إلى قميالر مالنظا من لاتالمحو وأ شحاتالمر مااستخد إلى تحتاج فقد ،)ISDN وأ ،DSL/ADSL، PBX مثل(

 .استقبالهاو الفاكسات سالرلإ الطابعة داإعد عند

 كل مع وأ البيئات كل في وأ قمية،الر الخدمة مقدمي وأ طخطو كل مع الطابعة افقتو HP تضمن لا:ملاحظة
 تاخيار فةلمعر ةمباشر الهاتف كةشر مع الأمر مناقشة اًائمد المستحسن من. يةتناظر إلى قميةالر لاتالمحو
.المقدمة الخط خدمات على ءبنا الصحيحة داالإعد
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 عبر الصوت تقنية امباستخد استقبالهاو كساتالفا سالإر
نتالإنتر كولتوبرو

 الخاصة الطابعة اسطةبو استقبالهاو الفاكسات سالإر لك تتيح التكلفة منخفضة هاتف خدمة في اكالاشتر يمكنك
 عبر تالصو تقنية ماباستخد استقبالهاو الفاكسات سالبإر يقةالطر هذه تسمى. نتالإنتر مااستخد يقطر عن بك
 ).VoIP( نتالإنتر كولتووبر

:VoIP خدمة مكااستخد جيحتر على تدل التي تاالإشار يلي فيماو

.الفاكس قمر مع اًخاص صولو مزر اطلب●

.الفاكس صيلتو جلأ من يةتناظر هاتف بمنافذ دومزو نتبالإنتر متصل IP محول وقصند يكلد كان اذإ●

 يسمى يالذ بالمنفذ هاتفي سلك صيلتو يقطر عن فقط استقبالهاو الفاكسات سالإر يمكنك:ملاحظة
 فريو يالذ( المحول وقصند عبر ًءاسو مهتماإ يتعين نتبالإنتر تصالكا أن يعني اهذو. الطابعة من الخلفي ءبالجز

.يكلد تفاالهو كةشر وأ) الفاكس صيلاتتو جلأ من يةدعا يةتناظر هاتف مقابس

 نتالإنتر لاتكوتووبر بتقنية ملةالعا تفاالهو أنظمة عبر يالتقليد الفاكس سالإر عمد يكون ما اًغالب:تلميح
 تصحيح ضعو تعطيل وأ أبطأ فاكس عةسر مااستخد بجر الفاكسات، سالإر في مشاكل جهةامو حالة في. اًدومحد

 نةالملو الفاكسات سالإر يمكنك فلن ء،الأخطا تصحيح ضعو تشغيل قفتوأ اذإ ذلك، مع. للفاكس) ECM( ءالأخطا
.استقبالهاو

 عبر الفاكس بخدمات الخاص عمالد قسم جعافر ،نتالإنتر عبر الفاكس بعمليات مالقيا حول أسئلة يكلد كانت اذإ :
.إضافية مساعدة على للحصول المحلي الخدمات دومز وأ نتالإنتر
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يرالتقار اماستخد
 اًأيض يمكن. استقبالهو سالهبإر متقو فاكس لكل ًاًآلي التأكيد يرتقارو ءالأخطا يرتقار لطباعة الطابعة داإعد يمكنك
.طابعتك حول مفيدة منظا ماتمعلو يرالتقار هذه فرتو الحاجة، فقو اًيويد مالنظا يرتقار طباعة

 سالةر تظهر. استقبالهاو الفاكسات سالإر في مشكلة هناك كانت اذإ فقط يرتقر لطباعة اًاضيافتر الطابعة ضبط تم
.بنجاح سالهإر تم قد الفاكس كان اذإ ما إلى لتشير ملةمعا كل بعد التحكم حةلو ضعر شاشة على ةقصير ةلفتر تأكيد

 وأ التحكم حةلو من ةالمقدر الحبر ياتمستو فحص فيمكنك ء،ومقر غير الطباعة دةجو يرتقر كان اذإ:ملاحظة
.ةالمقدر الحبر ياتمستو فحص جعار مات،المعلو من يدللمز. HP مجنابر من

 استقبالك حالة في. فقط التخطيط اضلأغر تايرتقد الحبر ياتمستو بشأن تاالمؤشرو التنبيهات فرتو:ملاحظة
 في المحتملة تاالتأخير لتجنب يلةبد شةطوخر فيرتو الاعتبار بعين فخذ ،الحبر ىمستو انخفاض بشأن اًتنبيه

.مقبولة غير الطباعة دةجو تكون أن إلى شاتطوالخر الاستبد مكيلز لا. الطباعة

 من يدللمز. صحيحة يقةبطر كيبهاتر منو جيدة حالة في شاتطوالخرو الطباعة سوؤر أن من تأكد:ملاحظة
.شاتطوالخر مع ملالتعا جعار مات،المعلو

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

الفاكس تأكيد يرتقار طباعة●
الفاكس ءخطاأ يرتقار طباعة●
الفاكسات سجل ضعرو طباعة●
الفاكس سجل محو●
فاكس ملةمعا خرآ تفاصيل طباعة●
)Caller ID( المتصل يفتعر يرتقر طباعة●

المكالمات سجل ضعر●

كسالفا كيدتأ يرتقار طباعة
 .)سلالمر كسالفا( علي هو اضيالافتر داالإعد. استقباله وأ فاكس سالإر يتم عندما ماإ تأكيد يرتقر طباعة يمكنك

.استقباله وأ فاكس كل سالإر بعد التحكم حةلو على مختصر بشكل تأكيد سالةر تظهر التشغيل، يقافإ حالة في

كسالفا سالإر كيدتأ لتمكين
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. ادإعد المس.٢
. )كسالفا كيدتأ( Fax Confirmation المس ثم يرتقار المس.٣
.التالية تاالخيار حدأ يدلتحد المس.٤

.سالهبإر متقو فاكس لكل الفاكس تأكيد يرتقر بطباعة ميقو)كسالفا سالإر( تشغيل

On )Fax Receive) (تشغيل 
))كسالفا استقبال(

.باستقباله متقو فاكس لكل الفاكس تأكيد يرتقر بطباعة ميقو

 استقبالو سالإر تشغيل
Fax 

.استقبالهو سالهبإر متقو فاكس لكل الفاكس تأكيد يرتقر بطباعة ميقو

داالإعد هو اهذو. بنجاح الفاكسات استقبال وأ سالبإر مكقيا عند الفاكس تأكيد يرتقر طباعة عدمالتشغيل يقافإ  
.اضيالافتر
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يرالتقر في كسللفا ةصور لتضمين
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. ادإعد المس.٢
. )كسالفا كيدتأ( Fax Confirmation المس ثم يرتقار المس.٣
. Fax استقبالو سالإر تشغيل وأ )كسالفا سالإر( تشغيل بلمس قم.٤

.ةصور مع كسالفا كيدتأ المس.٥

كسالفا خطاءأ يرتقار طباعة
.استقباله وأ الفاكس سالإر ءثناأ خطأ ثوحد عند يرالتقر بطباعة اًآلي متقو بحيث الطابعة، تهيئة يمكنك

ًتلقائيا كسالفا خطاءأ يرتقار تطبع حيث الطابعة لضبط
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. ادإعد المس.٢
.كسالفا خطاءأ يرتقار المس ثم يرتقار المس.٣

.يلي مما حداو يدلتحد المس.٤

.اضيالافتر داالإعد هو اهذو. الفاكسات حدأ سالإر في خطأ ثوحد عند طباعته يتم)كسالفا سالإر( تشغيل

On )Fax Receive) (تشغيل 
))كسالفا استقبال(

.الفاكسات حدأ استلام في خطأ ثوحد عند طباعته يتم

 استقبالو سالإر تشغيل
Fax 

.الفاكسات حدأ في خطأ ثوحد عند طباعته يتم

.الفاكس خطأ يرتقار يأ بطباعة ميقو لاالتشغيل يقافإ

كساتالفا سجل ضعرو طباعة
.الطابعة خلال من سلةالمرو المستقبلة للفاكسات سجل طباعة يمكنك

الطابعة في التحكم حةلو خلال من كساتالفا سجل لطباعة
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. يرتقار المس ثم ادإعد المس.٢
. كسالفا يرتقار طباعة المس.٣
. كسفا ملةمعا 30 خرآ سجل المس.٤
.الطباعة ءلبد طباعة المس.٥

كسالفا سجل محو
.ةاكرالذ في نةالمخز الفاكسات كل اًأيض فيحذ الفاكس سجل مسح
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كسالفا سجل لمسح
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
.اتوأد المس ثم ادإعد المس.٢

.ةكراالذ/كسالفا سجلات مسح المس.٣

كسفا ملةمعا خرآ تفاصيل طباعة
 عدد الفاكس، قمر التفاصيل تتضمن. ثتحد فاكس ملةمعا خرآ تفاصيل بطباعة فاكس ملةمعا خرآ يرتقر ميقو

.الفاكس حالةو الصفحات

كسفا ملةمعا خرآ يرتقر لطباعة
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. يرتقار المس ثم ادإعد المس.٢
. كسالفا يرتقار طباعة المس.٣
.ملةمعا خرآ سجل المس.٤

.الطباعة ءلبد طباعة المس.٥

)Caller ID( المتصل يفتعر يرتقر طباعة
.المتصل قمر يفتعر خدمة فاكس مقارأ قائمة طباعة يمكنك

المتصل فّمعر ظاتمحفو يرتقر لطباعة
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
. يرتقار المس ثم ادإعد المس.٢
. كسالفا يرتقار طباعة المس.٣
.المتصل فّمعر يرتقر المس.٤

.الطباعة ءلبد طباعة المس.٥

المكالمات سجل ضعر
.الطابعة من تمت التي المكالمات بكافة قائمة ضعر يمكنك

.المكالمات سجل طباعة يمكنك لا:ملاحظة

المكالمات سجل ضلعر
. كسالفا المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو شاشة من.١
.الآن سالإر المس.٢

). الهاتف فترد(   المس.٣

. المكالمات سجل المس.٤
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الإضافية كسالفا اتادإعد
 لإكمال القسم اهذ في دةجوالمو تادشارالإ استخدم التشغيل، ءبد دليل في دةراالو تاالخطو جميع من ءالانتها بعد
.اًلاحق مهالاستخد التشغيل ءبد بدليل حتفظا. الفاكس داإعد
 أية ماباستخد بنجاح استقبالهاو الفاكسات سالإر من تتمكن بحيث الطابعة داإعد يقةطر تتعلم القسم؛ اهذ في

.الهاتف خط نفس على يكلد تكون قد خدماتو تاتجهيز

تاداإعد بعض ضبط في تكمساعد ضبغر) Windows مبنظا( الفاكس داإعد معالج مااستخد كذلك يمكنك:تلميح  
 خلال من تاوالأد هذه إلى صولالو يمكنك. الفاكس يسةوتر أسيةر ماتمعلوو دالر ضعو مثل عة،بسر مةالها الفاكس

.الفاكس داإعد لإكمال القسم اهذ في دةراالو تءااالإجر تبعا ت،اوالأد هذه تشغيلك بعد. للطابعة HP مجابر

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

)يةزاالمتو الهاتف أنظمة( الفاكس داإعد●

الفاكس داإعد ختبارا●

)يةازالمتو الهاتف أنظمة( كسالفا ادإعد
 تختلف. منطقتك/كبلد في المستخدم الهاتف منظا حدد استقبالها،و الفاكسات سالرلإ الطابعة داإعد في ءالبد قبل
:اًيزامتو وأ ًمتسلسلا يكلد الهاتف منظا كان اذإ ما باختلاف الفاكس داإعد تادشاإر
 الهاتف منظا في. اًتسلسلي هاتف منظا يكلد أن المحتمل فمن ول،الجد في منطقتك/كبلد ىتر تكن لم اذإ●

 على دالر ةجهزأو تفاالهوو دمالمو ةجهزأ( كةالمشتر الهاتف ةجهزأ في صلالمو عنو يسمح لا التسلسلي،
 صيلتو يتعين ذلك، من ًبدلا. بالطابعة الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ بالمنفذ دجوالمو صيلبالتو) المكالمات

.بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس ةالأجهز جميع

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

 الهاتف منظا في. يزاالمتو عالنو من هاتفك منظا يكون فقد ول،الجد في منطقتك/كبلد دجوو حالة في●
 الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ المنفذ ماباستخد الهاتف بخط كمشتر هاتف زجها صيلتو يمكنك ي،زاالمتو
.الطابعة من

 الهاتف بمأخذ سلكين من مكون هاتف سلك صيلبتو HP صيتو ،ٍزامتو هاتفي منظا يكلد كان اذإ:ملاحظة
.بالحائط دجوالمو

يازالمتو الهاتف منظا فيها مستخدُي طقمنا/انبلد
يلزاالبرالياأسترجنتينالأر
الصينشيلياكند
الهندناناليومبياكولو
الياباناأيرلندنيسياوإند
ياماليزاللاتينية يكامرأياكور

ابولندالفلبينالمكسيك
يةدالسعو العربية المملكةسياورتغاللبر

انتايوإسبانياةسنغافور
يلاوفنزيكيةالأمر المتحدة لاياتالوتايلاند
  مفيتنا
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.تفاالهو كةشر جعافر ،)يزامتو وأ متسلسل( يكلد دجوالمو الهاتف منظا عنو من ًامتأكد تكن لم اذإ

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

المكتب وأ للمنزل الصحيح الفاكس داإعد خترا●
)تيةصو مكالمات بلا( منفصل هاتف خط: أ الحالة●

DSL مع الطابعة داإعد: ب الحالة●

ISDN خط وأ PBX هاتف مبنظا الطابعة داإعد: ج الحالة●

الخط نفس على ةمميز نينر خدمة مع فاكس: د الحالة●
كمشتر فاكس/تصو خط: هـ الحالة●
تيصو يدبر مع كمشتر فاكس/تصو خط: و الحالة●
)تيةصو مكالمات ونبد( ترالكمبيو دممو مع كمشتر فاكس خط: ز الحالة●

ترالكمبيو دممو مع كمشتر فاكس/تصو خط: ح الحالة●
المكالمات على دالر آلة مع كمشتر فاكس/تصو خط: ط الحالة●
مكالمات على دالر آلةو ترالكمبيو دممو مع كمشتر فاكس/تصو خط: ر الحالة●
تيصو يدوبر الهاتفي للطلب تركمبيو طلب دممو مع فاكس/تصو كمشتر خط: ز الحالة●

المكتب وأ للمنزل الصحيح كسالفا ادإعد خترا
 خط نفس كتتشار التي) جدتو إن( الخدماتو ةالأجهز عاأنو فةمعر يجب بنجاح، استقبالهاو الفاكسات سالبإر مللقيا

 قد أنك كما بالطابعة، ًةمباشر المكتبية ةالأجهز بعض صيلتو إلى تحتاج قد لأنك ًماها اهذ يعد. الطابعة مع الهاتف
.بنجاح استقبالهاو الفاكسات سالإر من تتمكن أن قبل الفاكس تاداإعد بعض تغيير إلى تحتاج

.اًيزامتو وأ ًمتسلسلا بك الخاص تفاالهو منظا كان اذإ ما حدد.١
.)يةزاالمتو الهاتف أنظمة( الفاكس داإعد جعار مات،المعلو من يدللمز

.تسلسلي تفاهو منظا.أ

.2 ةالخطو إلى انتقل — يزاالمتو تفاالهو ملنظا بالنسبة.ب

.بك الخاص الفاكس خط كتشار التي الخدماتو ةالأجهز عةمجمو حدد.٢

●DSL :قميالر كالمشتر خط خدمة )DSL (بك الخاصة تصالاتالا كةشر خلال من) .يسمى قد DSL بـADSL 
.)منطقتك/كبلد في

●PBX :الخاصة الهاتف شبكة منظا )PBX.(

●ISDN :المدمجة للخدمات قميةالر الشبكة منظا )ISDN.(

 نينر جذنما اناقتر تصالاتالا كةشر خلال من المقدمة المميز نينالر خدمة تتيح: المميز نينالر خدمة●
.متعددة تفاهو مقابأر مختلفة

 الفاكس لمكالمات تستخدمه يالذ الهاتف قمر نفس على تيةالصو المكالمات تستقبل: تيةصو مكالمات●
.الطابعة في

 كانت اذإ. للطابعة الهاتفي الخط نفس على ترللكمبيو دممو زجها جديو: هاتفي باتصال تركمبيو دممو●
:هاتفي باتصال تركمبيو دممو تستخدم فأنت التالية، الأسئلة من يأ على نعم جابتكإ
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 يقطر عن ترالكمبيو مجابر تطبيقات منو إلى ًةمباشر استقبالهاو فاكسات سالبإر متقو هل–
الشبكي؟ الهاتفي صيلالتو

 صيلالتو يقطر عن ترالكمبيو زجها على نيوالإلكتر يدالبر سائلر استقبالو سالبإر متقو هل–
الشبكي؟ الهاتفي

الشبكي؟ الهاتفي صيلالتو يقطر عن ترالكمبيو زجها من نتبالإنتر تصالالا يمكنك هل–
 يالذ تهاذ الهاتف قمر تستعمل التيو تيةالصو المكالمات على دللر آلة: المكالمات على دالر آلة●

.الطابعة في الفاكس لمكالمات تستخدمه

 الهاتف قمر خلال منو تفاالهو كةشر يقطر عن تيالصو يدالبر خدمة في اكاشتر: تيالصو يدالبر خدمة●
.الطابعة في الفاكس لمكالمات تستخدمه يالذ تهاذ

 ابحث ثم. مكتبك وأ منزلك في داالإعد تناسب التي الخدماتو ةالأجهز عةمجمو باختيار قم التالي؛ ولالجد من.٣
.اللاحقة مالأقسا في حالة لكل ةبخطو ةخطو تادشاإر جدتو. به صىالمو الفاكس داإعد عن

 التي يقةالطر بنفس الطابعة دابإعد فقم القسم، اهذ في مكتبك وأ بمنزلك الخاص داالإعد دير لم اذإ:ملاحظة
 بالحائط دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم. يدالعا يالتناظر الهاتف دابإعد فيها متقو
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ بالمنفذ الآخر فالطرو

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

به صىالمو كسالفا ادإعدبك الخاص كسالفا خط كتشار التي ىالأخر ماتالخد وأ ةالأجهز
DSLPBXمةخد 

 نينالر
المميز

 مكالمات
تيةصو

 تركمبيو مدمو
هاتفي باتصال

 على دالر آلة
المكالمات

 مةخد
يدالبر  

تيالصو
 بلا( منفصل هاتف خط: أ الحالة       

)تيةصو مكالمات

 DSL مع الطابعة داإعد: ب الحالة      

 مبنظا الطابعة داإعد: ج الحالة      
 ISDN خط وأ PBX هاتف

 نينر خدمة مع فاكس: د الحالة      
الخط نفس على ةمميز

 فاكس/تصو خط: هـ الحالة      
كمشتر

 فاكس/تصو خط: و الحالة     
تيصو يدبر مع كمشتر

 مع كمشتر فاكس خط: ز الحالة      
 مكالمات ونبد( ترالكمبيو دممو
)تيةصو

 فاكس/تصو خط: ح الحالة     
ترالكمبيو دممو مع كمشتر

 فاكس/تصو خط: ط الحالة     
 على دالر آلة مع كمشتر

المكالمات
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به الموصى الفاكس إعدادبك الخاص الفاكس خط تشارك التي الأخرى الخدمات أو الأجهزة
DSLPBXخدمة 

 الرنين
المميز

 مكالمات
صوتية

 كمبيوتر مودم
هاتفي باتصال

 على الرد آلة
المكالمات

 خدمة
 البريد

الصوتي
 فاكس/تصو خط: ر الحالة    

 آلةو ترالكمبيو دممو مع كمشتر
مكالمات على دالر

/تصو كمشتر خط: ز الحالة    
 تركمبيو طلب دممو مع فاكس
تيصو يدوبر الهاتفي للطلب

)تيةصو مكالمات بلا( منفصل هاتف خط: أ الحالة

 الهاتف بخط متصلة ىخرأ ةجهزأ أية يكلد يكن ولم تية،صو مكالمات عليه تستلم لا مستقل هاتف خط يكلد كان اذإ
.القسم اهذ في ضحمو هو كما الطابعة دابإعد فقم ا،هذ

للطابعة خلفي منظر  ١-٤ شكل

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم2

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

المستقل كسالفا خط مع الطابعة ادلإعد
 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.١

.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

. التلقائي دالر داإعد بتشغيل قم.٢
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).نتانر( داإعد أقل إلى دللر ناتر داإعد بتغيير قم) يختيارا(.٣

.الفاكس عمل ختبرا.٤

 أتبد ذلك بعد.  دللر ناتر داإعد في بضبطها قمت التي ناتالر عدد بعد اًآلي دبالر الطابعة متقو الهاتف، يرن عندما
.الفاكس تستقبلو الفاكس سالإر آلة إلى الفاكس استقبال نغمات راإصد في الطابعة

DSL مع الطابعة ادإعد: ب الحالة

دةراالو تادشارالإ ماباستخد فقم بالطابعة، تامعد أية صلتو ولم تفاالهو كةشر يقطر عن DSL خدمة يكلد كانت اذإ  
 ةالإشار الةزبإ DSL شحمر ميقو. الطابعةو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس بين DSL شحمر صيللتو القسم اهذ في
 DSL يسمى قد. (الهاتف بخط صحيح بشكل تصالالا من الطابعة تتمكن بحيث الطابعة، مع خلاتتد قد التي قميةالر
.)منطقتك/كبلد في ADSL بـ

 اسطةبو استقبالهاو الفاكسات سالإر من تتمكن فلن ،DSL شحمر صيلبتو تقم ولم DSL خط يكلد كان اذإ:ملاحظة
.الطابعة

للطابعة خلفي منظر  ٢-٤ شكل

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.يكلد DSL خدمة فرمو قبل من السلكو) ADSL وأ( DSL شحمر فيرتو يتم2

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم3

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

٩٩ الفاكس   ٤ الفصل ARWW



DSL مع الطابعة ادلإعد

.DSL دومز من DSL شحمر على حصلا.١

 ءبالجز  يسمى يالذ بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم ،DSL شحبمر الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.٢
.الطابعة من الخلفي

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

 الفاكسات سالإر من تتمكن لا فقد الطابعة،و DSL شحمر بين صيلللتو دوالمز السلك تستخدم لم اذإ
 في وأ المنزل في يكلد جدتو قد التي الهاتف أسلاك عن يختلف اهذ الخاص الهاتف سلك إن. بنجاح استقبالهاو

.المكتب

.داالإعد اهذ متمالإ الهاتف أسلاك من يدالمز على الحصول مكيلز قد
.بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس DSL شحمر من إضافي هاتف سلك صيلبتو قم.٣

.الفاكس عمل ختبرا.٤

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

ISDN خط وأ PBX هاتف مبنظا الطابعة ادإعد: ج الحالة

:يلي بما مالقيا من فتأكد ،ISDN محول وأ PBX الهاتف منظا ماإ مااستخد حالة في

مالاستخد المحدد بالمنفذ الطابعة صيلبتو قم ،ISDN ملنظا فيطر محول/محول وأ PBX تستخدم كنت اذإ●  
 ذلك كان اذإ المنطقة،/للبلد الصحيح المحور عنو إلى فيالطر المحول ضبط من ا،ًأيض تأكد،. الهاتفو الفاكس
.اًممكن

 قد المثال، سبيل على. المعينة الهاتف ةلأجهز المنافذ ينتكو من تمكنك ISDN أنظمة بعض إن:ملاحظة
 مشاكل إلى ضالتعر عند. متعددة افلأهد اًخرأ اًمنفذو 3 عةالمجمو فاكس وأ للهاتف اًمنفذ خصصت قد تكون

 افلأهد المخصص المنفذ مااستخد ولفحا بك، الخاص ISDN لمحول هاتف/فاكس بمنفذ صيلالتو ءثناأ
).مماثل شيء وأ” multi-combi “عليه ًمكتوبا يكون قد( متعددة

".تشغيل يقافإ" إلى الانتظار ضعو في مكالمة ةميز نينر نغمة بضبط قم ،PBX الهاتف منظا مااستخد حالة في●

 يتم التيو الانتظار ضعو في للمكالمات نينر نغمة على يتحتو قميةالر PBX أنظمة من يدالعد إن:ملاحظة
 من تتمكن لا فلذلك الفاكس، سالإر ةالمنتظر المكالمات ناتر شتشو. "تشغيل" ضعو على ًاضياافتر ضبطها

 على للحصول PBX الهاتف منظا مع ةفرالمتو ثائقالو جعار. الطابعة خلال من استقبالها وأ الفاكسات سالإر
.الانتظار ضعو في للمكالمات نينالر نغمة تشغيل يقافإ حول تادشاإر

 قمبر تصالالا قبل جيخار خط على للحصول قمبالر تصالبالا قم ،PBX الهاتف منظا مااستخد حالة في●
.الفاكس

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد●

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

الخط نفس على ةمميز نينر مةخد مع كسفا: د الحالة
 هاتف مقارأ على الحصول لك يتيح ذلك فإن) تفاالهو كةشر خلال من( المميز نينالر خدمة في كًامشتر كنت اذإ

 اهذ في ضحالمو النحو على الطابعة دابإعد فقم مختلف، نينر جذنمو منها لكل حد،او هاتف خط على متعددة
.القسم
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للطابعة خلفي منظر  ٣-٤ شكل

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم2

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

المميز نينالر مةخد لتستعمل الطابعة ادلإعد
 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.١

.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

. التلقائي دالر داإعد بتشغيل قم.٢
 الخاص الفاكس قملر تفاالهو كةشر قبل من المخصص جذالنمو يلائم بحيث المميز نينالر داإعد بتغيير قم.٣

.بك

 نينالر ضبط عدم حالة في. نينالر جذنما جميع على دللر الطابعة ضبط تم اضي،افتر بشكل:ملاحظة
 من كلا على دبالر الطابعة مفتقو بك، الخاص الفاكس قملر المخصص نينالر جذنمو يلائم بحيث المميز

.اًأبد عليها دتر لا قد وأ الفاكس مكالماتو تيةالصو المكالمات
.المميز نينالر يدلتحد الطابعة تحكم حةلو في نينالر نمط كشف خاصية مااستخد اًأيض يمكن:تلميح

 المكالمة تلك إلى اًداستناو تسجله،و دةراالو المكالمات نينر قابل على الطابعة فتتعر ة،الميز هذه اسطةبو
 يدلمز. بك الخاصة تفاالهو كةشر قبل من الفاكس لمكالمات المخصص المميز نينالر قالب اًتلقائي ستحدد

.ةمميز نةلر دالر نينر يقةطر تغيير جعار مات،المعلو من
).نتانر( داإعد أقل إلى دللر ناتر داإعد بتغيير قم) يختيارا(.٤

.الفاكس عمل ختبرا.٥

 نينالر داإعد( يدهبتحد قمت يالذ نينالر جذنمو على يتحتو التي دةراالو المكالمات على الآلي دبالر الطابعة متقو
 الفاكس استقبال نغمات راإصد في الطابعة أتبد ذلك بعد).  دللر ناتر داإعد( تهاحدد التي ناتالر عدد بعد)  المميز

.الفاكس تستقبلو الفاكس سالإر آلة إلى

١٠١ الفاكس   ٤ الفصل ARWW



 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

كمشتر كسفا/صوت خط: هـ الحالة
ىخرأ مكتبية ةجهزأ أية يكلد يكن ولم الهاتف قمر نفس على الفاكس مكالماتو تيةالصو المكالمات تستقبل كنت اذإ  
.القسم اهذ في ضحمو هو كما الطابعة دابإعد فقم ا،هذ الهاتف خط على) تيصو يدبر وأ(

للطابعة خلفي منظر  ٤-٤ شكل

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم2

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

).يختيارا( هاتف3

كسالفا/للصوت كمشتر خط مع الطابعة ادلإعد
 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.١

.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

:يلي مما ًاحداو اعمل.٢

 عليه بالمكتو المنفذ من الأبيض القابس الةزبإ فقم ي،زاالمتو عالنو من الهاتف منظا يكلد جديو كان اذإ●
.المنفذ ابهذ الهاتف صيلبتو قم ثم الطابعة، من الخلفي ءالجز في 

 لها يالذ و الطابعة كابل فوق ًةمباشر الهاتف صيلتو يمكنك قد مسلسل، هاتف منظا مااستخد عند●
.بها فقمر. حائط مقبس

:ًياويد وأ ًتلقائيا ماإ به، المكالمات على الطابعة دتر فسو يالذ بالأسلو ختيارا الآن مكيلز.٣
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 وباستقبال دةراالو المكالمات كافة على دبالر مفستقو ،اًآلي مكالمات على دللر الطابعة داإعد حالة في●
 أن شككت اذإ الحالة، هذه في تالصوو الفاكس مكالمات بين التمييز للطابعة يمكن لا. الفاكسات
 على دتر بحيث الطابعة دالإعد. الطابعة عليها تجيب أن قبل عليها دالر فيجب تية؛صو مكالمة المكالمة

. التلقائي دالر داإعد بتشغيل قم ا،ًآلي المكالمات
 الفاكس مكالمات على ًشخصيا دللر ًاهزجا تكون أن فيجب ،اًيويد الفاكسات على دللر الطابعة داإعد عند●

ا،ًيويد المكالمات على دتر بحيث الطابعة دالإعد. الفاكسات استقبال من تتمكن لا الطابعة فإن إلاو دة،راالو  
. التلقائي دالر داإعد بإيقاف قم

.الفاكس عمل ختبرا.٤

 يالذ الفاكس زجها من فاكس نغمات سمعتو المكالمة على دبالر الطابعة مقيا قبل الهاتف سماعة التقطت اذإ
.اًيويد الفاكس مكالمة على دللر فستحتاج الفاكس، سالبإر ميقو

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

تيصو يدبر مع كمشتر كسفا/صوت خط: و الحالة
 يدبر خدمة في كذلك كًامشتر كنتو الهاتف قمر نفس على الفاكس مكالماتو تالصو مكالمات تستقبل كنت اذإ

.القسم اهذ في ضحمو هو كما الطابعة دابإعد فقم الهاتف؛ كةشر خلال من تيصو

 الهاتفي قمالر نفس على تيالصو يدالبر خدمة مااستخد عند اًآلي الفاكسات استقبال من تتمكن لن:ملاحظة
 تكون أن عليك يجب أنه ذلك يعنيو ا؛ًيويد الفاكسات استقبال عليك يجب. الفاكس مكالمات في تستخدمه يالذ
 كةبشر فاتصل ا،ًآلي الفاكسات استقبال ذلك من ًبدلا يدتر كنت اذإ. دةراالو الفاكس مكالمات على ًشخصيا دللر اًهزجا

.الفاكسات استقبالو سالرلإ مستقل هاتف خط على الحصول وأ ،المميز نينالر خدمة في اكللاشتر الهاتف

للطابعة خلفي منظر  ٥-٤ شكل

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم2

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

١٠٣ الفاكس   ٤ الفصل ARWW



تيالصو يدالبر لاستعمال الطابعة ادلإعد
 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.١

.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

. التلقائي دالر داإعد تشغيل بإيقاف قم.٢
.الفاكس عمل ختبرا.٣

 استقبال من تتمكن لن الطابعة فإن إلاو دة،راالو الفاكس مكالمات على بنفسك دتر لكي ًاجدامتو تكون أن يجب
.الخط بالتقاط تيالصو يدالبر ميقو أن قبل اًيويد الفاكس تشغيل ءبد عليك يجب. الفاكسات

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

)تيةصو مكالمات ونبد( ترالكمبيو مدمو مع كمشتر كسفا خط: ز الحالة

 ا،هذ الهاتف بخط متصل تركمبيو دممو كذلك يكلد كانو تية،صو مكالمات أية عليه تتلقى لا فاكس خط يكلد كان اذإ
.القسم اهذ في ضحمو هو كما الطابعة دابإعد فقم

 مع الهاتف خط الهاتفي ترالكمبيو دممو كيشار الهاتفي، ترالكمبيو تصاللا دممو تكبحوز كان اذإ:ملاحظة
سالرلإ الطابعة مااستخد يمكن لا المثال، سبيل على. حداو آن في الطابعةو دمالمو مااستخد يمكنك لا. الطابعة  

 صولالو وأ نيوالإلكتر يدالبر سالرلإ تربالكمبيو الخاص الهاتفي الطلب دممو مااستخد ءثناأ استقبالهاو الفاكسات
.نتالإنتر إلى

الهاتفي للاتصال تركمبيو دممو مع الطابعة داإعد●
DSL/ADSL تركمبيو دممو مع الطابعة داإعد●

الهاتفي للاتصال تركمبيو مدمو مع الطابعة ادإعد
 هذه تبعا ،تربالكمبيو الخاص الهاتفي الطلب دمولمو الفاكسات سالرلإ الهاتف خط نفس تستخدم كنت اذإ

.الطابعة داإعد لضبط التعليمات
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للطابعة خلفي منظر  ٦-٤ شكل

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم2

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

.دممو مع تركمبيو3

هاتفي باتصال تركمبيو مدمو مع الطابعة ادلإعد
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ المنفذ من الأبيض القابس الةزبإ قم.١

 الخاص الهاتفي تصالالا دممو( ترالكمبيو زجها خلف من صيلبالتو ميقو يالذ الهاتف سلك عن ابحث.٢
 في خلهدأو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس من الكبل افصل. بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس إلى) تربالكمبيو
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ المنفذ

 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.٣
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

 اهذ تشغيل بإيقاف فقم ا،ًآلي ترالكمبيو على الفاكسات استقبال إلى ًطامضبو بك الخاص دمالمو مجنابر كان اذإ.٤
.داالإعد

 الطابعة تتمكن فلا دم،المو مجنابر في للفاكسات الآلي الاستقبال داإعد تشغيل يقافإ عدم عند:ملاحظة
.الفاكسات استقبال من

. التلقائي دالر داإعد بتشغيل قم.٥
).نتانر( داإعد أقل إلى دللر ناتر داإعد بتغيير قم) يختيارا(.٦

.الفاكس عمل ختبرا.٧
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 أتبد ذلك بعد.  دللر ناتر داإعد في بضبطها قمت التي ناتالر عدد بعد اًآلي دبالر الطابعة متقو الهاتف، يرن عندما
.الفاكس تستقبلو الفاكس سالإر آلة إلى الفاكس استقبال نغمات راإصد في الطابعة

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

DSL/ADSL تركمبيو مدمو مع الطابعة ادإعد

.الفاكس تاداإعد لضبط التعليمات هذه تبعا الفاكسات، سالرلإ اهذ الهاتف خط تستخدمو DSL خط يكلد كان اذإ

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.ٍزامتو مقسم2
.DSL/ADSL شحمر3

 قم. الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ بالمنفذ الهاتف سلك من الآخر فالطر صيلبتو قم
.DSL/ADSL شحبمر السلك من الآخر فالطر صيلبتو

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

.تركمبيو4

.ترللكمبيو DSL/ADSL دممو5

 RJ-11 امنفذو ميةالأما الجهة في حداو RJ-11 منفذ يزاالمتو المقسم يتضمن. ٍزامتو مقسم ءاشر يجب:ملاحظة
 يشتمل يالذ اًيزامتو اًمقسم لاو اًتسلسلي اًمقسم لاو طالخطو ثنائي هاتف مقسم تستخدم لا. الخلفية الجهة في
.الخلفية الجهة في مقبسو ميةالأما الجهة في RJ-11 يمنفذ على

يةزاالمتو التقسيم حدةلو مثال  ٧-٤ شكل

ARWW الإضافية الفاكس إعدادات ١٠٦



DSL/ADSL تركمبيو مدمو مع الطابعة ادلإعد

.DSL خدمة دومز قبل من DSL شحمر على حصلا.١

 ءبالجز  يسمى يالذ بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم ،DSL شحبمر الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.٢
.الطابعة من الخلفي

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

.يزاالمتو بالمقسم DSL شحمر صل.٣
.يزاالمتو بالمقسم DSL يمدمو صل.٤
.الحائطي بالمقبس يزاالمتو المقسم صل.٥

.الفاكس ختبارا بتشغيل قم.٦

 أتبد ذلك بعد.  دللر ناتر داإعد في بضبطها قمت التي ناتالر عدد بعد اًآلي دبالر الطابعة متقو الهاتف، يرن عندما
.الفاكس تستقبلو الفاكس سالإر آلة إلى الفاكس استقبال نغمات راإصد في الطابعة

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

ترالكمبيو مدمو مع كمشتر كسفا/صوت خط: ح الحالة
 أن قبل. ترالكمبيو في جدتو التي الهاتف منافذ لعدد اًداستنا ،ترالكمبيو مع الطابعة دالإعد مختلفتان يقتانطر هناك
.ينمنفذ وأ حداو هاتف منفذ يتضمن هل ىلتر ترالكمبيو افحص أ،تبد

هاتفي باتصال تركمبيو دممو مع كمشتر فاكس/تصو خط●
DSL/ADSL تركمبيو دممو مع كمشتر فاكس/تصو خط●

هاتفي باتصال تركمبيو مدمو مع كمشتر كسفا/صوت خط
 لضبط التعليمات اهذ استخدم الهاتفين، المكالماتو الفاكس لمكالمات بك الخاص الهاتف خط تستخدم كنت اذإ

.بك الخاص الفاكس تاداإعد

 أن قبل. ترالكمبيو في جدتو التي الهاتف منافذ لعدد اًداستنا ،ترالكمبيو مع الطابعة دالإعد مختلفتان يقتانطر هناك
.ينمنفذ وأ حداو هاتف منفذ يتضمن هل ىلتر ترالكمبيو افحص أ،تبد

 يطلق يالذو( ٍزامتو مقسم ءاشر إلى ستحتاج فقط، حداو هاتف منفذ على ترالكمبيو ءاحتوا حالة في:ملاحظة
 ءالجز في حداو RJ-11 منفذ على يةزاالمتو التقسيم حدةو يتحتو. (سمالر في ضحمو هو كما ،)صلةو كذلك عليه
 لاو تسلسلي مقسم لاو طالخطو ثنائي لهاتف التقسيم حدةو تستخدم لا. الخلفي ءالجز في RJ-11 يمنفذو ميالأما

).الخلفية الجهة في مقبسو ميةالأما الجهة في RJ-11 امنفذ به زامتو مقسم

يةزاالمتو التقسيم حدةلو مثال  ٨-٤ شكل
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للطابعة خلفي منظر  ٩-٤ شكل

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.ٍزامتو مقسم2
.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم3

.دممو مع تركمبيو4

.هاتف5

الهاتف يمنفذ مع ترالكمبيو جهاز مثل الهاتف خط نفس على الطابعة ادلإعد
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ المنفذ من الأبيض القابس الةزبإ قم.١

 إلى) تربالكمبيو الخاص هاتفي طلب دممو( ترللكمبيو الخلفي ءالجز من يتصل يالذ الهاتف سلك عن ابحث.٢
 يالذ المنفذ في خلهدأو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس من الكبل افصل. بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى

.هاتفي باتصال تركمبيو دممو من الخلفية الجهة في) جمخر( "OUT" بمنفذ هاتف صيلبتو قم.٣

 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.٤
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

 اهذ تشغيل بإيقاف فقم ا،ًآلي ترالكمبيو على الفاكسات استقبال إلى ًطامضبو بك الخاص دمالمو مجنابر كان اذإ.٥
.داالإعد

 الطابعة تتمكن فلا دم،المو مجنابر في للفاكسات الآلي الاستقبال داإعد تشغيل يقافإ عدم عند:ملاحظة
.الفاكسات استقبال من
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:ًياويد وأ ًتلقائيا ماإ به، المكالمات على الطابعة دتر فسو يالذ بالأسلو ختيارا الآن مكيلز.٦
 وباستقبال دةراالو المكالمات جميع على دبالر مفستقو ،اًآلي مكالمات على دللر الطابعة داإعد حالة في●

اذإ الحالة؛ هذه في تيةالصو المكالماتو الفاكس مكالمات بين التمييز من الطابعة تتمكن لا. الفاكسات  
 .عليها الطابعة دتر أن قبل عليها دالر عليك يجب فإنه تية،صو مكالمة عن ةعبار المكالمة أن تشك كنت
. التلقائي دالر داإعد بتشغيل قم ا،ًآلي المكالمات على دتر بحيث الطابعة دالإعد

 الفاكس مكالمات على ًشخصيا دللر ًاهزجا تكون أن فيجب ،اًيويد الفاكسات على دللر الطابعة داإعد عند●
ا،ًيويد المكالمات على دتر بحيث الطابعة دالإعد. الفاكسات استقبال من تتمكن لا الطابعة فإن إلاو دة،راالو  
. التلقائي دالر داإعد بإيقاف قم

.الفاكس ختبارا بتشغيل قم.٧

 يالذ الفاكس زجها من فاكس نغمات سمعتو المكالمة على دبالر الطابعة مقيا قبل الهاتف سماعة التقطت اذإ
.اًيويد الفاكس مكالمة على دللر فستحتاج الفاكس، سالبإر ميقو

 هذه تبعا ،ترالكمبيو طلب يمدولمو الهاتفية المكالمات ءاجرإو الفاكسات سالرلإ الهاتف خط تستخدم كنت اذإ
.الفاكس تاداإعد لضبط التعليمات

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

DSL/ADSL تركمبيو مدمو مع كمشتر كسفا/صوت خط

DSL/ADSL يمدمو على ييحتو بك الخاص ترالكمبيو زجها كان اذإ التعليمات هذه تبعا

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.ٍزامتو مقسم2
.DSL/ADSL شحمر3
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.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم4

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

.DSL/ADSL دممو5

.تركمبيو6

.هاتف7

 RJ-11 امنفذو ميةالأما الجهة في حداو RJ-11 منفذ يزاالمتو المقسم يتضمن. ٍزامتو مقسم ءاشر يجب:ملاحظة
 امنفذ به زامتو مقسم لاو تسلسلي مقسم لاو طالخطو ثنائي لهاتف التقسيم حدةو تستخدم لا. الخلفية الجهة في

RJ-11 الخلفية الجهة في مقبسو ميةالأما الجهة في.

يةزاالمتو التقسيم حدةلو مثال  ١٠-٤ شكل

DSL/ADSL تركمبيو مدمو مع الطابعة ادلإعد

.DSL خدمة دومز قبل من DSL شحمر على حصلا.١

 مع الهاتف قمر نفس في كتشترو المكتب/ المنزل من ىخرأ ءاجزأ يأ في دةجوالمو الهاتف ةجهزأ:ملاحظة
.المكالمات ءاجرإ عند ءضاالضو يدلتفا إضافية DSL شحاتبمر صيلهاتو إلى تحتاج فسو DSL خدمة

 ءبالجز  يسمى يالذ بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم ،DSL شحبمر الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.٢
.الطابعة من الخلفي

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

 ءالجز في  عليه بالمكتو المنفذ من الأبيض القابس زلفأ ي،زاالمتو عالنو من يكلد الهاتف منظا كان اذإ.٣
.المنفذ ابهذ الهاتف لّصو ثم الطابعة، من الخلفي

.يزاالمتو بالمقسم DSL شحمر صل.٤
.يزاالمتو بالمقسم DSL يمدمو صل.٥
.الحائطي بالمقبس يزاالمتو المقسم صل.٦

.الفاكس ختبارا بتشغيل قم.٧

 أتبد ذلك بعد.  دللر ناتر داإعد في بضبطها قمت التي ناتالر عدد بعد اًآلي دبالر الطابعة متقو الهاتف، يرن عندما
.الفاكس تستقبلو الفاكس سالإر آلة إلى الفاكس استقبال نغمات راإصد في الطابعة

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

المكالمات على دالر آلة مع كمشتر كسفا/صوت خط: ط الحالة
 على در آلة كذلك يكلد كانو الهاتف قمر نفس على الفاكس مكالماتو تيةالصو المكالمات تستقبل كنت اذإ

.القسم اهذ في ضحمو هو كما الطابعة دابإعد فقم ا،هذ الهاتف قمر على تيةالصو المكالمات
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للطابعة خلفي منظر  ١١-٤ شكل

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم2

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

.المكالمات على دالر زجها3

).يختيارا( هاتف4

المكالمات على دالر جهاز مع كسالفا مكالمات/تيةالصو للمكالمات كمشتر خط مع الطابعة ادلإعد
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ المنفذ من الأبيض القابس الةزبإ قم.١

 يسمى يالذ بالمنفذ صيلهاوبتو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس من المكالمات على دالر آلة بفصل قم.٢
.الطابعة من الخلفي ءبالجز

 من الفاكس نغمات تسجيل يتم فقد بالطابعة؛ ًةمباشر المكالمات على دالر آلة صيلتو عدم عند:ملاحظة
.بالطابعة الفاكسات استقبال على اًدرقا تكون لا قدو د،الر آلة على الفاكس سالإر آلة

 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.٣
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

 حتكار جلأ من يستحسن فقد مدمج، بهاتف دةومز بك الخاصة المكالمات على دالر آلة تكن لم اذإ) يختيارا(.٤
).جمخر" (OUT" منفذ في المكالمات على دالر آلة ةخربمؤ الهاتف صيلتو

ٍزامتو مقسم ءاشر يمكنك فإنه جي،خار هاتف صيلبتو المكالمات على دالر زجها لك يسمح لم اذإ:ملاحظة  
 في الهاتفو المكالمات على دالر زجها من كل صيللتو) صلةالو اسم كذلك عليها يطلق يالذو( مهااستخدو

.صيلاتالتو لهذه يةدالعا الهاتف أسلاك مااستخد يمكن. الطابعة

. التلقائي دالر داإعد بتشغيل قم.٥
.منخفض ناتر عدد بعد دالر إلى المكالمات على دالر آلة بضبط قم.٦

١١١ الفاكس   ٤ الفصل ARWW



 يختلف. (طابعتك قبل من المعتمد ناتالر عدد من الأقصى الحد إلى الطابعة في دللر ناتر داإعد بتغيير قم.٧
).المنطقة/البلد باختلاف ناتالر لعدد الأقصى الحد

.الفاكس ختبارا بتشغيل قم.٨

 سالةر بتشغيل متقو ثم يده،بتحد قمت يالذ ناتالر عدد بعد دبالر المكالمات على دالر زجها ميقو هاتفك يرن عندما
 نغمات عن الكشف حالة في. فاكس لنغمات" ًإنصاتا" ء،ثناالأ هذه في المكالمة الطابعة اقبتر. المسجلة التهنئة
 الفاكس، نغمات دجوو عدم حالة في الفاكس؛ تستقبلو فاكس استقبال نغمات الطابعة سلستر دة،راو فاكس
.تيةصو سالةر تسجيل المكالمات على دالر زلجها يمكنو الخط اقبةمر عن الطابعة قفستتو

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

مكالمات على دالر آلةو ترالكمبيو مدمو مع كمشتر كسفا/صوت خط: ر الحالة
 متصلين در آلةو تركمبيو دممو كذلك يكلد كانو الهاتف قمر نفس على الفاكسو تيةالصو المكالمات تستلم كنت اذإ

.القسم اهذ في ضحالمو النحو على بك الخاصة الطابعة دابإعد فقم ا،هذ الهاتف بخط

 الهاتفي الطلب دممو كةمشار بسبب قتالو نفس في الطابعةو دمالمو من كلا مااستخد يمكنك لا:ملاحظة
 الفاكسات سالرلإ الطابعة مااستخد يمكن لا المثال، سبيل على. الهاتف خط لنفس الطابعةو تربالكمبيو الخاص

 إلى صولالو وأ نيوالإلكتر يدالبر سالرلإ تربالكمبيو الخاص الهاتفي الطلب دممو مااستخد ءثناأ استقبالهاو
.نتالإنتر

مكالمات على دالر آلةو هاتفي باتصال تركمبيو دممو مع كمشتر فاكس/تصو خط●
مكالمات على دالر آلةو DSL/ADSL تركمبيو دممو مع كمشتر فاكس/تصو خط●

مكالمات على دالر آلةو هاتفي باتصال تركمبيو مدمو مع كمشتر كسفا/صوت خط
 أن قبل. ترالكمبيو في جدتو التي الهاتف منافذ لعدد اًداستنا ،ترالكمبيو مع الطابعة دالإعد مختلفتان يقتانطر هناك
.ينمنفذ وأ حداو هاتف منفذ يتضمن هل ىلتر ترالكمبيو افحص أ،تبد

 يطلق يالذو( ٍزامتو مقسم ءاشر إلى ستحتاج فقط، حداو هاتف منفذ على ترالكمبيو ءاحتوا حالة في:ملاحظة
 ءالجز في حداو RJ-11 منفذ على يةزاالمتو التقسيم حدةو يتحتو. (سمالر في ضحمو هو كما ،)صلةو كذلك عليه
 لاو تسلسلي مقسم لاو طالخطو ثنائي لهاتف التقسيم حدةو تستخدم لا. الخلفي ءالجز في RJ-11 يمنفذو ميالأما

).الخلفية الجهة في مقبسو ميةالأما الجهة في RJ-11 امنفذ به زامتو مقسم

يةزاالمتو التقسيم حدةلو مثال  ١٢-٤ شكل
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للطابعة خلفي منظر  ١٣-٤ شكل

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.بك الخاص ترالكمبيو زجها على" IN" هاتف منفذ2

.بك الخاص ترالكمبيو زجها على" OUT" هاتف منفذ3

).يختيارا( هاتف4

.المكالمات على دالر زجها5

.دممو مع تركمبيو6

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم7

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

الهاتف يمنفذ مع ترالكمبيو جهاز مثل الهاتف خط نفس على الطابعة ادلإعد
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ المنفذ من الأبيض القابس الةزبإ قم.١

 إلى) تربالكمبيو الخاص هاتفي طلب دممو( ترللكمبيو الخلفي ءالجز من يتصل يالذ الهاتف سلك عن ابحث.٢
 يالذ المنفذ في خلهدأو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس من الكبل افصل. بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى

 الجهة في "OUT" بمنفذ صيلهتوو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس عن المكالمات على دالر آلة بفصل قم.٣
)..الهاتفي بالطلب ترالكمبيو دممو( ترالكمبيو من الخلفية

 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.٤
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

 حتكار جلأ من يستحسن فقد مدمج، بهاتف دةومز بك الخاصة المكالمات على دالر آلة تكن لم اذإ) يختيارا(.٥
).جمخر" (OUT" منفذ في المكالمات على دالر آلة ةخربمؤ الهاتف صيلتو

١١٣ الفاكس   ٤ الفصل ARWW



ٍزامتو مقسم ءاشر يمكنك فإنه جي،خار هاتف صيلبتو المكالمات على دالر زجها لك يسمح لم اذإ:ملاحظة  
 في الهاتفو المكالمات على دالر زجها من كل صيللتو) صلةالو اسم كذلك عليها يطلق يالذو( مهااستخدو

.صيلاتالتو لهذه يةدالعا الهاتف أسلاك مااستخد يمكن. الطابعة

 اهذ تشغيل بإيقاف فقم ا،ًآلي ترالكمبيو على الفاكسات استقبال إلى ًطامضبو بك الخاص دمالمو مجنابر كان اذإ.٦
.داالإعد

 الطابعة تتمكن فلا دم،المو مجنابر في للفاكسات الآلي الاستقبال داإعد تشغيل يقافإ عدم عند:ملاحظة
.الفاكسات استقبال من

. التلقائي دالر داإعد بتشغيل قم.٧
.منخفض ناتر عدد بعد دالر إلى المكالمات على دالر آلة بضبط قم.٨

 يختلف. (المنتج قبل من المعتمد ناتللر الأقصى العدد إلى الطابعة في دللر ناتر داالإعد دللر ناتر بتغيير قم.٩
).المنطقة/البلد باختلاف ناتالر لعدد الأقصى الحد

.الفاكس ختبارا بتشغيل قم.١٠

 سالةر بتشغيل متقو ثم يده،بتحد قمت يالذ ناتالر عدد بعد دبالر المكالمات على دالر زجها ميقو هاتفك يرن عندما
 نغمات عن الكشف حالة في. فاكس لنغمات" ًإنصاتا" ء،ثناالأ هذه في المكالمة الطابعة اقبتر. المسجلة التهنئة
 الفاكس، نغمات دجوو عدم حالة في الفاكس؛ تستقبلو فاكس استقبال نغمات الطابعة سلستر دة،راو فاكس
.تيةصو سالةر تسجيل المكالمات على دالر زلجها يمكنو الخط اقبةمر عن الطابعة قفستتو

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

مكالمات على دالر آلةو DSL/ADSL تركمبيو مدمو مع كمشتر كسفا/صوت خط

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1
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.ٍزامتو مقسم2
.DSL/ADSL شحمر3

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم4

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

.DSL/ADSL دممو5

.تركمبيو6

.المكالمات على دالر زجها7

).يختيارا( هاتف8

 RJ-11 امنفذو ميةالأما الجهة في حداو RJ-11 منفذ يزاالمتو المقسم يتضمن. ٍزامتو مقسم ءاشر يجب:ملاحظة
 امنفذ به زامتو مقسم لاو تسلسلي مقسم لاو طالخطو ثنائي لهاتف التقسيم حدةو تستخدم لا. الخلفية الجهة في

RJ-11 الخلفية الجهة في مقبسو ميةالأما الجهة في.

يةزاالمتو التقسيم حدةلو مثال  ١٤-٤ شكل

DSL/ADSL تركمبيو مدمو مع الطابعة ادلإعد

.DSL/ADSL خدمة دومز قبل من DSL/ADSL شحمر على حصلا.١

 مع الهاتف قمر نفس في كتشترو المكتب/  المنزل من ىخرأ ءاجزأ يأ في دةجوالمو الهاتف ةجهزأ:ملاحظة
ءاجرإ عند ءضاالضو عسما يدلتفا ى،خرأ DSL/ADSL شحاتبمر صيلهاتو إلى تحتاج DSL/ADSL خدمة  

.المكالمات

 يسمى يالذ بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم ،DSL/ADSL شحبمر الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.٢
.الطابعة من الخلفي ءبالجز

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

.بالمقسم DSL/ADSL شحمر صل.٣

 ءبالجز  يسمى يالذ بالمنفذ صلهوو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس من المكالمات على دالر زجها افصل.٤
.الطابعة من الخلفي

 من الفاكس نغمات تسجيل يتم فقد بالطابعة؛ ًةمباشر المكالمات على دالر آلة صيلتو عدم عند:ملاحظة
.بالطابعة الفاكسات استقبال على اًدرقا تكون لا قدو د،الر آلة على الفاكس سالإر آلة

.يزاالمتو بالمقسم DSL يمدمو صل.٥
.الحائطي بالمقبس يزاالمتو المقسم صل.٦

.منخفض ناتر عدد بعد دالر إلى المكالمات على دالر آلة بضبط قم.٧

.طابعتك قبل من المعتمد ناتالر عدد من الأقصى الحد إلى الطابعة في دللر ناتر داإعد بتغيير قم.٨

.المنطقة/البلد حسب ناتللر الأقصى العدد يختلف:ملاحظة

.الفاكس ختبارا بتشغيل قم.٩
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 سالةر بتشغيل متقو ثم يده،بتحد قمت يالذ ناتالر عدد بعد دبالر المكالمات على دالر زجها ميقو هاتفك يرن عندما
 نغمات عن الكشف حالة في. فاكس لنغمات" ًإنصاتا" ء،ثناالأ هذه في المكالمة الطابعة اقبتر. المسجلة حيبالتر

 الفاكس، نغمات دجوو عدم حالة في الفاكس؛ تستقبلو فاكس استقبال نغمات الطابعة سلستر دة،راو فاكس
.تيةصو سالةر تسجيل المكالمات على دالر زلجها يمكنو الخط اقبةمر عن الطابعة قفستتو

 التعليمات هذه تبعا ،DSL يمدولمو الهاتفية المكالمات ءاجرإو الفاكسات سالرلإ الهاتف خط نفس تستخدم كنت اذإ
.الفاكس تاداإعد لضبط

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

تيصو يدوبر الهاتفي للطلب تركمبيو طلب مدمو مع كسفا/صوت كمشتر خط: ز الحالة
 تركمبيو دممو تستخدمو الهاتف، قمر نفس على الفاكس مكالماتو تيةالصو المكالمات من كلا تستقبل كنت اذإ

 فقم الهاتف، كةشر خلال من تيالصو يدالبر خدمة في كذلك كًامشتر كنتو الهاتف خط نفس على هاتفي باتصال
.القسم اهذ في ضحالمو النحو على الطابعة دابإعد

 يالذ الهاتفي قمالر نفس على تيالصو يدالبر خدمة مااستخد عند اًآلي الفاكسات استقبال من تتمكن لا:ملاحظة
 دللر ًاجدامتو تكون أن يجب أنه يعني اهذو ا؛ًيويد الفاكسات استقبال عليك يجب. الفاكس مكالمات في تستخدمه
تفاالهو كةبشر فاتصل ا،ًآلي الفاكسات استقبال ذلك من ًبدلا يدتر كنت اذإ. دةراالو الفاكس مكالمات على بنفسك  
.الفاكسات استقبالو سالرلإ مستقل هاتف خط على الحصول وأ ،المميز نينالر خدمة في اكللاشتر

 الخاص الهاتفي الطلب دممو كةمشار بسبب قتالو نفس في الطابعةو دمالمو من كلا مااستخد يمكنك لا
 استقبالهاو الفاكسات سالرلإ الطابعة مااستخد يمكن لا المثال، سبيل على. الهاتف خط لنفس الطابعةو تربالكمبيو

.نتالإنتر إلى صولللو وأ نيوالإلكتر يدالبر سالرلإ هاتفي باتصال تركمبيو دممو مااستخد عند

 أن قبل. ترالكمبيو في جدتو التي الهاتف منافذ لعدد اًداستنا ،ترالكمبيو مع الطابعة دالإعد مختلفتان يقتانطر هناك
.ينمنفذ وأ حداو هاتف منفذ يتضمن هل ىلتر ترالكمبيو افحص أ،تبد

 عليه يطلق يالذو( ٍزامتو مقسم ءاشر إلى ستحتاج فقط، حداو هاتف منفذ على ترالكمبيو ءاحتوا حالة في●
 ءالجز في حداو RJ-11 منفذ على يةزاالمتو التقسيم حدةو يتحتو. (سمالر في ضحمو هو كما ،)صلةو كذلك
 مقسم لاو طالخطو ثنائي لهاتف التقسيم حدةو تستخدم لا. الخلفي ءالجز في RJ-11 يمنفذو ميالأما

).الخلفية الجهة في مقبسو ميةالأما الجهة في RJ-11 امنفذ به زامتو مقسم لاو تسلسلي

يةزاالمتو التقسيم حدةلو مثال  ١٥-٤ شكل

.يلي كما الطابعة دابإعد فقم هاتف؛ يمنفذ على ترالكمبيو ءاحتوا حالة في●
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للطابعة خلفي منظر  ١٦-٤ شكل

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم2

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد

.دممو مع تركمبيو3

.هاتف4

الهاتف يمنفذ مع ترالكمبيو جهاز مثل الهاتف خط نفس على الطابعة ادلإعد
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ المنفذ من الأبيض القابس الةزبإ قم.١

 إلى) تربالكمبيو الخاص هاتفي طلب دممو( ترللكمبيو الخلفي ءالجز من يتصل يالذ الهاتف سلك عن ابحث.٢
 يالذ المنفذ في خلهدأو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس من الكبل افصل. بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى

.هاتفي باتصال تركمبيو دممو من الخلفية الجهة في) جمخر( "OUT" بمنفذ هاتف صيلبتو قم.٣

 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.٤
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

.منطقتك/كلبلد المناسب لّبالمحو الهاتف سلك صيلتو إلى تحتاج قد:ملاحظة

 اهذ تشغيل بإيقاف فقم ا،ًآلي ترالكمبيو على الفاكسات استقبال إلى ًطامضبو بك الخاص دمالمو مجنابر كان اذإ.٥
.داالإعد

 الطابعة تتمكن فلا دم،المو مجنابر في للفاكسات الآلي الاستقبال داإعد تشغيل يقافإ عدم عند:ملاحظة
.الفاكسات استقبال من

. التلقائي دالر داإعد تشغيل بإيقاف قم.٦
.الفاكس ختبارا بتشغيل قم.٧
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 استقبال من تتمكن لن الطابعة فإن إلاو دة،راالو الفاكس مكالمات على بنفسك دتر لكي ًاجدامتو تكون أن يجب
.الفاكسات

 كيلبالو وأ بك الخاص المحلي الخدمة فربمو فاتصل ية،الاختيار تاالمعد مع الطابعة داإعد في مشاكل جهتاو اذإ
.إضافية مساعدة على للحصول

كسالفا ادإعد ختبارا
 .استقبالهاو الفاكسات وأ سالإر جلأ من دهاإعد صحة من وللتأكد الطابعة حالة لفحص الفاكس داإعد ختبارا يمكنك

:بالتالي الاختبار ميقو. استقبالهاو الفاكسات سالرلإ الطابعة داإعد من ءالانتها بعد الاختبار اهذ ءابإجر قم

الفاكس ةجهزأ فحص●
بالطابعة الصحيح الهاتف سلك صيلتو من التحقق●
الصحيح بالمنفذ الهاتف سلك صيلتو من التحقق●
قمالر طلب نغمة عن البحث●
نشط هاتف خط عن البحث●
بك الخاص الهاتف خط صيلتو حالة ختبارا●

 إصلاح حول ماتمعلو على للحصول يرالتقر جعةابمر قم ،الاختبار فشل عند. الاختبار بنتائج اًيرتقر الطابعة تطبع
.الاختبار تشغيل دةإعاو المشكلة

للطابعة التحكم حةلو خلال من كسالفا ادإعد ختبارلا
.مكتبك وأ بمنزلك الخاصة داالإعد تادشارلإ اًفقو استقبالهاو الفاكسات سالرلإ الطابعة دابإعد قم.١

.الاختبار ءبد قبل خالالإد جدر في ملكا بحجم قور تحميلو الطباعة شاتطوخر كيبتر من تأكد.٢

). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس الشاشة، أعلى من.٣

. )كسالفا ادإعد( Fax Setup المس.٤
.كسالفا ختبارا تشغيل المس ثم ، اتوالأد المس.٥

.اًيرتقر تطبعو ضالعر شاشة على الاختبار حالة ضبعر الطابعة متقو
.يرالتقر جعةابمر قم.٦

 الفاكس تاداإعد بفحص فقم استقبالها،و الفاكسات سالإر في مشاكل جهاتو زلت ماو الاختبار نجح اذإ●
 يسبب قد للفاكس صحيح غير وأ غفار داإعد إن. تاداالإعد صحة من للتحقق يرالتقر في جةالمدر

.استقبالهاو الفاكسات سالإر في المشاكل

 التي المشاكل تصليح كيفية عن ماتمعلو على للحصول يرالتقر جعةابمر قم ،الاختبار فشل حالة في●
.عليها العثور تم
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يبالو ماتخد٥

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

يب؟الو خدمات هي ما●
يبالو خدمات داإعد●
يبالو خدمات مااستخد●
يبالو خدمات الةإز●

١١٩ الويب خدمات   ٥ الفصل ARWW



يب؟الو ماتخد هي ما
ت،االمستند على الحصولو ،نتللإنتر صولالو عةسر في تكمساعد يمكنها يبالو عمتد ةمبتكر لًاحلو الطابعة تقدم  

.الإطلاق على تركمبيو ونوبد مشاكل، أقلو عأسر بشكل طباعتهاو

 لا). لاسلكي باتصال وأ نتثرإ بكابل ءاسو( نتبالإنتر الطابعة صيلتو يجب هذه؛ يبالو تاميز مالاستخد :ملاحظة
.USB كابل اسطةبو متصلة الطابعة كانت اذإ هذه نتالإنتر تاميز مااستخد يمكنك

HP ePrint 

 في ذلكو عليها HP ePrint تمكين تم التي طابعتك من الطباعة لك تتيح HP من مجانية خدمة  HP ePrint تعد●
نيوالإلكتر يدالبر انعنو إلى نيةوإلكتر سالةر سالإر عن ةعبار لأنه بسيط الأمرو. الأماكن جميع منو قتو يأ  

 مجابر وأ تشغيل مجابر إلى تحتاج ولن. طابعتك في يبالو خدمات تمكين عند تلقته التيو للطابعة المخصص
ءاجرإ اًأيض سعكبو سيكون ني،والإلكتر يدالبر عبر سالةر سالإر سعكبو كان فإن. بذلك مللقيا ىخرأ خاصة  

. HP ePrint ماباستخد كنت حيثما الطباعة
)المناطق/انالبلد بعض في فرمتو غير يكون قد(  HP Connected في حساب تسجيل يمكنك:ملاحظة

.ePrint تاداإعد ينلتكو إليه خولالد تسجيلو

/انالبلد بعض في فرمتو غير يكون قد( HP Connected على حساب على للحصول بالتسجيل متقو أن دبمجر
 يمكنهم ينالذ الأشخاص في التحكمو يكلد HP ePrint انعنو لتخصيص خولالد تسجيل يمكنك ،)المناطق

. HP ePrint بشأن المساعدة على الحصولو لطابعتك، HP ePrint نيوالإلكتر يدالبر انعنو

الطباعة تطبيقات
 كما ،يبالو على قمير شكل في ينهاتخزو اًئيضو تاالمستند مسح يمكنك الطباعة، تطبيقات ماباستخد●

.تءااالإجر من يدبالمز مالقياو كتهمشارو ىالمحتو إلى صولالو يمكنك
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يبالو ماتخد ادإعد
.لاسلكي تصالا وأ نتيثرإ تصالا ماإ ماباستخد نتبالإنتر متصل أنك من تأكد ،يبالو خدمات داإعد يمكنك أن قبل

:التالية قالطر أية تبعا ،‘يبالو خدمات’ دالإعد

.بالطابعة الخاصة التحكم حةلو امباستخد يبالو ماتخد ادإعد

 ). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس الشاشة، أعلى من.١

 . يبالو ماتخد ادإعد المس.٢
.تمكينهاو يبالو خدمات مااستخد طوشر لقبول قبول المس.٣

 .اًتلقائي المنتج يثاتتحد دجوو من بالتحقق للطابعة للسماح OK المس ،تظهر التي الشاشة من.٤
 فاتبع كيل،للو تاداإعد تستخدم يكلد الشبكة كانت اذإو كيلالو تاداإعد خالدبإ مطالبتك تمت اذإ:ملاحظة

 فاتصل كيل،الو تفاصيل على العثور من تتمكن لم اذإ. كيلو ملقم دالإعد الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ
.الشبكة لك أعد يالذ بالشخص وأ الشبكة ولبمسؤ

 .تاالخيار حدأ حدد ،الطابعة يثتحد اتخيار شاشة ضعر حالة في.٥
 صفحة في دةراالو التعليمات تبعا. ماتمعلو صفحة بطباعة متقو فإنها دم،بالخا متصلة الطابعة تكون عندما.٦

.داالإعد عملية من ءللانتها ماتالمعلو

نّالمضم يبو ملقم اًممستخد يبالو ماتخد ادإعد
.المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو من يدللمز. EWS نّالمضم يبالو ملقم افتح.١

. يبالو ماتخد يبالتبو علامة انقر.٢
 على ةهرالظا تادشارالإ تبعاو متابعة على انقر ثم ، ادإعد على انقر ، يبالو ماتخد اتادإعد قسم في.٣

 .ماالاستخد طوشر لقبول الشاشة
.ذلك منك لبُط اذإ بتثبيتها، مالقياو لها يثاتتحد دجوو من بالتحقق للطابعة السماح خترا.٤

.الطابعة تشغيل ديعا ثم ا،ًتلقائي تثبيتهاو المتاحة يثاتالتحد يلتنز يتم:ملاحظة

 فاتبع كيل،للو تاداإعد تستخدم يكلد الشبكة كانت اذإو كيلالو تاداإعد خالدبإ مطالبتك تمت اذإ:ملاحظة
 فاتصل كيل،الو تفاصيل على العثور من تتمكن لم اذإ. كيلو ملقم دالإعد الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ

.الشبكة لك أعد يالذ بالشخص وأ الشبكة ولبمسؤ

 صفحة في دةراالو التعليمات تبعا. ماتمعلو صفحة بطباعة متقو فإنها دم،بالخا متصلة الطابعة تكون عندما.٥
.داالإعد عملية من ءللانتها ماتالمعلو

 )Windows التشغيل منظا(HP طابعة مجنابر اسطةبو يبالو ماتخد ادإعد

 .)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.١

 ئيسيةالر الصفحة حدد ثم ،كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة على تينمر انقر ،ستظهر التي النافذة في.٢
 ).نّالمضم يبالو دمخا( للطابعة ئيسيةالر الصفحة فتح يتم. ‘الطباعة’ ضمن )EWS( للطابعة

. يبالو ماتخد يبالتبو علامة انقر.٣
 على ةهرالظا تادشارالإ تبعاو متابعة على انقر ثم ، ادإعد على انقر ، يبالو ماتخد اتادإعد قسم في.٤

.ماالاستخد طوشر لقبول الشاشة
.ذلك منك لبُط اذإ بتثبيتها، مالقياو لها يثاتتحد دجوو من بالتحقق للطابعة السماح خترا.٥
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.الطابعة تشغيل ديعا ثم ا،ًتلقائي تثبيتهاو المتاحة يثاتالتحد يلتنز يتم:ملاحظة

 فاتبع كيل،للو تاداإعد تستخدم يكلد الشبكة كانت اذإو كيلالو تاداإعد خالدبإ مطالبتك تمت اذإ:ملاحظة
 وأ الشبكة ولبمسؤ فاتصل التفاصيل، يكلد تكن لم اذإ. كيلو ملقم دالإعد الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ

.الشبكة دابإعد مقا يالذ الشخص

 صفحة في دةراالو التعليمات تبعا. ماتمعلو صفحة بطباعة متقو فإنها دم،بالخا متصلة الطابعة تكون عندما.٦
.داالإعد عملية من ءللانتها ماتالمعلو

ARWW الويب خدمات إعداد ١٢٢



يبالو ماتخد اماستخد
.يبالو خدمات ينتكوو مااستخد يقةطر التالية مالأقسا تصف

●HP ePrint 

الطباعة تطبيقات●

HP ePrint 
:يلي بما مالقيا يجب ، HP ePrint مالاستخد

نيوإلكتر يدوبر نتإنتر به محمول زجها وأ تركمبيو يكلد أن من تأكد●
.يبالو خدمات داإعد جعار مات،المعلو من يدللمز. الطابعة على يبالو خدمات بتمكين قم●

 ةياربز تفضل حلها،و مشاكلها استكشافو HP ePrint مااستخد حول ماتالمعلو من يدمز على للحصول:تلميح
www.hp.com/support/eprint  .تاداإعد إلى صولللو HP ePrint ،قعمو ةياربز تفضل لطابعتك HP Connected )لا قد 

).المناطق/انالبلد بعض في قعالمو اهذ فريتو

. HP ePrint اسطةبو للطباعة

 .نيوالإلكتر يدالبر تطبيق افتح المحمول، كزجها وأ كتركمبيو من.١

.طباعته داالمر الملف بها فقرأ ثم يدة،جد نيةوإلكتر سالةر أنشئ.٢

 .نيةوالإلكتر سالةالر سالإر خيار حدد ثم ،"إلى" الحقل في  HP ePrint لـ نيوالإلكتر يدالبر انعنو خلدأ.٣

 HP ePrint لـ نيالإلكترو يدالبر انعنو على للعثور
 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١

 ). HP ePrint(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

 كيفية حول تادشاإرو الطابعة مزر تشمل ماتمعلو صفحة بطباعة الطابعة متقو. ماتالمعلو طباعة المس.٢
.نيوالإلكتر يدالبر انعنو تخصيص

 HP ePrint تشغيل يقافلإ

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
).يبالو ماتخد اتادإعد(  المس ثم ،) HP ePrint(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

. التشغيل يقافإ المس ثم HP ePrint المس.٢
.يبالو خدمات الةإز انظر ،يبالو خدمات كافة الةزلإ:ملاحظة

الطباعة تطبيقات
 يمكنك كما ،يبالو على قمير شكل في ينهاتخزو اًئيضو تاالمستند مسح يمكنك الطباعة، تطبيقات ماباستخد

.تءااالإجر من يدبالمز مالقياو كتهمشارو ىالمحتو إلى صولالو

الطباعة تطبيقات املاستخد
. تطبيقات المس ،"ئيسيةالر" الشاشة من.١
 يبو اقعمو إلى الانتقال إلى تحتاج قد الحالات، بعض في. مهااستخد وأ ينهتكو وأ لتمكينه طباعة تطبيق المس.٢

.الحساب ينتكو لإكمال يكالشر
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:تلميح
.الطباعة تطبيقات يثتحد المس ثم ، تطبيقات المس الطباعة، لتطبيقات يثاتتحد دجوو من للتحقق●

 يبالو ملقم جعار( EWS افتح بذلك، مللقيا. EWS خلال من الطباعة تطبيقات تشغيل يقافإ اًأيض يمكنك●
 يبالتبو علامة على انقر وأ د؛االإعد تشغيل قفوأو يبالو ماتخد يبالتبو علامة على انقر ثم ،)المضمن

.المسؤول اتادإعد صفحة في بالمطلو الخيار حدد ثم ،اتادإعد

ARWW الويب خدمات استخدام ١٢٤



يبالو ماتخد الةإز
.يبالو خدمات الةزلإ التالية تادشارالإ استخدم

بالطابعة الخاصة التحكم حةلو امباستخد يبالو ماتخد الةلإز
 ،) HP ePrint(   المسو ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس الشاشة، أعلى من.١

).يبالو ماتخد اتادإعد(  المس ثم

.يبالو ماتخد الةإز المس.٢

نّالمضم يبالو ملقم امباستخد يبالو ماتخد الةلإز
.المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو من يدلمز. EWS نّالمضم يبالو دمخا افتح.١

 ماتخد اتادإعد قسم من يبالو ماتخد الةإز فوق انقر ثم, يبالو ماتخد يبالتبو علامة فوق انقر.٢
.يبالو

 .يبالو ماتخد الةإز فوق انقر.٣

 .بك الخاصة الطابعة من يبالو خدمات الةزلإ) نعم( Yes فوق انقر.٤
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شاتطوالخر مع ملالتعا٦

.البسيطة الصيانة تءااجرإ بعض ءادأ عليك سيجب الطابعة، من طباعة دةجو أفضل لضمان

.بالطباعة متعلقة مشاكل انظر ت،االمستند نسخ في مشاكل جهاتو كنت اذإ:تلميح

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

الطباعة سوؤور شاتطوالخر عن ماتمعلو●
فقط ءادالسو شةطوالخر ماباستخد الطباعة عند حتى الملون الحبر بعض مااستخد يتم●
ةالمقدر الحبر ياتمستو فحص●
شاتطوالخر الاستبد●
اطيشالخر طلب●
الطباعة ماتمستلز ينتخز●
يةالهو مجهولة ماالاستخد ماتمعلو ينتخز●
شاتطوبالخر الخاصة الضمان ماتمعلو●
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الطباعة سورؤو شاتطوالخر عن ماتمعلو
.متناسقة طباعة دةجو ضمانو HP شاتطوخر صيانة في التالية التلميحات كتساعد

.الأولى ةللمر كيبالتر تخص لاو شاتطوالخر الباستبد تتعلق الدليل اهذ في دةراالو تادشارالإ●

.إليها تحتاج أن إلى الأصلي تغليفها في مغلفة شاتطوالخر بجميع حتفظا●

. الطابعة تشغيل يقافإ جعار مات،المعلو من يدللمز. ماير ما على الطابعة تشغيل يقافإ من تأكد●
).نهايتفهر جةدر 95-59 وأ يةمئو جةدر 35-15( فةالغر ةراحر جةدر في شاتطوالخر ينبتخز قم●

 من ينقص كما للحبر طالمفر الاستهلاك إلى يديؤ ذلك فإن. ةورالضر عند إلا الطباعة أسر بتنظيف متقو لا●
.شاتطوللخر اضيالافتر العمر

ثوحد إلى نةبخشو معها ملالتعا وأ شاتطوالخر يكتحر, إسقاط يديؤ قد. بحذر شاتطوالخر مع ملتعا●  
.الطباعة في مؤقتة مشاكل

:الطابعة في خرآ تلف يأ عقوو وأ الطابعة من الحبر بتسر لمنع يلي بما فقم الطابعة، بنقل متقو كنت اذإ●

 جميع قفتتو حتى انتظر). الطاقة رز(  على الضغط يقطر عن الطابعة تشغيل يقافإ من تأكد–
.الطابعة فصل قبل خليةاالد كةالحر تاأصو

.ثبتةُم شاتطوالخر كتر من تأكد–

 وأ تهخرمؤ وأ جانبه على ضعهو يتم ألا يجبو مستو سطح فوق ثابت وهو الطابعة نقل يتم أن يجب–
.منه يالعلو ءالجز وأ مقدمته

 الطباعة دةجو مشاكل لتجنب ممكن قتو بأقر في دةمفقو شاتطوخر يأ تثبيت دةبإعا HP تنصحك:تنبيه
شاتطوالخرو الطابعة تشغيل قفتو لا. الحبر مبنظا راأضر قإلحا وأ إضافي حبر مااستخد حتماليةا ولتجنب  
.دةمفقو

 منظا زلأ الطباعة، لاستئناف. المستمر الحبر دامدإ أنظمة مع ماللاستخد مصممة غير الطابعة هذه:ملاحظة
).افقةمتو وأ( أصلية HP شاتطوخر كيببتر قمو المستمر الحبر دامدإ

 تعبئة دةإعا يدتؤ قد. منها الحبر دنفا يتم حتى الحبر شاتطوخر مالاستخد الطابعة هذه ممتُص:ملاحظة
شةطوخر ماإ( يدةجد شةطوخر خلدأ ذلك، ثوحد حالة في. الطابعة فشل إلى منها الحبر دنفا قبل شاتطوالخر  
.الطباعة لمتابعة) افقةمتو شةطوخر وأ HP من أصلية
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 امباستخد الطباعة عند حتى الملون الحبر بعض اماستخد يتم
فقط اءدالسو شةطوالخر

 لطباعة معا بشكل شاتطوالخر حبر يستخدم. الحبر بنفث الطباعة ءاجرإ عند قالطر من يدبالعد الحبر مااستخد يتم
 تبقىو الطباعة؛ أسر لصيانة الحبر بعض مااستخد يتم ذلك، مع. المماثلة داالمو من هاغيرو الصورو تاالمستند

 رز ،الحبر مااستخد حول ماتالمعلو من يدمز على للحصول. الحبر من معينة كمية تتبخر كما الحبر؛ بقايا بعض
www.hp.com/go/learnaboutsupplies حبر على انقرو HP) .رز ماباستخد منطقتك/كبلد يدتحد إلى تحتاج قد 

.)الصفحة في البلد يدتحد

ARWW فقط السوداء الخرطوشة باستخدام الطباعة عند حتى الملون الحبر بعض استخدام يتم ١٢٨
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ةالمقدر الحبر ياتمستو فحص
.بالطابعة التحكم حةلو من وأ الطابعة مجنابر من يةيرالتقد الحبر ياتمستو من التأكد يمكن

الطابعة في التحكم حةلو خلال من ةالمقدر الحبر ياتمستو لفحص
 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من▲

.ةالمقدر الحبر ياتمستو لفحص) الحبر(  المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

 استقبالك حالة في. فقط التخطيط اضلأغر تايرتقد الحبر ياتمستو بشأن تاالمؤشرو التنبيهات فرتو: :ملاحظة
 لتجنب كيد ولمتنا في يلةبد شةطوخر تجهيز الاعتبار بعين فخذ ،الحبر ىمستو انخفاض بشأن يرتحذ سالةر

.بذلك مطالبتك تتم أن إلى شاتطوالخر الاستبد عليك يجب لا. للطباعة بالنسبة محتملة تاتأخير

 طابعة في مهاااستخد تم شةطوخر وأ تصنيعها، دةإعا وأ ملئها دةإعا تمت شةطوخر تثبيت حالة في ::ملاحظة
.فريتو لا أنه وأ قيقد غير الحبر ىمستو مؤشر يكون فقد ى،خرأ

 في ذلك في بما المختلفة، قالطر من يدبالعد الطباعة ءاجرإ في شاتطوالخر من حبر مااستخد يتم:ملاحظة
 بالحفاظ متقو التي الطباعة، سوؤر صيانة فيو للطباعة شاتطوالخرو الطابعة بتجهيز ميقو يالذ التهيئة، ءاجرإ

شةطوالخر في للحبر بقايا بعض تبقى ذلك، إلى بالإضافة. ماير ما على الحبر انسيابو نظيفة الطباعة فتحات على  
. www.hp.com/go/inkusage جعار مات،المعلو من يدلمز. مهاااستخد بعد
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شاتطوالخر الاستبد
يروتد دةإعا مجنابر جعار المستخدمة، الحبر ماتمستلز يروتد دةإعا حول ماتمعلو على للحصول:ملاحظة  
. HP Inkjet ماتمستلز

.اطيشالخر طلب جعار للطابعة، يلةبد شاتطوخر دجوو عدم حالة في

.الآن فقط يةالإنكليز باللغة HPلـ يبالو قعالمو من ءاالأجز بعض تاحةإ تتم: :ملاحظة

.المناطق/انالبلد كل في شاتطوالخر كافة فرتتو لا:ملاحظة

 الطباعة دةجو مشاكل لتجنب ممكن قتو بأقر في دةمفقو شاتطوخر يأ تثبيت دةبإعا HP تنصحك:تنبيه
شاتطوالخرو الطابعة تشغيل قفتو لا. الحبر مبنظا راأضر قإلحا وأ إضافي حبر مااستخد حتماليةا ولتجنب  
.دةمفقو

شاتطوالخر اللاستبد
.الطابعة تشغيل من تأكد.١

.ميالأما الباب افتح.٢

.شةطوالخر إلى صولالو باب افتح.٣

.اصلةالمو قبل الطباعة عربة كةحر قفتتو حتى انتظر:ملاحظة
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.الفتحة من زلهاأ ثم ها،يرلتحر شةطوالخر من ميالأما ءالجز على اضغط.٤

.ةالعبو من يدةالجد شةطوالخر جخرأ.٥
.الفتحة في مبإحكا تستقر حتى غةالفار الفتحة في شةطوالخر فعدا تك،لمساعد نةالملو فوالحر ماباستخد.٦

.الفتحة على دجوالمو فالحر مع شةطوالخر على الملون فالحر تطابق من تأكد

.الهاباستبد متقو التي شاتطوالخر من لكل 5 إلى 3 تاخطو ركر.٧
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.شةطوالخر إلى صولالو باب أغلق.٨

.ميالأما الباب أغلق.٩

ARWW الخرطوشات استبدال ١٣٢



اطيشالخر طلب
 باللغة HP يبو قعمو من ءاالأجز بعض فرتتو الحالي، قتالو في. ( www.hp.com إلى انتقل اطيش،خر لطلب

 فإن ذلك، مع. المناطق/انالبلد جميع في نتالإنتر عبر شاتطوالخر طلب مكانيةإ داعتما يتم لا.) فقط يةالإنجليز
 إلى بالإضافة. تسوق قائمة طباعةو محلي محل على العثورو الهاتف عبر الطلب عن ماتمعلو انالبلد من يدللعد
.كبلد في HP منتجات ءاشر حول ماتالمعلو على للحصول www.hp.com/buy/supplies صفحة ةيارز يمكنك ذلك

 قمر على العثور يمكنكو. الهاباستبد متقو التي اطيشالخر يماثل شةطوخر قمر تاذ يلةبد اطيشخر فقط استخدم
:التالية الأماكن في الطباعة شةطوخر

 في الحبر ىمستو مقياس على انقر ثم ، اتوالأد يبالتبو علامة على انقر المضمن، يبالو ملقم من●
.المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو من يدللمز. المنتج ماتمعلو ضمن شاتطوالخر

).الطابعة يرتقار فهم جعار( الطابعة حالة يرتقر في●

.الهاباستبد متقو التي شةطوالخر على دجوالمو الملصق من●

.الملصقة البطاقة ضعمو يدلتحد شةطوالخر إلى صولالو باب افتح. الطابعة خلاد ملصقة بطاقة على●

.منفصل بشكل ءاللشر الطابعة مع تأتي التي ادالإعد شةطوخر فرتتو لا:ملاحظة
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الطباعة ماتمستلز ينتخز
 تشغيل يقافإ من تأكد شات،طوللخر حالة أفضل لضمان ذلك، مع. يلةطو ةلفتر الطابعة خلاد شةطوالخر كتر يمكن

.مهاااستخد عدم عند صحيح بشكل الطابعة

. الطابعة تشغيل يقافإ جعار مات،المعلو من يدللمز

ARWW الطباعة مستلزمات تخزين ١٣٤



يةالهو مجهولة امالاستخد ماتمعلو ينتخز
 تخزن ذلك، إلى بالإضافة. عملها في الطابعة تساعد ةاكرذ قاقةر الطابعة في المستخدمة HP شاتطوخر تتضمن

 ماتالمعلو نّتتضم قد التي الطابعة مااستخد عن مجهولة ماتمعلو من محددة عةمجمو هذه ةاكرالذ يحةشر
عضاوأو الطباعة راتكر معدلو الصفحات، تغطية شة،طوالخر ماباستخد طباعتها تم التي الصفحات عدد: التالية  

.المستخدمة الطباعة

 يتحتو لا. بالطباعة الخاصة عملائنا حاجات لتلبي المستقبلية الطابعات تصميم في HP ماتالمعلو هذه تساعد
 وأ عميل يأ يةهو فةلمعر استعمالها يمكن ماتمعلو على شاتطوللخر ةاكرالذ قاقةر من جمعها يتم التي البيانات

.به الخاصة الطابعة وأ شةطوالخر يستخدم مستخدم

 المجاني يروالتد دةإعاو عجارالإ مجنابر ضمن جعةالمر شاتطوخر في دةجوالمو ةاكرالذ قاقاتر من عينة HP تجمع
 جلأ من استهادرو العينة هذه من ةاكرالذ قاقاتر ءةاقر تتم).  HP Planet :www.hp.com/recycle ءكاشر( HPبـ الخاص
 من شةطوالخر هذه يروتد دةإعا على هاوساعد ينالذ HP ءكاشر يتمكن قد كذلك. دمةالقا HP طابعات تحسين

 .البيانات هذه إلى صولالو

 غبتر لم اذإ. ةاكرالذ قاقةر عن مجهولة ماتمعلو إلى صولالو من يتمكن قد شةطوالخر تهبحوز تكون ثالث فطر يأ
 جعل بعد ذلك، من غمبالر. للعمل قابلة غير قاقةالر جعل فيمكنك مات،المعلو هذه إلى صولبالو السماح في
.HP طابعة في شةطوالخر مااستخد يمكن لا للعمل، قابلة غير قاقةالر

 إليها صولالو قابلة غير ماتالمعلو هذه جعل فيمكنك المجهولة، ماتالمعلو هذه فيرتو بشأن القلق كورسا اذإ
 .الطابعة مااستخد ىبمد الخاصة ماتالمعلو جمع على ةاكرالذ قاقةر ةقدر يقافإ خلال من ذلكو

امالاستخد ماتمعلو ظيفةو لتعطيل
 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١

). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.تشغيله يقافلإ يةالهو المجهولة امالاستخد ماتمعلو ينتخز المس ثم ، تفضيلات المس.٢

 من يدللمز. للمصنع اضيةالافتر تاداالإعد دةاستعا عليك يجب م،االاستخد ماتمعلو ظيفةو لتشغيل:ملاحظة
.الأصلية المصنع تاداإعدو اضياتافتر دةاستعا جعار للمصنع، اضيةالافتر تاداالإعد دةاستعا كيفية حول ماتالمعلو

 ماتمعلو تجميع على ةاكرالذ قاقةر ةقدر بتعطيل HP طابعة في شةطوالخر مااستخد متابعة يمكن:ملاحظة
.الطابعة مااستخد
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شاتطوبالخر الخاصة الضمان ماتمعلو
 له المصمم HP من طباعة زجها في الطابعة مااستخد حالة في HP صنع من شةطوبخر الخاص الضمان ييسر

 ءةإسا وأ هايدتجد وأ تصنيعها وأ تعبئتها دةإعا تمت التي HP حبر شاتطوخر الضمان اهذ يشمل لا. اًخصيص
.بها العبث وأ مهاااستخد

 العثور يمكن. الضمان ةفتر ِتنته ولم ينفذ لم HP حبر أن طالما شة،طوالخر على الضمان ييسر الضمان ةفتر خلال
:ضحمو هو كما شهر/سنة بتنسيق شةطوالخر على الضمان ءانتها يختار على

.www.hp.com/go/orderdocuments ةياربز تفضل ،HP كةلشر دوالمحد الضمان بيان من نسخة على للحصول

ARWW بالخرطوشات الخاصة الضمان معلومات ١٣٦
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الشبكة ادإعد٧

 من يدللمز). EWS وأ المضمن يبالو دمخا( للطابعة ئيسيةالر الصفحة من إضافية متقدمة تاداإعد فرتتو
.المضمن يبالو ملقم جعار مات،المعلو

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

اًلاسلكي للاتصال الطابعة داإعد●
الشبكة تاداإعد تغيير●
Wi-Fi Direct مااستخد●

١٣٧ الشبكة إعداد   ٧ الفصل ARWW



اًلاسلكي للاتصال الطابعة ادإعد
:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

ايةالبد قبل●
اللاسلكية شبكتك في الطابعة داإعد●
HP Smart تطبيق اسطةبو الطابعة صيلتو●

تصالالا عنو تغيير●
اللاسلكي تصالالا ختبرا●
للطابعة اللاسلكية الإمكانات يقافإ وأ بتشغيل قم●

تصالالاو الشبكة مشاكل جعار بالطابعة، تصالبالا متعلقة مشكلات ّيأ جهتكاو اذإ:ملاحظة
 HP Wireless Printing Center ةياربز قم ،ًلاسلكيا الطابعة مااستخدو داإعد حول ماتالمعلو من يدللمز:تلميح

( www.hp.com/go/wirelessprinting .(

ايةالبد قبل
 :اللاسلكية للاتصالات الطابعة داإعد في عكوشر قبل يلي مما تحقق

.نتيثرإ كابل ماباستخد تصالالا بشبكة الطابعة تصالا عدم●

.ماير ما على عملهاو اللاسلكية الشبكة داإعد●
).subnet( الشبكة نفس في تستخدمها التي ترالكمبيو ةجهزأو الطابعة دجوو●

:بها الخاصة ورالمر كلمة و) SSID( اللاسلكية الشبكة فّمعر خالدإ منك طلبُي قد الطابعة، صيلتو عند:ملاحظة

●SSID بك الخاصة اللاسلكية الشبكة اسم هو.

 على اًداعتماو. بذلك منك ذنإ وند اللاسلكية بشبكتك تصالالا من ينالآخر فتمنع اللاسلكية ورمر كلمة ماأ●
.WEP مفتاح وأ WPA ةعبار اللاسلكية شبكتك تستخدم قد ،بالمطلو الحماية ىمستو

 خلف عليها العثور يمكنك اًفأحيان اللاسلكية شبكتك داإعد منذ الحماية ورمر مفتاح وأ الشبكة اسم تغير لم اذإو
.بجانبه وأ اللاسلكي جهالمو

 جعار مات،المعلو هذه كرتذ عليك تعذر اذإ وأ الحماية ورمر مفتاح وأ الشبكة اسم على العثور من تتمكن لم اذإ
 ما بعد حتى ماتالمعلو هذه على العثور من تتمكن لم اذإ. اللاسلكي جهالمو وأ ترالكمبيو مع بها دتوز التي ثائقالو

.اللاسلكية الشبكة لك أعد يبالذ وأ الشبكة ولبمسؤ فاتصل ه،كرذ سبق

اللاسلكية شبكتك في الطابعة ادإعد
 تصالالا دالإعد الطابعة في التحكم حةلو شاشة من Wi-Fi Protected Setup وأ‘ اللاسلكي داالإعد معالج’ استخدم
.اللاسلكي

.ايةالبد قبل في القائمة خلال من انتقل المتابعة، قبل:ملاحظة

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
).اللاسلكي تصالالا(  المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

). )اتادالإعد( Settings(   المس.٢
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).اللاسلكي تاداإعد( Wireless Settings المس.٣

.Wi-Fi Protected Setup وأ اللاسلكي ادالإعد معالج المس.٤

.داالإعد عملية متمالإ الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا.٥
دةراالو تادشارالإ فاتبع ،USB تصالا مثل تصال،الا قطر من مختلفة يقةطر عبر الطابعة تستخدم بالفعل كنت اذإ  

.بك الخاصة اللاسلكية تصالالا شبكة على الطابعة دالإعد تصالالا عنو تغيير في

HP Smart تطبيق اسطةبو الطابعة صيلتو

HP Smart تطبيق اسطةبو ادللإعد

 و iOS ةجهزأ على HP Smart التطبيق عمد يتم. اللاسلكية شبكتك على الطابعة دالإعد HP Smart مااستخد يمكنك
Android و Windows .تطبيق استخدم جعار التطبيق، اهذ حول ماتالمعلو من يدمز على للحصول HP Smart
.Windows 10 وأ Android وأ iOS زجها من المشكلات حلو ئيالضو المسحو للطباعة

 Bluetooth) .HP تشغيل من فتحقق ،Android وأ iOS التشغيل مبنظا يعمل لًامحمو اًزجها تستخدم كنت اذإ.١
Smart يستخدم Bluetooth مبنظا تعمل التي المحمولة ةالأجهز على أسهلو عأسر داالإعد عملية لجعل 

.)Android و iOS التشغيل

.Bluetooth عبر الطباعة عمد يتم لا. غير لا الطابعة دالإعد Bluetooth يستخدم HP Smart:ملاحظة

 .HP Smart تطبيق افتح.٢

٣.Windows :على ةهرالظا تادشارالإ تبعا ثم المسه، وأ ةيدجد طابعة ادإعد فوق انقر ئيسية،الر الشاشة من 
.شبكتك إلى طابعة لإضافة الشاشة

-وأ-

iOS/Android :ةهرالظا تادشارالإ تبعا. طابعة إضافة المس ثم ائدالز نةأيقو على انقر ئيسيةالر الشاشة من  
 .شبكتك إلى طابعة لإضافة الشاشة على

الاتصال عنو تغيير
 على( تصالالا عنو يللتعد مجناالبر مااستخد يمكنك بالشبكة، وأ تربالكمبيو الطابعة صيلكتوو HP مجنابر تثبيتك بعد

).لاسلكي تصالا إلى USB تصالا من المثال سبيل

.للطابعة اللاسلكية الإمكانات تشغيل يقافإ إلى نتيثرإ كابل صيلتو يديؤ:ملاحظة

)Windows التشغيل منظا( لاسلكي اتصال إلى نتيثرالإ عبر اتصال من للتغيير

.الطابعة من Ethernet كبل الةزبإ قم.١

 في الطابعة داإعد جعار مات،المعلو من يدللمز. اللاسلكي تصالالا ءالإجر اللاسلكي داالإعد معالج تشغيل.٢
.اللاسلكية شبكتك

 )Windows التشغيل منظا( لاسلكية شبكة إلى USB يقطر عن الاتصال من التغيير

.ايةالبد قبل في القائمة خلال من انتقل المتابعة، قبل

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.١

.اتوالأد على انقر.٢

.امجالبرو الجهاز ادإعد على انقر.٣

.الشاشة على تظهر التي تادشارالإ تبعا. لاسلكية إلى USB عبر متصلة طابعة يلتحو حدد.٤
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 Windows التشغيل مبنظا يعمل تركمبيو على HP Smart تطبيق اسطةبو اللاسلكية الشبكة إلى USB صيلتو من يلللتبد
)Windows التشغيل منظا(  10

:التالية المتطلبات من ًكلا يلبون الطابعةو ترالكمبيو أن من تحقق المتابعة، قبل.١

 .USB كبل اسطةبو اًّحالي تربالكمبيو متصلة الطابعة●

.اًّحالي بالشبكة متصل ترالكمبيو●
 Windows التشغيل مبنظا يعمل تركمبيو في التطبيق فتح عن ماتالمعلو من يدلمز. HP Smart تطبيق افتح.٢

 وأ Android وأ iOS زجها من المشكلات حلو ئيالضو المسحو للطباعة HP Smart تطبيق استخدم جعار ،10
Windows 10. 

.طابعتك باختيار قمت أنك تأكد.٣

تاوالأد يطشر في دةجوالمو الطابعة نةأيقو على فانقر مختلفة، طابعة يدتحد في غبتر كنت اذإ:تلميح  
.المتاحة الطابعات جميع ضلعر مختلفة طابعة يدتحد حدد ثم الشاشة، أيسر

 شاشة أعلى" اًّلاسلكي الطابعة صيلبتو أسهل الطباعة جعلا" النص ظهور عند يدالمز فةمعر على انقر.٤
 .ئيسيةالر التطبيق

 في. المزيد لمعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. لاسلكي تصالا إلى USB تصالا من التغيير يقةطر عن يدالمز على فتعر
.اللغات بجميع قعالمو اهذ فريتو لا قد الحالي، قتالو

)Windows التشغيل منظا( USB وأ Ethernet اتصال إلى لاسلكي اتصال من للتغيير

.بالطابعة Ethernet كبل وأ USB كبل صيلبتو قم●

اللاسلكي الاتصال ختبرا
 صفحة فرتو. اللاسلكي الطابعة تصالا عن ماتمعلو على للحصول اللاسلكي تصالالا ختبارا صفحة اطبع
 في مشكلة هناك كانت اذإ. IP انعنوو )MAC( ةالأجهز انعنوو الطابعة حالة عن ماتمعلو اللاسلكي تصالالا ماتمعلو

 ختبارا يرتقر في تشخيصية ماتمعلو فستجد لاسلكي، تصالا ءإنشا ولةمحا فشلت اذإ وأ اللاسلكي تصالالا
.الشبكة تاداإعد عن تفاصيل الاختبار يرتقر ضيعر بشبكة، الطابعة تصالا حالة في. اللاسلكية

اللاسلكي تصالالا ختبارا يرتقر طباعة
 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١

). )اتادالإعد( Settings(   المس ثم ،)اللاسلكي تصالالا رز(  المسو ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.يرالتقار طباعة المس.٢

.اللاسلكي الاتصال ختبارا يرتقر المس.٣

للطابعة اللاسلكية الإمكانات يقافإ وأ بتشغيل قم
.اللاسلكي تصالالا ةميز تشغيل عند الطابعة في التحكم حةبلو قرزالأ المصباح يضيء

 تصالالا ءضو ءانطفاو اللاسلكية الإمكانات يقافإ إلى تلقائية ةبصور بالطابعة نتيثرإ كابل صيلتو يديؤ:ملاحظة
.اللاسلكي

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
). )اتادالإعد( Settings(   المس ثم ،)اللاسلكي تصالالا رز(  المسو ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.اللاسلكي الاتصال اتادإعد المس.٢

.تشغيلها يقافإ وأ لتشغيلها اللاسلكية رابجو يالذ يلالتبد رز المس.٣
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 إلى اللاسلكية تشغيل يدفسيؤ قبل، من سلكية بشبكة للاتصال الطابعة ينتكو يتم لم اذإ:ملاحظة
.اًتلقائي‘ اللاسلكي داالإعد معالج’ تشغيل
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الشبكة اتادإعد تغيير
 ممها من عةمتنو تشكيلة تنفيذو تهرادإو للطابعة اللاسلكي تصالالا داإعد بالطابعة الخاصة التحكم حةلو لك تتيح

سالرالإ تشغيل للشبكة، اضيةالافتر تاالخيار دةاستعا الشبكة، تاداإعد تغييرو ضعر ذلك في بما. الشبكة ةرادإ  
.تشغيله يقافإ وأ اللاسلكي

 كنت اذإ إلا تاداالإعد هذه بعض تغير ألا عليك يجب ذلك، معو. حتكار جلأ من الشبكة تاداإعد فرتتو:تنبيه
راجد تاداإعد و اضية،الافتر ابةالبو و ،IP تاداإعد و صلة،الو عةسر تاداإعد تتضمن هي و( اًمتقدم اًمستخدم  
).الحماية

الشبكة اتادإعد لطباعة
:يلي مما اًحداو نفذ

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من●
 المس. الشبكة حالة شاشة ضلعر) نتيثرإ(  وأ) اللاسلكي تصالالا(  المس. ‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.الشبكة ينتكو صفحة لطباعة الطباعة تفاصيل

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من●
 .الشبكة ينتكو صفحة المس ثم ، يرتقار المس ثم ،) ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

طتباالار عةسر لضبط
.تلقائي هو اضيالافتر الخيار. الشبكة عبر البيانات بث عةسر تغيير يمكن

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
).الشبكة ادإعد( المس ثم ،) ادإعد(   المس ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.مةمتقد اتادإعد المس.٢

.مةمتقد اتادإعد المس.٣

.طتباالار عةسر المس.٤
.بك الخاصة الشبكة ةجهزأ مع افقيتو يالذ الملائم الخيار المس.٥

IP اتادإعد لتغيير

 ا،ًمتقدم اًمستخدم كنت اذإ ذلك، معو. اًتلقائي IP تاداإعد بضبط ميقوو تلقائي هو IP تادالإعد اضيالافتر IP داإعد
 يمكنك ،)اضيةالافتر ةارّالعب وأ عيةالفر الشبكة عقنا وأ IP انعنو مثل( مختلفة تاداإعد مااستخد في غبتر كنتو

.اًيويد هاتغيير
 ذلك يتيحو. لًاوأ التلقائي ضعالو ماباستخد بالشكبة الطابعة صيلبتو صىيو ي،ويد IP انعنو داإعد قبل:تلميح
.DNS انعنوو اضيةالافتر ابةالبوو عيةالفر الشبكة عقنا مثل ىالأخر المطلوبة تادابالإعد الطابعة ينتكو جهللمو

 الشبكة ناتمكو تتمكن لا ،التثبيت عملية ءثناأ صالح غير IP انعنو خالدإ عند. اًيويد IP انعنو تعيين عند انتبه:تنبيه
.بالطابعة تصالالا من

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
).الشبكة ادإعد( المس ثم ،) ادإعد(   المس ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.اللاسلكي الاتصال اتادإعد وأ نتيثرإ اتادإعد المس.٢

.مةمتقد اتادإعد المس.٣

.IP اتادإعد المس.٤

ARWW الشبكة إعدادات تغيير ١٤٢



.للمتابعة )افقمو( OK المس. الشبكة من الطابعة الةإز إلى IP انعنو تغيير يديؤ بأنه كتخبر سالةر  تظهر.٥

:التالية تاداللإعد المطلوبة ماتالمعلو خلدأ ثم ،)ثابت( يويد المس ا،ًيويد تاداالإعد لتغيير.٦

●IP Address )انعنو IP(

عيةالفر الشبكة عقنا●
اضيةالافتر ةارّالعب●
DNS انعنو●

. تم المس ثم ت،االتغيير خلدأ.٧
. )افقمو( OK المس.٨
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Wi-Fi Direct اماستخد
 زجها وأ حيلو تركمبيو وأ كيذ هاتف وأ تركمبيو زجها من اًلاسلكي الطباعة يمكنك ،HP من Wi-Fi Direct ماباستخد

.دةجومو لاسلكية بشبكة للاتصال الحاجة وند اًلاسلكي تصالالا يمكنه خرآ

Wi-Fi Direct اماستخد اتشادإر

.بالمطلو مجناالبر على ييحتو المحمول زالجها وأ ترالكمبيو زجها أن من تأكد●
.للطابعة HP مجابر بتثبيت مكقيا من تأكد ،تركمبيو زجها تستخدم كنت اذإ–

 بتثبيت قم ثم ،Wi-Fi Direct بـ لًاوأ فاتصل ،ترالكمبيو على HP طابعة مجنابر بتثبيت قمت قد تكن لم اذإ
.تصالالا عنو يدبتحد الطابعة مجنابر يطالبك عندما) اللاسلكية( Wireless حدد. الطابعة مجنابر

 مات،المعلو من يدللمز. افقمتو طباعة تطبيق بتثبيت مكقيا من فتأكد ،لًامحمو اًزجها تستخدم كنت اذإ–
/www.hp.com/go انالعنو على يبالو على) المحمولة ةللأجهز HP طباعة( HP Mobile Printing قعمو رز

mobileprinting .قد بلغتك، وأ منطقتك/كبلد في اهذ يبالو قعمو من محلي راإصد فرتو عدم حالة في 
 منطقة/بلد في يبالو على) المحمولة ةللأجهز HP طباعة( HP Mobile Printing قعمو إلى جيهكتو يتم

.ىخرأ بلغة وأ ىخرأ
.طابعتك في يعمل Wi-Fi Direct أن تأكد●

 Wi-Fi تصالا نفس ةجهزأ خمسة إلى يصل المحمولة ةالأجهزو ترالكمبيو ةجهزأ من عدد يستخدم أن يمكن●
Direct.

 من بشبكة وأ USB كابل خلال من تركمبيو زبجها ماإ اًأيض الطابعة صيلتو ءثناأ Wi-Fi Direct مااستخد يمكن●
.لاسلكي تصالا خلال

.نتبالإنتر طابعة وأ محمول زجها وأ تركمبيو زجها صيللتو Wi-Fi Direct مااستخد يمكن لا●

Wi-Fi Direct لتشغيل

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
).Wi-Fi Direct(  المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

). )اتادالإعد( Settings(   المس.٢

.بتشغيله قمو Wi-Fi Direct فالمس ، التشغيل يقافإ حالة في يكون Wi-Fi Direct أن الشاشة ضتعر اذإ.٣

مااستخد حول ماتالمعلو من يدلمز. المضمن يبالو ملقم خلال من Wi-Fi Direct تشغيل اًأيض يمكنك:تلميح  
.المضمن يبالو ملقم جعار ،)EWS( المضمن يبالو ملقم

الاتصال أسلوب لتغيير
 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١

).Wi-Fi Direct(  المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

). )اتادالإعد( Settings(   المس.٢

. يويد وأ تلقائي حدد ثم الاتصال أسلوب المس.٣
.اًتلقائي بالطابعة المحمول زالجها يتصل الطابعة، على Wi-Fi Direct داإعد ءثناأ تلقائي يدتحد تم اذإ●
 وأ الطابعة شاشة على تصالالا بتأكيد فقم الطابعة، على Wi-Fi Direct داإعد ءثناأ يويد يدتحد تم اذإ●

 عند الطابعة قبل من PIN الـ قمر يمتقد يتم. المحمول زالجها يقطر عن بالطابعة الخاص PIN قمر خلدأ
.تصالالا ولةمحا
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Wi-Fi Direct تدعم التي اللاسلكية بالشبكة الاتصال على قادر محمول جهاز من للطباعة

 .المحمول كزجها على HP الطباعة لخدمة الإضافي المكون من نسخة حدثأ بتثبيت قمت أنك من تأكد

.Wi-Fi Direct مااستخد من تتمكن فلن اللاسلكي، تصالالا خاصية عميد لا الالجو كزجها كان اذإ:ملاحظة

.الطابعة على Wi-Fi Direct ةميز بتشغيل قمت أنك من تأكد.١

 زالجها مع دةوالمز ثائقالو جعار مات،المعلو من يدللمز. المحمول كزجها على Wi-Fi Direct بتشغيل قم.٢
.المحمول

.المستند لطباعة الخيار حدد ثم طباعته، بالإمكان تطبيق من المستند حدد المحمول، كزجها من.٣

.ةفرالمتو الطابعات قائمة تظهر
 DIRECT-**-HP OfficeJet Pro 9020 مثل ضوالمعر Wi-Fi Direct اسم خترا المتاحة، الطابعات قائمة من.٤

 الطابعة من كل شاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا ثم ،)طابعتك تحدد التي يدةالفر فالأحر**  ّتعد حيث(
.المحمول زالجهاو

.المستند اطبع.٥

Wi-Fi Direct يدعم ولا لاسلكية، بشبكة الاتصال على قادر محمول جهاز من للطباعة

 ةياربز تفضل مات،المعلو من يدلمز. المحمول كزجها مع افقمتو طباعة تطبيق بتثبيت قمت أنك من تأكد
www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

.الطابعة على Wi-Fi Direct ةميز بتشغيل قمت أنك من تأكد.١

 زالجها مع دةوالمز ثائقالو جعار مات،المعلو من يدللمز. المحمول كزجها في اللاسلكي تصالالا بتشغيل قم.٢
.المحمول

.Wi-Fi Direct مااستخد من تتمكن فلن اللاسلكي، تصالالا خاصية عميد لا الالجو كزجها كان اذإ:ملاحظة

 وأ يدةجد لاسلكي تصالا بشبكة للاتصال الطبيعي ءاالإجر استخدم. يدةجد بشبكة تصلا المحمول، زالجها من.٣
-**-DIRECT المثال سبيل على ضة،والمعر اللاسلكية الشبكات قائمة من Wi-Fi Direct اسم خترا. ساخنة نقطة

HP OfficeJet Pro 9020  )لطابعتك فةالمعر يدةالفر فالأحر هي**  تعتبر حيث.(

.بذلك مطالبتك عند Wi-Fi Direct ورمر كلمة خلدأ

.المستند اطبع.٤

)Windows التشغيل منظا( اًلاسلكي الاتصال على قادر تركمبيو جهاز من الطباعة

.الطابعة على Wi-Fi Direct بتشغيل قمت أنك من تأكد.١

 زجها مع دةوالمز ثائقالو جعار مات،المعلو من يدللمز. تربالكمبيو Wi-Fi اللاسلكي تصالالا شبكة بتشغيل قم.٢
.ترالكمبيو

. Wi-Fi Direct ةميز مااستخد من تتمكن فلن ،Wi-Fi تقنية عميد لا ترالكمبيو كان اذإ:ملاحظة
 نقطة وأ يدةجد لاسلكي تصالا بشبكة للاتصال الطبيعي ءاالإجر استخدم. يدةجد بشبكة تصلا ،ترالكمبيو من.٣

 DIRECT-**-HP المثال سبيل على ضة،والمعر اللاسلكية الشبكات قائمة من Wi-Fi Direct اسم خترا. ساخنة
OfficeJet Pro 9020  )لطابعتك فةالمعر يدةالفر فالأحر هي**  تعتبر حيث.(

.بذلك مطالبتك عند Wi-Fi Direct ورمر كلمة خلدأ.٤

 تم اذإ. لاسلكية شبكة خلال من تركمبيو زبجها متصلة كانتو الطابعة تثبيت تم اذإ 5 قمر ةالخطو إلى انتقل.٥
 الطابعة مجنابر لتثبيت التالية تاالخطو فاتبع ،USB كبل اسطةبو ترالكمبيو زبجها صيلهاتوو الطابعة كيبتر

.Wi-Fi Direct تصالا ماباستخد
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.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.أ

.اتوالأد على انقر.ب

.يدجد جهاز صيلتو حدد ثم ،امجالبرو الجهاز ادإعد على انقر.ج

 فلا ،Wi-Fi Direct إلى تصالالا يلتحو يدتر كنتو USB عبر الطابعة كيببتر قمت قد كنت اذإ:ملاحظة
.لاسلكية إلى USB عبر متصلة طابعة يلتحو خيار تحدد

 .اللاسلكية حدد ،الاتصال اتخيار مجناالبر شاشة ضعر عند.د

.عليها العثور تم التي بالطابعات القائمة من بك الخاصة HP طابعة حدد.ه

.الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا.و

.المستند اطبع.٦

-Wi داإعد حول التعليمات من يدللمز وأ نتالإنتر على إصلاحهاو Wi-Fi Direct ءخطاأ استكشاف تالخيار هنا انقر 

Fi Direct .اللغات بجميع قعالمو اهذ فريتو لا قد الحالي، قتالو في.
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الطابعة ةارإد اتوأد٨

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

)Windows التشغيل منظا( تاوالأد وقصند●

المضمن يبالو ملقم●
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)Windows التشغيل منظا( اتوالأد وقصند
.الطابعة عن الصيانة ماتمعلو تاوالأد وقصند فريو

)اتوالأد وقصند( Toolbox لفتح

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.١

. كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر.٢
.بك الخاصة الطابعة صيانة فوق انقر.٣

ARWW )Windows التشغيل نظام( الأدوات صندوق ١٤٨



المضمن يبالو ملقم
 ضلعر) EWS( بالطابعة الخاص نّالمضم يبالو دمخا مااستخد يمكنك الشبكات، ىبإحد الطابعة تتصل عندما
.بك لخاص ترالكمبيو خلال من زالجها ةرادإو تاداالإعد تغييرو الحالة ماتمعلو

.هاتغييرو تاداالإعد بعض ضلعر سر لكلمة تحتاج قد:ملاحظة

 بعض تتاح لا ذلك، مع. نتبالإنتر تصالا دجوو ونبد مهااستخدو نّالمضم يبالو ملقم فتح يمكنكو:ملاحظة
.الحالة هذه في تاالميز

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

تباطرالا يفتعر ملفات حول●
المضمن يبالو دمخا فتح●
المضمن يبالو ملقم فتح تعذر●

طتباالار يفتعر ملفات حول
 خلال الثابت صالقر في) تباطرالا يفتعر ملفات( للغاية ةصغير يةّنص ملفات) EWS( المضمن يبالو ملقم كيتر

 لغة نتّكو اذإ المثال، سبيل على. دمةالقا تكيارز عند كتركمبيو على فالتعر من EWS الملفات هذه تمكن. التصفح
EWS، عند اللغة بهذه الصفحات ضعر يتم بحيث ةالمختار اللغة رُّكتذ في تباطرالا يفتعر ملف يساعد ففسو 

 متقو التي تباطرالا يفتعر ملفات( تباطرالا يفتعر ملفات بعض ينتخز يتم. التالية ةالمر في EWS إلى صولكو
.ًياويد عليها ما مسح يتم حتى ترالكمبيو زجها على) للعملاء محددة تفضيلات ينبتخز

 هذه عليك ضتعر عندما لينبهك ينهتكو يمكنك كما, تباطرالا يفتعر ملفات جميع ليقبل ضالمستعر ينتكو يمكنك
 يفتعر ملفات الةزلإ ضالمستعر مااستخد اًأيض يمكن. فضهار وأ منها ملفات بقبول راالقر لك يتاح حيث الملفات

.فيها بغوالمر غير تباطرالا

:التالية تاالميز من أكثر وأ حدةاو تعطل ففسو تباط،رالا يفتعر ملفات تعطيل تخترا اذإ ك،زلجها

داالإعد معالجات بعض مااستخد●
EWS ضمستعر لغة داإعد رُّكتذ●

ئيسيةالر الصفحة EWS صفحة تشخيص●
 ضعر قطر حول ماتمعلوو تباطرالا يفتعر ملفاتو صيةالخصو تاداإعد تغيير يقةطر حول ماتمعلو على للاطلاع
.يبالو ضمستعر خلال من المتاحة ثائقالو جعار فها،حذو تباطرالا يفتعر ملفات

المضمن يبالو مخاد فتح
.Wi-Fi Direct وأ الشبكة خلال من ماإ المضمن يبالو ملقم إلى صولالو يمكنك

الشبكة خلال من نّالمضم يبالو مخاد افتح
 عن وأ) نتيثرإ(  وأ) اللاسلكي تصالالا(  بلمس بالطابعة الخاص المضيف اسم وأ IP الـ انعنو على فتعر.١

.الشبكة ينتكو صفحة طباعة يقطر

.IP انعنو يهالد يكون أن يجبو ما شبكة على الطابعة دجوو يجب:ملاحظة

 ترالكمبيو على من معتمد يبو ضمستعر في ذلكو للطابعة تعيينه تم يالذ المضيف اسم وأ IP انعنو اكتب.٢
.بك الخاص

: يبالو ضمستعر في التالي انالعنو فاكتب ،123.123.123.123 هو IP الـ انعنو كان اذإ المثال، سبيل على
http://123.123.123.123.
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Wi-Fi Direct خلال من نّالمضم يبالو مخاد لفتح

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
).Wi-Fi Direct(  المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

). )اتادالإعد( Settings(   المس.٢

.بتشغيله قمو Wi-Fi Direct فالمس ، التشغيل يقافإ حالة في يكون Wi-Fi Direct أن الشاشة ضتعر اذإ.٣

 Wi-Fi تصالبالا قمو عن ابحثو اللاسلكي، خاصية بتشغيل قم المحمول، زالجها وأ اللاسلكي ترالكمبيو من.٤
Direct ،المثال سبيل على باسم :DIRECT-**-HP OfficeJet Pro 9020 )ةالمميز موزالر هي**  تعتبر حيث 
).لطابعتك فةالمعر

.بذلك مطالبتك عند Wi-Fi Direct ورمر كلمة خلدأ.٥

//:http: التالي انالعنو اكتب بك، الخاص ترالكمبيو زجها على دجوالمو معوالمد يبالو متصفح في.٦
192.168.223.1.

المضمن يبالو ملقم فتح تعذر
الشبكة ادإعد افحص

.بالشبكة زالجها صيللتو crossover كابل وأ هاتف سلك مااستخد عدم من تأكد●

.بالطابعة الشبكة كابل صيلتو محكاإ من تأكد●

.صحيح نحو على بها الخاص جهالموو المحولو الشبكة محور عمل من تأكد●

ترالكمبيو افحص
.الطابعة بها تتصل التي الشبكة بنفس المستخدم ترالكمبيو تصالا من تأكد●

يبالو ضمستعر افحص
 .مالنظا متطلبات نىدأ نتالإنتر متصفح ءاستيفا من تأكد●
 .تاداالإعد هذه يقافإ بجر ،نتبالإنتر للاتصال ما كيلو ملقم تاداإعد يبالو ضمستعر مااستخد حالة في●

.يبالو ضمستعر مع ةفرالمتو ثائقالو جعار مات،المعلو من يدللمز

 جعار مات،المعلو من يدللمز. يكلد يبالو ضمستعر في تباطرالا يفتعر ملفاتو JavaScript تمكين من تأكد●
 .يبالو ضمستعر مع ةفرالمتو ثائقالو

بالطابعة الخاص IP انعنو من كدتأ
.للطابعة IP انعنو صحة من تأكد●

 يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو فمن للطابعة، IP انعنو فةلمعر
).نتيثرإ(  وأ) اللاسلكي تصالالا(  المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح الشاشة أعلى دةجوالمو

 وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو فمن الشبكة، ينتكو صفحة بطباعة للطابعة IP انعنو على للحصول
 ثم ،) ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب
.الشبكة ينتكو صفحة المس ثم ، يرتقار المس

IP انعنو تنسيق بالطابعة الخاص IP انعنو تنسيق يشابه أن يجب. صالح بالطابعة الخاص IP انعنو أن من تأكد●
 للطابعة IP انعنوو 10.0.0.1 وأ 192.168.0.1 جهللمو IP انعنو يكون قد المثال، سبيل على. جهللمو

.10.0.0.5 وأ 192.168.0.5

ARWW المضمن الويب ملقم ١٥٠



.بالشبكة الطابعة تصالا يتم لن ،0.0.0.0 وأ XXX.XXX.169.254 يشبه بالطابعة الخاص IP انعنو كان اذإ

 على نتالانتر عبر HP عمد قعمو ةيارز يمكنك ،Windows مبنظا يعمل تركمبيو زجها تستخدم كنت اذإ:تلميح
www.support.hp.com  .من يدالعد تصحيح في تكمساعد يمكنك مساعدة تاودأو ماتمعلو يبالو قعمو فريو 

.الشائعة الطابعة مشاكل

١٥١ الطابعة إدارة أدوات   ٨ الفصل ARWW

https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=23903056&h_client&s-h-e002-1&h_lang=k&h_cc=emea_middle_east
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=23903056&h_client&s-h-e002-1&h_lang=k&h_cc=emea_middle_east


مشكلة حل٩

 غير نحو على تعمل بك الخاصة الطابعة كانت اذإ. شائعة لمشاكل لًاحلو القسم اهذ في دةراالو ماتالمعلو فرتو
 خدمة في جةدرُالم عمالد خدمات ىبإحد الاستعانة بفجر المشكلة، حل في حاتاالاقتر هذه تسهم ولم صحيح

.المساعدة على للحصول HP عمد

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

HP من نتالإنتر عبر إصلاحهاو ءالأخطا استكشاف بشأن تعليمات على الحصول●

بالطابعة الخاصة التحكم حةلو من المساعدة على للحصول●
HP Smart تطبيق من المساعدة على الحصول●

الدليل اهذ من المساعدة على الحصول●
الطابعة يرتقار فهم●
يبالو خدمات اسطةبو المشاكل حل●
الطابعة صيانة●
الأصلية المصنع تاداإعدو اضياتافتر دةاستعا●
HP عمد خدمة●

ARWW ١٥٢



 عبر إصلاحهاو الأخطاء استكشاف بشأن تعليمات على الحصول
HP من نتالإنتر

 استخدم. بك الخاصة الطابعة مشكلات لحل HP من نتالإنتر عبر إصلاحهاو ءالأخطا استكشاف اةدأ مااستخد يمكنك
.المناسب ابطالر على انقر ثم مشكلتك يدلتحد هنادأ ولالجد

.اللغات بجميع متاحة HP من نتالإنتر عبر إصلاحهاو ءالأخطا لاستكشاف تاودأ تكون لا قد:ملاحظة

 عبر إصلاحهاو الأخطاء استكشاف اةأد
نتالإنتر

:كيفية فةلمعر اةالأد هذه ماستخد

.قالور تلقيموأ قالور مشكلات حلو الطابعة من المنحشر قالور الةإز.الورق انحشار مشكلات حل
.الطباعة عربة تعيق التي ائقالعو الةإزوإصلاحها الطباعة عربة انحشار أخطاء استكشاف

 تعذر" ءخطاأ وأ الصفحات، طباعة عدم وأ الطابعة، باستجابة المتعلقة المشكلات حلوحلها المهام طباعة بعدم المتعلقة المشكلات أخطاء استكشاف
".الطباعة

.عاتالمطبو دةجو تحسينوإصلاحها الطباعة جودة مشكلات أخطاء استكشاف

 وأ سخُالن دةجو تحسين وأ ئيالضو المسح وأ للنسخ الطباعة ءاجرإ عدم سبب على فّتعروحالها الضوئي والمسح النسخ مشاكل استكشاف
.ئيالضو المسح عمليات

.بك الخاص ترالكمبيو إلى الفاكسات سالإر وأ استقبالها وأ الفاكسات سالإر مشاكل حلوإصلاحها الفاكس مشاكل استكشاف

 اللاسلكية الشبكات اتصال مشكلات أخطاء استكشاف
وإصلاحها

 لاسلكي تصالا دابإعد المتعلقة المشكلات ذلك في بما اللاسلكية، الشبكات مشكلات حل
.يعمل يعد لم تصالا إصلاح وأ ةمر لأول

 من ترالكمبيو زجها يمنع ساتوالفير مكافحة مجنابر وأ الحماية راجد كان اذإ ما يدتحدالفيروسات مكافحة أو الحماية جدار مشكلات أخطاء استكشاف
.المشكلة حلو بالطابعة تصالالا

.بها الخاصة ورالمر كلمةو) الخدمات عةمجمو فمعر( اللاسلكية الشبكة اسم على العثورلاسلكي لاتصال الشبكة إعدادات على العثور

.Wi-Fi Direct ينتكو وأ Wi-Fi Direct مشكلات حلوإصلاحها Wi-Fi Direct مشكلات أخطاء استكشاف

.بطابعتك الَّجو زجها تصالا مشكلات حلوإصلاحها الَّالجو شبكة مشكلات أخطاء استكشاف

HP Print and Scan Doctor 

)فقط Windows تشغيل لأنظمة(

.اًتلقائي حلهاو الطابعة مشكلات تشخيص

١٥٣ مشكلة حل   ٩ الفصل ARWW

https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=TSHOOT_PAPER_JAM
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=TSHOOT_CHECK_PRINTER
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=TSHOOT_UNABLE_PRINT
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=TSHOOT_PRINT_QUALITY
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=TSHOOT_SCAN
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=TSHOOT_FAX
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=NETWORK_DIAGNOSTIC&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=NETWORK_DIAGNOSTIC&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=NETWORK_FIREWALL&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=NETWORK_SECURITY
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS_DIRECT&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS_DIRECT&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS_DIRECT&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductSeriesOID=23918456&TapasOnline=TSHOOT_NW_MOBILE
https://www.hp.com/support/PSDr
https://www.hp.com/support/PSDr


بالطابعة الخاصة التحكم حةلو من ةالمساعد على للحصول
 التعليمات عاتضومو وبعض الطابعة، عن يدالمز فةلمعر بالطابعة الخاصة التعليمات عاتضومو مااستخد يمكنك
.قالور تحميل مثل تءااالإجر خلال من كشدتر التي كةالمتحر مسوالر تتضمن التي
 التحكم حةلو على  المس لشاشة، السياقية التعليمات وأ ئيسيةالر الشاشة من‘ التعليمات’ قائمة إلى صولللو

.بالطابعة الخاصة

ARWW بالطابعة الخاصة التحكم لوحة من المساعدة على للحصول ١٥٤



HP Smart تطبيق من ةالمساعد على الحصول
 صولللو تباطاتراو) ىخرأ مشاكلو قالور انحشار( الطباعة مشاكل صبخصو التنبيهات HP Smart تطبيق لك يقدم
.إضافية مساعدةو تعليمات على للحصول عمبالد تصالالا تاخيارو التعليمات ىمحتو إلى

١٥٥ مشكلة حل   ٩ الفصل ARWW



ليلالد اهذ من ةالمساعد على الحصول
:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

قالور يةتغذ مشاكلو قالور انحشار●
بالطباعة متعلقة مشاكل●
ئيالضو المسحو النسخ مشاكل●
الفاكس مشاكل●
تصالالاو الشبكة مشاكل●
الطابعة ةبأجهز تتعلق مشاكل●

قالور يةتغذ كلمشاو قالور انحشار
فعله؟ يدتر يالذ ما
قالور انحشار يرتحر●
الطباعة عربة انحشار يرتحر●
قالور انحشار تجنب يقةطر على فتعر●
قالور يةتغذ مشاكل حل●

قالور انحشار يرتحر
.الطابعة خلاد عدة ماكنأ في قالور انحشار يحدث قد

.يمكن ما عبأسر قالور انحشار الةزبإ قم الطباعة، أسلر محتمل تلف ثوحد لمنع:تنبيه

1 جالدر من قالور انحشار يرلتحر

.ملبالكا الطابعة جخار إلى 1 جالدر اسحب.١

ARWW الدليل هذا من المساعدة على الحصول ١٥٦



.المحشور قالور زلأو الطابعة خلاد إلى صل. الطابعة في خالالإد جدر مكان بفحص قم.٢

.الطابعة إلى 1 جالدر أعد.٣

.الباب افتحو الخلفي صولالو بباب دجوالمو اللسان على اضغط للطابعة، الخلفي ءالجز من.٤

١٥٧ مشكلة حل   ٩ الفصل ARWW



.اًكلي المنحشر قالور زلأ.٥

.الخلفي صولالو باب أغلق.٦

2 جالدر من قالور انحشار يرلتحر

 استقبال جدر لفك عاتالمطبو استقبال جدر جانبي بكلا يندجوالمو ينرالز على راالاستمر مع اضغط.١
.الطابعة من عاتالمطبو

ARWW الدليل هذا من المساعدة على الحصول ١٥٨



.ملبالكا الطابعة جخار إلى 2 جالدر اسحب.٢

.المحشور قالور زلأو الطابعة خلاد إلى صل. الطابعة في خالالإد جدر مكان بفحص قم.٣

.مكانه في يستقر حتى" 2 جالدر" خالدإ أعد.٤

.الطابعة في عاتالمطبو استقبال جدر خالدإ أعد.٥

١٥٩ مشكلة حل   ٩ الفصل ARWW



الطباعة منطقة من قالور انحشار يرلتحر
.ميالأما الباب افتح.١

.شةطوالخر إلى صولالو باب افتح.٢

.المحشور قالور زلأو الطابعة يسار أقصى إلى كهاّفحر الطباعة، عربة إعاقة تتم لم اذإ.٣

.قةممز وأ ةمحشور قور قطع يأ زلأو الطابعة يمين أقصى إلى العربة كحر ،الأمر ملز اذإ.٤

ARWW الدليل هذا من المساعدة على الحصول ١٦٠



 .ءالغطا الةزبإ قم ثم قالور مسار ءغطا مقبض فعرا.٥

.كنحو بهاجذاو يناليد بكلتا بها مسكأو الطابعة خلاد ةمحشور اقورأ يأ مكان حدد.٦
 قالور قطع عن العجلاتو اناتالاسطو في بالبحث فقم انات،الاسطو من التهإز عند قالور قتمز اذإ:تنبيه
.الطابعة خلاد بقيت قد تكون قد التي

.قالور انحشار من يدالمز ثوحد فيحتمل الطابعة، من قالور قطع جميع الةزبإ تقم لم اذإ

.مكانه في ينغلق حتى قالور مسار ءغطا خالدإ أعد.٧

١٦١ مشكلة حل   ٩ الفصل ARWW



.شةطوالخر إلى صولالو باب أغلق.٨

.ميالأما الباب أغلق.٩

اتالمستند يةتغذ ةحدو في قالور انحشار يرلتحر
.تاالمستند يةتغذ جدر ءغطا فعرا.١

ARWW الدليل هذا من المساعدة على الحصول ١٦٢



.اناتالأسطو من المحشور قالور اسحب.٢

.مكانه في ينغلق حتى عليه اًضاغط ت،االمستند يةتغذ حدةو ءغطا أغلق.٣

.تاالمستند يةتغذ جدر ءغطا فعرا.٤

١٦٣ مشكلة حل   ٩ الفصل ARWW



.جالدر أسفل من المحشور قالور زلأ.٥

.تاالمستند يةتغذ جدر كترا.٦

الطباعة بةعر انحشار يرتحر
.الطباعة عربة إعاقة إلى يدتؤ ق،الور مثل ء،أشيا يأ الةزبإ قم

 الةإز عند الحذر خيتو على اًمود صحرا. المحشور قالور الةزلإ ىخرأ ةجهزأ وأ تاودأ يأ تستخدم لا:ملاحظة
.الطابعة خلاد من المحشور قالور

قالور انحشار تجنب يقةطر على فتعر
.التالية تادشارالإ تبعا ق،الور تاانحشار تجنب في للمساعدة

.ةرمتكر ةبصور جاالإخر يةوحا من عالمطبو قالور جخرأ●
.تالف وأ مطبق وأ مجعد غير قور على الطباعة من تأكد●

محكاإ دةإعا يمكن كيس في ٍمستو بشكل المستخدم غير قالور جميع ينبتخز ثنيه وأ قالور تجعد منعا●  
.إغلاقه

.الطابعة في اًجد اًقيقر وأ اًجد ًسميكا اًقور تستخدم لا●

.قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدللمز. اًجد ممتلئان وليسا صحيح بشكل محملان جينالدر أن تأكد●
.يقهاتمز وأ ثنيها يتم لم افالحو أنو ٍمستو ضعو في خالالإد يةوحا في تحميلها تم التي اقالأور أن من تأكد●

 الأقصى قالور عدد حول ماتمعلو على للحصول. تاالمستند يةتغذ جدر في اًجد ةكبير بكمية اًقور تضع لا●
.اصفاتالمو جعار, تاالمستند يةتغذ جدر في به المسوح

 خالالإد جدر في دةجوالمو قالور مةزر تكون أن يجب خال؛الإد جدر في مختلفة محجاأو عابأنو اًاقورأ تضع لا●
.الحجمو عالنو نفس من بأكملها

ARWW الدليل هذا من المساعدة على الحصول ١٦٤



 قالور ضعر دليل أن من تأكد. اقالأور كافة مع مبإحكا يتلاءم بحيث خالالإد جدر في قالور ضعر دليل بضبط قم●
.خالالإد جدر في قالور ثني في يتسبب لا

 لا قالور طول جهمو أن من تأكد. اقالأور جميع مع مبإحكا ليتلاءم خالالإد جدر في قالور طول جهمو اضبط●
.خالالإد جدر في قالور ءانثنا يسبب

.خالالإد جدر في اًجد بعيدة لمسافة قالور خاللإد ةالقو تستخدم لا●

.الخفيفة اقالأور على للغاية المتشبعة الصور تطبع لا الصفحات، جهيو على طباعتك حالة في●

.للطابعة بها صىالمو قالور عاأنو ماباستخد قم●

 لا. قالور أضف ثم لًاوأ الطابعة من قالور ينفد بأن فاسمح ق،الور منها ينفد أن شكو على الطابعة كانت اذإ●
.بالطباعة الطابعة مقيا ءثناأ قالور لّتحم

 في محشور قور دجوو عدم لضمان ملبالكا الطابعة من جالدر الةإز المستحسن من خالالإد جدر الةإز عند●
.دجومو قور يأ الةزلإ الفتحة إلى صولالوو الطابعة في جالدر مكان فحص مكيلز قد. جالدر من الخلفي ءالجز

قالور يةتغذ كلمشا حل
جهها؟اتو التي المشكلة هي ما
   جالدر  من قالور طالتقا يتم لم●

.تحميله قبل قالور بهز قم. قالور تحميل جعار مات،المعلو من يدلمز. جالدر في قالور تحميل من تأكد–

 قالور لحجم المناسبةو جالدر في دةجوالمو الصحيحة العلامات على قالور ضعر دلةأ ضعو من تأكد–
.ضيقة تكون أن وند مةزالر حول الأدلة ضعو محكاإ من ًأيضا التحقق يجبو. المحمل

 جدر من السفلي ءالجز في دةجوالمو المناسبة قالور حجم طخطو مع قالور مةزر اةذمحا من تأكد–
 وأ خالالإد جدر جانب على أكثر وأ حداو ملصق اسطةبو إليه المشار مةزالر عتفارا وزتتجا لا أنهاو خال،الإد
.خالالإد جبدر الخاص قالور ضعر جهمو

 المقابل هتجاالا في ثنيه يقطر عن قالور دبفر. جالدر في دجوالمو قالور التفافو تجعد عدم من تأكد–
.للالتفاف

   مائلة الصفحات●
 جدر اسحب حاجة، هناك كانت اذإ. قالور ضعر دليل يذيحا خالالإد يةوحا في المحمل قالور أن من تأكد–

 يقةبطر قالور جهيمو اةذمحا من التأكد مع صحيح، بشكل قالور تحميل أعدو الطابعة من خالالإد
.صحيحة

.فقط تطبع تكن لم اذإ الطابعة في قالور بتحميل قم–

.مبإحكا الخلفي صولالو باب إغلاق من تأكد–
  ةالمر في صفحة من كثرأ خذأ●

 قالور لحجم المناسبةو جالدر في دةجوالمو الصحيحة العلامات على قالور ضعر دلةأ ضعو من تأكد–
.ضيقة تكون أن وند مةزالر حول جهاتالمو ضعو محكاإ من ًأيضا التحقق يجبو. المحمل

 جدر من السفلي ءالجز في دةجوالمو المناسبة قالور حجم طخطو مع قالور مةزر اةذمحا من تأكد–
 وأ خالالإد جدر جانب على أكثر وأ حداو ملصق اسطةبو إليه المشار مةزالر عتفارا وزتتجا لا أنهاو خال،الإد
.خالالإد جبدر الخاص قالور ضعر جهمو

.جالدر يف قالور تحميل دةياز عدم من تأكد–
.فاعليةو ءادأ أفضل على للحصول HP قور استخدم–
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بالطباعة متعلقة كلمشا
فعله؟ يدتر يالذ ما
)الطباعة تتعذر( الصفحة طباعة عدم مشاكل حل●

الطباعة دةبجو تتعلق مشاكل حل●

)الطباعة تتعذر( الصفحة طباعة معد كلمشا حل

)Windows التشغيل منظا( الطباعة كلمشا لحل

 حسب يلي ما بفجر الطباعة، على درقا غير زلت ما اذإ. جالدر في قور دجوو منو مشغلة الطابعة أن من تأكد
:فيه يأتي يالذ تيبالتر

 على دةجوالمو التعليمات عتباا خلال من بحلها قمو الطابعة شاشة على خطأ سائلر يأ دجوو من تحقق.١
.الشاشة

 كان اذإ. ىخرأ ةمر صيلهتو دةإعاو الكابل بفصل قم ،USB كابل يقطر عن بالطابعة ًمتصلا ترالكمبيو كان اذإ.٢
.تصالالا تفعيل من فتحقق ا،ًلاسلكي بالطابعة ًمتصلا ترالكمبيو

.بالشبكة متصلة غير وأ التشغيل يقافإ قيد ليست الطابعة أن تأكد.٣

بالشبكة متصلة غير وأ التشغيل يقافإ قيد ليست الطابعة أن من كدللتأ
:بك الخاص التشغيل ملنظا اًتبع التالية تءااالإجر بأحد قم.أ

●Windows 10 :في البدء قائمة من Windows، منظا حدد Windows حدد التطبيقات، قائمة من 
.الصوتو ةالأجهز ضمن الطابعاتو ةالأجهز ضعر على انقر ثم ،التحكم حةلو

●Windows 8.1 و Windows 8 :يطالشر لفتح المسه وأ الشاشة من الأيمن يالعلو الجانب إلى أشر 
 ضعر فوق انقر ثم منو ، التحكم حةلو المس وأ فوق انقرو ،اتادالإعد مزر انقر ثم ،موزالر

.الطابعاتو ةالأجهز

●Windows 7 :منظا في أابد قائمة من Windows، الطابعاتو ةالأجهز على اضغط.

 بالطابعة، الخاص مزالر على الأيمن سوالما ربز انقر وأ بالمنتج الخاص مزالر على اًجودمز اًنقر انقر وأ.ب
 .الطباعة انتظار قائمة لفتح طباعته يتم ما ضعر حدد ثم

 اماستخد وأ اًمؤقت الطباعة قفتو رابجو ختيارا علامات دجوو عدم من تأكد ،الطابعة القائمة في.ج
.اتصال وند الطابعة

 .الطباعة ولةمحا فأعد, تغيير يبأ قمت اذإ.د

.اضيةالافتر الطابعة هي تكون بحيث الطابعة ضبط من تحقق.٤

.اضيةالافتر الطابعة هي تكون بحيث الطابعة ضبط من للتحقق

:بك الخاص التشغيل ملنظا اًتبع التالية ءالأشيا ىبإحد قم.أ
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●Windows 10 :في البدء قائمة من Windows، منظا حدد Windows حدد التطبيقات، قائمة من 
.الصوتو ةالأجهز ضمن الطابعاتو ةالأجهز ضعر على انقر ثم ،التحكم حةلو

●Windows 8.1 و Windows 8 :يطالشر لفتح المسه وأ الشاشة من الأيمن يالعلو الجانب إلى أشر 
 ضعر فوق انقر ثم منو ، التحكم حةلو المس وأ فوق انقرو ،اتادالإعد مزر انقر ثم ،موزالر

.الطابعاتو ةالأجهز

●Windows 7 :منظا في أابد قائمة من Windows، الطابعاتو ةالأجهز على اضغط.

.اضيةالافتر الطابعة على الصحيحة الطابعة ضبط من تأكد.ب

.اضيةالافتر الطابعة رابجو ءاخضر وأ ءادسو ةائرد خلاد ختيارا علامة تظهر

 فوق الأيمن سوالما ربز فانقر اضية،الافتر كالطابعة ظبطها يدتر التي غير ىخرأ طابعة ضبط حالة في.ج
.اضيةالافتر كالطابعة ضبط حددو الصحيحة الطابعة

.ىخرأ ةمر طابعتك مااستخد ولحا.د
.الطباعة انتظار بقائمة العالقة الطباعة ملمها الطابعة تستجيب كي للطباعة المؤقت المخزن تشغيل أعد.٥

للطباعة المؤقت ينالتخز تشغيل ةلإعاد
:بك الخاص التشغيل ملنظا اًتبع التالية ءالأشيا ىبإحد قم.أ

Windows 10

i.في البدء قائمة من Windows، في يةارالإد اتوالأد حدد Windows حدد ثم التطبيقات، قائمة من 
 .ماتالخد

ii.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة المؤقت ينالتخز فوق الأيمن سوالما ربز انقر.

iii.تلقائي يدتحد من تأكد, التشغيل عنو رابجو التي معا يبالتبو علامة في.

iv.فوق انقر ثم تشغيل فوق انقر مةالخد حالة فتحت بالفعل الخدمة تشغيل عدم حالة في 
.افقمو

Windows 8.1 و Windows 8

i.لفتح للشاشة اليمنى العليا يةواالز فوق انقر وأ تحسس Charms bar اتادإعد مزر فوق انقر ثم.

ii.الحمايةو مالنظا على اضغط وأ فوق انقر ثم التحكم حةلو على اضغط وأ فوق انقر.

iii.ماتالخد على تينمر اضغط وأ جاودمز انقر انقر ثم, يةارإد اتوأد فوق انقر.

iv.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة المؤقت ينالتخز فوق الأيمن سوالما ربز انقر.

v.تلقائي يدتحد من تأكد ،التشغيل عنو رابجو التي معا يبالتبو علامة في.

vi.فوق انقر ثم تشغيل فوق انقر مةالخد حالة فتحت بالفعل الخدمة تشغيل عدم حالة في 
.افقمو

Windows 7

i.في أابد قائمة من Windows، اتوأد ثم, الحمايةو مالنظا فوق انقر ثم, التحكم حةلو فوق انقر  
.يةارإد

ii.ماتخد فوق اًجودمز اًنقر انقر.

iii.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة المؤقت ينالتخز فوق الأيمن سوالما ربز انقر.
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iv.تلقائي يدتحد من تأكد, التشغيل عنو رابجو التي معا يبالتبو علامة في.

v.فوق انقر ثم تشغيل فوق انقر مةالخد حالة فتحت بالفعل الخدمة تشغيل عدم حالة في 
.افقمو

.اضيةالافتر الطابعة على الصحيحة الطابعة ضبط من تأكد.ب

.اضيةالافتر الطابعة رابجو ءاخضر وأ ءادسو ةائرد خلاد ختيارا علامة تظهر

 فوق الأيمن سوالما ربز فانقر اضية،الافتر كالطابعة ظبطها يدتر التي غير ىخرأ طابعة ضبط حالة في.ج
.اضيةالافتر كالطابعة ضبط حددو الصحيحة الطابعة

.ىخرأ ةمر طابعتك مااستخد ولحا.د
.ترالكمبيو تشغيل أعد.٦

.الطباعة انتظار قائمة غّفر.٧

الطباعة انتظار قائمة لمسح
:بك الخاص التشغيل ملنظا اًتبع التالية ءالأشيا ىبإحد قم.أ

●Windows 10 :في البدء قائمة من Windows، منظا حدد Windows حدد التطبيقات، قائمة من 
.الصوتو ةالأجهز ضمن الطابعاتو ةالأجهز ضعر على انقر ثم ،التحكم حةلو

●Windows 8.1 و Windows 8 :يطالشر لفتح المسه وأ الشاشة من الأيمن يالعلو الجانب إلى أشر 
 ضعر فوق انقر ثم منو ، التحكم حةلو المس وأ فوق انقرو ،اتادالإعد مزر انقر ثم ،موزالر

.الطابعاتو ةالأجهز

●Windows 7 :منظا في أابد قائمة من Windows، الطابعاتو ةالأجهز على اضغط.

.الطباعة انتظار قائمة لفتح بك الخاص الطابعة مزر فوق اًجودمز اًنقر انقر.ب

 Purge Print وأ )اتالمستند كافة إلغاء( Cancel all documents فوق انقر ،)الطابعة( Printer قائمة في.ج
Document )الطباعة مستند تنظيف(، فوق انقر ثم Yes )للتأكيد )نعم.

 ةمر الطباعة ولحاو ترالكمبيو تشغيل دةبإعا فقم ،الانتظار قائمة في تاالمستند بعض دجوو استمر اذإ.د
.التشغيل دةإعا بعد ىخرأ

.ىخرأ ةمر الطباعة ولحا ثم ها،خلو من للتأكد ىخرأ ةمر الطباعة انتظار قائمة افحص.ه

.الطابعة ضبط أعد ثم بطابعتك الطاقة صيلتو افحص

.محكم ٍنحو على بالطابعة الطاقة سلك صيلتو من تأكد.١
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بالطاقة الطابعة صيلتو 1
التيار بمأخذ تصالالا 2

 اضغط. الطابعة تشغيل يقافإ إلى ذلك فيشير ء،مضا غير كان اذإ. الطابعة على دجوالمو الطاقة رز إلى انظر.٢
.الطابعة لتشغيل الطاقة رالز

.خرآ طاقة بمأخذ صيلهابتو قم الكهربائية، للطاقة الطابعة استقبال عدم حالة في:ملاحظة

.للطابعة الخلفي ءالجز من الطاقة سلك افصلو التشغيل، قيد الطابعة أن من تأكد.٣

.بالحائط دجوالمو التيار مأخذ عن الطاقة سلك افصل.٤

.ثانية 15 انتظرو.٥

.بالحائط دجوالمو التيار بمأخذ ىخرأ ةمر الطاقة سلك صيلبتو قم.٦

.للطابعة الخلفي ءبالجز التيار سلك صيلتو أعد.٧

.الطابعة لتشغيل الطاقة رز على فاضغط ا،ًتلقائي الطابعة تشغيل يتم لم اذإ.٨

.ىخرأ ةمر الطابعة مااستخد ولحا.٩

الطباعة ةدبجو تتعلق كلمشا حل
 انتظرو الطاقة، رز ماباستخد الطابعة تشغيل يقافإ على اًمود صحرا الطباعة، دةجو مشاكل لتجنب:ملاحظة

 يكتحر ءاالإجر اهذ يتيحو. التيار صلمو فصل وأ الطابعة عن التيار فصل الطاقةقبل رز مصباح ينطفئ حتى
.الجفاف من محمية تكون حيث ف،مكشو غير ضعمو إلى شاتطوالخر

)Windows التشغيل منظا( الطباعة ةدجو لتحسين

.HP صنع من أصلية شاتطوخر مكااستخد من تأكد.١

 الطباعة دةجوو ،سائطو المنسدلة القائمة من المناسب قالور عنو يدتحد من للتأكد الطباعة مجنابر افحص.٢
.ةدالجو اتادإعد المنسدلة القائمة من
 Set Preferences فوق انقر ثم كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر ،الطابعة مجنابر في●

.الطباعة خصائص إلى صولللو )التفضيلات ضبط(
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 فحص جعار مات،المعلو من يدللمز. قليل شاتطوالخر في الحبر هل ىلتر ةالمقدر الحبر ياتمستو افحص.٣
.بها الحبر ىمستو انخفاض حالة في الطباعة شاتطوخر الاستبد على صحرا. ةالمقدر الحبر ياتمستو

.الطباعة أسر اةذبمحا قم.٤

الطابعة مجنابر خلال من الطباعة أسر اةلمحاذ
 الطباعة أسر اةذمحا دةإعا تتعين لا. دةالجو عالية نتائج على الحصول الطباعة أسر اةذمحا تضمن:ملاحظة

.شاتطوالخر الاستبد عند

.خالالإد جدر في A4 وأ letter بحجم مستخدم غير يدعا أبيض قور بتحميل قم.أ

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.ب

 Maintain Your فوق انقر ثم كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر ،الطابعة مجنابر في.ج
Printer )الطابعة على الحفاظ (إلى صولللو Printer Toolbox )الطابعة تاودأ وقصند.(

 .الجهاز ماتخد يبالتبو علامة في الطباعة سرؤو اةمحاذ على انقر ،الطابعة اتوأد وقصند في.د
.اةذمحا قةور بطباعة الطابعة متقو

.شاتطوالخر في الحبر ْيقلل لم اذإ تشخيصية صفحة اطبع.٥

الطابعة مجنابر خلال من تشخيصية صفحة لطباعة
.خالالإد جدر في legal وأ A4 وأ letter بحجم مستخدم غير يدعا أبيض قور بتحميل قم.أ

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.ب

 Maintain Your فوق انقر ثم كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر ،الطابعة مجنابر في.ج
Printer )الطابعة تاودأ وقصند إلى صولللو) الطابعة على الحفاظ.

.تشخيص صفحة لطباعة الجهاز يرتقار يبالتبو علامة على تشخيصية ماتمعلو طباعة فوق انقر.د

 حالة في. التشخيصية الصفحة في دالأسوو الأصفرو انيجوالأرو قرزالأ اللون من كل مربعات افحص.٦
 أسر فنظف المربعات في قط حبر دجوو عدم حالة في وأ ءادالسوو نةالملو المربعات في اًطخطو ملاحظتك
 .اًآلي الطباعة

الطابعة مجنابر خلال من الطباعة أسر لتنظيف
.خالالإد جدر في legal وأ A4 وأ letter بحجم مستخدم غير يدعا أبيض قور بتحميل قم.أ

.)Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة مجنابر افتح.ب

 Maintain Your فوق انقر ثم كسالفاو ئيالضو المسحو الطباعة فوق انقر ،الطابعة مجنابر في.ج
Printer )الطابعة على الحفاظ (إلى صولللو Printer Toolbox )الطابعة تاودأ وقصند.(

 على ةهرالظا تادشارالإ تبعا. الجهاز ماتخد يبالتبو علامة على الطابعة سرؤو اةمحاذ فوق انقر.د
.الشاشة

 يبالو قعمو فريو.  www.support.hp.com رز. HP من عمالد فاطلب المشكلة، الطباعة أسر تنظيف يحل لم اذإ.٧
 المطالبة، عند. الشائعة الطابعة مشاكل من يدالعد تصحيح في تكمساعد يمكنك مساعدة تاودأو ماتمعلو
 حول ماتمعلو على للحصول  HP اتصال جهات يخص شيء كل فوق انقر ثم المنطقة،/البلد باختيار قم
.الفني عمبالد تصالالا

الطابعة شاشة خلال من الطباعة ةدجو لتحسين
.HP صنع من أصلية شاتطوخر مكااستخد من تأكد.١

.المناسبة الطباعة دةجوو قالور عنو يدتحد من تأكد.٢
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 فحص جعار مات،المعلو من يدللمز. قليل شاتطوالخر في الحبر هل ىلتر ةالمقدر الحبر ياتمستو افحص.٣
.بها الحبر ىمستو انخفاض حالة في الطباعة شاتطوخر الاستبد على صحرا. ةالمقدر الحبر ياتمستو

.الطباعة أسر اةذبمحا قم.٤

الطابعة شاشة خلال من الطباعة أسر اةلمحاذ
 .خالالإد جدر في legal وأ A4 وأ letter بحجم مستخدم غير يدعا أبيض قور بتحميل قم.أ

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.ب
). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا ثم ،الطباعة أسر اةمحاذ المس ، الطابعة صيانة المس.ج

.شاتطوالخر في الحبر ْيقلل لم اذإ تشخيصية صفحة اطبع.٥

الطابعة ضعر شاشة خلال من تشخيصية صفحة لطباعة
.خالالإد جدر في legal وأ A4 وأ letter بحجم مستخدم غير يدعا أبيض قور بتحميل قم.أ

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.ب
). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

. يرتقار المس.ج
.الطباعة ةدجو يرتقر بلمس قم.د

 حالة في. التشخيصية الصفحة في دالأسوو الأصفرو انيجوالأرو قرزالأ اللون من كل مربعات افحص.٦
 أسر فنظف المربعات في قط حبر دجوو عدم حالة في وأ ءادالسوو نةالملو المربعات في اًطخطو ملاحظتك
 .اًآلي الطباعة

الطابعة شاشة من الطباعة أسر لتنظيف
 .خالالإد جدر في legal وأ A4 وأ letter بحجم مستخدم غير يدعا أبيض قور بتحميل قم.أ

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.ب
). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا ثم ،الطباعة أسر تنظيف دّحد ثم ، الطابعة صيانة المس.ج

 يبالو قعمو فريو.  www.support.hp.com رز. HP من عمالد فاطلب المشكلة، الطباعة أسر تنظيف يحل لم اذإ.٧
 المطالبة، عند. الشائعة الطابعة مشاكل من يدالعد تصحيح في تكمساعد يمكنك مساعدة تاودأو ماتمعلو
 حول ماتمعلو على للحصول  HP اتصال جهات يخص شيء كل فوق انقر ثم المنطقة،/البلد باختيار قم
.الفني عمبالد تصالالا

ئيالضو المسحو النسخ كلمشا
.التالية إصلاحهاو ءالأخطا استكشاف تاخيار حدأ خترا

 جعار. ئيالضو المسحو النسخ مشاكل لحل HP من نتالإنتر عبر إصلاحهاو ءالأخطا استكشاف اةدأ استخدم●
.HP من نتالإنتر عبر إصلاحهاو ءالأخطا استكشاف بشأن تعليمات على الحصول

.اًتلقائي حلهاو المشاكل لتشخيص) فقط Windows منظا( HP Print and Scan Doctor استخدم●

 متاحة نتالإنتر على إصلاحهاو ءالأخطا لاستكشاف HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة
.اللغات بجميع
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.نْالناجحي ئيالضو المسحو النسخ تلميحات جعار مات،المعلو من يدلمز

كسالفا كلمشا
 زلت ماو الاختبار نجح اذإ. الفاكس دابإعد تتعلق مشكلة هناك كانت اذإ مما للتحقق الفاكس ختبارا بتشغيل لًاوأ قم
 من للتحقق يرالتقر في جةالمدر الفاكس تاداإعد بفحص فقم استقبالها،و الفاكسات سالإر في مشاكل جهاتو

.تاداالإعد صحة

كسالفا ختبارا بتشغيل قم
 استقبالهاو الفاكسات سالإر جلأ من هاداإعد صحة من وللتأكد الطابعة حالة لفحص الفاكس داإعد ختبارا يمكنك
:بالتالي الاختبار ميقو. الطابعة على الفاكس داإعد إكمال بعد فقط الاختبار اهذ ءابإجر قم. صحيحة يقةبطر

الفاكس ةجهزأ فحص●
بالطابعة الصحيح الهاتف سلك صيلتو من التحقق●
الصحيح بالمنفذ الهاتف سلك صيلتو من التحقق●
قمالر طلب نغمة عن البحث●
بك الخاص الهاتف خط صيلتو حالة ختبارا●
نشط هاتف خط عن البحث●

للطابعة التحكم حةلو خلال من كسالفا ادإعد ختبارلا
.مكتبك وأ بمنزلك الخاصة داالإعد تادشارلإ اًفقو استقبالهاو الفاكسات سالرلإ الطابعة دابإعد قم.١

.الاختبار ءبد قبل خالالإد جدر في ملكا بحجم قور تحميلو الطباعة شاتطوخر كيبتر من تأكد.٢

تادشارالإ تبعا ثم ،ادالإعد معالج المس ثم ، ادإعد المسو اليمين إلى يربالتمر قم ،كسفا شاشة في.٣  
 .الشاشة على ةهرالظا

.اًيرتقر تطبعو ضالعر شاشة على الاختبار حالة ضبعر الطابعة متقو
.يرالتقر جعةابمر قم.٤

.هنادأ دةراالو الحلول جعار الفاكس، ختبارا فشل حالة في●
تاداإعد صحة من فتأكد استقبالها،و الفاكسات سالإر في مشاكل جهاتو زلت ماو الفاكس ختبارا نجح اذإ●  

 على إصلاحهاو ءالأخطا لاستكشاف HP معالج مااستخد اًأيض يمكنك. يرالتقر في جةالمدر الفاكس
.نتالإنتر

كسالفا ختبارا فشل حالة في به مالقيا يجب يالذ ما
 حول أساسية ماتمعلو على للحصول يرالتقر جعةابمر فقم ،الاختبار اهذ فشلو للفاكس ختبارا ءابإجر قمت اذإ

 ثم فشل، الاختبار من قسم يأ يةؤلر يرالتقر بفحص قم المفصلة، ماتالمعلو من يدالمز على للحصول. الخطأ
.ولتهامحا يمكن حلول على الحصول جلأ من القسم اهذ في الملائم عضوالمو جعار
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"كسالفا ةجهزأ ختبارا" فشل

 ثم الطابعة من الأيسر ميالأما الجانب في دجوالمو) الطاقة رز(  على بالضغط الطابعة تشغيل بإيقاف قم●
 لّشغ ثم ثانية، الطاقة سلك صيلبتو قم قليلة، انثو بعد. للطابعة الخلفي ءالجز عن الطاقة سلك افصل
 في دةجوالمو المشكلات حل ماتمعلو جعةابمر قم ،ًثانية الاختبار فشل اذإ. ًثانية الاختبار ءابإجر قم. الطاقة

.القسم اهذ

 هنالك تكون لا قد بنجاح، تسلمه وأ فاكس سالإر على اًدرقا كنت اذإ. استقباله وأ ختبارا فاكس سالإر ولحا●
.مشكلة

 مشغولة ليست الطابعة أن من فتأكد ،)Windows منظا( كسالفا ادإعد معالج من الاختبار بتشغيل قمت اذإ●
 الطابعة أن إلى تشير سالةر عن اًبحث الشاشة افحص. بالنسخ مالقيا وأ فاكس استلام مثل ى،خرأ مهمة بإكمال

.الاختبار ءاجرإ قبل قفةمتو تصبحو المهمة تنتهي حتى انتظر مشغولة، الطابعة كانت اذإ. مشغولة

 عن ةعبار المقسم. (الفاكس سالإر في مشاكل إلى اهذ يديؤ قد للهاتف، تقسيم حدةو تستخدم كنت اذإ●
 ًةمباشر الطابعة صيلبتو قمو المقسم الةإز ولحا). بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس يتصل بسلكين صلمو

.بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس

 الطابعة تجهيز منو ينجح أنه من للتأكد ًثانية الفاكس ختبارا ءابإجر قم إليها، ضتتعر مشكلة أية بحل مالقيا بعد
 فاتصل الفاكس، سالإر في مشكلات إلى ضتتعر أنكو الفشل في كسالفا ةجهزأ ختبارا استمر اذإ. فاكس سالرلإ
 تصحيح في تكمساعد يمكنك مساعدة تاودأو ماتمعلو يبالو قعمو فريو.  www.support.hp.com رز. HP عمبد

 جهات يخص شيء كل فوق انقر ثم المنطقة،/البلد باختيار قم المطالبة، عند. الشائعة الطابعة مشاكل من يدالعد
.الفني عمبالد تصالالا حول ماتمعلو على للحصول  HP اتصال

"بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس المتصل كسالفا" ختبارا فشل

.منآ بشكل مثبت الهاتف سلك أن من للتأكد الطابعةو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس بين صلةالو افحص●

 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم●
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

 عن ةعبار المقسم. (الفاكس سالإر في مشاكل إلى اهذ يديؤ قد للهاتف، تقسيم حدةو تستخدم كنت اذإ●
 ًةمباشر الطابعة صيلبتو قمو المقسم الةإز ولحا). بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس يتصل بسلكين صلمو

.بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس

 قم ثم للطابعة تستخدمه يالذ بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس إلى هاتف سلكو يعمل هاتف صيلتو ولحا●
.الخط بفحص اموليقو الهاتف كةبشر تصالالا قم ،الطلب نينر تسمع لا كنت اذإ. الطلب نغمة بفحص

 هنالك تكون لا قد بنجاح، تسلمه وأ فاكس سالإر على اًدرقا كنت اذإ. استقباله وأ ختبارا فاكس سالإر ولحا●
.مشكلة

 الطابعة تجهيز منو ينجح أنه من للتأكد ًثانية الفاكس ختبارا ءابإجر قم إليها، ضتتعر مشكلة أية بحل مالقيا بعد
.فاكس سالرلإ

"كسالفا في الصحيح بالمنفذ متصل الهاتف سلك" ختبارا فشل

 صلمو عن ةعبار المقسم. (الفاكس سالإر في مشاكل إلى اهذ يديؤ قد للهاتف، تقسيم حدةو تستخدم كنت اذإ
 الهاتف بمقبس ًةمباشر الطابعة صيلبتو قمو المقسم الةإز ولحا). بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس يتصل بسلكين

.بالحائط دجوالمو

الصحيح بالمنفذ الهاتف سلك صيلبتو قم
 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم.١

.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

١٧٣ مشكلة حل   ٩ الفصل ARWW

https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=23903056&h_client&s-h-e002-1&h_lang=k&h_cc=emea_middle_east
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=23903056&h_client&s-h-e002-1&h_lang=k&h_cc=emea_middle_east


 فلا بالحائط، دجوالمو الهاتف بمقبس صيلللتو  يسمى يالذ المنفذ مكااستخد حالة في:ملاحظة
 مثل فقط، خرآ زبجها صيلللتو  يسمى يالذ المنفذ مااستخد يجب. استقبالها وأ الفاكسات سالإر يمكنك

.المكالمات على دالر زجها

للطابعة الخلفي المنظر  ١-٩ شكل

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم2

 نجاحه من للتأكد ىخرأ ةمر الفاكس ختبارا بتشغيل قم ، يسمى يالذ بالمنفذ الهاتف سلك صيلتو بعد.٢
.استقبالهاو الفاكسات سالرلإ الطابعة يةهزجاو

.استقباله وأ ختبارا فاكس سالإر ولحا.٣
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"كسالفا جهاز مع الهاتف سلك من الصحيح عالنو اماستخد" ختبارا فشل

 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم●
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم2

.منآ بشكل مثبت الهاتف سلك أن من للتأكد الطابعةو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس بين صلةالو افحص●

 عن ةعبار المقسم. (الفاكس سالإر في مشاكل إلى اهذ يديؤ قد للهاتف، تقسيم حدةو تستخدم كنت اذإ●
 ًةمباشر الطابعة صيلبتو قمو المقسم الةإز ولحا). بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس يتصل بسلكين صلمو

.بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس

"قمالر طلب نغمة على فالتعر" ختبارا فشل

 لاكتشاف. الاختبار فشل تسبب قد الطابعة، تستخدمه يالذ الهاتف خط نفس تستخدم التي ى،الأخر ةالأجهز●
اذإ. ًثانية الاختبار ءابإجر قم ثم الهاتف، خط عن شيء كل بفصل قم مشكلة، تسبب ىالأخر ةالأجهز كانت اذإ ما  

 أكثر وأ ةالأجهز من حداو زجها يكون هاعند ى،الأخر ةالأجهز ونبد الطلب نغمة عن الكشف ختبارا نجح
 يسبب يالذ زالجها على فتتعر حتى ة،مر كل الاختبار ءاجرإ أعدو ةمر كل اًحداو تهادإعا ولحا المشاكل، يسبب

.المشكلة

 قم ثم للطابعة تستخدمه يالذ بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس إلى هاتف سلكو يعمل هاتف صيلتو ولحا●
.الخط بفحص اموليقو الهاتف كةبشر تصالالا قم ،الطلب نغمة تسمع لا كنت اذإ. الطلب نغمة بفحص

 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم●
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

 عن ةعبار المقسم. (الفاكس سالإر في مشاكل إلى اهذ يديؤ قد للهاتف، تقسيم حدةو تستخدم كنت اذإ●
 ًةمباشر الطابعة صيلبتو قمو المقسم الةإز ولحا). بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس يتصل بسلكين صلمو

.بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس

 يتسبب فقد ،)الخاص عالفر دلتبا( PBX أنظمة بعض مثل ية،دعا طلب نغمة يستخدم لا الهاتف منظا كان اذإ●
 استقبال وأ سالإر ولحا. استقبالها وأ الفاكسات سالإر في المشاكل ذلك يسبب لا. الاختبار فشل في ذلك

.الفاكس ختبارا
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 المنطقة/البلد داإعد كانت اذإ. منطقتك/كلبلد مناسب بشكل المنطقة/البلد داإعد ضبط من للتأكد بالفحص قم●
 سالإر في مشاكل إلى ضتتعر أن الممكن منو الاختبار يفشل قد صحيح، غير بشكل طمضبو وأ طمضبو غير

.استقبالهاو الفاكسات

 خط أن من للتأكد. استقبالها وأ الفاكسات سالإر تستطيع فلن إلاو يتناظر هاتف بخط الطابعة صيلتو من تأكد●
 تصو تسمع لا كنت اذإ. الطلب نغمة إلى ءبالإصغا قم ثم بالخط يتناظر هاتف يأ صيلبتو قم قمي،ر الهاتف
 ثم يتناظر هاتف بخط الطابعة صيلبتو قم. قميةالر تفاللهو أًّمعد الهاتف خط يكون قد ية،دعا طلب نغمة

.استقباله وأ الفاكس سالإر ولحا

 الطابعة تجهيز منو ينجح أنه من للتأكد ًثانية الفاكس ختبارا ءابإجر قم إليها، ضتتعر مشكلة أية بحل مالقيا بعد
 فحص منهم اطلبو تفاالهو كةبشر فاتصل بالفشل، الطلب نغمة عن الكشف ختبارا استمر اذإ. فاكس سالرلإ

.الهاتف خط

"كسالفا خط حالة ختبارا" فشل

 خط أن من للتأكد. استقبالها وأ الفاكسات سالإر تستطيع فلن إلاو يتناظر هاتف بخط الطابعة صيلتو من تأكد●
 تصو تسمع لا كنت اذإ. الطلب نغمة إلى ءبالإصغا قم ثم بالخط يتناظر هاتف يأ صيلبتو قم قمي،ر الهاتف
 ثم يتناظر هاتف بخط الطابعة صيلبتو قم. قميةالر تفاللهو أًّمعد الهاتف خط يكون قد ية،دعا طلب نغمة

.استقباله وأ الفاكس سالإر ولحا

.منآ بشكل مثبت الهاتف سلك أن من للتأكد الطابعةو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس بين تصالالا افحص●

 بالمنفذ الآخر فالطر صيلبتو قم ثم بالحائط، دجوالمو الهاتف بمأخذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلبتو قم●
.الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ

 لاكتشاف. الاختبار فشل تسبب قد الطابعة، تستخدمه يالذ الهاتف خط نفس تستخدم التي ى،الأخر ةالأجهز●
.ًثانية الاختبار ءابإجر قم ثم الهاتف، خط عن شيء كل بفصل قم مشكلة، تسبب ىالأخر ةالأجهز كانت اذإ ما

 أكثر وأ ةالأجهز من حداو زجها يكون هاعند ى،الأخر ةالأجهز ونبد كسالفا خط ضعو ختبارا نجح اذإ–
 يالذ زالجها على فتتعر حتى ة،مر كل الاختبار ءاجرإ أعدو ةمر كل اًحداو تهادإعا ولحا المشاكل، يسبب
.المشكلة يسبب

 هاتف بخط الطابعة صيلبتو قم ى،الأخر ةالأجهز غير من كسالفا خط ضعو ختبارا فشل حالة في–
.القسم اهذ في دةراالو المشكلات حل ماتمعلو جعةامر بمتابعة قمو نشط

 عن ةعبار المقسم. (الفاكس سالإر في مشاكل إلى اهذ يديؤ قد للهاتف، تقسيم حدةو تستخدم كنت اذإ●
 ًةمباشر الطابعة صيلبتو قمو المقسم الةإز ولحا). بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس يتصل بسلكين صلمو

.بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس

 الطابعة تجهيز منو ينجح أنه من للتأكد ًثانية الفاكس ختبارا ءابإجر قم إليها، ضتتعر مشكلة أية بحل مالقيا بعد
 كةبشر فاتصل سال،رالإ في مشاكل جهاتو أنتو بالفشل كسالفا خط حالة ختبارا استمر اذإ. فاكس سالرلإ

.الهاتف خط فحص منهم اطلبو تفاالهو

كسالفا مشكلات حل
جهها؟اتو التي الفاكس مشكلة هي ما
مكانها في ليست السماعة اًائمد الشاشة ضتعر●
استقبالهاو الفاكسات سالإر في مشاكل الطابعة جهاتو●
الفاكسات سالإر يمكنها ولكن الفاكسات استقبال للطابعة يمكن لا●
الفاكسات استقبال يمكنها ولكن الفاكسات سالإر للطابعة يمكن لا●
المكالمات على دالر آلة في تسجل الفاكس نغمات●
)قميالر HP فاكس(( الفاكسات ترالكمبيو يستلم أن يمكن لا●
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مكانها في ليست السماعة اًائمد الشاشة ضتعر
.سلكين من مكون هاتف سلك ماباستخد HP صيتو●

مااستخد عدم من تأكد. ماالاستخد قيد تكون قد الطابعة مع الهاتف خط نفس تستخدم التي ى،الأخر ةالأجهز●  
 تأكد كما ى،خرأ ةجهزأ وأ) بالطابعة متصلة غير ولكنها الهاتف خط نفس على جدتو تفاهو( عيةالفر تفاالهو
 كانت اذإ استقبالهاو الفاكسات سالرلإ الطابعة مااستخد يمكنك لا المثال، سبيل على. مكانها في ضعهاو من

سالرلإ هاتفي باتصال تركمبيو دممو تستخدم كنت اذإ وأ مكانها، في ضعهاو يتم لم عيفر هاتف سماعة هناك  
.نتالإنتر إلى صولللو وأ نيوالإلكتر يدالبر

استقبالهاو كساتالفا سالإر في كلمشا الطابعة جهاتو
 غير) الطاقة رز(  كانو غةفار الشاشة كانت اذإ. الطابعة ضعر شاشة إلى انظر. الطابعة تشغيل من تأكد●

 .الطاقة وبمأخذ بالطابعة مبإحكا الطاقة سلك صيلتو من تأكد. الطابعة تشغيل يقافإ إلى ذلك فيشير ء،مضا
.الطابعة لتشغيل) الطاقة رز(  على اضغط

 تتمكن لا. استقباله وأ الفاكس سالإر قبل قائقد خمس لمدة بالانتظار HP صيتو الطابعة، تشغيل بعد
.التشغيل بعد بالتهيئة مهاقيا ءثناأ استقبالها وأ الفاكسات سالإر من الطابعة

 ممتلئة الفاكس ةاكرذ كانت اذإ الفاكسات استقبال وأ سالإر يمكنك لا فقد قمي،الر HP فاكس تمكين حالة في●
).الطابعة ةاكربذ دةوالمحد(

 .بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس صيلللتو الطابعة مع العلبة في نّالمضم الهاتف سلك مااستخد من تأكد●
 فالطر صيلتوو الطابعة من الخلفي ءبالجز  يسمى يالذ بالمنفذ الهاتف سلك فيطر حدأ صيلتو يجب
.الشكل في ضحمو هو كما بالحائط، دجوالمو الهاتف بمقبس الآخر

.بالحائط دجوالمو الهاتف مأخذ1

.بالطابعة دجوالمو  بمنفذ صيلللتو نىدأ بحد AWG 26 قمر هاتف سلك استخدم2

 قم ثم للطابعة تستخدمه يالذ بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس إلى هاتف سلكو يعمل هاتف صيلتو ولحا●
.الخدمة طلب جلأ من المحلية تفاالهو كةبشر تصلا ،الطلب نغمة عسما عدم عند. الطلب نغمة بفحص

 لا المثال، سبيل على. ماالاستخد قيد الطابعة، مثل الهاتف خط نفس يستخدم ،خرآ زجها هناك يكون أن يمكن●
 في ضعهاو يتم لم عيفر هاتف سماعة هناك كانت اذإ استقبالهاو الفاكسات سالرلإ الطابعة مااستخد يمكنك
.نتالإنتر إلى صولللو وأ نيوالإلكتر يدالبر سالرلإ هاتفي باتصال تركمبيو دممو تستخدم كنت اذإ وأ مكانها،
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 كانت اذإ ما ىلتر ترالكمبيو زجها وأ الشاشة افحص. الخطأ تسبب ىخرأ عملية هناك كانت اذإ ما فةلمعر تحقق●
 سالإر للطابعة يمكن فلا خطأ، هناك كان اذإ. حلها يقةطرو المشكلة حول ماتمعلو فرتو خطأ سالةر هناك

.الخطأ حالة حل يتم حتى استقباله وأ الفاكس

 تسبب قد) ءضاضو بها( ضعيفة دةبجو تصو مع الهاتف طخطو. الهاتف خط صيلتو بسبب ضجيج يحدث قد●
 الهاتف صيلتو يقطر عن الهاتف بخط تالصو دةجو من تحقق. استقبالهاو الفاكسات سالإر في مشكلات
 يش،تشو لأي سماعك حالة في. ىخرأ ءضاضو وأ يشتشو يأ إلى عالاستماو بالحائط دجوالمو الهاتف بمأخذ

 فاتصل المشكلة، تاستمر اذإ. ىخرأ ةمر الفاكس سالإر ولحاو) ECM( الأخطاء تصحيح ضعو تشغيل قفوأ
.تفاالهو كةبشر

 من تتمكن لن فإنك, إلاو DSL شحمر صيلتو من فتأكد ،)DSL( قمير كمشتر خط خدمات تستخدم كنت اذإ●
.بنجاح استقبالها وأ الفاكسات سالإر

 خط أن من للتأكد. قميةالر تفاللهو ّالمعد بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس الطابعة تصالا عدم من تأكد●
 تصو تسمع لا كنت اذإ. الطلب نغمة إلى ءبالإصغا قم ثم بالخط يتناظر هاتف يأ صيلبتو قم قمي،ر الهاتف
.قميةالر تفاللهو أًّمعد الهاتف خط يكون قد ية،دعا طلب نغمة

 قميةالر الخدمات شبكة لخدمة وأ) PBX( خاصة عيةفر الةبد ملنظا فيطر محول/محول تستخدم كنت اذإ●
.الفاكسو الهاتف مالاستخد المخصص بالمنفذ الطابعة صيلتو من تأكد ،)ISDN( ملةالمتكا

 يكن لم اذإ. صحيح بشكل اًضمؤر DSL دممو يكون لا قد ،DSL خدمات مع الهاتف خط كتشار الطابعة كانت اذإ●
 تصو مع الهاتف طخطو. الهاتف خط على اًضجيج يسبب أنه الممكن فمن صحيح، بشكل اًضمؤر DSL دممو
 تالصو دةجو من التحقق يمكنك. استقبالهو الفاكس سالإر في مشكلات تسبب قد) ءضاضو( ضعيفة دةبجو
 يشتشو يأ إلى التصنتو بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس في هاتف صيلتو يقطر عن الهاتف خط في
 لمدة اًكلي ءالكهربا وبفصل DSL دممو تشغيل بإيقاف قم ا،ًضجيج تسمع كنت اذإ. خرآ يشتشو يأ وأ اصلمتو
.ًثانية الطلب نغمة إلى عبالاستما قم ثم DSL دممو تشغيل دةبإعا قم. الأقل على قيقةد 15

 الفاكسات سالإر عن الطابعة قفتتو اذإ. المستقبل في ثانية الهاتف خط في ًيشاتشو تلاحظ ربما:ملاحظة
.العملية هذه رابتكر قم استقبالها،و

 ،DSL دممو تشغيل يقافإ حول ماتمعلو على للحصول. تفاالهو كةبشر فاتصل ا؛ًشمشو اليز ما الخط كان اذإ
.عمالد جلأ من DSL خدمة دومز جعار

 عن ةعبار المقسم. (الفاكس سالإر في مشاكل إلى اهذ يديؤ قد للهاتف، تقسيم حدةو تستخدم كنت اذإ●
 ًةمباشر الطابعة صيلبتو قمو المقسم الةإز ولحا). بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس يتصل بسلكين صلمو

.بالحائط دجوالمو الهاتف بمقبس

كساتالفا سالإر يمكنها ولكن كساتالفا استقبال للطابعة يمكن لا
 نينالر نغمات كل إلى الطابعة في المميز نينالر ةميز تعيين من تأكد ،المميز نينالر خدمة مااستخد عدم عند●

. القياسية
 لن ىالأخر الحالات فيو ا؛ًيويد الفاكسات استلام يجب ، التشغيل يقافإ إلى  التلقائي دالر تعيين حالة في●

.الفاكس استلام من الطابعة تتمكن

 استقبال فيجب الفاكس، لمكالمات تستخدمه يالذ الهاتف قمر نفس على تيالصو يدالبر خدمة يكلد كان اذإ●
.دةراالو الفاكس مكالمات على بنفسك دللر ًاجدامتو تكون أن يجب أنه يعني اهذ. اًتلقائي وليس ًياويد الفاكسات

مجناالبر ضبط عدم من فتأكد الطابعة، مع الهاتف خط نفس على هاتفي باتصال تركمبيو دممو يكلد كان اذإ●  
 الفاكسات استقبال إلى هاداإعد تم التي دمالمو ةجهزأ. ًتلقائيا الفاكسات استقبال إلى دمالمو مع دوالمز
 مكالمات استقبال من الطابعة تتمكن لا فلذلك دة،راالو الفاكسات كافة لاستقبال الهاتف خط تستخدم ا،ًتلقائي

.الفاكس

:التالية المشاكل ىلإحد ضتتعر فقد الطابعة؛ مع الهاتف خط نفس على المكالمات على دللر آلة يكلد كان اذإ●
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.الطابعة مع متناسب غير صحيح غير بشكل ةّمعد المكالمات على دالر آلة تكون قد–

 الفاكس، نغمات بكشف للطابعة تسمح لا جةبدر ًاجد صاخبة وأ ًاجد يلةطو ةدرالصا سالتكر تكون قد–
.الفاكس سالإر آلة تصالا قطعُي أن الممكن منو

 للسماح بك الخاصة ةدرالصا سالةالر بعد ءوللهد كاف قتو المكالمات على دالر آلة ىلد جديو لا قد–
.المكالمات على دللر قميةالر الآلات في شائعة المشكلة هذه إن. الفاكس نغمات بكشف للطابعة

 :المشكلات هذه حل على التالية تاالخطو تساعد قد

 ولحا الفاكس، لمكالمات تستخدمه يالذ الهاتف خط بنفس المكالمات على دالر زجها صيلتو تم اذإ–
.بالطابعة ًةمباشر المكالمات على دالر زجها صيلتو

.اًتلقائي الفاكسات لاستقبال الطابعة ضبط من تأكد–
.المكالمات على دالر آلة من أكبر ناتر عدد إلى دللر ناتر داإعد تعيين من تأكد–

 وأ الفاكس سالإر تستطيع كنت اذإ. الفاكس استقبال ولحا ثم المكالمات على دالر آلة بفصل قم–
.المشكلة سبب المكالمات على دالر آلة تكون قد المكالمات، على دالر آلة وند استقباله

 قتستغر سالةر بتسجيل قم. ىخرأ ةمر ةدرالصا سالتكر بتسجيل قمو المكالمات على دالر آلة صيلتو أعد–
 على تالسكو من انثو 5 كترا. سالةالر تسجيل عند منخفض تصو ىوبمستو ببطء تكلم. اًيبتقر انثو 10

 .اهذ تالسكو قتو تسجيل ءثناأ الخلفية في ضجيج يأ جديو ألا يجب. تيةالصو سالةالر نهاية في الأقل
.ًثانية الفاكس استقبال ولحا

 سالةالر نهاية في المسجل تبالسكو قميةالر المكالمات على دالر آلات بعض تحتفظ لا قد:ملاحظة
.تتفحصها لكي ىخرأ ةمر سالةالر إلى تستمع أن من تاكد. ةدرالصا

 المكالمات، على دالر آلة مثل الهاتف، ةجهزأ من ىالأخر عاالأنو مع الهاتف خط نفس كتشار الطابعة كانت اذإ●
 .الفاكس ةإشار ىمستو ينخفض فقد المنافذ، متعدد التقسيم حدةو وقصند وأ هاتفي، باتصال تركمبيو دممو
 .الهاتف طول يدلتمد ماللاز من أكثر كابلات صيلتو وأ المقسم مااستخد عند اًأيض ةالإشار ىمستو ينخفض قد
.الفاكس استقبال ءثناأ مشاكل للفاكس منخفضة ةإشار تسبب قد

 ثم الهاتف، خط من الطابعة اعد ما ةالأجهز كل افصل ما، مشكلة يسبب ىالأخر ةالأجهز حدأ كان اذإ مما للتحقق
 وأ ًازجها أن يعني افهذ ىالأخر ةالأجهز ونبد بنجاح الفاكسات تسلم تستطيع كنت اذإ. الفاكس استقبال ولحا

 زالجها تحدد حتى ة،مر كل في الفاكس استقبالو اًزجها ًازجها ةالأجهز إضافة ولحا المشكلة؛ سبب هو أكثر
.المشكلة يسبب يالذ

 كةشر خلال من المميز نينالر خدمة ماباستخد( الهاتفو الفاكس قمبر خاص نينر جذنمو يكلد كان اذإ●
.تناسبه لكي طةمضبو الطابعة في المميز نينالر ةميز أن من فتأكد ،)تفاالهو

كساتالفا استقبال يمكنها ولكن كساتالفا سالإر للطابعة يمكن لا
 إلى منيةالز اصلالفو بعض خالدإ إلى تحتاج قد. للغاية ةمبكر وأ يعةسر ةبصور قمالر تطلب الطابعة تكون قد●

خلدفأ الهاتف، قمر طلب قبل جيخار خط إلى صولالو إلى تحتاج كنت اذإ المثال، سبيل على. مقاالأر تسلسل  
 فقد جي،خار خط إلى صولالو قمر هو 9 قمالرو 95555555 هو قمالر كان اذإ. صولالو قمر بعد منيةز فاصلة

 بشكل * المس خله،تد يالذ الفاكس قمر في منيةز فاصلة خاللإد. 5555-555-9: يلي كما منيةز اصلفو خلتد
.الشاشة على) -( طةشر تظهر حتى ،رمتكر

 .قمالر طلب ءثناأ الهاتف خط إلى عالاستما من يمكنك اهذ. اقبالمر الطلب خلال من الفاكس سالإر اًأيض يمكن
.قمالر طلب ءثناأ المطالبات على دالرو قمالر طلب نبض ضبط يمكن

 إلى ضتتعر الفاكس استقبال آلة وأ الصحيح التنسيق من ليس هو الفاكس سالإر عند خلتدأ يالذ قمالر●
 لا كنت اذإ. الفاكس نغمات إلى استمعو هاتف خط من الفاكس قمر طلب ولحا ذلك؛ من للتأكد. مشاكل

 وأ متصلة، غير تكون وأ التشغيل ضعو في الفاكس استقبال آلة تكون لا فقد الفاكس؛ نغمات عسما تستطيع
 آلة بفحص ميقو أن المستلم طلب ًأيضا يمكنك. للمستلم الهاتف خط على تيالصو يدالبر خدمة شتشو قد

.مشاكل أية فةلمعر الفاكس استقبال
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المكالمات على دالر آلة في تسجل كسالفا نغمات
 صيلتو ولحا الفاكس، لمكالمات تستخدمه يالذ الهاتف خط بنفس المكالمات على دالر زجها صيلتو تم اذإ●

 فقد صيات،للتو اًفقو المكالمات على دالر آلة صيلبتو تقم لم اذإ. بالطابعة ًةمباشر المكالمات على دالر زجها
.المكالمات على دالر آلة على الفاكس نغمات تسجيل يتم

 بالنسبة دالر قبل ناتالر عدد.  دللر ناتر داإعد صحة منو اًتلقائي الفاكسات استقبال إلى الطابعة ضبط من تأكد●
 على دالر آلة ضبط عند. المكالمات على دالر لآلة بالنسبة دالر قبل ناتالر عدد من أكبر يكون أن يجب للطابعة

 نغمات تسجيل يتمو المكالمة على دبالر ينزالجها مفيقو د،الر قبل ناتالر عدد نفس إلى الطابعةو المكالمات
.المكالمات على دالر آلة في الفاكس

 عدد بعد المكالمات على دتر حيث الطابعة وبضبط ناتللر منخفض عدد إلى المكالمات على دالر آلة بضبط قم●
 فسو د،االإعد اهذ في). المنطقة/البلد باختلاف ناتالر لعدد الأقصى الحد يختلف. (المعتمد الأقصى ناتالر
 الطابعة اكتشفت اذإ. الخط اقبةبمر الطابعة متقو فسوو المكالمة، على دبالر المكالمات على دالر زجها ميقو
 المكالمات على دالر زجها مفسيقو تية،صو مكالمة المكالمة كانت اذإ. الفاكس باستقبال مفستقو الفاكس، ناتر

 .دةراالو سالةالر بتسجيل

)قميالر HP كسفا(( كساتالفا ترالكمبيو يستلم أن يمكن لا

 الفاكسات لاستلام المختار ترالكمبيو تشغيل من تأكد. الفاكسات لاستلام المختار ترالكمبيو تشغيل يقافإ تم●
.قاتالأو كل في

 كان اذإ. منها حداو تشغيل يقافإ يتم قدو الفاكسات استلامو دالإعد المختلفة ترالكمبيو ةجهزأ ينتكو تم●
يزجها كلا تشغيل ينبغي د،اللإعد المستخدم ترالكمبيو عن اًمختلف الفاكسات يستلم يالذ ترالكمبيو  
.قاتالأو كل في ترالكمبيو

 HP فاكس بتنشيط قم. الفاكسات ليستقبل ترالكمبيو ينتكو يتم لم وأ قميالر HP فاكس تنشيط يتم لم●
.الفاكسات لاستقبال ترالكمبيو ينتكو من تأكدو قميالر

الاتصالو الشبكة كلمشا
فعله؟ يدتر يالذ ما
اللاسلكي تصالبالا تتعلق مشاكل حل●
Wi-Fi Direct باتصال المتعلقة المشاكل حل●

Ethernet باتصال المتعلقة المشاكل حل●

اللاسلكي بالاتصال تتعلق كلمشا حل
.التالية إصلاحهاو ءالأخطا استكشاف تاخيار حدأ خترا

.الأصلية المصنع تاداإعدو اضياتافتر دةاستعا جعار. بالطابعة تصالالا أعدو الشبكة تاداإعد استعد●

 مشاكل تشخيص في للمساعدة اللاسلكي تصالالا ختبارا يرتقر بطباعة قم وأ الشبكة ينتكو من تحقق●
.بالشبكة تصالالا

). )اتادالإعد( Settings(   المس ثم ،)اللاسلكي تصالالا(  المس ئيسية،الر الشاشة من.١

.اللاسلكية ختبارا يرتقر وأ الشبكة ينتكو صفحة المس ثم ،يرالتقار طباعة المس.٢

.الاختبار ءثناأ فشل حدث اذإ ما فةلمعر اللاسلكية الشبكة ختبارا يرتقر من يالعلو ءالجز افحص
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 كانت اذإ ما يدولتحد هاؤاجرإ تم التي تاالاختبار جميع على للاطلاع التشخيصات نتائج قسم جعار○
.لا مأ تاالاختبار تزجتاا قد الطابعة

 من تأكد. اًحالي طابعتك بها تتصل التي) SSID( الشبكة اسم على اعثر ،الحالي ينالتكو قسم في○
.يكلد المحمول زالجها وأ ترالكمبيو زجها بها يتصل التي الشبكة بنفس الطابعة صيلتو

 على الحصول جعار. طابعتك مشاكل لحل HP من نتالإنتر عبر إصلاحهاو ءالأخطا استكشاف اةدأ استخدم●
.HP من نتالإنتر عبر إصلاحهاو ءالأخطا استكشاف بشأن تعليمات

Wi-Fi Direct باتصال المتعلقة كلالمشا حل

:Wi-Fi Direct تشغيل من للتحقق الطابعة افحص.١

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من▲
).Wi-Fi Direct(  المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

 عن ابحث ثم ،Wi-Fi تصالا بتشغيل قم المحمولة، ةالأجهز حدأ وأ بك الخاص اللاسلكي ترالكمبيو زجها من.٢
.به تصلاو بطابعتك الخاص Wi-Fi Direct اسم

.بذلك مطالبتك عند Wi-Fi Direct ورمر كلمة خلدأ.٣

 حول ماتالمعلو من يدلمز. افقمتو طباعة تطبيق بتثبيت مكقيا من فتأكد ،لًامحمو اًزجها تستخدم كنت اذإ.٤
.www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html ةيارز يمكنك النقالة، ةالأجهز من الطباعة

Ethernet باتصال المتعلقة كلالمشا حل

:التالي افحص

.هّجالمو وأ يلالتحو حدةو وأ الشبكة محور تشغيلو الشبكة عمل من تأكد●
 الطابعة في Ethernet بمنفذ متصل Ethernet كبل. صحيح بشكل جهالموو بالطابعة متصل Ethernet كبل●

.صيلالتو عند صلالمو رابجو المصباح يضيءو

 تصالا على تؤثر لا التجسس، مجابر ضد الحماية مجابر ذلك في بما سات،والفير مكافحة مجابر أن من تأكد●
 صيلالتو من ترالكمبيو يمنع الحماية راجد وأ ساتوالفير مكافحة مجنابر أن تعتقد كنت اذإ. بالشبكة الطابعة

.المشكلة هذه حل في للمساعدة الحماية جدار أخطاء لاستكشاف HP أداة استخدم بالطابعة،

●HP Print and Scan Doctor 

 المساعدة اةالأد ولستحا. اًتلقائي حلهاو المشكلة لاستكشاف HP Print and Scan Doctor بتشغيل قم
.اللغات بجميع متاحة غير HP Print and Scan Doctor اةدأ تكون قد. حلهاو المشكلة تشخيص

الطابعة ةبأجهز تتعلق كلمشا
مفاجئ نحو على الطابعة قفتتو

الطاقةو الكهربي التيار صلاتو من تأكد●
.الطاقة محولو زجها من بكلا مبإحكا الطاقة سلك صيلتو من تأكد●
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الطباعة أسر اةمحاذ فشل
 قمت اذإ. خالالإد جدر في مستخدم غير أبيض اًيدعا اًقور تحميلك من تأكد, اةذالمحا ءاجرإ فشل حالة في●

.اةذالمحا عملية تنجح فلن الطباعة، أسر اةذمحا عند خالالإد جدر في ملون قور بتحميل

 في ًعطبا يكلد يكون ربما وأ الطباعة، أسر تنظيف إلى تحتاج فربما ،رمتكر بشكل اةذالمحا عملية فشلت اذإ●
 .شاتطوالخرو الطباعة أسر صيانة جعار الطباعة أسر لتنظيف. الاستشعار زجها

 يبالو قعمو فريو.  www.support.hp.com رز. HP من عمالد فاطلب المشكلة، الطباعة أسر تنظيف يحل لم اذإ●
 المطالبة، عند. الشائعة الطابعة مشاكل من يدالعد تصحيح في تكمساعد يمكنك مساعدة تاودأو ماتمعلو
 حول ماتمعلو على للحصول  HP اتصال جهات يخص شيء كل فوق انقر ثم المنطقة،/البلد باختيار قم
.الفني عمبالد تصالالا

الطابعة فشل حل
:الطابعة فشل مشكلات لحل التالية تاالخطو أكمل

.الطابعة تشغيل يقافلإ) الطاقة رز(  على اضغط.١

.ىخرأ ةمر صيلهتو أعد ثم الطاقة، سلك بفصل قم.٢
.الطابعة لتشغيل) الطاقة رز(  على اضغط.٣

 حول ماتالمعلو من يدللمز. HP عمبد تصلا ثم سالة،الر في فرالمتو الخطأ مزر اكتب المشكلة، رااستمر حالة في
.HP عمد خدمة جعار ،HP عمبد تصالالا
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الطابعة يرتقار فهم
.حلهاو بالطابعة المتعلقة المشكلات اكتشاف في للمساعدة التالية يرالتقار طباعة يمكنك

الطابعة حالة يرتقر●
تصالالا شبكة ينتكو صفحة●
الطباعة دةبجو خاص يرتقر●
اللاسلكية ختبارا يرتقر●
يبالو إلى صولالو ختبارا يرتقر●

الطابعة يرتقر لطباعة
 لفتح الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١

). ادإعد(   المس ثم ،"ماتالمعلو حةلو"

. يرتقار المس.٢
.طباعته بالمطلو الطابعة يرتقر حدد.٣

الطابعة حالة يرتقر
 حالة يرتقر اًأيض استخدم. شاتطوالخر حالةو الحالية الطابعة ماتمعلو ضلعر الطابعة حالة يرتقر استخدم
.إصلاحهاو الطابعة ءخطاأ استكشاف في تكلمساعد الطابعة

.ةالأخير ثابالأحد سجل على اًأيض الطابعة حالة يرتقر ييحتو كما
.تصالالا قبل الطابعة حالة يرتقر طباعة المفيد من يكون ما ًافكثير ،HP كةبشر للاتصال عاد ثمة كان اذإ

الاتصال شبكة ينتكو صفحة
 بالطابعة الخاصة الشبكة تاداإعد هدةلمشا الشبكة ينتكو صفحة طباعة يمكنك بشبكة، متصلة الطابعة كانت اذإ
 بجميع قائمة ةالأخير يرالتقر صفحة تتضمن. الطابعة قبل من عنها الكشف تم التي بالشبكات قائمة ضعرو

 قد. المستخدمة تاالقنوو ةالإشار ةقو إلى بالإضافة المنطقة، في عنها الكشف يمكن التي اللاسلكية الشبكات
 ىالأخر الشبكات اسطةبو مكثف بشكل مهاااستخد يتم لا التيو بك الخاصة للشبكة ةقنا ختيارا على اهذ كيساعد

).الشبكة ءادأ يحسن مما(

سالرالإ تشغيل يجب المنطقة، في اكتشافها تم التي اللاسلكية بالشبكات قائمة على للحصول:ملاحظة  
.القائمة ضعر يتم لا ،Ethernet عبر متصلة الطابعة كانت اذإ وأ تشغيله يقافإ تم اذإ. الطابعة في اللاسلكي

 ،HPبـ للاتصال عاد ثمة كان اذإ. بالشبكة تصالالا مشكلات حل في للمساعدة الشبكة ينتكو صفحة مااستخد يمكنك
.تصالالا قبل الصفحة هذه طباعة المفيد من يكون ما ًافكثير

الطباعة ةدبجو خاص يرتقر
 وأ دةالجو يئةدر الصور ملفات وأ مجاالبر تاداإعد مثل: الطباعة دةجو في للمشاكل المحتملة الأسباب من يدالعد ثمة
 ما يدتحد في الطباعة دةجو يرتقر صفحة كتساعد فقد عاتك،مطبو دةجو عن اًاضير تكن لم اذإ. نفسه الطباعة منظا

.ماير ما على يعمل الطباعة منظا كان اذإ
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اللاسلكية ختبارا يرتقر
 .اللاسلكي الطابعة تصاللا مختلفة حالات لفحص تاالاختبار من عدد ءاجرإ يتم اللاسلكية، ختبارا يرتقر طباعة عند
 .المشكلة حل يقةطر ضحتو يرالتقر في سالةر ستجد ما، مشكلة اكتشاف تم اذإ. تاالاختبار نتائج يرالتقر يقدم

.يرالتقر من السفلي ءالجز في الأساسية اللاسلكي تصالالا ينتكو تفاصيل بعض ستجدو

يبالو إلى صولالو ختبارا يرتقر
 تؤثر أن يمكنها التي نتبالانتر تصالالا مشكلات على فالتعر على للمساعدة يبالو إلى صولالو يرتقر بطباعة قم

.يبالو خدمات على
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يبالو ماتخد اسطةبو كلالمشا حل
 :يلي مما فتحقق الطابعة، تطبيقاتو HP ePrint مثل ،يبالو خدمات مااستخد عند مشاكل جهاتو كنت اذإ

 .Ethernet وأ لاسلكي صيلتو عبر نتبالإنتر متصلة الطابعة أن من تأكد●

.USB كابل اسطةبو متصلة الطابعة كانت اذإ هذه نتالإنتر تاميز مااستخد يمكنك لا:ملاحظة

.الطابعة في المنتج يثاتتحد خرآ تثبيت من تأكد●

.يبالو خدمات داإعد جعار مات،المعلو من يدللمز. الطابعة في يبالو خدمات تمكين من تأكد●

.صحيح نحو على بها الخاص جهالموو المحولو الشبكة محور عمل من تأكد●

 هاتف سلك ماباستخد الطابعة صيلبتو متقو لا أنك من فتأكد نت؛يثرإ كابل ماباستخد الطابعة صيلتو حالة في●
 من يدللمز. بالطابعة صيلالتو محكم نتيثرالإ كابل أنو بالشبكة الطابعة صيللتو crossover كابل وأ

.تصالالاو الشبكة مشاكل جعار مات،المعلو

 مات،المعلو من يدللمز. ماير ما على تعمل اللاسلكية الشبكة أن من تأكد ا،ًلاسلكي الطابعة صيلتو حالة في●
.تصالالاو الشبكة مشاكل جعار

:يلي مما فتحقق ، HP ePrint تستخدم كنت اذإ●

 .للطابعة نيوالإلكتر يدالبر انعنو صحة من تأكد–

 .نيةوالإلكتر سالةالر من" إلى" سطر في دجوالمو حيدالو هو نيوالإلكتر الطابعة يدبر انعنو أن من تأكد–
 التي فقاتالمر طباعة تتعذر قد ،"إلى" السطر في ىخرأ نيوإلكتر يدبر ينوعنا دجوو حالة في أن ذلك
 .سلهاتر

 قم مات،المعلو من يدمز على للحصول.  HP ePrint بمتطلبات تفي التي تاالمستند سالكإر من تأكد–
.)المناطق/انالبلد بعض في قعالمو اهذ فريتو لا قد(  HP Connected ةياربز

 الملقم تاداإعد صلاحية من تأكد ،نتبالإنتر تصالالا عند كيلالو الملقم تاداإعد شبكتك مااستخد حالة في●
:خلةالمد كيلالو

 وأ ،Internet Explorer، Firefox مثالأ من( بك الخاص يبالو ضمستعر يستخدمها التي تاداالإعد افحص–
Safari.( 

 .الحماية راجد لك أعد يبالذ وأ ماتالمعلو تقنيات عن ولبالمسؤ تصلا–

 هذه يثتحد عليك فيجب بك، الخاص الحماية راجد قبل من المستخدمة كيلالو تاداإعد تتغير اذإ
 عدم حالة فيو. المضمن يبالو ملقم خلال من وأ بالطابعة الخاصة التحكم حةلو خلال من تاداالإعد
.يبالو خدمات خلال من الطباعة يمكنك لن ت،اداالإعد هذه يثتحد

.يبالو خدمات داإعد جعار مات،المعلو من يدللمز

 لا قد(  HP Connected ةياربز قم مها،ااستخدو يبالو خدمات داإعد حول إضافية تعليمات على للحصول:تلميح
.)المناطق/انالبلد بعض في قعالمو اهذ فريتو
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الطابعة صيانة
فعله؟ يدتر يالذ ما
ئيةالضو للماسحة جاجيالز السطح بتنظيف قم●
 جالخار من التنظيف●
تاالمستند يةالتغذ حدةو تنظيف●
شاتطوالخرو الطباعة أسر صيانة●

ئيةالضو للماسحة جاجيالز السطح بتنظيف قم
 تحد قد ئيةالضو الماسحة إطار وأ ئيةالضو الماسحة ءغطا ظهر وأ ئية،الضو الماسحة جاجز على ساخالأو وأ باالتر
 حجم مع النسخ ملاءمة مثل الخاصة ظائفالو قةد على تؤثرو حة،الممسو تاالمستند دةجو تقللو ء،االأد من

.معين صفحة

ئيةالضو الماسحة جاجز لتنظيف
 من التيار سلك اسحبو) الطاقة(  رز على بالضغط الطابعة تشغيل قفوأ الطابعة، تنظيف قبل!يرتحذ

.الكهربي المقبس

.ئيةالضو الماسحة ءغطا فعرا.١
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 فّبمنظ شهار تم الوبر من خالية ناعمة قماش بقطعة ءالغطاو ئيةالضو للماسحة جاجيالز السطح فّنظ.٢
.معتدل جاجز

مااستخد تجنب. جاجيالز ئيةالضو الماسحة سطح لتنظيف جاجاتالز منظف ىسو تستخدم لا:تنبيه  
 تضر داالمو هذه لأن الكربون، يدكلور ابعر وأ ينالبنز وأ الأسيتون وأ شةدالخا داالمو على يةالمحتو المنظفات

.جاجالز على اًطخطو كيتر قد لأنه وبيلوبريزالإ كحول مااستخد تجنب. ئيةالضو الماسحة جاجز

 بتسر إلى جاجالز منظف من كبير رامقد ضعو يديؤ. جاجالز على ةمباشر جاجالز منظف شتر لا:تنبيه
.الماسحة تلافإو جاجالز تحت المنظف

.الطابعة بتشغيل قم ثم الماسحة، ءغطا أغلق.٣

 جالخار من التنظيف
 عن الطاقة سلك افصلو  الطاقة رز على بالضغط الطابعة تشغيل قفوأ الطابعة، تنظيف قبل!يرتحذ

.الكهربائي المقبس

 حتفظا. ءالغطا على من البقعو ساخالأوو باالتر لمسح طالخيو من خاليةو ًقليلا مبللةو ناعمة ممسحة مااستخد
.فيها التحكم حةولو الطابعة خلاد عن بعيدة ائلبالسو

اتالمستند يةالتغذ ةحدو تنظيف
 تنظيف فيمكنك ي،دالعا قالور تلتقط لم اذإ وأ صفحات عدة تاللمستند التلقائية يةالتغذ حدةو التقطت اذإ

.الفاصل حةولو اناتالأسطو

الفاصل ءالجز وأ اناتالاسطو لتنظيف
 من التيار سلك اسحبو) الطاقة(  رز على بالضغط الطابعة تشغيل قفوأ الطابعة، تنظيف قبل!يرتحذ

.الكهربي المقبس

.تاللمستند التلقائية يةالتغذ جدر من الأصلية سخُالن جميع الةزبإ قم.١
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.تاللمستند يةالتغذ حدةو ءغطا فعرا.٢

).2( الفصل حةولو) 1( اناتالاسطو إلى ًسهلا لًاصوو ذلك يتيح

اناتالاسطو1
الفاصل ءالجز2

.ائدز ءما يأ بعصر قمو ،المقطر ءبالما الألياف من الخالي القماش من قطعة بلل.٣

.الفاصل ءالجز على وأ اناتالاسطو علي دةجومو بقايا يأ لمسح المبللة القماش قطعة استخدم.٤

 وبيلالأيسوبر كحول مااستخد ولحا ،المقطر ءالما ماباستخد العالقة البقايا تنظيف يتم لم اذإ:ملاحظة
).للمسح(

.تاالمستند يةتغذ جدر ءغطا بإغلاق قم.٥

شاتطوالخرو الطباعة أسر صيانة
 التالية مالأقسا في تءاابالإجر تقم لا. الطباعة أسر في مشكلة جدتو فقد الطباعة، في مشكلات أية إلى ضالتعر عند
.الطباعة دةجو مشاكل حل يتم كي بذلك مالقيا منك يطلب عندما إلا

.شاتطوالخر عمر تقصيرو الحبر إضاعة إلى يةورالضر غير التنظيفو اةذالمحا تءاابإجر مالقيا يديؤ أن يمكن

 غير وأ مختفية انألو أية بها كان اذإ وأ طخطو يشوبها عةالمطبو جاتالمخر كانت اذإ الطباعة أسر بتنظيف قم●
.صحيحة
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 من ةمتكثر كميةو, حدةاو قةور تستخدمو, قيقتيند اليحو حلةمر كل قتستغر. للتنظيف حلامر ثلاث ثمة
اذإ فقط التالية التنظيف حلةبمر ءالبد فعليك. حلةمر كل بعد عةالمطبو الصفحة دةجو جعةابمر قم. الحبر  
.يئةدر الطباعة دةجو كانت

 عند. الطباعة أسر اةذمحا ولفحا التنظيف، حلامر جميع اكتمال بعد ضعيفة وتبد الطباعة دةجو التز ما اذإ
 من يدللمز. HP لـ عمد كزبمر فاتصل, اةذالمحاو التنظيف بعد الطباعة دةجو في المشاكل رااستمر
.HP عمد خدمة جعار مات،المعلو

 وأ انالألو البقو يأ خلال ءبيضا وأ متسخة اًطخطو الطابعة حالة صفحة تظهر عندما الطباعة أسر اةذبمحا قم●
.عاتكمطبو في الطباعة دةبجو تتعلق مشاكل جهاتو كنت اذإ

.ئيالمبد داالإعد عند اًتلقائي الطباعة أسر الطابعة يذتحا

 .فقط ةورالضر تقتضي عندما الطباعة أسر تنظيف ينبغي لذلك ،الحبر بعض تستهلك التنظيف عملية:ملاحظة
.العملية هذه خلال ءضاالضو بعض تسمع قدو. قائقالد بعض التنظيف ءاجرإ قيستغر قد

 في مشاكل إلى ماير ما على الطابعة تشغيل يقافإ عدم يديؤ قد. الطابعة تشغيل يقافلإ الطاقة رز اًمود استخدم
 .الطباعة دةجو

اتهمحاذ وأ الطباعة أسر لتنظيف
 جعار مات،المعلو من يدللمز. خالالإد جدر في A4 وأ letter بحجم مستخدم غير يدعا أبيض قور بتحميل قم.١

.قالور تحميل
 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.٢

). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

.الشاشة على ةهرالظا تادشارالإ تبعا ثم ،بالمطلو الخيار حدد ثم ، الطابعة صيانة المس.٣

 ).EWS( نّالمضم يبالو دمخا ماباستخد وأ HP طابعة مجنابر ماباستخد ًأيضا ابهذ مالقيا يمكنك:ملاحظة
 فتح وأ )Windows التشغيل منظا( HP طابعة مجنابر افتح جعار المضمن، يبالو دمخا وأ مجناالبر إلى صولللو
.المضمن يبالو دمخا
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الأصلية المصنع اتادإعدو اضياتافتر ةاستعاد
 دةاستعا يمكنك ى،خرأ ةمر تهادإعا في غبترو ت،اداالإعد بعض تغيير وأ ظائف،الو بعض تشغيل بإيقاف قمت اذإ

.الشبكة تاداإعد وأ للمصنع الأصلية تاداالإعد إلى الطابعة حالة

للمصنع الأصلية اتادالإعد إلى ةالمحدد الطابعة ظائفو ةلاستعاد
 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١

). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

. الطابعة صيانة المس.٢
 ).دةاستعا( Restore المس.٣

.اتادالإعد ةاستعاد المس.٤

 :المصنع اضياتافتر دةلاستعا التالية ظائفالو من حدةاو حدد.٥

نسخ●
ئيالضو المسح●
فاكس●
شبكة●

).دةاستعا( Restore المس

.تاداالإعد دةاستعا تمت بأنه كتخبر سالةر ستظهر
).دةاستعا( Restore المس.٦

للمصنع الأصلية اتادالإعد إلى الطابعة ةاستعاد
 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١

). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

. الطابعة صيانة المس.٢
 ).دةاستعا( Restore المس.٣

).للمصنع اضيةالافتر تاداالإعد ضبط دةاستعا( Restore Factory Defaults المس.٤

.للمصنع اضيةالافتر تاداالإعد دةاستعا تمت بأنه كتخبر سالةر ستظهر

.متابعة المس.٥

للمصنع الأصلية اتادالإعد إلى الطابعة ةاستعاد
 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١

). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

 .الشبكة ادإعد المس.٢

).الشبكة تاداإعد دةاستعا( Restore Network Settings بلمس قم.٣

.للشبكة اضيةالافتر تاداالإعد دةاستعا تمت بأنه كتخبر سالةر ستظهر
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.نعم المس.٤

.الشبكة تاداإعد تعيين دةإعا تم قم أنه من تحقق ثم الشبكة تهيئة صفحة اطبع.٥

 تم التي Ethernet و اللاسلكي تصالالا تاداإعد الةإز تتم للطابعة، الشبكة دتاإعد تعيين دةإعا عند:ملاحظة
.‘التلقائي ضعالو’ إلى IP انعنو تعيين دةإعا تتم). IP انعنو وأ تصالالا عةسر مثل( اًسابق ينهاتكو

تاودأ على للحصول  www.support.hp.com نتالإنتر على HP من يالفور عمالد قعمو ةيارز يمكنك:تلميح  
.الشائعة الطابعة مشاكل من يدالعد تصحيح في كتساعد أن شأنها من ماتمعلوو

 بشكل الطباعة مشكلات إصلاحو لتشخيص HP Print and Scan Doctor بتشغيل قم) Windows التشغيل منظا(
.اللغات بعض في فقط التطبيق فريتو. تلقائي

اتادالإعد ةلاستعاد" ملالكا الضبط ةإعاد" املاستخد
 كلمات ذلك في بما المستخدم، يقطر عن ينهاتكو تم التي تاداالإعد جميع الةإز إلى" ملالكا الضبط دةإعا" يدتؤ
 فترد خالاتدإو اللغةو المحددة المنطقة/البلد نةالمخز مالمهاو الشبكة يناتتكوو ظةالمحفو ولالمسؤ ورمر

.يبالو خدمات حساب ماتمعلوو ينوالعنا

 ماتالمعلو جميع فحذ يدترو خرآ لشخص ستعطيها وأ الطابعة ستبيع كنت اذإ ةالميز هذه مااستخد يمكنك
.قةثومو يقةبطر الشخصية

 الشاشة أعلى دةجوالمو يبالتبو علامة للأسفل اسحب وأ المس بالطابعة، الخاصة التحكم حةلو من.١
). ادإعد(   المس ثم ،‘ماتالمعلو حةلو’ لفتح

. الطابعة صيانة المس.٢
 ).دةاستعا( Restore المس.٣

.ملالكا الضبط ةإعاد المس.٤

.تهاداستعا ستتم التي تادابالإعد بأنه كتخبر سالةر ستظهر

.متابعة المس.٥
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HP دعم مةخد
 .www.support.hp.com يبالو على الطابعة عمد قعمو رز عم،الد ماتمعلوو المنتج يثاتتحد حدثأ على للحصول

:طابعتك تشغيل في للمساعدة عةمتنو تاخيار HP كةبشر الخاص نتالإنتر شبكة على عمالد يقدم

.يصلحهاو الشائعة المشاكل يستكشف: إصلاحهاو الأخطاء استكشاف●

 تحتاج التي الثابتة مجاالبرو التشغيل مجاوبر مجاالبر يلبتنز قم: الثابتة امجالبرو التشغيل امجوبر امجالبر●
.للطابعة إليها

.الطابعة مااستخد يقةطر حيشر: التعليمية يوالفيد طعمقاو حاتالشرو●

.عمالد تاخيار من يدالمزو المهمة تاالإشعارو المستخدم دلةأو المنتج ماتمعلو●

HP كةبشر الاتصال
 فرتتو. الويب على بالدعم الاتصال موقع ةياربز قم مشكلة، لحل HP كةلشر الفني عمالد ممثل من للمساعدة حتجتا اذإ

 للعملاء HP كةشر كيلو اسطةبو عمالد يتطلب قد( الضمان ةفتر خلاد للعملاء تكلفة ونبد التالية تصالالا تاخيار
):عليهم مسور ضفر الضمان ةفتر جخار

.نتالإنتر عبر HP ىلد اضيالافتر كيلالو وأ HP كةلشر عمالد كيلو مع تحدث

.HP كةلشر عمالد كيلبو تصلا

:التالية ماتالمعلو يملتقد ًامستعد كن ،HP كةشر عمبد تصالالا عند

)الطابعة على دجومو( المنتج اسم●

)شاتطوالخر إلى صولالو منطقة رابجو جديو( المنتج قمر●

)الطابعة من السفلي وأ الخلفي ءالجز على ونمد( التسلسلي قمالر●

الطابعة تسجيل
 تنبيهاتو فعالية كثرالأ عمالدو عالأسر بالخدمة التمتع يمكنك التسجيل، عملية في فقط تادومعد قائقد بقضائك

 في الآن التسجيل يمكنك مج،االبر تثبيت عند الطابعة تسجيلك عدم حالة في. المنتج عمد
http://www.register.hp.com. 

 للضمان إضافية اتخيار
 المنطقة/البلد حدد ، www.support.hp.com إلى هبذا. إضافية مسور نظير للطابعة الممتدة الخدمة خطط فرتتو
.لطابعتك ةفرالمتو الممتد الضمان تاخيار استكشف ثم بك، الخاصة اللغةو
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الفنية ماتالمعلو١٠

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

اصفاتالمو●
التنظيمية تاالإشعار●
●Environmental product stewardship program )المنتجات على البيئي افالإشر مجنابر(

١٩٣ الفنية المعلومات   ١٠ الفصل ARWW



اصفاتالمو
 دعم فوق انقر. المنطقة وأ ولةالد حدد.  www.support.hp.com ةياربز قم مات،المعلو من يدمز على للحصول
 فوق انقر. بحث حدد ثم الطابعة، جهةاو على دجوالمو الاسم خلدأ. إصلاحهاو الأخطاء كتشافاو المنتج
.المنتج اصفاتمو فوق انقر ثم ،المنتج ماتمعلو

مالنظا متطلبات
 رز عمه،دو المستقبلية التشغيل منظا تاراإصد وأ مالنظاو مجاالبر متطلبات حول ماتمعلو على للحصول●

. www.support.hp.com على نتالإنتر عبر عمللد HP لـ نيوالإلكتر قعالمو

البيئية اصفاتالمو
)نهايتفهر 104 إلى 41( يةمئو 40 إلى 5: التشغيل عند ةراالحر جةدر●

تكثف ونبد نسبية طوبةر% 80 إلى 15: التشغيل ءثناأ طوبةالر جةدر●
)نهايتفهر 90 إلى 59( يةمئو 32 إلى 15: بها صىالمو التشغيل فوظر●

تكثف ونبد% 80 إلى 20: بها صىالمو النسبية طوبةالر●

1 جالدر سعة

250 حتى]): طلر 28 إلى 16[ 2م/جم 105 إلى 60( يدالعا قالور من قاتور●

2 جالدر سعة

250 حتى]): طلر 28 إلى 16[ 2م/جم 105 إلى 60( يدالعا قالور من قاتور●

30 حتى: فالأظر●

80 حتى: سالفهر بطاقات●

50 حتى: الصور قور من قاتور●

اجخرالإ يةوحا سعة
100 حتى]): ًطلار 28 إلى 16[ 2م/جم 105 إلى 60 من بوزن( يدالعا قالور●

30 حتى: فالأظر●

80 حتى: سالفهر بطاقات●

100 حتى: الصور قور●

اتالمستند يةتغذ جدر سعة
35 حتى]): ًطلار 24 إلى 16[ 2م/جم 90 إلى 60 من بوزن( يدالعا قالور●

انهوزأو قالور محجاأ
.HP طابعة مجنابر جعار المعتمدة، قالور مبأحجا قائمة على للحصول

)طلر 28 إلى 16 من( 2م/جم 105 إلى 60: يدالعا قالور●

)طلر 24 إلى 20 من( 2م/جم 90 إلى 75: فالأظر●

ARWW المواصفات ١٩٤
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)ًطلار 110 إلى 90 من( 2م/جم 200 إلى 163: البطاقات●

)ًطلار 80 إلى 60 من( 2م/جم 300 إلى 220: افيةغرتوالفو الصور قور●

الطباعة اصفاتمو
زاالطرو المستند تعقيد ىلمد اًفقو النسخ عاتسر تختلف●
الطلب حسب inkjet يةراحر طباعة: يقةالطر●
PCL3 GUI: اللغة●

:الطباعة قةد●

 يبالو على الطابعة عمد قعمو رز مة،عوالمد الطباعة قةد ياتبمستو قائمة على للحصول
www.support.hp.com.

:الطباعة مشاهو●

 يبالو على الطابعة عمد قعمو رز مختلفة، طباعة دالمو مشاالهو تاداإعد على للحصول
www.support.hp.com.

النسخ اصفاتمو
قميةالر الصور معالجة●
الطابعة زاطرو المستند تعقيد ىلمد اًفقو النسخ عاتسر تختلف●

المسح اصفاتمو
يةبصر صةالبو في نقطة 1200 × 1200 حتى: قةالد●

.HP طابعة مجنابر جعار ئي،الضو المسح قةد حول ماتالمعلو من يدللمز

)يدمار ىمستو 256( يدمار بت 8 ان،ألو بت 24: انألو●
:ئيةالضو للماسحة جاجيالز السطح من ئيالضو للمسح حجم أقصى●

–U.S. Letter (A): 215.9 × 279.4 صةبو 11×  8.5( مم(

–ISO A4: 210 × 297 صةبو 11.7×  8.27( مم(

:تاالمستند يةتغذ حدةو من اًئيضو حةالممسو للنسخة حجم أقصى●
)صةبو 11.69×  8.27( مم 297×  210: جهينالو على–

)صةبو 14×  8.5( مم 356×  216: حداو جهو على–

كسالفا اصفاتمو
.انوبالألو دالأسوو بالأبيض آلي فاكس مكانيةإ●

.اًيويد استقبالهاو الفاكسات سالإر●
).زاالطر حسب تختلف( تامر خمس حتى الخط انشغال عند اًتلقائي قمالر طلب دةإعا●

).زاالطر حسب تختلف( حدةاو ةمر حتى دالر عدم عند اًتلقائي قمالر طلب دةإعا●

.النشاطو التأكيد يرتقار●
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.ءالأخطا تصحيح نمط مع CCITT/ITU Group 3 فاكس●
.الثانية في كيلوبايت 33.6 عةبسر بث●

 فسو). قياسية قةبد TU-T Test Image #1 إلى اًداستنا( الثانية في كيلوبايت 33.6 عند للصفحة انثو 4 عةسر●
.أكبر ةاكرذ تستخدمو أطول ًقتاو الأعلى قةالد تاذ وأ ًاتعقيد كثرالأ الصفحات قتستغر

.المكالمات على دالر آلة/الفاكس بين آلي يلتحو مع نينالر كشف●

:الفاكس قةد●

)صةالبو في نقطة( ةصور 
 في نقطة( ًاجد قيقد

)صةالبو
 في نقطة( قيقد

)صةالبو في نقطة( يعاد)صةالبو

98×  196205×  300205×  308)يدمار بت 8( 196×  205دأسو

200×  200205×  200205×  200205×  205انألو

)ترالكمبيو إلى الفاكس سالإر( Fax to PC ةميز اصفاتمو●

طمضغو غير TIFF: مةعوالمد الملفات عاأنو–
دالأسوو بالأبيض فاكسات: المعتمدة الفاكسات عاأنو–

شةطوالخر إنتاجية
 إنتاجية عن ماتالمعلو من يدالمز على للحصول www.hp.com/go/learnaboutsupplies ةياربز تفضل●

.ةالمقدر شةطوالخر
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التنظيمية اتالإشعار
.بها جدتو التي المنطقة/ البلد في التنظيمية الهيئات من المنتج متطلبات مع الطابعة افقتتو

:التالية اضيعالمو على القسم اهذ ييحتو

التنظيمي زاالطر قمر●
FCC بيان●

ياكور في للمستخدمين إشعار●
●VCCI )الفئة B (اليابان في للمستخدمين افقالتو بيان
ءالكهربا سلك تادشاإر●
الطاقة سلك عن اليابان في للمستخدمين إشعار●
لألمانيا ءضاالضو انبعاث بيان●
وبيالأور دللاتحا التنظيمي الإشعار●
ألمانيا في ئيةالمر ضوبالعر المعنية العمل ماكنأ صبخصو بيان●
FCC متطلبات: يكيةالأمر تفاالهو شبكة مستخدمي إلى إشعار●

يةالكند تفاالهو شبكة مستخدمي إلى إشعار●
الألمانية تفاالهو شبكة مستخدمي إلى إشعار●
الياأستر في السلكي الفاكس بيان●
 اللاسلكية للمنتجات تنظيمية ماتمعلو●

التنظيمي ازالطر قمر
 التنظيمي قمالر بين الخلط عدم يجب. بك الخاص للمنتج تنظيمي زاطر قمر تعيين تم التنظيمي، يفالتعر اضلأغر
.المنتج مقارأ وأ يقيةالتسو ءالأسماو زاللطر

FCC بيان
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following 
notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures:

● Reorient or relocate the receiving antenna.

● Increase the separation between the equipment and the receiver.

● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected.
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● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

 NOTE: If the product has an Ethernet / LAN port with metallic casing then use of a shielded interface cable 
is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

Modifications (part 15.21)

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user’s 
authority to operate the equipment.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, 
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

ياكور في مينللمستخد إشعار
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음으로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

B급 기기

)가정용 방송통신기자재(

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 
하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI )الفئة B (اليابان في مينللمستخد افقالتو بيان
この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ

ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして

下さい。

VCCI-B

باءالكهر سلك اتشادإر
 فولتية ضعو يتم. بالمنتج الخاصة ىالقصو التشغيل فولتية مع يتناسب الكهربائي التيار مصدر أن من تأكد

 240 إلى 200 من وأ ددمتر تيار فولت 240 إلى 100 من جهد المنتج يستخدم. المنتج ملصق على ىالقصو التشغيل
.تزهر 60/  50 ددبتر بومتنا تيار فولت

.بالمنتج فقالمر الطاقة سلك ىسو تستخدم لا المنتج، تلافإ يدلتفا:تنبيه

الطاقة سلك عن اليابان في مينللمستخد إشعار
製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

لألمانيا ضاءالضو انبعاث بيان
Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19
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الأوروبي للاتحاد التنظيمي الإشعار

 يمكن. بها المعمول المتناسقة وبيةالأور المعاييرو وبيةالأور جيهاتللتو CE علامة تحمل التي المنتجات تمتثل
:التالي يبالو قعمو على افقبالتو الخاص ملالكا الإعلان على العثور

www.hp.eu/certificates )به الخاص التنظيمي زاالطر قمر وأ المنتج زاطر اسم ماباستخد ابحث )RMN(، يمكن يالذو 
 ).التنظيمية العلامة في عليه العثور

.HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany هي التنظيمية بالأمور المتعلقة تصالالا نقطة

لاسلكية ظائفو لها التي المنتجات
EMF

.اللاسلكية تاددالتر علإشعا ضبالتعر الخاصة) ICNIRP( وليةالد تادشارالإ المنتج اهذ يلبي●

 لمسافة البعد يضمن ي،دالعا ماالاستخد ءثناأ اللاسلكي الاستقبالو سالرللإ زجها على المنتج اشتمل اذإ
.وبيالأور دتحاالا متطلبات مع افقيتو اللاسلكي تاددلتر ضالتعر ياتمستو أن سم 20 هاقدر

وروباأ في اللاسلكية ظائفالو
:Bluetooth وأ b/g/n 802.11 سالإر زجها تاذ للمنتجات●

dBm )100 20 سالإر ةقو مع ،تزهر ميجا 2483.5 و تزهر ميجا 2400 بين ما سالرالإ ددبتر المنتج اهذ يعمل–
.قلٌأ وأ) اطو ميجا

:a/b/g/n 802.11 سالإر زجها تاذ للمنتجات●

 كذلكو ،تزهر ميجا 2483.5 و تزهر ميجا 2400 بين ما وحاتتر التي سالرالإ تاددبتر المنتج اهذ تشغيل يتم–
.أقل وأ) اطو ميجا dBm )100 20 بمعدل سالإر ةقدر مع ،تزهر ميجا 5710 و تزهر ميجا 5170 بين

 قبالنطا IEEE 802.11x اللاسلكية المحلية الشبكة جهةاو مااستخد يعد: تنبيه–
 انالبلد جميع في فقط خليةاالد للبيئات دومحد تزهر جيجا 5.35 إلى 5.15 يددالتر
 إلى اهذ WLAN زلجها جيالخار ماالاستخد يديؤ قد. ولالجد في شأنها ضحالمو

.دةجوالمو سالرالإ خدمات مع خلالتد مشاكل

ألمانيا في ئيةالمر ضبالعرو المعنية العمل كنأما صبخصو بيان
 GS-Erklärung (Deutschland) 
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. 
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im 
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
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FCC متطلبات: يكيةالأمر اتفالهو شبكة ميمستخد إلى إشعار
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).

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:تنبيه
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.)
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In order to program this information into your FAX machine, you should complete the steps described in the 
software.

يةالكند اتفالهو شبكة ميمستخد إلى إشعار
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.

 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.

الألمانية اتفالهو شبكة ميمستخد إلى إشعار
 Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks 
Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. 
Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die 
Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit 
seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

الياأستر في السلكي كسالفا بيان
In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets 
the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.
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  اللاسلكية للمنتجات تنظيمية ماتمعلو
:لاسلكية بمنتجات تتعلق التيو التالية التنظيمية ماتالمعلو على الفصل اهذ ييحتو

اللاسلكي ددالتر علإشعا ضالتعر●
)تزهر جيجا 5( اكند في للمستخدمين إشعار●

)تزهر جيجا 5( انتايو في للمستخدمين إشعار●

)تزهر جيجا 5( صربيا في للمستخدمين إشعار●

)تزهرجيجا 5( تايلاند في للمستخدمين إشعار●

يلزاالبر في للمستخدمين إشعار●
اكند في للمستخدمين إشعار●
انتايو في للمستخدمين إشعار●
المكسيك في للمستخدمين إشعار●
اليابان في للمستخدمين ملاحظة●

اللاسلكي ددالتر علإشعا ضالتعر
 CAUTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. 

Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal 
operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such 
a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the 
possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be 
less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

)تزهر جيجا 5( اكند في مينللمستخد إشعار

 CAUTION: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its 
operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Innovation, Science and Economic Development 
Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce 
the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated 
as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause 
interference with and/or damage to this device.

 ATTENTION: Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation 
en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Innovation, 
Science et Développement Economique Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la 
plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses 
avec les systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une 
utilisation principale dans une plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations 
radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

)تزهر جيجا 5( انتايو في مينللمستخد إشعار

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

應避免影響附近雷達系統之操作。
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)تزهر جيجا 5( بياصر في مينللمستخد إشعار

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 
5150-5350 MHz.

)تزهرجيجا 5( تايلاند في مينللمستخد إشعار

เครือ่งวทิยคุมนาคมน้ีมรีะดบัการแผค่ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าสอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพของมนุษย์จากการ
ใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกาํหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety 
Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National 
Telecommunications Commission.

يلازالبر في مينللمستخد إشعار
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência 
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em 
caráter primário.

اكند في مينللمستخد إشعار
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.
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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.

انتايو في مينللمستخد إشعار
低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率
或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改
善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及
醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

المكسيك في مينللمستخد إشعار
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

اليابان في مينللمستخد ملاحظة
この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。
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Environmental product stewardship program )افالإشر مجنابر 
)المنتجات على البيئي

 .يروالتد دةإعا على يساعد بنمط المنتج تصميم تم. سليمة بيئة في دةالجو عالية منتجات فيربتو مةملتز HP إن
 تصميم تم. السليم بالشكل ظائفهالو الطابعة ءادأ على الحفاظ مع ممكن، حد نىدأ إلى داالمو عدد تقليل تم حيث
 التثبيت عناصر قعمو فةمعر بسهولة يمكن حيث. بسهولة بعضها عن بفصلها تسمح يقةبطر المتماثلة غير داالمو

 بالغة ءاالأجز تصميم تم. يةدالعا الصناعية تاوالأد ماباستخد التهاإزو إليها صولالو كذلكو صيلات،التو من هاغيرو
 قعمو ةياربز قم مات،المعلو من يدلمز. الإصلاحو الفك عمليات لتسهيل ذلكو عةبسر إليها صولللو الأهمية

HP's Commitment to the Environment )ماالتز HP في يبو على) البيئة على الحفاظ نحو:

www.hp.com/sustainableimpact 

بالبيئة خاصة تلميحات●
 قالور●
البلاستيكية داالمو●
1275/2008 وبيالأور دتحاالا ضيةمفو لائحة●

الأمان بيانات اقورأ●
كيميائية دامو●
●EPEAT

)الصين( SEPA Ecolabel مستخدم ماتمعلو●

يروالتد دةإعا مجنابر●
 HP Inkjet ماتمستلز يروتد دةإعا مجنابر●

انتايو في يةالبطار من التخلص●
يككلورالبر مضحا ملح دةما بشأن نياكاليفور لايةو خطارإ●
يةالبطار صبخصو وبيالأور دتحاالا جيهتو●
يلزاللبر يةالبطار إشعار●
الطاقة استهلاك●
النسخو الفاكسو الطباعة ةلأجهز الصينية الطاقة دةشها ملصق●
المستخدمين اسطةبو التالفة ةالأجهز من التخلص●
يلزاالبر في النفايات من التخلص●
)الصين( ياتهمامحتوو ةالخطر العناصر/ةالخطر داالمو ولجد●

)كياتر( نيةوالإلكترو الكهربائية تاالمعد نفايات في التحكم قانون●

)الهند( ةالخطر داالمو حظر●

)انتايو( المقيدة داالمو علامة دجوو إعلان طوشر●
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بالبيئة خاصة تلميحات
 يبالو على HP Eco Solutions قعمو ةيارز جىرُي. البيئية همثارآ تقليل على عملائها بمساعدة HP كةشر متلتز

.HP من البيئية تادرالمبا حول ماتالمعلو من يدمز على للحصول

www.hp.com/sustainableimpact 

قالور
.EN 12281:2002 و DIN 19309 لـ ًفقاو هيروتد دالمعا قالور مالاستخد ملائم المنتج اهذ

البلاستيكية ادالمو
 ةقدر تحسين شأنها من التي وليةالد المعايير حسب ماجر 25 عن يدتز التي البلاستيكية الغيار قطع تمييز يتم

.المنتج مااستخد عمر نهاية في يروالتد دةإعا اضأغر جلأ من البلاستيك على فالتعر

1275/2008 الأوروبي الاتحاد ضيةمفو لائحة
 تم اذإ للشبكة داالاستعد ضعو في للطاقة المنتج استهلاك ذلك في بما المنتجات، طاقة بيانات حول ماتلمعلو

 P15 القسم إلى عجوالر جىير اللاسلكية، الشبكة منافذ جميع تنشيط تمو السلكية الشبكة منافذ جميع صيلتو
/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship قعالمو على للمنتج IT ECO إشهار حول" ماتالمعلو من يدالمز"

environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

الأمان بيانات اقورأ
/www.hp.com/go على البيئية ماتالمعلوو المنتج عن قائيةالو ماتالمعلوو السلامة بيانات اقورأ من كل فريتو

ecodata الطلب حسب وأ.

كيميائية ادمو
 مع افقللتو ةورالضر حسب منتجاتنا في الكيميائية داالمو بشأن لعملائنا ماتمعلو يمبتقد HP كةشر متلتز

 .)REACH  )Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Councilمثل نيةالقانو المتطلبات
.www.hp.com/go/reach: في المنتج الهذ بالنسبة الكيميائية ماتالمعلو يرتقر على العثور يمكن

EPEAT
Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps 
identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information 
on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/
epeat_printers.pdf.

)الصين( SEPA Ecolabel ممستخد ماتمعلو
 中国环境标识认证产品用户说明 
噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。
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يروالتد ةإعاد مجنابر
 بالإضافة المناطق،/انالبلد من يدالعد في يروالتد دةإعاو المنتجات تجعاتمر مجابر من اًايدمتز اًعدد HP كةشر حتطر
 HP تحافظ. العالم ىمستو على نيةوالإلكتر المنتجات يروتد دةإعا اكزمر أكبر من اًعدد يملكون ينالذ ءكاالشر إلى
 المتعلقة ماتالمعلو من يدالمز على للحصول. اًعشيو كثرالأ منتجاتها بعض بيع دةإعا يقطر عن دراالمو على
:ةيارز جىير ،HP منتجات يروتد دةبإعا

www.hp.com/recycle 

 HP Inkjet ماتمستلز يروتد ةإعاد مجنابر
 المناطق،و انالبلد من يدالعد في HP Inkjet من ماتالمستلز يروتد دةإعا مجنابر فريتو. البيئة بحماية HP كةشر متلتز
 رز مات،المعلو من يدللمز. اًمجان المستخدمة الحبر شاتطوخرو الطباعة شاتطوخر يروتد دةإعا في كيساعدو

:التالي يبالو قعمو

www.hp.com/recycle 

انتايو في يةالبطار من التخلص

يككلورالبر مضحا ملح ةماد بشأن نياكاليفور ولاية إخطار
Perchlorate material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special 
handling when recycled or disposed of in California.

يةالبطار صبخصو الأوروبي الاتحاد جيهتو

 تمو المنتج تاداإعد وأ الحقيقي قتالو ساعة بيانات ملتكا على للحفاظ ستخدمُت يةبطار على المنتج اهذ ييحتو
 فنيي قبل من يةالبطار لهذه الاستبد وأ صيانة عمليات أية ءاجرإ يجب. المنتج مااستخد ةفتر الطو للعمل تصميمها
.هلينالمؤ الخدمة

يلازللبر يةالبطار إشعار
A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.
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الطاقة استهلاك
 في البيئة حماية ةراوز قبل من معتمدة ®ENERGY STAR شعار تحمل التي HP من يرالتصوو الطباعة تامعد إن
 :ENERGY STAR داعتما تاذ يةيرالتصو المنتجات على التالية العلامة ستظهر. المتحدة لاياتالو

www.hp.com/go/energystar: في ENERGY STAR داعتما تاذ يرالتصو ةجهزأ زطر عن ماتالمعلو من يدالمز دير

النسخو كسالفاو الطباعة ةلأجهز الصينية الطاقة ةشهاد ملصق
 复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则 
依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能
效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定
和计算。

١. 能效等级

产品能效等级分 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准
确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子
之和来计算。

٢. 能效信息

喷墨打印机

– 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦
特 (W) 表示。

– 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延
续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成
像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于
“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

– 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗
模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。

– 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表
示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印
机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能
与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。
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مينالمستخد اسطةبو التالفة ةالأجهز من التخلص
 تقع ذلك، من ًوبدلا. منه التخلص عند ىالأخر المنزلية النفايات مع المنتج تضع ألا يعني مزالر اهذ

 التي ةالأجهز نفايات من التخلص يقطر عن البيئةو الصحة على المحافظة وليةمسؤ عاتقك على
 ةالأجهز نفايات تصنيع دةإعا اضلأغر المخصصة النفايات جمع اكزمر لأحد بتسليمها تستهلكها
 بخدمة تصالالا جىير مات،المعلو من ٍيدمز على للحصول. المستهلكة نيةوالإلكترو الكهربائية

.http://www.hp.com/recycle يبالو قعمو ةيارز وأ النفايات، جمع

يلازالبر في النفايات من التخلص

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 
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)الصين( ياتهمامحتوو ةالخطر العناصر/ةالخطر ادالمو ولجد
 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” 的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

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。

)كياتر( نيةالإلكتروو بائيةالكهر اتالمعد نفايات في التحكم قانون
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine uygundur

)الهند( ةالخطر ادالمو حظر
This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous 
substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain lead, 
mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in 
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concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to 
the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

٢١١ الفنية المعلومات   ١٠ الفصل ARWW



)انتايو( ةالمقيد ادالمو مةعلا دجوو إعلان طشرو
 台灣 限用物質含有情況標示聲明書 
 Taiwan 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

(Pb)

汞

(Hg)

鎘

(Cd)

六價鉻

(Cr+6)

多溴聯苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

 列印引擎 

 Print engine 
—◯◯◯◯◯

 外殼和紙匣 

 External casing and trays 
◯◯◯◯◯◯

 電源供應器 

 Power supply 
—◯◯◯◯◯

 電線 

 Cables 
◯◯◯◯◯◯

 印刷電路板 

 Print printed circuit board 
—◯◯◯◯◯

 控制面板 

 Control panel 
—◯◯◯◯◯

 墨水匣 

 Cartridge 
◯◯◯◯◯◯

 掃描器組件 

 Scanner assembly 
—◯◯◯◯◯

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.〝◯〞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: “◯” 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: “—” 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 Environmental product stewardship program )المنتجات على البيئي الإشراف برنامج( ٢١٢

http://www.support.hp.com
http://www.support.hp.com


سالفهر

ادالأعد/موزالر
المكالمات على دالر آلات

١٨٠الفاكس نغمات تسجيل
المكالمات على دالر آلة

 الهاتف أنظمة( الفاكس مع داإعد
١١٠)يزاالمتو

١١٢دمموو فاكس مع داإعد

A
ADSL، مع الفاكس داإعد

٩٩يةزاالمتو الهاتف أنظمة

D
DSL، مع فاكس داإعد

٩٩يةزاالمتو الهاتف أنظمة

E
EWS .المضمن يبو ملقم انظر

F
FoIP٩١

O
OCR

٦٧حةالممسو تاالمستند يلتعد

W
Webscan٦٧
Windows

١٩٤مالنظا متطلبات

ا
١٧٣الفاكس داإعد ختبارا ة،جهزأ
ةالمحظور الفاكس مقارأ

٨٠داإعد
٩التحكم حةلو, رارزأ
٩التحكم حةلو ،رارزأ

١٩٤مةعوالمد التشغيل أنظمة
التسلسلية الهاتف أنظمة

٩٥تاذ المناطق/البلاد

يزاالمتو الهاتف أنظمة
١١٠المكالمات على دالر آلة داإعد
١١٦تيالصو يدالبرو دمالمو داإعد
١٠٢كمشتر خط داإعد
١٠٠مميز نينر داإعد
١٠٤دممو داإعد
تصو خط مع كمشتر دممو داإعد

١٠٧
المكالمات على دللر آلةو دممو

١١٢
يةزاالمتو الهاتف أنظمة
٩٦داالإعد عاأنو
DSL٩٩ داإعد
ISDN١٠٠ داإعد
PBX١٠٠ داإعد
٩٨منفصل خط داإعد

٩٥تاذ المناطق/البلاد
المسلسلة الهاتف أنظمة
٩٦داالإعد عاأنو
١١الحبر ىمستو ناتأيقو
١١‘ داإعد’ نةأيقو
اًيويد الفاكس سالإر

٧٤سالإر
٧٨استقبال

حةالممسو الملفات سالإر
OCR٦٧ إلى

فاكسات سالإر
٧٥من ة،اكرالذ
١٧٩ ،١٧٧المشاكل حل

٧٣أساسي فاكس
٧٦ ،٧٤الطلب اقبةمر
٧٤الهاتف من

الحبر شاتطوخريروتد دةإعا
٢٠٧الحبر شاتطوخر

طباعة دةإعا
٧٩ةاكرالذ من فاكسات

داإعد
DSL )٩٩)يةزاالمتو الهاتف أنظمة

١١٨الفاكس ختبارا

 أنظمة( المكالمات على دالر آلة
١١٠)يزاالمتو الهاتف

دمموو المكالمات على دللر آلة  
١١٢)يزاالمتو الهاتف أنظمة(

٣٧الملحقات
 الهاتف أنظمة( تيصو يدبر

١٠٣)يزاالمتو
 أنظمة( تركمبيو دمموو تيصو يدبر

١١٦)يزاالمتو الهاتف
 الهاتف أنظمة( ISDN خط

١٠٠)يةزاالمتو
 الهاتف أنظمة( كمشتر هاتف خط

١٠٢)يزاالمتو
 الهاتف أنظمة( منفصل هاتف خط

٩٨)يةزاالمتو
٨٧مميز نينر
 الهاتف أنظمة( مميز نينر

١٠٠)يزاالمتو
٩٦الفاكس قطر

 الهاتف أنظمة مع فاكس،
٩٥يةزاالمتو

 الهاتف أنظمة( تركمبيو دممو
١٠٤)يزاالمتو

 على دللر آلةو تركمبيو دممو
 الهاتف أنظمة( المكالمات

١١٢)يزاالمتو
 أنظمة( تيصو يدوبر تركمبيو دممو

١١٦)يزاالمتو الهاتف
 أنظمة( تصو خطو تركمبيو دممو

١٠٧)يزاالمتو الهاتف
 الهاتف أنظمة( PBX منظا

١٠٠)يةزاالمتو
تاداإعد

٨٨الفاكس عة،سر
١٤٢شبكة
٨٩فاكس ت،صو ىمستو

IP١٤٢ الـ تاداإعد
١٤٢تباطرالا عةسر داإعد

٢ماالاستخد مكانيةإ

٢١٣ الفهرس ARWW



USB تصالا
٨ ،٦قعمو يدتحد المنفذ،

لاسلكي تصالا
١٣٨داإعد

٢٠٢التنظيمية ماتالمعلو
الفاكس ت،اختبارا

١٧٢فشل
فاكس ت،اختبارا

١٧٣فشل ة،جهزأ
١١٨داإعد

١٧٣فشل منفذ، تصالا
١٧٦الفاكس خط حالة
 هاتف سلك عنو ختبارا فشل

١٧٥الفاكس
بالحائط دجوالمو الهاتف مقبس
١٧٣
١٧٥فشل ،الطلب نغمة

 بالحائط، دجوالمو المقبس ختبارا
١٧٣فاكس

١٧٣الفاكس الصحيح، المنفذ ختبارا
١٧٦فاكس الخط، حالة ختبارا
١٧٥فشل ،الطلب نغمة ختبارا

١٣٠شاتطوالخر الاستبد
الفاكسات استقبال
٧٨اًتلقائي

٧٨اًيويد
فاكسات استقبال
٨٠مقارأ حظر
١٧٨ ،١٧٧المشاكل حل
٨٧دالر قبل ناتالر عدد

٨٦الآلي دالر ضعو
ءخطاأ استكشاف
١٨١طاقة
فاكسات استلام
٨٠جيهتو
جاالأدر

٦قعمو يدتحد
١٥٦قالور تاانحشار يرتحر

٢٣قالور تحميل
١٦٥يةالتغذ مشكلات حل
 ضعر جهاتلمو ضيحيتو سمر

٦قالور
١٩٧التنظيمية تاالإشعار
البيئة
 على البيئي افالإشر مجنابر

٢٠٥المنتجات
يوداالر مع خلاالتد

٢٠٢التنظيمية ماتالمعلو
٨٠للفاكسات الآلي التصغير

ةاكرالذ
٧٨الفاكسات حفظ
ئيةالضو للماسحة جاجيالز السطح
٦قعمو يدتحد

١٨٦تنظيف
الصيانة

١٣٠شاتطوالخر الاستبد
١٨٧تنظيف
١٨٩الطباعة أسر تنظيف

١٨٨الطباعة أسر
١٨٣تشخيصية صفحة
١٢٩الحبر ياتمستو فحص
١٨٨الطباعة أسر اةذمحا
العربة
١٦٤العربة انحشار الةإز

٩التحكم حةلو المصابيح،
٢٠٢التنظيمية ماتالمعلو

الملحقات
٣٧داإعد
اصفاتالمو

١٩٤قالور
١٩٤فعلية

١٩٤مالنظا متطلبات
١٩٤البيئية اصفاتالمو
٨قعمو يدتحد صلات،المو

منه الفاكس سالإر, الهاتف
٧٤,سالإر

٧٨استقبال
منه الفاكس, الهاتف
٧٤سالإر

٧٨استقبال
٥١على طباعة جهين،الو
قالور

HP، ٢١طلب
١٩٤اصفاتالمو
١٦٥الصفحات افانحر
١٥٦قالور تاانحشار يرتحر
١٦٥يةالتغذ مشكلات حل
تاانحشار
٢٢تجنبه يجب يالذ قالور
١٥٦محو

ب
 يدتحد شات،طوالخر إلى صولالو باب
٧قعمو
الفاكس بث

٧٦سالإر
مجابر

OCR٦٧

مجنابر
Webscan٦٧

)Windows( الطابعة مجنابر
١٤٨حول
١٤٨ ،٤٣فتح

نتالإنتر كولتووبر
٩١ماباستخد فاكس،

تيصو يدبر
 الهاتف أنظمة( الفاكس مع داإعد

١٠٣)يزاالمتو
 تركمبيو دمموو فاكس مع داإعد
١١٦)يزاالمتو الهاتف أنظمة(

ت
٨٦فاكس يسة،وتر

٨٠الفاكس تصغير
يلتعد

OCR٦٧ مجنابر في نص
يرتقار
١٨٤اللاسلكية ختبارا

٩٢فاكس تأكيد،
١٨٣تشخيصي

٩٣فاكس خطأ،
١٧٢الفاكس ختبارا فشل
١٨٤يبالو إلى صولللو
٩٣فاكس ء،خطاأ يرتقار
٩٢فاكس التأكيد، يرتقار
١٨٤اللاسلكية ختبارا يرتقر
١٨٤يبالو إلى صولالو ختبارا يرتقر
الطابعة حالة يرتقر

١٨٣عن ماتمعلو
١٨٣الطباعة دةبجو خاص يرتقر

تنظيف
 للماسحة جاجيالز السطح
١٨٦ئيةالضو

١٨٩ ،١٨٨الطباعة أسر
١٨٧جالخار من
١٨٧تاالمستند يةتغذ حدةو
٨٠فاكسات جيهتو

ج
المشكلات حل يدة،عد صفحات جذب

١٦٥
الطباعة دةجو

١٨٨الصفحة تلطخ تنظيف

ح
حالة

١٨٣تصالالا شبكة ينتكو صفحة
حفظ

٧٨ةاكرالذ في فاكسات

ARWW الفهرس ٢١٤



المشاكل حل
١٧٩ ،١٧٧فاكسات سالإر
دجوالمو الفاكس مقبس ختبارا  

١٧٣فشل بالحائط،
١٧٨ ،١٧٧فاكسات استقبال

١٨٠المكالمات على دالر آلات
١٧٣الفاكس ةجهزأ ختبارا فشل
 هاتف سلك صيلتو ختبارا فشل

١٧٣الفاكس
١٧٦الفاكس خط ختبارا فشل
الفاكس طلب نغمة ختبارا فشل

١٧٥
 هاتف سلك عنو ختبارا فشل

١٧٥الفاكس
المشكلات حل

HP Smart١٥٥
١٧٢الفاكس تاختبارا

١٦٥الصفحات افانحر
 في عدة صفحات تأخذ وأ جذبُت

١٦٥ةالمر
١٨٣الطابعة حالة يرتقر

١٨٣تصالالا شبكة ينتكو صفحة
١٨١طباعة
١٧٢فاكس

جالدر من قالور التقاط يتم لم
١٦٥

١٦٥قالور يةتغذ مشكلات
١٥٠المضمن يبو ملقم
١٥٤التحكم حةلو مساعدة منظا

خ
المضمن يبالو دمخا

١٤٩فتح
١٣٣ ،٨شاتطوخر

١٣٠الاستبد
٧قعمو يدتحد

١٢٧تلميحات
١٢٩الحبر ياتمستو فحص

الحبر شاتطوخر
١٣٣القطع مقارأ
الفاكس مع داإعد ،ISDN خط

١٠٠يةزاالمتو الهاتف أنظمة
٨٧دالر نينر يقةطر الهاتف، خط
٨٨ضبط تصال،الا دةومعا تاخيار

د
جاالإخر جدر

٦قعمو يدتحد
العملاء عمد

١٩٢ضمان

الهاتف فترد
٧٣فاكس سالإر

٨٣داإعد
٨٣تصالالا جهات تغيير
٨٤تصالالا جهات فحذ
 تصالا جهات عةمجمو دابإعد قم
٨٣الهاتف فترد
 جهات عةمجمو بتغيير قم
٨٣تصالالا

ذ
ةاكرذ

٧٩فاكسات طباعة دةإعا

ر
١٨٨الطباعة أسر

١٨٩تنظيف
١٨٨اةذمحا, الطباعة أسر
١٩٧التنظيمي زاالطر قمر
٨٦كالمشتر يفتعر مزر
١١اللاسلكي تصالالا موزر
مميز نينر

١٠٠يزاالمتو الهاتف أنظمة
٨٧تغيير

ز
ئيةالضو الماسحة جاج،ز

٦قعمو يدتحد
١٨٦تنظيف

ماسحة جاج،ز
٣٩أصلية تامستند تحميل

الماسحة جاجز
٣٩أصلية تامستند تحميل

س
فاكس سجل،

٩٣طباعة
الهاتف سلك

 بالمنفذ صيلالتو ختبارا فشل
١٧٣الصحيح

١٧٥الصحيح عالنو ختبارا فشل

ش
شبكات
١٤٢تغيير ت،اداإعد
IP١٤٢ الـ تاداإعد
١٣٨لاسلكية تصالاتا داإعد

١٨٣اللاسلكية تاداالإعد
٨صلللمو ضيحيالتو سمالر
١٤٢تباطرالا عةسر
١٤٢طباعتهاو تاداالإعد ضعر

ص
أبيضو دأسو صفحات

٧٢فاكس
١٨٣تشخيصية صفحة
صيانة

١٨٨الصفحة تلطخ
١٨٨الطباعة أسر

ض
١٩٢ضمان

ط
طاقة

١٨١ءخطاأ استكشاف
طباعة

٩٤فاكس خرآ تفاصيل
٩٢فاكس يرتقار
١٨١المشكلات حل

٩٣الفاكس سجلات
١٨٣تشخيصية صفحة
٥١جهينالو على

٧٩فاكسات
٥١جهينالو على طباعة

دالر نينر يقةطر
١٠٠يزاالمتو الهاتف أنظمة
٨٧تغيير

٨٨نبضي طلب
٨٨نغمي طلب

ع
٨٧دالر قبل ناتالر عدد
ضعر

١٤٢الشبكة تاداإعد

ف
فاكس

DSL، الهاتف أنظمة( داإعد 
٩٩)يةزاالمتو
٩٥يةزاالمتو الهاتف أنظمة

٩٦داالإعد عاأنو
٧٣سالإر
١٧٩ ،١٧٧المشاكل حل سال،إر
٧٩طباعة دةإعا
٨٦تغيير ت،اداإعد
١١٨الاختبار داإعد
 الهاتف أنظمة( منفصل خط داإعد

٩٨)يةزاالمتو
 أنظمة( كمشتر هاتف خط داإعد

١٠٢)يزاالمتو الهاتف
 الهاتف أنظمة( مميز نينر داإعد

١٠٠)يزاالمتو
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 بالحائط، دجوالمو المقبس ختبارا
١٧٣فشل

فشل الهاتف، سلك صيلتو ختبارا
١٧٣

١٧٦فشل الخط، حالة ختبارا
١٧٥فشل ،الطلب نغمة ختبارا
فشل الهاتف، سلك عنو ختبارا

١٧٥
٧٨استقبال
١٧٨ ،١٧٧المشاكل حل استقبال،
٧٨يويد استلام

داإعد المكالمات، على دالر آلة  
١١٠)يزاالمتو الهاتف أنظمة(
دم،الموو المكالمات على دالر آلة  

 الهاتف أنظمة( مع كةمشار
١١٢)يزاالمتو

٨٦الآلي دالر
٩١عبر ،نتالإنتر كولتووبر
 الهاتف أنظمة( داإعد تي،صو يدبر

١٠٣)يزاالمتو
٨٦يسةوتر

٨٠تصغير
٩٢يرتقار
٩٢تأكيد يرتقار
٩٣فاكس يرتقار
٨٠جيهتو

٨٠مقارأ حظر
١٧٢المشكلات حل
 على دالر آلات مشاكل حل

١٨٠المكالمات
 الهاتف أنظمة( داإعد ،ISDN خط

١٠٠)يةزاالمتو
 مع كمشتر ت،صوو دممو خط

١٠٧)يزاالمتو الهاتف أنظمة(
٨٨تصالالا دةومعا تاخيار

٨٧يقةالطر تغيير ،مميز نينر
٩٣طباعة سجل،
٩٣محو سجل،

٨٨عةسر
٩٤ ملةمعا خرآ تفاصيل طباعة
٨٧دالر قبل ناتالر عدد
١٧٢الاختبار فشل
٧٦ ،٧٤الطلب اقبةمر

٨٩تصو ىمستو
١٩٥اصفاتمو
 الهاتف أنظمة( مع كمشتر دم،مو

١٠٤)يزاالمتو
 المكالمات، على دالر آلةو دممو

 الهاتف أنظمة( مع كةمتشار
١١٢)يزاالمتو

 مع كمشتر ت،صو يدوبر دممو
١١٦)يزاالمتو الهاتف أنظمة(

٧٨حتياطيا فاكس نسخ
 الهاتف أنظمة( داإعد ،PBX منظا

١٠٠)يةزاالمتو
٨٨ضبط ،الطلب عنو
٨٦دالر ضعو
٧٦ءالأخطا تصحيح ضعو

IP انعنو فحص
١٥٠بالطابعة الخاص

ل
التحكم حةلو

٩رارزأ
٩ءاأضو

٩المصابيح
بالطابعة الخاصة التحكم حةلو

٧٣فاكسات سالإر
١٤٢الشبكة تاداإعد
٦قعمو يدتحد

الخلفية صولالو حةلو
٨ضيحيتو سمر

م
١٩٤مالنظا متطلبات

١٨٨الطباعة أسر اةذمحا
محو

٩٣الفاكس سجلات
٨قعمو يدتحد الطاقة، خلمد
٧٦ ،٧٤الطلب اقبةمر

تالصو ىمستو
٨٩الفاكس تاأصو
١٢٩فحص, الحبر ياتمستو
مسح

OCR٦٧
١٩٥المسح اصفاتمو
ئيضو مسح
Webscan٦٧ من

 حل ق،الور يرتمر في مشكلات
١٦٥المشكلات

baud٨٨ معدل
فنية ماتمعلو
١٩٥الفاكس اصفاتمو
١٩٥المسح اصفاتمو
١٩٥النسخ اصفاتمو
 بالحائط، دجوالمو الهاتف مقبس
١٧٣فاكس

المضمن يبالو ملقم
Webscan٦٧

المضمن يبو ملقم
١٥٠فتحه يمكن لا المشكلات، حل
١٤٩حول

الطباعة دامو
٥١جهينالو على طباعة

١٩٤طوبةالر اصفاتمو
١٩٤ةراالحر جةدر اصفاتمو
يبو اقعمو

٢صولالو مكانيةإ ماتمعلو
دممو

 على دللر آلةو فاكس مع كةمشار
 الهاتف أنظمة( المكالمات

١١٢)يزاالمتو
 الهاتف أنظمة( فاكس مع كمشتر
١٠٤)يزاالمتو
 تيصو يدوبر فاكس مع كمشتر

١١٦)يزاالمتو الهاتف أنظمة(
 تصو خطو فاكس مع كمشتر

١٠٧)يزاالمتو الهاتف أنظمة(
هاتفي باتصال دممو

 على دللر آلةو فاكس مع كةمشار
 الهاتف أنظمة( المكالمات

١١٢)يزاالمتو
هاتفي طلب دممو

 تيصو يدوبر فاكس مع كمشتر
١١٦)يزاالمتو الهاتف أنظمة(

 تصو خطو فاكس مع كمشتر
١٠٧)يزاالمتو الهاتف أنظمة(

تركمبيو دممو
 على دللر آلةو فاكس مع كةمشار

 الهاتف أنظمة( المكالمات
١١٢)يزاالمتو
 أنظمة( تصو يدبر مع كمشتر

١١٦)يزاالمتو الهاتف
 الهاتف أنظمة( فاكس مع كمشتر
١٠٤)يزاالمتو
 تصو خطو فاكس مع كمشتر

١٠٧)يزاالمتو الهاتف أنظمة(
المشاكل حل ميل،

١٦٥طباعة

ن
نسخ
١٩٥اصفاتمو
٧٨الاحتياطي الفاكس نسخ
OCR٦٧و ملون، نص
الفاكس مع داإعد ،PBX منظا

١٠٠يةزاالمتو الهاتفية الأنظمة
Windows منظا

٤٨عائيةالد تاالمنشور طباعة
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٨٨ضبط ،الطلب عنو

و
تاالمستند يةتغذ حدةو

٤١الأصلية سخُالن تحميل
١٨٧تنظيف

 حل ق،الور يةتغذ في مشكلات
١٨٧المشاكل

قور
٢٢يدتحد

٢٣ جالدر تحميل
٨٠بغوالمر غير الفاكس ضعو
 ضعو انظر. ءالأخطا تصحيح ضعو

ءالأخطا تصحيح
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