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خيص والرتحقوق الطبع والنرش

.HP ،L.Pكة تطوير  رش2019 © حقوق الطبع والنرش

. حقوق الطبع والنرش إطار قواننيسمح به يفف ما يُستخدم بدون سابق موافقة كتابية، بخالحظر إعادة إنتاج أو تعديل أو ترجمة دليل امليُ

 دون سابق إخطار. هذا الدليل خاضعة للتغريعلومات الواردة يفتكون امل

 هذا  أي نص وارد يففرس يُكة وخدماتها. الرفقة بمنتجات الرش بيانات الضمانات امل يفاحًة منصوص عليها رصHPنتجات وخدمات الضمانات الوحيدة مل
 هذا الدليل. مسؤولة عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أخطاء ناتجة عن الحذف ترد يفHP تكون . ال أنه ضمان إضايفالدليل عىل

  •Adobe®و Adobe Photoshop®و Acrobat®وPostScript®كة مات تجارية لرش هي عالAdobe Systems Incorporated.
  •Appleكة سجلة لرشمات تجارية ُم وشعارها هي عالApple Incُ

. امل
ها من البلدان.تحدة وغرييات امل الواللة يفسّج

  •OS Xكة مة تجارية لرش هي عالApple Incها من البلدان.تحدة وغرييات امل الوالسجلة يف امل
  •AirPrintكة مة تجارية لرش هي عالApple Incها من البلدان.تحدة وغرييات امل الوالسجلة يف. امل
  •iPadكة مة تجارية لرش هي عالApple Incها من البلدان.تحدة وغرييات امل الوالسجلة يف. امل
تحدة ودول أخرى.يات امل الوال، وهي مسجلة يف .Apple Incمات تجارية لصالح  عالMac OS وMac وiPod touch وiPhone وiPadعد تُ•  

  •Microsoft® and Windows®كة مات تجارية مسجلة لرش هي عالMicrosoft Corporation.
الكة لها.ؤسسات املكات أو املمات تجارية تخص الرشخرى هي عالنتجات األمات التجارية أو أسماء املكافة العال•  
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الفوائد الرئيسية

الجهاز صديق للبيئة
 ورقة واحدة. الورق، يمكنك طباعة عدة صفحات عىللتوفري•  
ستخدام. حالة عدم اال يفك الطاقة بشكل كبري الكهرباء عن طريق تخفيض استهالا بتوفري الكهرباء، يقوم الجهاز تلقائًيلتوفري•  
 الطاقة. باستخدام ورق معاد تدويره لتوفرينوىص•  

ستخدامسهولة اال
  •HP MFP Scanذلك ا وجمعها وحفظها بتنسيقات متعددة بما يفستندات ضوئًي مسح امل يفستخدمني هو تطبيق يساعد امل 

جتماعية أو الفاكس (راجع ل مواقع الشبكات االستندات من خال ذلك يمكن مشاركة هذه املضافة إىل). وباإل .  epub  تنسيق (
)..87" بصفحة HP MFP Scan program من برنامج سح الضويئاملانظر "

اء من دلة ومعلومات طلب الرش التعليمات والدعم وبرامج تشغيل الجهاز واألنت، يمكنك الحصول عىلنرت حالة اتصالك باإليف•  
).HP(www.hp.com/support/colorlaser170MFPموقع الويب الخاص ب

 من الوظائف والتطبيقاتدعم عدد كبري
)..177" بصفحة مواصفات وسائط الطباعةانظر "تعددة (راجع دعم أحجام الورق امل•  
”CONFIDENTIAL كلمة “مات مائية: يمكنك تخصيص مستنداتك ببعض الكلمات، كأن تضع مثالًلطباعة عال•  
ا لتكوين  أوراق، ثم يتم لصقها مًعستند وطباعتها عىل كل صفحة من صفحات امل النصوص والصور يفطباعة اللوحات: يتم تكبري•  

لوحة.

سلكيةعداد الشبكة الالا متنوعة إليدعم طرًق

   

ا للطراز.سلكية متاحة تبًع تكون الشبكة الالقد ال
 

)Wireless (استخدام زر•  

)بالجهاز ونقطة الوصول (جهاز توجيه Wirelessالزر ( استخدامسلكية بسهولة عربنت الالنرتتصال بشبكة االيمكنك اال-
).سليكال

 أو كبل شبكةUSBاستخدام كبل •  
 أو كبل شبكة.USBتنوعة كبل سلكية املتصال وضبط إعدادات الشبكة الاليمكنك اال-

Wi-Fi Directاستخدام •  
.Wi-Fi Direct أو Wi-Fiة حمول باستخدام مزييمكنك الطباعة بشكل مريح من جهازك امل-

http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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ات حسب الطراززيامل

ا للطرز أو الدولة.ختيارية تبًعزايا والخصائص اال تتوافر بعض املقد ال

نظام التشغيل

 مدعوم): مدعوم، فارغ: غري●(

امجالرب

 مدعوم): مدعوم، فارغ: غري●(

, HP Color Laser MFP 178nwنظام التشغيل
178nwg

HP Color Laser MFP 179fnw ,
179fwg

Windows●●

Mac●a

a. تتيح لكAirPrintة من نظام التشغيل  الطباعة مبارشMac OS.

● a

, HP Color Laser MFP 178nwامجالرب
178nwg

HP Color Laser MFP 179fnw ,
179fwg

●●برنامج تشغيل الطابعة

HP MFP Scan●●

●●حالة الطابعة

HP Embedded Web Server●●

HP LJ Network PC Fax●
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خصائص متنوعة

 مدعوم): مدعوم، فارغ: غري●(

 HP Color Laser MFPالخصائص
178nw, 178nwg

HP Color Laser MFP 179fnw ,
179fwg

●●Hi-Speed USB 2.0توصيل 

 LAN شبكة 10/100نت واجهة الشبكة إيرث
Base TXك ذات أسال

●●

 لشبكة محلية 802.11b/g/nوصلة شبكة 

aسلكيةال

a.802.11  البلد الذي تقيم به. بالنسبة لبعض البلدان، يمكن تطبيق سلكية عىلحلية الالتصال امليعتمد توفر بطاقة شبكة اال b/gُرجى  فقط. ي
اء الجهاز منه. أو بائع التجزئة الذي قمت برشحيل املHPتصال بموزع منتجات اال

●●

b (يدوية)) الجانبني (عىل الوجهنيطباعة عىل

b. أنظمةWindows.فقط 

●●

●)ADFوحدة التغذية التلقائية للمستندات (

●فاكس

●●مسح ضويئ

●●النسخ
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معلومات مفيدة

 يقوم بالطباعة.الجهاز ال

)..69" بصفحة إلغاء مهمة طباعةانظر "ستند من القائمة (راجع افتح قائمة انتظار الطباعة وقم بإزالة امل•  
)..26" بصفحة امجتثبيت الربانظر "قم بإزالة برنامج التشغيل ثم قم بتثبيته مرة أخرى (راجع •  
.Windows نظام  يفايضحدد الجهاز كجهاز افرت•  

ستلزمات؟لحقات أو املاء املمن أين يمكن رش

 أو تاجر التجزئة.HPم من موزعستعاليمكنك اال•  
نتج.). يمكنك عرض معلومات خدمة امل/HP(https://store.hp.comقم بزيارة موقع الويب الخاص ب•  

 (الدايود الباعث للضوء) الخاصة بالحالة أو يظل يعمل باستمرار.LEDيومض مصباح 

أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.•  
 التعرف عىلانظر "ا لذلك (راجع خطاء تبًع هذا الدليل واستكشف األ (الدايود الباعث للضوء) يفLEDات  مؤرشراجع معاين•  

)..151" بصفحة LEDمصابيح 

حدث تكدس للورق.

)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "افتح الغطاء ثم أغلقه (راجع •  
)..148" بصفحة إزالة انحشار الورقانظر "ا لذلك (راجع خطاء تبًع هذا الدليل واستكشف األراجع تعليمات إزالة تكدس الورق يف•  

طبوعات يظهر بها ضباب.امل

ٍا أو غري منخفًضقد يكون مستوى الحرب•  
 متساو

)..132" بصفحة إعادة توزيع مسحوق الحربانظر " (انظر . رج خرطوشة الحرب
)..70" بصفحة ت الطباعةفتح تفضيالانظر "ا (انظر جرب إعداد دقة طباعة مختلًف•  
)..133" بصفحة استبدال خرطوشة الحربانظر " (راجع استبدل خرطوشة الحرب•  

يل برنامج تشغيل الجهاز؟من أين يمكن تزن

اء من موقع الويب الخاص دلة ومعلومات طلب الرش التعليمات والدعم وبرامج تشغيل الجهاز واأليمكنك الحصول عىل•  
).HP (www.hp.com/support/colorlaser170MFPب

https://store.hp.com/
https://store.hp.com/
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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ستخدم هذاحول دليل امل

 جانب خطوات تفصيلية توضح طريقة ساسية للجهاز إىل فهم الخصائص األستخدم هذا معلومات تساعد عىليوفر دليل امل
استخدام الجهاز.

.ستخدام كمرجع مستقبالً تتخلص من هذا الدليل، واحتفظ به لالال•  
مة قبل استخدام الجهاز.الرجاء قراءة معلومات السال•  
حها.خطاء وإصال فصل استكشاف األإذا واجهتك أية مشكلة عند استخدام الجهاز، فعليك بالرجوع إىل•  
ستخدم هذا. دليل املح للمصطلحات الواردة يف رشصطلحات عىلد امليحتوي فصل مرس•  
ا للوحدات حتويات الفعلية لجهازك، وذلك وفًقستخدم هذا عن امل دليل املعروضة يفقد تختلف جميع الرسومات التوضيحية امل•  

يته.توفرة بالجهاز أو الطراز الذي اشرتختيارية املاال
نامج الثابت/برنامج التشغيل.صدار الربا إل الجهاز تبًعوجودة يف عن املسؤول الحايل دليل املقد تختلف صور الشاشة يف•  
.Windows 7 نظام التشغيل  عىلستخدم هذا بشكل أسايسجراءات الواردة بدليل املتعتمد اإل•  

حاتصطالاال
: النحو التايل عىل هذا الدليل بشكل تباديلصطلحات يفيتم استخدام بعض امل

.صيلستند مرادف للمستند األامل•  
الورق مرادف للوسائط أو وسائط الطباعة.•  
 الطابعة أو الطابعة متعددة الوظائف. الجهاز إىليشري•  

الرموز العامة

الوصفالنصالرمز

 حول إمكانية وقوع إصابة شخصية.ستخدمنييستخدم لتنبيه املتحذير

تنبيه
زمة لحماية الجهاز من أي تلف أو عطل علومات الال باملستخدمنيويد امللزت

 محتمل.ميكانييك

 معلومات إضافية أو مواصفات تفصيلية لوظائف الجهاز ومزاياه.لتوفريحظةمال
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مانمعلومات األ

ار قد تتعرض حالة دون حدوث أية إرضصابة أنت ومن معك، ولإل حمايتك من التعرض لإلحتياطات إىلتهدف هذه التحذيرات واال
 مكان آمن  قراءة كافة التعليمات وفهمها قبل استخدام الجهاز. بعد قراءة هذا القسم، احتفظ به يفلها الطابعة. احرص عىل

.للرجوع إليه مستقبالً

مانأهم رموز األ

 هذا الفصلستخدمة يفمات املتوضيح لجميع الرموز والعال

بيئة التشغيل

 تحذير

ة أو الوفاة.صابة بدنية خطري التعرض إلمنة إىل اآلمارسات غريخاطر أو املقد تؤدي املتحذير

ة. خطري التعرض للوفاة أو إصابات غريمنة إىل اآلمارسات غريخاطر أو املربما تؤدي املتنبيه

. حالة تلف كبل الطاقة أو عدم تأريض مأخذ التيار الكهربايئستخدام يفتوقف عن اال
 نشوب حريق. التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىلقد يؤدي ذلك إىل

ة، أو أشياء ثقيلة، أو شمع، أو سجائر  مقدمة الطابعة (ماء، أو قطعة معدن صغريء عىلتجنب وضع أي يش
 ذلك).مشتعلة، وغري

 نشوب حريق. التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىلقد يؤدي ذلك إىل

 مألوفة أو روائح إذا ارتفعت درجة حرارة الطابعة بدرجة مفرطة، فإنه ينبعث منها دخان وتصدر أصوات غري•  
. الفور غلق مفتاح الطاقة أو فصل الطابعة من التيار الكهربايئ يجب عىلكريهة، وهيلع

ستخدم نزع  تتطلب من املت الطوارئ اليت حاال مأخذ الطاقة يفستخدم من الوصول إىليجب أن يتمكن امل•  
القابس.

 نشوب حريق. التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىلقد يؤدي ذلك إىل

.تجنب انثناء كبل الطاقة أو وضع أشياء ثقيلة هيلع
 التعرض لخطر الصدمات  إىلشياء الثقيلة هيلعقدام أو دهسه نتيجة وضع األيؤدي وطء كبل الطاقة باأل

 نشوب حريق.الكهربائية أو إىل
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 تنبيه

طريقة التشغيل

 تنبيه

. تجنب التعامل معه إذا كانت يداك مبتلتنيتجنب إزالة قابس التيار عن طريق جذب كبل الطاقة؛ إضافة إىل
 نشوب حريق. التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىلقد يؤدي ذلك إىل

 تكون فيها الطابعة قيد التشغيل، يجب إزالة قابس التيار  الوقات اليت األعند التعرض لنوبة كهربائية شديدة أو يف
.من مأخذ التيار الكهربايئ

 نشوب حريق. التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىلقد يؤدي ذلك إىل

احذر؛ فمنطقة إخراج الورق ساخنة.
قد تحدث حروق.

ت وطلب  حالة تلف حجرة الطباعة، يجب عليك فصل الجهاز من كافة التوصيال حالة سقوط الجهاز، أو يفيف
.ؤهلنيساعدة من أحد أفراد الصيانة املامل

 نشوب حريق. التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل فقد يؤدي ذلك إىلوإال

ت رشادات، يجب عليك فصل الطابعة من كافة التوصيال عمل الطابعة مع اتباع تلك اإل حالة وجود قصور يفيف
.ؤهلنيساعدة من أحد أفراد الصيانة املوطلب امل

 نشوب حريق. التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل فقد يؤدي ذلك إىلوإال

، تجنب محاولة إدخاله بالعنف. مأخذ التيار الكهربايئ دخول قابس التيار يف حالة تعرسيف
ِ
استدع

خاطر الصدمات الكهربائية. قد تتعرض مل، وإال مأخذ التيار الكهربايئ كهرباء لتغيري فين

دد أو الهاتف أو التوصيل بالكمبيوتر.رتت التيار املليفة تمضغ كبالك الحيوانات األ ترتال
ليف الذي تربيه. حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق و/أو وقوع إصابة للحيوان األقد يؤدي ذلك إىل

 الخارج بعنف أثناء الطباعة.تجنب جذب الورق إىل
 إحداث تلف بالجهاز.فقد يودي ذلك إىل
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كيب/النقلالرت

 تحذير

 الجهاز ودرج الورق.احذر من وضع يديك بني
 إصابتك.فقد يؤدي ذلك إىل

كدس.توخ الحذر عند استبدال الورق أو إزالة الورق امل
 جروح أليمة.مكن أن يتسبب يف الورق الجديد بحوافه الحادة ومن امليتمزي

طفال  تدع األة من الورق. النطقة إخراج الورق عند طباعة كميات كبري ملقد ترتفع درجة حرارة الجزء السفيل
نطقة.يلمسون هذه امل

اقه. احرتمكن أن يؤدي ذلك إىلومن امل

حشور. إزالة الورق امل أو أشياء معدنية حادة يفتجنب استخدام ملقاط صغري
 تلف الجهاز.مكن أن تتسبب يفنها من املأل

 درج إخراج الورق.ة يفتجنب تكدس أوراق كثري
 تلف الجهاز.مكن أن تتسبب يفنها من املأل

تجنب سد فتحة التهوية أو إدخال أشياء بها.
ا أو نشوب حريق. ارتفاع درجة حرارة مكونات الجهاز؛ مما قد يسبب تلًفقد يؤدي ذلك إىل

  هذا الدليل إىلحددة يفف امل التحكم أو عمليات الضبط أو تنفيذ غجراءات خالقد يؤدي استخدام عنارص
شعاعات خطرة.التعرض إل

 كبل الطاقة هو استقبال الطاقة الكهربائية بالجهاز.يعترب
.يقاف تشغيل الجهاز، قم بإزالة كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربايئإل

ب مياه. مكان به أتربة أو مكان رطب أو مكان به ترستجنب وضع الطابعة يف
 نشوب حريق. التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىلقد يؤدي ذلك إىل
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 تنبيه

 حرارة التشغيل ومواصفات الرطوبة. مكان يليبضع الجهاز يف
ا من موقع أقل من درجة حرارة اكينة عندما تكون درجة حرارتها أقل من التجمد أو تم نقلها مؤخًر تستخدم املال

اكينة فقط عندما تكون درجة الحرارة الداخلية للماكينة غل املاكينة. ّش تلف املالتجمد. قد يؤدي القيام بذلك إىل
 نطاق مواصفات درجة حرارة التشغيل والرطوبة.يف
 تلف الجهاز.ضافة إىلت متعلقة بجودة الطباعة باإلف ذلك، قد تحدث مشكالخال

..176" بصفحة مواصفات عامةانظر "راجع 

احات علومات الواردة أدناه عبارة عن اقرتك. املسالقبل نقل الجهاز، قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل كل األ
 ترفع الجهاز. اطلب  من حالة طبية تمنعك من الرفع، فال وزن الوحدات. إذا كنت تعاينفقط تعتمد عىل

ناسب لرفع الجهاز بأمان.شخاص املا عدد األساعدة، واستخدم دائًمامل
ثم ارفع الجهاز:

)، فيمكن أن يرفعه شخص واحد. رطال44.09ً كجم (20إذا كان الجهاز يزن أقل من •  
 برفعه.)، فيجب أن يقوم شخصني رطال88.18ً كجم (40 ) إىل رطال44.09ً كجم (20إذا كان الجهاز يزن من •  
)، فيجب أن يقوم برفعه أربعة أشخاص. رطال88.18ً كجم (40 من إذا كان الجهاز يزن أكرث•  

شخاص، أو قد يتعرض للتلف.ا إصابات لألقد يتعرض الجهاز للسقوط، مسبًب

طلوبة لفتح الغطاء ساحة املا املعتبار أيًض اال سطح مستوى به مساحة كافية للتهوية لوضع الجهاز. ضع يفاخرت
دراج.واأل

 والحرارة والرطوبة.بارشا عن الضوء املكان جيد التهوية وبعيًديجب أن يكون امل

 جيد التهوية، فقد  مكان غري من الصفحات يفة طويلة من الوقت أو طباعة عدد كبريعند استخدام الجهاز لفرت
 مكان جيد التهوية أو افتح النافذة لتدوير الهواء بشكل ار بصحتك. ضع الجهاز يفرض تلويث الهواء واإليتسبب يف

دوري.

 مستقر. سطح غريتجنب وضع الطابعة عىل

شخاص، أو قد يتعرض للتلف.ا إصابات لألقد يتعرض الجهاز للسقوط، مسبًب

ورة. حالة الرض، كبل خط الهاتف، يف     فقط أو مقاس أكربNo.26 AWG    a استخدم سلك 
 إحداث تلف بالجهاز.، فقد يودي ذلك إىلوإال

 مؤرض. مأخذ تيار كهربايئتأكد من توصيل كبل الطاقة يف
 نشوب حريق. التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل فقد يؤدي ذلك إىلوإال

ا يزيد طوله  مستوى تشغيل آمن. إذا كنت تستخدم سلًكزود مع الجهاز للحصول عىلاستخدم كبل الطاقة امل
. أو أكرب16 مقاس AWG فولت، فيجب أن يكون السلك من النوع 110 قدم) مع جهاز يبلغ جهده 6 ( مرت2عن 
 نشوب حريق. تلف الجهاز، أو حدوث صدمات كهربائية أو إىل، فقد يتسبب ذلك يفوإال
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الصيانة/الفحص

 تنبيه

ثال. سبيل امل مكان محكم السد كخزانة عىل الطابعة أو وضعها يفتجنب وضع غطاء عىل
 جيد التهوية. مكان غري حالة وضع الجهاز يفقد ينشب حريق يف

ك الفرعية.سال الحائط واألوجودة عىلنافذ امل املفرط عىلتجنب التحميل امل
 نشوب حريق. أداء الجهاز والتعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل خلل يفقد يؤدي ذلك إىل

لصق. املحدد عىلينبغي توصيل الجهاز باستخدام مستوى الطاقة امل
كة الكهرباء.تصال برش تعرف مستوى الطاقة الذي تستخدمه وتود معرفة ذلك، فعليك االإذا كنت ال

a. 
AWGللسلكمرييكقياس األ:  امل 

 

ين، جزاء الداخلية بها. تجنب تنظيف الجهاز بالبزن بالحائط قبل تنظيف األافصل الطابعة من مأخذ التيار الكهربايئ
 الطابعة.ة عىلياه مبارشء أو الكحول؛ وكذا تجنب رش املأو مخففات الطال
 نشوب حريق. التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىلقد يؤدي ذلك إىل

جزاء الداخلية به سواء باستبدال توريدات أو تنظيفه من  تقم بتشغيل الجهاز عند قيامك بالتعامل مع األال
الداخل.

 إصابتك.فقد يؤدي ذلك إىل

طفال.ا عن متناول األاحتفظ بتوريدات التنظيف بعيًد
ذى.طفال لألقد يتعرض األ

ح، أو إعادة تركيب الجهاز بنفسك.تجنب فك، أو إصال
ٍمكن أن تتسبب يفنها من املأل

 تلف الجهاز. استدع
ح. إصالا إذا كانت الطابعة تحتاج إىلا معتمًد فنًي

ا عند إرادة تنظيف و تشغيل الطابعة.رفق مع الطابعة حرفًيستخدام املاتبع دليل اال
 تلف الجهاز. فقد تتسبب يفوإال
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مداداإل

 تنبيه

ياه.تربة أو املت القابس من األ نظافة كبل الطاقة ووصالاحرص عىل
 نشوب حريق. التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل فقد يؤدي ذلك إىلوإال

.ثبتة بمسامري الوقاية املغطية أو عنارصتجنب إزالة األ•  
 معتمدين  غريح بواسطة فنينيصال صيانة معتمد فقط. قد يؤدي اإلصهر من قبل فينح وحدة املينبغي إصال•  

 نشوب حريق أو صدمة كهربائية.إىل
.HPكة  صيانة تابع لرشح الجهاز من قبل فينينبغي إصال•  

.تجنب فك خرطوشة الحرب
 حالة تطايره أو تناوله.ا يف ضاًرقد يكون غبار مسحوق الحرب

صهر. أو وحدة املتجنب إحراق أية توريدات مثل خرطوشة مسحوق الحرب
 يمكن التحكم به. حدوث انفجار أو نشوب حريق الوقد يتسبب ذلك يف

طفال.ا عن متناول األ أو أية توريدات أخرى بعيًديرجى تخزين خراطيش مسحوق الحرب
 حالة تطايره أو تناوله.ا يف ضاًرقد يكون غبار مسحوق الحرب

 تلف الجهاز. يفيتسبب استخدام مستلزمات معاد تصنيعها مثل مسحوق الحرب
جان. حالة حدوث تلف بسبب استخدام توريدات معاد استخدامها، فإن عملية الصيانة لن تكون بامليف

ه) اتبع  ووحدة التصوير وغرية وزجاجة الحرب (خرطوشة الحرب غبار حرب تحتوي عىلبالنسبة للمستلزمات اليت
التعليمات التالية.

 تعليمات وزع للتعرف عىلستلزمات، اتبع التعليمات الخاصة بالتخلص. راجع املعند التخلص من امل•  
التخلص.

ستلزمات. تقم بغسل املال•  
 تعيد استخدامها بعد تفريغ الزجاجة.، البالنسبة لوحدة جمع الحرب•  
 يغطي الضمان  تعطل الجهاز وتلوث البيئة. ال حالة عدم اتباع التعليمات السابقة، فقد يؤدي ذلك إىليف

ستخدم.التلفيات الناجمة عن إهمال امل

اس الساخن لغسله. تستخدم املبسك، فال بمال حالة التصاق الحربيف
اء البارد. نسيج القماش. واستخدم امل يف تثبيت الحرباء الساخن إىلحيث يؤدي امل

حشور. أو إزالة الورق امل خرطوشة مسحوق الحرببسك عند تغيري ببدنك أو بمالتجنب تعلق غبار الحرب
 حالة تطايره أو تناوله.ا يف ضاًرقد يكون غبار مسحوق الحرب
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 الجهازنظرة عامة عىل

كوناتامل
ا للتهيئة.كونات وفًق بعض امل عن الشكل التوضيحي أدناه. قد تتغريكون الفعيلقد يختلف امل

aالجهاز

a.جهزة.ا للطراز لديك. توجد أنواع مختلفة من األقد يختلف هذا الرسم التوضيحي عن الجهاز الذي تقتنيه وفًق

رجععداد ودليل املدليل اإل

سلك الطاقة

bملحقات متنوعة

b.اء والطراز الخاص.ا لبلد الرشرفقة مع هذه الطابعة تبًعتنوعة امللحقات املتختلف امل
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مامينظر األامل

   

جهزة.ا للطراز لديك. توجد أنواع مختلفة من األقد يختلف هذا الرسم التوضيحي عن الجهاز الذي تقتنيه وفًق•  
)..8" بصفحة ات حسب الطراززياملانظر "ا للطرازات أو الدول (راجع ختيارية تبًعات والبضائع االزي تتوافر بعض املقد ال•  

 

Aالنوع 

خراطيش مسحوق الحرب7اسحة الضوئيةغطاء امل1

وحدة جمع الحرب8مقبض أمامي2

حدة التصوير9الدرج3

a bسح الضويئوحدة امل10ماميالباب األ4

a.سح الضويئاسحة الضوئية قبل فتح وحدة املق غطاء املقم بإغال.
b.أصابعك. تضغط عىل الس حىتاحرت 

السطح الزجاجي للماسحة الضوئية11خرجاتدعامة امل5

لوحة التحكم6

6

1

2

3

4

5

7

8
9

10

11



20  |  الجهازنظرة عامة عىل

Bالنوع 

لوحة التحكم9ستنداتغطاء وحدة التغذية بامل1

خراطيش مسحوق الحرب10ستنداتموجه عرض الورق بوحدة التغذية بامل2

وحدة جمع الحرب11ستنداتدخال بوحدة التغذية باملدرج اإل3

حدة التصوير12ستنداتخراج بوحدة التغذية باملدعامة اإل4

a bسح الضويئوحدة امل13مقبض أمامي5

a.سح الضويئاسحة الضوئية قبل فتح وحدة املق غطاء املقم بإغال.
b.أصابعك. تضغط عىل الس حىتاحرت 

اسحة الضوئيةغطاء امل14الدرج6

السطح الزجاجي للماسحة الضوئية15ماميالغطاء األ7

خرجاتدعامة امل8

3 41 2

5

6

7

8

9

10

12

13

11
14

15
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نظر الخلفيامل

   

جهزة.ا للطراز لديك. توجد أنواع مختلفة من األقد يختلف هذا الرسم التوضيحي عن الجهاز الذي تقتنيه وفًق•  
)..8" بصفحة ات حسب الطراززياملانظر "ا للطرازات أو الدول (راجع ختيارية تبًعات والبضائع االزي تتوافر بعض املقد ال•  

 

Aالنوع 

Bالنوع 

USBمنفذ 3الغطاء الخلفي1

منفذ الشبكة4مقبس الطاقة2

منفذ الشبكة4الغطاء الخلفي1

)LINEمقبس خط الهاتف (5مقبس الطاقة2

) .EXT (مقبس الهاتف الداخيلUSB6منفذ 3

2

4

3

1

12

3

4

5

6
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 لوحة التحكمنظرة عامة عىل

   

ا لطرازه. توجد أنواع مختلفة من لوحات قد تختلف لوحة التحكم هذه عن لوحة التحكم بالجهاز الذي تقتنيه وفًق•  
التحكم.

)..8" بصفحة ات حسب الطراززياملانظر "ا للطرازات أو الدول (راجع ختيارية تبًعات والبضائع االزي تتوافر بعض املقد ال•  
 

Aالنوع 

نسخ بطاقة1
 جانب واحد من الورقة  البطاقة مثل رخصة القيادة عىليتيح لك نسخ جانيب

)..84" بصفحة نسخ البطاقة الشخصيةانظر "(راجع 

التباين2
 نسخة سهلة القراءة، تتيح هذه الخاصية ضبط مستوى السطوع للحصول عىل

مات باهتة وصور داكنة. عال يحتوي عىلصيلستند األإذا كان امل

 ووضع النسخ.سح الضويئ وضع املللتبديل بنيمسح3

 سليكال4
 3دة  . أو اضغط ضغطة مطولة ملWi-Fi قائمةاضغط هذا الزر، للدخول إىل

" بصفحة سلكيةإعداد شبكة الانظر " .(انظرPBC وضعنتقال إىل، اال تقريباًثواين
53..(

 تظهر أثناء التشغيل.تعرض الحالة الحالية وتعرض الرسائل اليتشاشة العرض5

)..151" بصفحة LED مصابيح التعرف عىلانظر " حالة الجهاز (انظر يبنيبة بيانمل الحالة 6

القائمة7
 نظرة عامة عىلانظر "تاحة (انظر ل القوائم املنتقال خاللفتح وضع القائمة واال

)..28" بصفحة القوائم

8OK

 الشاشة.حدد عىلختيار امليؤكد اال
خر من  هذا الزر لطباعة الجانب اآلكما يمكنك الطباعة بشكل يدوي. اضغط عىل

) Double-sided Printing (Manualكافة الصفحات، إذا كنت قد حددت 
ُ يفا)" (يدويً الوجهني"الطباعة عىل

 امل
شغل الخاص بك.

يمن/ األيرسالسهمان األ9
حددة، وكذلك زيادة القيم  القائمة املتوفرة يفل الخيارات املنتقال خاليتيحان اال
أو تقليلها.

 من القائمة.عىلستوى األ املالعودة إىلرجوع10

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 127 13
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Bالنوع 

 أي وقت.يقوم بإيقاف إحدى العمليات يفإلغاء11

الطاقة12
 الطاقة. إذا أردت تشغيل أو إيقاف الجهاز، أو تنشيط الجهاز من وضع توفري

.ث ثواين من ثالكرثإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط هذا الزر أل

يبدأ مهمة.)Mono, Color (بدء13

نسخ بطاقة1
 جانب واحد من الورقة (راجع  البطاقة مثل رخصة القيادة عىليتيح لك نسخ جانيب

)..84" بصفحة نسخ البطاقة الشخصيةانظر "

التباين2
 نسخة سهلة القراءة، تتيح هذه الخاصية ضبط مستوى السطوع للحصول عىل

مات باهتة وصور داكنة. عال يحتوي عىلصيلستند األإذا كان امل

 الحجمتغيري3
 %400   إىل%25 ه من  تم نسخها أو تكبري حجم إحدى الصور اليتيمكنك تصغري
عمل نسخة انظر "اسحة الضوئية.(انظرصلية من زجاج املستندات األعند نسخ امل

)..83" بصفحة ةمصغرة أو مكرب

 سليكال4
دة  . أو اضغط هذا الزر ضغطة مطولة ملWi-Fi قائمةاضغط هذا الزر، للدخول إىل

" سلكيةإعداد شبكة الانظر " .(انظرPBC وضعنتقال إىل،اال أو أكرث تقريباً ثواين3
)..53بصفحة 

 تظهر أثناء التشغيل.تعرض الحالة الحالية وتعرض الرسائل اليتشاشة العرض5

)..151" بصفحة LED مصابيح التعرف عىلانظر " حالة الجهاز (انظر يبنيبة بيانمل الحالة 6

 وضع الفاكس.التحويل إىلفاكس7

 وضع النسخ.التحويل إىلالنسخ8

. وضع مسح ضويئالتحويل إىلسح الضويئامل9

10
 نظرة عامة عىلانظر "تاحة (انظر ل القوائم املنتقال خاللفتح وضع القائمة واالالقائمة

)..28" بصفحة القوائم

11OKالشاشة.حدد عىلختيار امليؤكد اال 

12
/ يرسالسهمان األ

يمناأل
حددة، وكذلك زيادة القيم أو  القائمة املتوفرة يفل الخيارات املنتقال خاليتيحان اال

تقليلها.

1 2 3 4 5 6 8 9 137 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20



24  |  لوحة التحكمنظرة عامة عىل

 من القائمة.عىلستوى األ املالعودة إىلرجوع13

فاتيح الرقميةلوحة امل14
أحرف وأرقام لوحة انظر "رقام أو إدخال رموز أبجدية رقمية (راجع لطلب أحد األ

)..34" بصفحة فاتيحامل

15
ستخدام أو البحث عن أرقام الفاكسات ة االيتيح تخزين أرقام الفاكسات كثري العناويندفرت

)..107" بصفحة  عناوين الفاكسإعداد دفرتانظر "خزنة (انظر امل

إعادة الطلب/وقفة16
 وضع ستلم يفتصل املا أو معرف املرسل حديًثعادة طلب رقم الفاكس املإل
 وضع التحرير (راجع  رقم الفاكس يفستعداد، أو إدخال توقف مؤقت (-) عىلاال

)..97" بصفحة إعادة طلب رقم الفاكسانظر "

17
طلب دون رفع 

السماعة

تصال. بعد ذلك أدخل رقم  طلب اال هذا الزر، يمكنك سماع رننيعند الضغط عىل
انظر  صوت (راجع ة باستخدام هاتف مكربمر يشبه إجراء مكاملالفاكس. األ

)..101" بصفحة Tel وضع ا يفم يدويًستالاال"

 أي وقت.إيقاف إحدى العمليات يفإلغاء18

الطاقة19
 الطاقة. إذا أردت إيقاف تشغيل أو إيقاف الجهاز، أو تنشيط الجهاز من وضع توفري

.ث ثواين من ثالكرثتشغيل الجهاز، اضغط هذا الزر أل

يبدأ مهمة.)Mono, Color (بدء20
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تشغيل الطابعة

   
 إحداث تلف بالجهاز.، فقد يودي ذلك إىلرفق مع الجهاز. وإالتذكر أنه ينبغي عليك استخدام كبل الطاقة امل

 

.مداد بالكهرباء أوالًقم بتوصيل الجهاز بمصدر اإل1

قم بتشغيل الجهاز إذا كان يتضمن زر للطاقة.

   

ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. ستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "رجى التحقق من اسم جهازك (انظر يُ

 

ا.يتم التشغيل تلقائًي2

) بلوحة التحكم.الطاقة (أو اضغط 

 تقريبا.ثواين3دة ) ضغطة مطولة ملالطاقة ( إيقاف تشغيل الجهاز، اضغط زر حالة رغبتك يفويف   
 

1

2
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امجتثبيت الرب

 HPمجيات من موقع  تحميل حزم الربنتهاء من إعداد الطابعة وتوصيلها بالكمبيوتر. تحتاج إىلعليك بتثبيت برامج الطابعة بعد اال
لتثبيت برنامج الطابعة.

)..8" بصفحة نظام التشغيلانظر " نامج.(انظرقبل التثبيت، تحقق من أن نظام تشغيل الكمبيوتر يدعم الرب

 > وحدد دولتك ومنطقتك> www.hp.com/support  بخصوص الطابعة، اذهب إىلHPساعدة الشاملة من  املللحصول عىل
لتجد منتجك..

: الدعم التايلاحصل عىل

التثبيت والتهيئة•  
ستخدامالتعلم واال•  
شاكلحل امل•  
امج الثابتةامج والربنزل تحديثات الرب•  
ا من منتديات الدعمكن جزًء•  
 معلومات الضمان ومعلومات تنظيميةاحصل عىل•  

   

 حالة توصيل الجهاز بشبكة، . يفUSB بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل ًةا هو جهاز متصل مبارشتصل محلًي الجهاز امليعترب
انظر تصل بالشبكة (راجع ستمرار لتثبيت برنامج تشغيل الجهاز امل واالوضحة فيما ييلعليك بتجاوز الخطوات التالية امل

)..52" بصفحة  الشبكةتثبيت برنامج التشغيل عرب"
 

   

 بوصة).118 أمتار (3 يزيد طوله عن USBتجنب استخدام أي كابل 
 

http://www.hp.com/support
http://www.samsung.com
http://www.hp.com/support


 القائمة نظرة عامة عىل
سايسعداد األواإل

ساسية.عداد األيوفر هذا الفصل معلومات حول البنية العامة للقائمة وخيارات اإل

28 القوائمنظرة عامة عىل• 

33ساسيةإعدادات الجهاز األ• 

36دراجالوسائط واأل• 
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 القوائمنظرة عامة عىل

ستخدام وظائفه.عداد الجهاز أو الختلفة إل القوائم املتتيح لوحة التحكم إمكانية الوصول إىل

   

  ينطبق عىلا للخيارات ونوع الطراز. وإذا كان الحال كذلك، فهذا ال الشاشة، وذلك وفًق تظهر بعض القوائم عىلقد ال•  
الجهاز الخاص بك.

ا للخيارات أو الطرازات. الجهاز الخاص بك وذلك تبًعوجودة يفقد تكون بعض أسماء القوائم مختلفة عن امل•  
)..111" بصفحة فيدةعداد املقوائم اإلانظر "فيد (انظرعداد امل فصل قوائم اإلورد وصف القوائم يف•  

 

 القائمةالوصول إىل

طلوب استخدامها.ا للخاصية امل لوحة التحكم تبًع عىلحدد زر نسخ أو فاكس أو مسح ضويئ1

.OK من الشاشة ثم اضغط  الجزء السفيل تريدها يف تظهر القائمة اليت) حىتالقائمة(حدد 2

.OKطلوب ثم اضغط  القائمة امل يظهر عنرصيمن حىت/األيرس األ السهمنياضغط عىل3

.3 قوائم فرعية، كرر الخطوة رقم عداد عىل اإل حالة اشتمال عنرصيف4

 لحفظ الخيار.OK اضغط عىل5

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 6



29  |  القوائمنظرة عامة عىل

Copy Feature
).113" بصفحة النسخانظر "(راجع 

Copy Setup
).113" بصفحة النسخانظر "(راجع 

Original Size
Reduce/Enlarge

Darkness
Normal
Dark+1  -Dark+5

Light+5  -Light+1
Original Type

Text
Text/Photo

Photo
Magazine

Collation
On
Off
Layout

Normal
2-Up
4-Up

ID Copy
Adjust Bkgd. 

Off
Auto

Enhance Lev.1
Enhance Lev.2

Erase Lev.1  -Erase Lev.4

Change Default
Original Size

Copies
Reduce/Enlarge

Darkness
Original Type

Collation
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Fax Feature a

).117" بصفحة الفاكسانظر "(راجع 

a..طراز الفاكس فقط

Fax Setup  a

).117" بصفحة الفاكسانظر "(راجع 

Darkness
Light+5  -Light+1
Normal
Dark+1  -Dark+5
Resolution

Standard
Fine

Super Fine
Photo Fax

Original Size
Multi Send

Delay Send
Send Forward

Forward to Fax

Rcv. Forward
Forward to Fax

Forward to PC
Forward&Print

Secure Receive
Off
On

Print
Cancel Job

Sending
Redial Times
Redial Term

Prefix Dial
ECM Mode

Modem Speed
Fax Confirm. 

Image TCR

Dial Mode b

Receiving
Receive Mode

Ring to Answer
Stamp Rcv Name

Rcv Start Code
Auto Reduction

Discard Size
Junk Fax Setup

DRPD Mode  b

b.ا وذلك حسب البلد الذي تقطنه. يكون هذا الخيار متاًحقد ال

Change Default
Darkness

Resolution
Original Size

Smart Fax Diag
Auto Config. 

Start Now
Initialize

Manual TX/RX
On
Off
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System Setup
).120" بصفحة إعداد النظامانظر "(راجع 

Machine Setup

Machine ID a

Fax Number  a

Date & Time  a

Clock Mode  a

Language

Default Mode  a

Power Save

Auto Power Off b

Wakeup Event
System Timeout

Job Timeout
Altitude Adj. 

Humidity
 Auto Continue

Paper Substit. 
Paper Setup

Paper Size
Paper Type

Margin

Sound/Volume  a

Key Sound
Alarm Sound

Speaker
Ringer

a..طراز الفاكس فقط
b.الجهاز الخاص بك. ينطبق عىلنواع الطراز. وإذا كان الحال كذلك، فهذا الا أل الشاشة وذلك وفًق يظهر هذا الخيار عىلقد ال 

Report
Configuration

Demo Page
Network Conf.  

Supplies Info. 
Usage Counter

Fax Received  a

Fax Sent  a

Scheduled Jobs  a

Fax Confirm.   a

Junk Fax  a

address book a

Maintenance

CLR Empty Msg c

Supplies Life
Image Mgr. 

Custom Color
TonerLow Alert
ImgU.Low Alert 

Serial Number

c.الخرطوشة. يفة من مسحوق الحرب حالة تبقي كمية صغرييظهر هذا الخيار فقط يف 
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Network 
).124" بصفحة إعداد الشبكةانظر "(راجع 

TCP/IP (IPv4) 
DHCP

BOOTP
Static

TCP/IP (IPv6) 
IPv6 Protocol

DHCPv6 Config
Ethernet

Ethernet Port
Ethernet Speed

Wi-Fi
Wi-Fi On/Off

Wi-Fi Settingsa

WPS
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Signal

Wi-Fi Default
Protocol Mgr. 

HTTP
WINS

SNMPv1/v2
UPnP(SSDP) 

mDNS
SLP

Network Conf.  
Clear Settings

a..طراز الفاكس فقط
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ساسيةإعدادات الجهاز األ

   

.HP Embedded Web Serverاكينة من  امل ضبط إعداد الجهاز يفيمكنك تغيري
مة  عالHP Embedded Web Serverل  إعداد الجهاز من خال بالشبكة، فيمكنك تعينيوإذا كان جهازك متصالً

)..60" بصفحة HP Embedded Web Serverاستخدامانظر " (راجع Settings  < Machine Settingsالتبويب > 
 

اضيةفرتإعدادات الجهاز اال
اضية للجهاز.فرتعدادات اال اإل تعينيبعد اكتمال عملية التثبيت، قد ترغب يف

تية:رجى اتباع الخطوات اآلاضية للجهاز، يُفرتعدادات اال اإللتغيري

   

 بعض الطرز. يفدىنستوى األ قوائم املنتقال إىل لالOK وري الضغط عىلقد يكون من الرض
 

) من لوحة التحكم.القائمة(حدد زر 1

.System Setup  < Machine Setup اضغط عىل2

.OKحدد الخيار الذي تريده ثم اضغط 3

.OKحدد الخيار الفرعي الذي تريده ثم اضغط4

 لحفظ الخيار.OK اضغط عىل5

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 6
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إدخال أحرف مختلفة
كتك ، يجب عليك إدخال اسمك أو اسم رش إدخال أسماء وأرقام أثناء تنفيذ مهام عديدة. فعند إعداد الطابعة، مثالًقد تحتاج إىل

سماء ا إدخال األ ذاكرة الجهاز، يمكنك أيًض يفوينلكرتيد اإلورقم الفاكس. وعندما تقوم بحفظ أرقام الفاكسات أو عناوين الرب
الخاصة بها.

بجدية الرقميةحرف األإدخال األ
 وضح هيلع، امل6 ، اضغط عىلOدخال الحرف ثال، إل سبيل امل شاشة العرض. عىلطلوب عىل أن يظهر الحرف امل الزر إىلاضغط عىل

MNOشاشة العرض حرف مختلف؛ ما بني، يظهر عىل6 الرقم  كل مرة تضغط فيها عىل. ويف  Mو Nو Oو mو nو oا الرقم  وأخًري
..34" بصفحة فاتيحأحرف وأرقام لوحة املانظر " الحرف الذي تريد إدخاله، راجع . للعثور عىل6

   

. مرتني1 الزر يمكنك إدخال مسافة بالضغط عىل•  
سفل./ألعىليمن أو أل/األيرس، اضغط زر السهم األخريلحذف الرقم أو الحرف األ•  

 

فاتيحأحرف وأرقام لوحة امل

   

ا للخيارات أو الطرازات. الجهاز الخاص بك وذلك تبًعوجودة يفحرف الخاصة مختلفة عن املقد تكون مجموعات األ•  
 تريد القيام بها.همة اليت تظهر بعض القيم الرئيسية التالية حسب املقد ال•  

 

عينةحرف أو الرموز املرقام أو األاألفتاحامل

1 . / @’ 1

2A B C a b c 2

3D E F d e f 3

4G H I g h i 4

5J K L j k l 5

6M N O m n o 6

7P Q R S p q r s 7

8T U V t u v 8

9W X Y Z w x y z 9

0 - + &, 0

*
[ ] ( ) $ # ! ~ _ ˆ % *

(تكون هذه الرموز متوافرة عند الكتابة لتخويل الشبكة.)

#
; < > { } : " ? | = #

(تكون هذه الرموز متوافرة عند الكتابة لتخويل الشبكة.)
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رتفاعضبط اال
علومات ل ارتفاع الجهاز فوق مستوى سطح البحر. سوف ترشدك املتتأثر جودة الطباعة بالضغط الجوي، والذي يتم تحديده من خال

 أفضل جودة للطباعة. طريقة ضبط الجهاز للحصول عىلالتالية إىل

كان الذي توجد فيه. عليك تحديد ارتفاع املرتفاع، يتعني قيمة االقبل تعيني

  •Normal : 0 ~ 1,000) ا) قدًم3,280 م
  •High 1 :  1,000) ا) قدًم6,561 م (2,000ا) ~  قدًم3,280 م
  •High 2 : 2,000) ا) قدًم9,842 م (3,000ا) ~  قدًم6,561  م
  •High 3 : 3,000) ا) قدًم13,123 م (4,000ا) ~  قدًم9,842 م
  •High 4 : 4,000) ا) قدًم16,404 م (5,000ا) ~  قدًم13,123 م

   

مة  عالHP Embedded Web Serverل  إعداد الجهاز من خال بالشبكة، فيمكنك تعينيوإذا كان جهازك متصالً•  
" بصفحة HP Embedded Web Serverاستخدامانظر " (راجع Settings  < Machine Settingsالتبويب > 

60..(
" ساسيةإعدادات الجهاز األانظر " شاشة الجهاز (انظر  عىلSystem Setup الخيار رتفاع يفكما يمكنك ضبط اال•  

)..33بصفحة 
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دراجالوسائط واأل

 جهازك.يوضح هذا الفصل معلومات حول كيفية تحميل وسائط الطباعة يف

اختيار وسائط الطباعة
ستخدام الخاصة بماكينتك. تفي بإرشادات االا وسائط الطباعة اليتاستخدم دائًم

ختيار وسائط الطباعةإرشادات ال
ت التالية:شكالستخدم هذا حدوث امل دليل املوضحة يف متوافقة مع التوجيهات املقد ينتج عن استخدام وسائط طباعة غري

انخفاض جودة الطباعة•  
ت انحشار الورقتزايد حاال•  
بكر للجهاز.التلف امل•  

 أداء الجهاز وجودة كيب وحبيبات نسيج الورق ومحتوى الرطوبة عوامل مهمة تؤثر عىلتعلقة بالوزن والرتتعد الخصائص امل
عتبار: االطبوعات. وعند اختيار مواد الطباعة، يجب وضع النقاط التالية يفامل

مواصفات وسائط انظر " مواصفات وسائط الطباعة (انظر إن نوع وسائط الطباعة الخاصة بالجهاز وحجمها ووزنها موضح يف•  
)..177" بصفحة الطباعة

وع الذي تقوم به.ختارة مناسبة للمرشطلوبة: يجب أن تكون وسائط الطباعة املالنتيجة امل•  
ا.عانًا ومل وضوًحا أكرثها، وتنتج صوًر من غري بعض أنواع وسائط الطباعة بدرجة بياض أكرثالسطوع: تتمزي•  
 الورق. مدى وضوح الطباعة عىلنعومة السطح: تؤثر درجة نعومة وسائط الطباعة عىل•  

   

 ستخدم هذا، ولكن تظل نتائج الطباعة غري دليل املرشادات الواردة يف بعض وسائط الطباعة جميع اإلقد تستويف•  
ستويات  صحيحة أو تعرض الوسائط مل مواصفات الورق والتعامل مع الوسائط بطريقة غريرضية. وقد يرجع هذا إىلُم

 يمكن التحكم بها. الخرى اليتات األتغري مناسبة من درجات الحرارة والرطوبة، أو بسبب املغري
ستخدم هذا. دليل املحددة يفتطلبات املة من وسائط الطباعة، تأكد من أنها تتوافق مع املاء كميات كبريقبل رش•  

 

   
 تتم تغطية ح. الصالت أو تتطلب اإل حدوث مشكالواصفات يف هذه امل تستويفقد يتسبب استخدام وسائط طباعة ال•  

 أو اتفاقيات الخدمة.HPل ضمان تطلبات من خالهذه امل
" مواصفات وسائط الطباعةانظر "ستخدمة (انظر ا لنوع الوسائط املوضوعة داخل الدرج وفًقربما تختلف كمية الورق امل•  

)..177بصفحة 
 إحداث تلف بالجهاز. مع هذا الجهاز. فقد يودي ذلك إىل تتم طباعتها بنفث الحربتأكد من عدم استخدام ورق الصور اليت•  
 نشوب حريق.شتعال إىليمكن أن يؤدي استخدام وسائط طباعة قابلة لال•  
)..177" بصفحة مواصفات وسائط الطباعةانظر "حددة (راجع  وسائط الطباعة امل تستخدم غريال•  

 

   

  ارتفاع درجة حرارة الوحدة وقد تتسبب يف الطابعة إىلشتعال أو بقاء مواد غريبة يفقد يؤدي استخدام وسائط قابلة لال
 نشوب حريق.ت نادرة يفحاال

 

" بصفحة مواصفات وسائط الطباعةانظر "ستخدمة (انظر ا لنوع الوسائط املوضوعة داخل الدرج وفًقربما تختلف كمية الورق امل
177..(



37  | دراجالوسائط واأل

نظرة عامة حول الدرج
 حجم الورق، يجب عليك ضبط موجهات الورق.لتغيري

   
 تقييد الورقة أو انحراف الصورة أو تكدس الورق.وجه، فقد يؤدي إىل حالة عدم ضبط امليف

 

 الدرجتحميل الورق يف

   

رجى ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "التحقق من اسم جهازك (راجع 

 

)..37" بصفحة نظرة عامة حول الدرجانظر "اسحب درج الورق لفتحه (راجع 1

افتح غطاء الورق.2

غطاء الورق. 1
وجهقفل امل. 2
موجه طول الورق. 3
موجه عرض الورق. 4

31 2

4
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 فتحة حجم الورق الصحيح أسفل الدرج لضبط  موجه عرض الورق وذراع طول الورق من أجل وضع الورق يفاضغط عىل3
الحجم.

وراق. حواف رزمة الورق أو تهويتها لفصل الصفحات عن بعضها البعض قبل تحميل األقم بثين4

.عىلطلوب طباعته ألضع الورق بحيث يكون الوجه امل5

 الصينية ثم افتحه، وقم بعد ذلك بدفع الصينية للداخل وجه يف قفل امل، اضغط عىلA4بالنسبة للورق بحجم أقل من حجم 
 من موجه طول الورق وموجه عرض الورق۔ا. ثم اضبط كالًيدويً

2
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 الصينية ثم افتحه، وقم بعد ذلك بسحب الصينية وجه يف قفل امل، اضغط عىلLetter من حجم بالنسبة للورق بحجم أكرب
 من موجه طول الورق وموجه عرض الورق۔ا. ثم اضبط كالًللخارج يدويً

   

 تقييد الورقة أو انحراف الصورة أو تكدس الورق.وجه، فقد يؤدي إىل حالة عدم ضبط امليف•  
 انثناء الوسائط.ا عن الورق بشكل يؤدي إىل تقم بدفع موجه عرض الورق بعيًدال•  
مامية، فهذا قد يسبب انحشار الورق أو يمكن أن يتجعد الورق. من الحافة األ تستخدم ورق مثينال•  

 انحشار الورق.إذا لم تقم بضبط موجه عرض الورق، فقد يؤدي ذلك إىل•  

 

 الورق. ثينكه نحو حافة رزمة الورق بدون أن يتسبب يف موجه عرض الورق وحّراضغط عىل6

1

2
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أغلق غطاء الورق.7

كيب درج الورق.قم برت8

)..44" بصفحة  حجم الورق ونوعهتعينيانظر "عندما تقوم بطباعة مستند، حدد نوع الورق وحجمه بالنسبة للدرج (انظر 9

 A4  مقاس الورق إىلاء الطابعة. لتغيري يتم فيها رشا للدولة اليت، وذلك وفًقA4 أو Letter ورق بحجم ا عىلتم ضبط الدرج مسبًق
، يجب ضبط الذراع وموجه عرض الورق بشكل سليم.Letterأو 

مر.اسحب الدرج خارج الطابعة. افتح غطاء الورق ثم قم بإزالة الورق من الدرج إذا لزم األ1

 مؤخرة الدرج ولفه باتجاه عقارب الساعة. يمكنك مشاهدة الذراع ، ضع الذراع يفLetter قاس إىل امل تغيريإذا كنت ترغب يف2
).LGL ( الورق بالحجم القانوينعند تحريك دليل طول الورق إىل
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 حافة الذراع۔ه عرض الورق واضبطه عىل موّجاضغط عىل3

   

 بتحريك موجه عرض الورق تجاه اليسار ثم لف الذراع عكس اتجاه عقارب ، قم أوالA4ً قاس إىل امل تغيريإذا كنت ترغب يف
ر بالدرج. إلحاق الرضالساعة. قد يؤدي التعامل مع الذراع بعنف إىل

 

LTR
A4

LTR
A4
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 وسائط خاصةالطباعة عىل

   

مواصفات وسائط انظر "عند استخدام وسائط خاصة، نوصيك بتغذية الطابعة بورقة واحدة فقط كل مرة (راجع •  
)..177" بصفحة الطباعة

 

توفرة لكل درج.يوضح الجدول أدناه الوسائط الخاصة امل

انظر  (راجع النوع > الورقمة التبويب  > عالت الطباعةتفضيال الجهاز، قم بضبط نوع الورق من نافذة ضبوط يف إعداد الورق امللتغيري
)..70" بصفحة ت الطباعةفتح تفضيال"

   

مواصفات وسائط انظر "عند استخدام وسائط خاصة، نوصيك بتغذية الطابعة بورقة واحدة فقط كل مرة (راجع •  
)..177" بصفحة الطباعة

ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. ستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل•  
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "رجى التحقق من اسم جهازك (انظر يُ

 

..177" بصفحة مواصفات وسائط الطباعةانظر "عرفة أوزان الورق بالنسبة لكل ورق، راجع مل

 مدعوم): مدعوم، فارغ: غري●(

الدرجنواعاأل

●ورق عادي

●جرام120-90ثقيل

●جرام69-60خفيف

●سندات

●ملون

●ورق طباعة ثقيل للغاية

●ملصقات

●مطبوع مسبقاً

●ورق معاد تصنيعه

Glossy111-130جرام●

Glossy131-175جرام ●

Glossy176-220جرام ●

HP Matte 120جرام ●

HP Matte 150جرام ●

HP Matte 200جرام ●
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ملصقات
ر.ستخدام مع طابعات اللزيصممة لاللصقات امل امل تستخدم إالف الجهاز، اللتفادي إتال

 اعتبارك العوامل التالية:لصقات، ضع يفعند اختيار امل•  
 درجة فهرنهايت).338 درجة مئوية (170 الجهاز عند  تحمل درجة حرارة الصهر يفيجب أن تتسم بالقدرة عىل: صقةواد الالامل-
 يوجد لصقات اليتصق مكشوف، فقد تنفصل امل يوجد بينها جزء خلفي ال اللصقات اليت تستخدم سوى املال: لصقاتتسوية امل-

ة.ت انحشار خطري حدوث حاال الورق بعض الفراغات، مما يؤدي إىلبينها وبني
 أي اتجاه. مم يف13ا مع عدم وجود التفاف يزيد عن يجب وضعه مستويً: التفاف الورق-
نفصال. االمات الدالة عىلها من العاللصقات ذات التعاريج أو فقاعات الهواء أو غري تستخدم املال: الحالة-

لصقات عن ورق الحماية  انفصال املكشوفة يفناطق امللصقات، فقد تتسبب امل املصقة مكشوفة بنيتأكد من عدم وجود مواد ال•  
ف مكونات الجهاز. إتالكشوفة يفصقة املجزاء الال حدوث انحشار للورق. كما يمكن أن تتسبب األأثناء الطباعة مما يؤدي إىل

ل الجهاز مرة واحدة صق للمرور خال من مرة، فقد تم تصميم الظهر الال الجهاز أكرثلصقات عرب تقم بتغذية أي ورقة من ورق املال•  
فقط.

 تستخدم ملصقات تنفصل عن الورقة الخلفية أو ملصقات مجعدة أو بها فقاعات أو تالفة بأي شكل.ال•  

خصصورق طباعة ثقيل للغاية/ الورق ذو الحجم امل

ا عن حواف مواد قل بعيًد األ بوصة) عىل0.25 مم (6.4  هوامش الصفحة إىلنامج، قم بتعينيمن التطبيق الخاص بالرب•  
الطباعة.
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اطبوع مسبًقالورق امل
مام. تجعدة جهة األ امل مع وضع إحدى الحواف غريعىلا ألطبوع متجًهعند تحميل ورق معاد طباعته، يجب أن يكون جانب الورقة امل

 مضمونة.حظ أن جودة الطباعة تكون غريت تتعلق بتغذية الورق، قم بعكس اتجاه الورق. ولكن الإذا واجهت مشكال

 ينصهر أو يتبخر أو تصدر عنه انبعاثات ضارة عند تعرضه لدرجة حرارة الصهر  مقاوم للحرارة بحيث اليجب الطباعة باستخدام حرب•  
 ثانية.0.1دة  فهرنهايت)) مل338  مئوية (170 ( حوايل تصل إىل الجهاز اليتيف

 أسطوانات الجهاز.ا عىل يؤثر سلبًيشتعال وأال قابل لالا غريطبوع مسبًقستخدم مع الورق امل امليجب أن يكون الحرب•  
 الرطب عن الورق ا قبل تحميله. فأثناء عملية الصهر، قد ينفصل الحربطبوع مسبًق الورق املوجود عىل املتأكد من جفاف الحرب•  

 انخفاض جودة الطباعة.ا، مما يؤدي إىلطبوع مسبًقامل

 حجم الورق ونوعهتعيني
 حجم الورق ونوعه باستخدام أزرار لوحة التحكم. الدرج، قم بتعينيبعد تحميل الورق يف

انظر  (راجع النوع > الورقمة التبويب  > عالت الطباعةتفضيال الجهاز، قم بضبط نوع الورق من نافذة ضبوط يف إعداد الورق امللتغيري
)..70" بصفحة ت الطباعةفتح تفضيال"

   

 بعض الطرز. يفدىنستوى األ قوائم املنتقال إىل لالOK وري الضغط عىلقد يكون من الرض•  
ا لضمان الطباعة دون حدوث خطأ نتيجة عدم توافق  الجهاز وبرنامج التشغيل متوافًقينبغي أن يكون إعداد الورق يف•  

الورق.
.HP Embedded Web Serverاكينة من  امل ضبط إعداد الورق يفيمكنك تغيري

مة عالHP Embedded Web Serverل  إعداد الجهاز من خال بالشبكة، فيمكنك تعينيوإذا كان جهازك متصالً-
" بصفحة HP Embedded Web Serverاستخدامانظر " (راجع Settings  < Machine Settingsالتبويب > 

60..(

 

) من لوحة التحكم.القائمة(حدد زر 1

.Paper Type أو System Setup  < Paper Setup  < Paper Size اضغط عىل2

حدد الدرج والخيار الذي تريده.3

 لحفظ الخيار.OK اضغط عىل4

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 5

   

 وقم بضبط تحرير... > الحجم > الورقمة تبويب ، حدد عالإذا أردت استخدام ورق بحجم مخصص مثل ورق الفواتري•  
)..70" بصفحة ت الطباعةفتح تفضيالانظر " (راجع ت الطباعةتفضيال  يفخصصإعدادات حجم الورق امل
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خرجاتاستخدام دعامة امل

   

س السطح،  عدم مل من الصفحات مرة واحدة. احرص عىل حالة طباعة عدد كبريا يفخراج ساخًنقد يصبح سطح درج اإل
اب منه.قرتطفال باال تسمح لألوال

 

طبوعة. تم إعداد الطابعة  محاذاة الصفحات املخرجات عىلخرجات، كما تساعد دعامة امل دعامة املطبوعة عىلتتكدس الصفحات امل
خراج. درج اإلخرجات إىل إرسال املا عىلاضًيافرت

   

رجى ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "التحقق من اسم جهازك (انظر 

 

صليةستندات األإعداد امل
 بوصة).x 14 8.5 مم (x 356 216 من مقاس  بوصة) أو أكربx 5.85 3 مم (76x 148.5ا أصغر من مقاس  تستخدم ورًقال•  
نواع التالية من الورقة، لتفادي انحشار الورق وانخفاض جودة الطباعة وتلف الجهاز. تحاول تحميل األال•  

غطى ظهره بالكربون أو الورق املالورق الكربوين-
طيلالورق امل-
الورق الرقيق الشفاف أو الورق الرفيع-
تعرجتجعد أو املالورق امل-
لفوفطوي أو املالورق امل-
مزقالورق امل-

قم بإزالة جميع الدبابيس ومشابك الورق قبل التحميل.•  
ا قبل التحميل. الورق تماًم أو سائل تصحيح موجود عىلتأكد من جفاف أي صمغ أو حرب•  
تجنب تحميل أي مستندات أصلية بأحجام أو أوزان مختلفة.•  
 معتادة. لها خصائص أخرى غريستندات اليتنشورات أو الورق الشفاف أو املتجنب تحميل الكتيبات أو امل•  
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صليةستندات األتحميل امل
ا طلوب نسخها أو مسحها ضوئًيصلية املستندات األستندات لتحميل املاسحة الضوئية أو وحدة التغذية بامليمكنك استخدام زجاج امل

 الفاكس.وإرسالها عرب

   

رجى ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "التحقق من اسم جهازك (راجع 

 

 السطح الزجاجي للماسحة الضوئيةعىل
صلية. كما يمكنك الحصول  للمستندات األسح الضويئجراء النسخ وامليمكنك استخدام السطح الزجاجي للمساحة الضوئية إل

لونة أو الصور ذات التدرج الرمادي. تأكد من عدم وجود مستندات أصلية ، خاصة بالنسبة للصور امل أفضل جودة للنسخ الضويئعىل
 ولوية له عىلستندات، سوف تعطي الوحدة األ وحدة التغذية بامل يف حالة اكتشاف مستند أصيلستندات. يف وحدة التغذية بامليف
اسحة الضوئية. زجاج املوجود عىل املصيلستند األامل

اسحة الضوئية وافتحه.ارفع غطاء امل1

حاذاة  السطح الزجاجي للماسحة الضوئية. ثم قم بمحاذاته مع موجه املسفل عىل بحيث يكون وجهه ألصيلستند األضع امل2
 للسطح الزجاجي.يرس الركن العلوي األوجود يفامل
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اسحة الضوئية.أغلق غطاء امل3

   

ا أثناء النسخ.اسحة الضوئية مفتوًحرك غطاء امل إذا تُك الحربقد تتأثر جودة النسخ ومعدل استهال•  
طبوعة. لذلك سخ امل الُن ظهور بقع سوداء عىل السطح الزجاجي للماسحة الضوئية يفوجودة عىلتربة املقد تتسبب األ•  

)..139" بصفحة تنظيف الجهازانظر "ا (راجع  نظافته دائًمحافظة عىليجب امل
 تعلق مفصلتاه بالسدادة ثم أغلق الغطاء. اسحة الضوئية حىتإذا كنت تطبع صفحة من كتاب أو مجلة، فارفع غطاء امل•  

ا عند النسخ.اسحة الضوئية مفتوًح مم، فيجب أن يكون غطاء امل30جلة يتجاوز مك الكتاب أو املوإذا كان ُس
 

   
 إصابتك. السطح الزجاجي للماسحة الضوئية. فربما يؤدي ذلك إىل تكرس التوخ الحذر حىت•  
 إصابتك. يديك مما يؤدي إىلاسحة الضوئية عىلاسحة. فقد يسقط غطاء املتجنب وضع يديك أثناء غلق غطاء امل•  
 عينيك. أو النسخ. فهذا يرضسح الضويئاسحة الضوئية أثناء املوجود داخل امل الضوء املتجنب النظر إىل•  

 

 داخل وحدة التغذيةيف

صلية.ستندات األ حواف رزمة الورق أو تحريكها بصورة مروحية لفصل الصفحات عن بعضها البعض قبل تحميل املقم بثين1

 من ستندات. وتأكد من مطابقة الجزء السفيل درج إدخال وحدة التغذية بامل يفعىلا أل مواجًهصيلستند األقم بتحميل امل2
ستندات. درج إدخال املحدد عىلصلية لحجم الورق املستندات األرزمة امل
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ستندات مع حجم الورق.قم بضبط موجه عرض وحدة التغذية بامل3

   

طبوعة. لذا يجب سخ امل الُن ظهور خطوط سوداء عىلستندات يف زجاج وحدة التغذية باملوجودة عىلتربة املقد تتسبب األ
)..139" بصفحة تنظيف الجهازانظر "ا (راجع  نظافة الزجاج دائًمحافظة عىلامل

 



استخدام جهاز متصل بشبكة

نامج.تصل بالشبكة والربيقدم هذا الفصل تعليمات خطوط بخطوة حول كيفية إعداد الجهاز امل

50إعداد الشبكة السلكية• 

52 الشبكةتثبيت برنامج التشغيل عرب• 

53سلكيةإعداد شبكة ال• 

HP Embedded Web Server60استخدام• 

HP Smart63تطبيق • 

   

)..8" بصفحة ات حسب الطراززياملانظر "ا لطراز الجهاز الخاص بك (انظر دعومة وفًقختيارية املجهزة االات واألزيقد تختلف امل
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إعداد الشبكة السلكية

طباعة تقرير تكوين الشبكة
عدادات الحالية للشبكة الخاصة  تقوم بعرض اإلل لوحة التحكم بالجهاز، واليت من خالتقرير تكوين الشبكةيمكنك القيام بطباعة 

 إعداد الشبكة.بالجهاز. وسيساعدك هذا يف

..Network  < Network Conf لوحة التحكم وحدد ) عىلالقائمة ( الزر اضغط عىل

 الخاص بالجهاز.IP وعنوان MAC عنوان للحصول عىلتقرير تهيئة الشبكةيمكنك استخدام

ثال: سبيل املعىل

  •MAC  : 00:15:99:41عنوان :A2:78
  •IP : 169.254.192.192 عنوان

IPإعداد عنوان 
ا  جديد تلقائًيIP عنوان ت، يتم تعيني معظم الحاالدارة. ويفل الشبكة واإل للطباعة من خالIP أن تقوم بإعداد عنوان يجب عليك أوالً
 الشبكة.وجود عىل (بروتوكول التكوين الحيوي للمضيف) املDHCPبواسطة خادم 

   

 بتهيئة بروتوكول . ومع ذلك، نويصIPv6 و IPv4 تقم بتهيئة كل من بروتوكول عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، ال
IPv4 أو IPv6 52" بصفحة  الشبكةتثبيت برنامج التشغيل عربانظر " (انظر..(

 

IPv4تكوين 

   

 حرك Embedded Web Server. وعندما تفتح نافذةEmbedded Web Server منTCP/IPv4 يمكنك تعيني
مة التبويب عالانظر " (Network Settings، ثم انقر فوق عىلوجود باأليط القوائم امل برشSettingsاوس عىل املمؤرش

Settings 61" بصفحة..(
 

 ايضفرت اال، يكون بإمكانك تحديد الخيارات التالية للتكوين الدينامييكDHCPv4 خادم إذا كانت الشبكة الخاصة بك تحتوي عىل
للمضيف.

 لوحة التحكم. يفNetwork <  TCP/IP (IPv4)  <  DHCP) > القائمة (حدد1

 تريدها.طلوبة اليت لتحديد القيمة املOKاضغط 2

IPv6تكوين 

   

 HP Embedded Web. عندما تفتح نافذةHP Embedded Web Server منTCP/IPv6 كما يمكنك تعيني
Serverاوس عىل امل حرك مؤرشSettingsثم انقر فوق عىلوجود باأليط القوائم امل برش ،Network Settings)  انظر

)..61" بصفحة Settingsمة التبويب عال"
 

حدث.صدارات األ فقط أو اإلWindows أنظمة تشغيل  بشكل صحيح يفIPv6يتم دعم 
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 الشبكة.دارة عرب التالية للطباعة واإلIPv6يدعم الجهاز عناوين 

  •Link-local Address عنوان :IPv6التكوين (يبدأ العنوان بـ  ذايتحيل امل FE80.(
  •Stateless Address عنوان بروتوكول :IPv6ا عن طريق جهاز توجيه الشبكة.ن تلقائًيكو امل
  •Stateful Address عنوان بروتوكول :IPv6ن عن طريق خادم كو املDHCPv6.
  •Manual Address عنوان بروتوكول :IPv6ستخدم.ا بواسطة املن يدويًكو امل

.IPv6ستخدام عنوان  الجراء التايل، اتبع اإلIPv6وتوكول  بيئة الشبكة الخاصة بربيف

IPv6تنشيط بروتوكول 

 لوحة التحكم.) يفالقائمة (اضغط زر 1

Network <  TCP/IP (IPv6)  <  IPv6 Protocol اضغط عىل2

.OK  ثم اضغط عىلOnحدد 3

قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله مرة أخرى.4

DHCPv6تهيئة عنوان 

 ايضفرت اال، يكون بإمكانك تحديد الخيارات التالية للتكوين الدينامييكDHCPv6 خادم إذا كانت الشبكة الخاصة بك تحتوي عىل
للمضيف.

 لوحة التحكم.) يفالقائمة (اضغط زر 1

Network <    TCP/IP (IPv6)   < DHCPv6 Configاضغط 2

 تريدها.طلوبة اليت لتحديد القيمة املOKاضغط 3
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 الشبكةتثبيت برنامج التشغيل عرب

   

).8" بصفحة نظام التشغيلانظر "نامج.(انظرقبل التثبيت، تحقق من أن نظام تشغيل الكمبيوتر يدعم الرب•  
)..21" بصفحة نظر الخلفياملانظر "ة (انظر زي استخدام هذه امل تدعم واجهة الشبكة، لن تكون قادرة عىل الاكينة اليتامل•  
 لتثبيت برنامج الطابعة.. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام HPمجيات من موقع  تحميل حزم الربتحتاج إىل•  

.www.hp.com/support/colorlaser170MFP الطابعة, اذهب إىل
 

Windowsأنظمة 

   

 حجب اتصال الشبكة. قبل توصيل الجهاز بالشبكة، قم بتعطيل جدار حماية قد يكون برنامج الحامية يتسبب يف
الكمبيوتر.

 

إعداد انظر " الخاص بالجهاز (راجع IP عنوان ا تعيني وضع التشغيل. ينبغي أيًضتأكد من أن الجهاز متصل بالشبكة وأنه يف1
)..50" بصفحة IPعنوان 

).HP . (www.hp.com/support/colorlaser170MFPحرك من موقعقم بتحميل برامج امل2

ثم قم بتشغيل الجهاز.3

حرك ثم قم بتثبيته.قم بفك ضغط حزمة امل4

 نافذة التثبيت. تظهر يفرشادات اليتاتبع اإل5

http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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سلكيةإعداد شبكة ال

   

)..8" بصفحة ات حسب الطراززياملانظر "ا للطراز (انظر سلكية متاحة تبًع تكون الشبكة الالقد ال
 

مان ) ونوع األSSID، يتم إنشاء اسم شبكة (ا، لذلك عند إعداد نقطة وصول أوالًسلكية وجود أمان عالًيتتطلب الشبكات الال
 تركيب الجهاز.تابعة يفعلومات قبل املكة عن هذه املستخدم و"كلمة الشبكة" للشبكة. اطلب من مسؤول الرشامل
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سليكعداد الالتقديم طرق اإل
عداد من الجدول أدناه. طريقة اإلسلكية إما من الجهاز أو الكمبيوتر. واخرتعدادات الاليمكنك ضبط اإل

   

ا للطراز أو الدولة. متاحة تبًعسلكية غريقد تكون بعض طرق تثبيت الشبكات الال•  
، فقد تكون Access Points  كلمة مرور يف حالة عدم تعيني. يفAccess Points  كلمة مرور يفستحسن تعينيمن امل•  

 ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية صدر بما يف قانونية من أجهزة مجهولة املعرضة لعملية دخول غري
رور. إعدادات كلمة امل للتعرف عىلAccess Pointوالطابعات . راجع دليل مستخدم 

 

سلكيةاستعادة إعدادات الشبكة الال
اضية.فرت القيم االيمكنك إعادة إعدادات الشبكة إىل

اكينة استعادة اإعدادات  لوحة التحكم. تبدأامل يف...Network <  Wi-Fi < Wi-Fi Default <  Restore)> القائمة (اضغط زر
اضية للشبكة.فرتاال

WPSاستخدام إعدادات 
،  Wi-Fi Protected Setup™    (WPS )) يدعمان سليكإذا كان كل من الجهاز الخاص بك ونقطة الوصول (أو جهاز التوجيه الال

 بدون الحاجة لكمبيوتر.WPSل قائمة سلكية بسهولة من خالفإنه يمكنك تهيئة إعدادات الشبكة الال

زم إعدادها: الالالعنارص

.WPS (Wi-Fi Protected Setupعداد (™) إلسليكوجه الالتحقق من دعم نقطة الوصول (أو امل•  
.WPS (Wi-Fi Protected Setupتحقق من أن الجهاز يدعم إعداد (™•  

 لوحة التحكم. يفNetwork <  Wi-Fi <  WPS  <  PBC)> القائمة (اضغط زر1

سلكية.تصال بالشبكة الال االعندئذ يبدأ الجهاز يف

).سليكه الالوّج نقطة الدخول(أو امل عىل)WPS (PBCاضغط زر,ل دقيقتنيخال2

a .سليكه الالوّج يتصل الجهاز بنقطة الوصول (أو املعندئٍذ.(
b .سلكية بنجاح، سيستمر تشغيل مصباح عند توصيل الجهاز بالشبكة الالLED.

نامج.استمرار تثبيت الرب3

رجعالوصف واملطريقة التوصيلعدادطريقة اإل

مع نقطة وصول

من الكمبيوتر

.Windowلنظام .55" بصفحة USB كبل إعداد عربانظر "راجع 

لنظام .56" بصفحة USBنقطة وصول بدون كبل انظر "راجع 
Window.

..57" بصفحة استخدام كبل شبكةانظر "راجع 

من لوحة التحكم بالجهاز
..54" بصفحة WPSاستخدام إعدادات انظر "راجع 

..55" بصفحة Wi-Fiاستخدام شبكات انظر "راجع 

 HP Smartمن تطبيق 
app

..63" بصفحة HP Smartالتوصيل باستخدام تطبيق انظر "راجع 

..58" بصفحة تنقلة للطباعة املWi-Fi Directإعداد انظر "راجع Wi-Fi Directإعداد 
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Wi-Fiاستخدام شبكات 
 ا. وقد تم تعينيسلكية ومفتاح الشبكة إذا كان مشفًر) الخاص بشبكتك الالSSIDقبل بدء التشغيل، يلزم معرفة اسم الشبكة (

سلكية،  علم ببيئة العمل الالسلكية). وإذا لم تكن عىلعلومات عندما تم تثبيت نقطة الوصول (أو جهاز توجيه الشبكة الالهذه امل
ستعانة بالشخص الذي قام بإعداد شبكتك.جى االفري

 لوحة التحكم. يفNetwork <  Wi-Fi <  Wi-Fi Settings) > القائمة(حدد زر 1

 .Wi-Fi قائمة), للدخول إىل سليكال (أو اضغط زر 

 تريدها.عداد اليت لتحديد طريقة اإلOKاضغط 2

  •Wizard <  Search Listتاحة ا. سيعرض الجهاز قائمة بالشبكات املعداد تلقائًي هذا الوضع، يكون اإليف:  به) (موىص
ناسب.مان املختيار واحدة منها. بعد اختيار الشبكة، سوف تطلب الطابعة إدخال مفتاح األال

  •Custom :تقديم أو تحرير  هذا الوضع يمكن للمستخدمنييف SSIDًمان بالتفصيل.ا، أو اختيار خيار األ الخاص بهم يدوي

سلكية.عداد الشبكة الالاتبع التعليمات إل3

Windowsعداد باستخدام اإل

USB كبل إعداد عرب

زم إعدادها الالالعنارص
نقطة الوصول•  
كمبيوتر متصل بالشبكة•  
 لتثبيت برنامج الطابعة. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام الطابعة, اذهب HPمجيات من موقع  تحميل حزم الربتحتاج إىل•  

.www.hp.com/support/colorlaser170MFP إىل
سلكيةتم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة ال•  
USBكبل •  

 بالجهاز من عدمه. متصالUSBًتحقق مما إذا كان كبل 1

قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك ونقطة الوصول والجهاز.2

).HP (www.hp.com/support/colorlaser170MFPحرك من موقعقم بتحميل برامج امل3

حرك ثم قم بتثبيته.قم بفك ضغط حزمة امل4

.التايل نافذة التثبيت، ثم اقبلها. بعد ذلك، انقر فوق وجودة يفراجع اتفاقيات التثبيت امل5

.التايل. بعد ذلك، انقر فوق Printer Connection Type شاشة يفWirelessحدد 6

http://www.hp.com/support/laser130MFP
http://www.hp.com/support/laser130MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/laser170MFP
http://www.hp.com/support/laser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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 بعد ذلك، انقر فوق سلكية. الالنعم، سأقوم بإعداد شبكة طابعيت، حدد ول مرة?هل تقوم بإعداد الطابعة أل شاشة يف7
.التايل

, الطابعة متصلة بالفعل بشبكةالإذا كانت الطابعة متصلة بالفعل بشبكة، فحدد 

.التايل. بعد ذلك، انقر فوق سليكعداد الالحدد طريقة اإل شاشة  يفUSBاستخدام كبل حدد 8

 تريد استخدامها ) الخاص بنقطة الوصول اليتSSIDسم (سلكية. حدد االطار بعرض أجهزة الشبكة الالبعد البحث، يقوم اإل9
.Nextوانقر فوق 

.Next الكمبيوتر والجهاز. انقر فوق وجود بني املUSBسلكية، قم بفصل كبل عند اكتمال إعداد الشبكة الال10

راد تثبيتها.كونات املحدد امل11

 نافذة التثبيت. تظهر يفرشادات اليتاتبع اإل12

USBنقطة وصول بدون كبل 

زم إعدادها الالالعنارص
 أو أحدث ونقطة وصول (موجه)Windows 7 يعمل بنظام التشغيل WiFiكمبيوتر به إمكانية •  
 لتثبيت برنامج الطابعة.. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام الطابعة, HPمجيات من موقع  تحميل حزم الربتحتاج إىل•  

.www.hp.com/support/colorlaser170MFP اذهب إىل
سلكيةتم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة ال•  

   

تصال  تتمكن من االسلكية بالكمبيوتر. قد الحلية الالتصال املسلكية، يستخدم الجهاز شبكة االأثناء إعداد الشبكة الال
نت.نرتباإل

 

قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك ونقطة الوصول والجهاز.1

).HP (www.hp.com/support/colorlaser170MFPحرك من موقعقم بتحميل برامج امل2

حرك ثم قم بتثبيته.قم بفك ضغط حزمة امل3

.التايل نافذة التثبيت، ثم اقبلها. بعد ذلك، انقر فوق وجودة يفراجع اتفاقيات التثبيت امل4

.التايل. بعد ذلك، انقر فوق Printer Connection Type شاشة يفWirelessحدد 5

.التايلثم, انقر فوق سلكية. الالنعم، سأقوم بإعداد شبكة طابعيت، حدد ول مرة?هل تقوم بإعداد الطابعة أل شاشة يف6

., الطابعة متصلة بالفعل بشبكةالإذا كانت الطابعة متصلة بالفعل بشبكة، فحدد 

http://www.hp.com/support/laser170MFP
http://www.hp.com/support/laser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/supprot/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
www.hp.com/support/colorlaser170MFP
www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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.التايل. بعد ذلك، انقر فوق سليكعداد الالحدد طريقة اإل شاشة يف مبارشسليكاستخدام اتصال الحدد 7

.التايلسلكية، انقر فوق عند اكتمال عملية إعداد الشبكة الال8

 نافذة التثبيت. تظهر يفرشادات اليتاتبع اإل9

استخدام كبل شبكة

   

 معلومات حول سلكية الخاصة بك، للحصول عىل مسؤول الشبكة أو الشخص الذي يقوم بإعداد الشبكة الالارجع إىل
تهيئة الشبكة الخاصة بك.

 

 شبكتك، يلزمك القيام ببعض إجراءات التكوين. جهازك من العمل يفا مع الشبكة. ولتمكني جهازك متوافًقيعترب

زم إعدادها الالالعنارص
نقطة الوصول•  
كمبيوتر متصل بالشبكة•  
 لتثبيت برنامج الطابعة. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام الطابعة, اذهب HPمجيات من موقع  تحميل حزم الربتحتاج إىل•  

.www.hp.com/support/colorlaser170MFP إىل
سلكيةتم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة ال•  
كبل الشبكة•  

طباعة تقرير تكوين الشبكة
يمكنك تحديد إعدادات الشبكة الخاصة بجهازك عن طريق طباعة تقرير تهيئة شبكة.

..50" بصفحة طباعة تقرير تكوين الشبكةانظر "راجع 

سلكية للجهازتهيئة الشبكة الال
ا. سلكية ومفتاح الشبكة، إذا كان مشفًرتصال الاليجب عليك معرفة اسم الشبكة (معرف مجموعة الخدمات) الخاص بشبكة اال

 علم ببيئة سلكية). وإذا لم تكن عىلعلومات عندما تم تثبيت نقطة الوصول (أو جهاز توجيه الشبكة الال هذه املوقد تم تعيني
ستعانة بالشخص الذي قام بإعداد شبكتك.جى االسلكية، فريالعمل الال

.HP Embedded Web Serverسلكية، يمكنك استخدام علمات الاللتهيئة امل

HP Embedded Web Serverاستخدام
سلكية، تأكد من حالة اتصال الكبل.علمات الالقبل بدء تكوين امل

.، قم بتوصيل الجهاز بكبل شبكة قيايس بالجهاز. إذا لم يكن متصالًافحص ما إذا كان كبل الشبكة متصال1ً

 الجديد الخاص بجهازك IP ثم أدخل عنوان Firefox أو Safari أو Internet Explorerنامج ابدأ تشغيل متصفح ويب كرب2
تصفح. نافذة امليف

ثال: سبيل املعىل

http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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.HP Embedded Web Server موقع الويب الخاص ب يمني أعىلLoginاضغط عىل3

 فيجب تسجيل الدخول كمسؤول. اكتب HP Embedded Web Server ول مرة إىلإذا كنت تقوم بتسجيل الدخول أل4
 اضية لدواعي أمنية. يمكنك تغيريفرترور اال باستخدام كلمة املاضية. نويص توجد كلمة مرور افرت). الadmin (ايضفرت االIDالـ 
.Security > System Security > System Administratorرور من وكلمة املIDالـ 

.Network Settings مفتوحة، انقر فوقHP Embedded Web Serverعندما تكون نافذة برنامج5

.Wi-Fi <  Wizardانقر فوق 6

 القائمة. يف)Network Name (SSIDحدد 7

.Nextانقر فوق 8

.Nextسجلة ثم انقر (كلمة مرور الشبكة) وانقر فوق رور املسلكية، فأدخل كلمة املمان الشبكة الالإذا ظهرت نافذة إعداد األ

.Applyا، فانقر فوق عداد سليًم. إذا كان اإلسليكعداد الالجى التحقق من اإلعندئذ يظهر إطار التأكيد، فري9

تنقلة للطباعة املWi-Fi Directإعداد 
Wi-Fi Directمكن  طابعة تُستخدام وآمن بني سهل اال بنظري هو اتصال نظريWi-Fi Direct.وجهاز محمول 

ا امن مع نقطة وصول. يمكنك أيًضتصال بشكل مزت مع االWi-Fi Direct، يمكنك توصيل طابعتك بشبكة Wi-Fi Directومع 
ستندات  امل الوصول إىلستخدمني آن واحد بحيث يكون بمقدور العديد من امل يفWi-Fi Directاستخدام شبكة سلكية وشبكة 

.Wi-Fi Directوطباعتها من شبكة سلكية وشبكة 

   

 بالطابعة.Wi-Fi Directل نت من خالنرتحمول باإل يمكنك توصيل جهازك املال•  
، IPv6 بروتوكول Wi-Fi Direct تدعم شبكات دعومة عن الطراز الخاص بك، والت املوتوكوالوقد تختلف قائمة الرب•  

.SLP، وخدمات WINS، وIPSecة الشبكات، ووفلرت
.4 هو Wi-Fi Direct يمكن توصيلها بواسطة جهزة اليت لعدد األقىصالحد األ•  

 

Wi-Fi Directإعداد 
 باستخدام إحدى الطرق التالية.Wi-Fi Directة  مزيكما يمكنك تمكني

من الجهاز

 من شاشة العرض.Network <  Wi-Fi< Wi-Fi Direct) من لوحة التحكم وحدد القائمة ( زر اضغط عىل1

.On/Off > Onأنقر عىل2

.Wi-Fi Direct قم بتمكني3
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من كمبيوتر متصل بالشبكة

 HP Embedded وتهيئته من Wi-Fi Direct سلكية، فيمكنك تمكنيوإذا كانت طابعتك تستخدم كبل شبكة أو نقطة وصول ال
Web Server.

.™Settings <  Network Settings <  Wi-Fi <  Wi-Fi Direct وحددHP Embedded Web Serverادخل إىل1

خرى. واضبط الخيارات األ™Wi-Fi Direct قم بتمكني2

حمولإعداد جهاز امل
 Wi-Fi Directحمول الذي تستخدمه لضبط خدمة ستخدم لجهاز امل من الطابعة، راجع دليل املWi-Fi Directوبعد إعداد •  

الخاصة به.
) للطباعة من هاتفك HP Smartثال:  سبيل املتنقلة (عىليل تطبيق الطباعة امل، أنت بحاجة لتزنWi-Fi Directبعد إعداد •  

.الذيك

   

 الخاص LED حمول، حدد الطابعة وسيومض مؤرشتصال بها من جهازك امل تريد اال الطابعة اليت عىلعندما تعرث•  
 ، Wirelessحمول. إذا لم يكن لديك زر  للطابعة وسيتم توصيلها بجهازك املWireless زر بالطابعة. واضغط عىل

 من شاشة العرض وسيتم توصيلها بجهازك Wi-Fi الخيار الذي تريده عندما تظهر نافذة تأكيد اتصال فاضغط عىل
حمول.امل

 من دخال "مفتاح الشبكة" لطابعة بدالً"، فأنت بحاجة إلWi-Fi Directة " يدعم مزيحمول الإذا كان جهازك امل•  
.Wireless الزر الضغط عىل
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HP Embedded Web Serverاستخدام

   

 HP Embeddedتطلبات بخصوص  من املدىننامج الحد األ أو نسخة أحدث من الربInternet Explorer 6.0 يعترب•  
Web Server.

.IP بضبط عنوان امج الواردة أدناه، قم أوالًقبل استخدام الرب•  
ستخدم هذا عن  دليل املعروضة يف املHP Embedded Web Serverنامج قد تختلف التوضيحات الخاصة برب•  

ختلفة منه.ت املوديالتوفرة بالجهاز أو املختيارية املا للوحدات االحتويات الفعلية لجهازك وذلك وفًقامل
)..9" بصفحة خصائص متنوعةانظر "طراز الشبكة فقط (راجع •  

 

 سؤول الشبكة عىل يمكن سوى ملا بأنه ال بيئة الشبكة. علًم إعدادات الشبكة بسهولة يفتوفرة لتعينيامج املهناك العديد من الرب
 الشبكة.وجه الخصوص إدارة عدة أجهزة عىل

HP Embedded Web Server
هام التالية:تصل بالشبكة، ويتيح لك القيام بامل جهازك املن يفهو خادم ويب مضم

ستلزمات والحالة.فحص معلومات امل•  
تخصيص إعدادات الجهاز.•  
ختلفة.زمة لتوصيل الجهاز ببيئات الشبكات املتكوين معلمات الشبكة الال•  

HP Embedded Web Server الوصول إىل

.Windows، من نظام التشغيل Internet Explorerافتح أحد مستعرضات الويب، مثل برنامج 1

 أو انقر فوق Enter مفتاح  حقل العنوان، ثم اضغط عىل) يفhttp://xxx.xxx.xxx.xxx الخاص بالجهاز (IPأدخل عنوان 
.ذهاب

ن الخاص بالجهاز.ضميتم فتح موقع الويب امل2

HP Embedded Web Server تسجيل الدخول يف
, يلزمك تسجيل الدخول كمسؤول. يمكنك مواصلة HP Embedded Web Server برنامج قبل تكوين الخيارات يف

 و Settingsيط رش دون تسجيل الدخول، لكن لن يمكنك الوصول إىلHP Embedded Web Serverاستخدام
.Securityيطرش

 .HP Embedded Web Server موقع الويب الخاص ب يمني أعىلLoginاضغط1

 فيجب تسجيل الدخول كمسؤول. اكتب HP Embedded Web Server ول مرة إىلإذا كنت تقوم بتسجيل الدخول أل2
 اضية لدواعي أمنية. يمكنك تغيريفرترور اال باستخدام كلمة املاضية. نويص توجد كلمة مرور افرت). الadmin (ايضفرت االIDالـ 
.Security > System Security > System Administratorرور من وكلمة املIDالـ 
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HP Embedded Web Serverنبذة عن 

   

ا للطراز.مات التبويب وفًق تظهر بعض عالقد ال
 

Informationمة التبويب عال
. كما يمكنك تبقية من الحربمة التبويب هذه بمعلومات عامة حول جهازك. يمكنك التحقق من أمور مثل قدر الكمية املتزودك عال

طباعة التقارير، مثل تقرير الخطأ.

  •Active Alerts :الجهاز ومدى حساسيتها. حدثت يفعرض التنبيهات اليت 
  •Supplies :الخرطوشة.تبقية يف امل تمت طباعتها و كمية الحربعرض عدد الصفحات اليت 
  •Usage Counters :وجهني وجه واحد وطباعة عىلطبوعات: طباعة عىلستخدام حسب أنواع املعرض عداد اال .
  •Current Settings :.عرض معلومات الجهاز والشبكة
  •Print information :وتقارير الخطوط.وينلكرتيد اإلتعلقة بالنظام وعنوان الربطباعة تقارير مثل التقارير امل 
  •Security Information :.لعرض معلومات أمان الطابعة

Settingsمة التبويب عال
 يوفرها كل من الجهاز والشبكة. يلزم تسجيل الدخول كمسؤول لعرض  إعدادات التهيئة اليتمة التبويب هذه تعينيتتيح لك عال

مة التبويب هذه.عال

 الجهاز.وجودة يفإعداد الخيارات امل: Machine Settingsمة التبويب عال•  
ت الشبكة. وبروتوكوالTCP/IPعرض خيارات بيئة الشبكة. إعداد خيارات مثل : Network Settingsمة التبويب عال•  

Securityمة التبويب عال
مة مان الخاصة بالنظام والشبكة. يلزم تسجيل الدخول كمسؤول لعرض عالمة التبويب هذه إعداد معلومات األتتيح لك عال

التبويب هذه.

  •System Security :ات الطابعة. أو تعطيل مزيا تمكنيإعداد معلومات مسؤول النظام وأيًض
  •Network Security : ضبط إعدادات لتصفيةIPv4/IPv6.

Maintenanceمة التبويب عال
يد رسال رسائل الربتصال إلامج الثابتة وإعداد معلومات االمة التبويب هذه صيانة جهازك عن طريق إجراء ترقية للربتتيح لك عال

.Linkيل برامج التشغيل عن طريق تحديد قائمة  أو تزنHPتصال بموقع الويب . كما يمكنك االوينلكرتاإل

  •Firmware Upgrade :نامج الثابت للجهاز.ترقية الرب
  •Contact Information :تصال.عرض معلومات اال
  •Wi-Fi Interface :قائمة يمكنك تمكني Wi-Fi.أو تعطيلها 
  •Link :علومات.يل أو فحص املواقع مفيدة حيث يمكنك تزنعرض روابط مل
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 معلومات مسؤول النظامتعيني

   

  ينطبق عىلرز. وإذا كان الحال كذلك، فهذا ال شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
الجهاز الخاص بك.

 

.Windows من نظام التشغيل Internet Explorerابدأ تشغيل أحد مستعرضات الويب، مثل برنامج 1

 أو انقر فوق Enter مفتاح  حقل العنوان، ثم اضغط عىل) يفhttp://xxx.xxx.xxx.xxx الخاص بالجهاز (IPأدخل عنوان 
.ذهاب

ن الخاص بالجهاز.ضميتم فتح موقع الويب امل2

System Administrator  <  System Security، حدد Securityمة التبويب من عال3

.وينلكرتأدخل اسم مسؤول الجهاز ورقم هاتفه وموقعه وعنوان بريده اإل4

.Applyانقر فوق 5
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HP Smartتطبيق 

HP Smartشاركة، وإدارة طابعة ، والطباعة، واملسح الضويئ التنصيب، وامل يساعدك يفHP خاصتك. يمكنك مشاركة الصورالوثائق
 iCloud, Google (مثلpopular cloudجتماعي و، والرسائل النصية، وخدمات التواصل االوينلكرتيد اإلل الربوالصور من خال

Drive, Dropbox, and Facebook كما يمكنك تنصيب طابعات (HPستلزمات. مراقبة طلب امل جديدة، إضافة إىل

   

ا للطراز. متاحة تبًعات غريزي بكل اللغات. قد تكون بعض امل متاحاHP Smartًيكون تطبيققد ال•  
امج الثابتة ، قم بتحديث الربWindows تعمل بنظام   أجهزتك اليتا عىل جيًدHP لـ إذا لم يعمل التطبيق الذيك•  

حاولة.للطابعة وأعد امل
 

. لتثبيت التطبيق Windows 10 devices, وiOS, Android هواتف HP Smartيدعم تطبيق: HP Smartلتثبيت تطبيق •  
 واتبع تعليمات الشاشة لتشغيل التطبيق.hp.com.123 هاتفك اذهب إىلعىل

 سطح مكتب الجهاز، اضغط  عىلHP Smartبعد تثبيت تطبيق : Windows 10 حاسوب يدعم  عىلHP Smartلفتح تطبيق •  
 من قائمة التطبيق.HP Smart, ثم اخرتStartعىل

 HP Smartتصل بها الجهاز. بعد ذلك سيتعرف تطبيقتأكد من تشغيل الطابعة واتصالها بنفس الشبكة امل: اتصل بالطابعة•  
. الطابعة تلقائياًعىل

ح  وإصالسح الضويئساسية حولكيفية الطباعة واملللتعليمات األ: HP Smartعلومات حول تطبيق  مزيد من املاحصل عىل•  
.HP Smartخطاء باستخدام تطبيقاأل
..64" بصفحة HP Smartقم بالطباعة باستخدام تطبيقانظر "انظر-
..65" بصفحة HP Smart باستخدام تطبيقسح الضويئقم باملانظر "انظر-
..66" بصفحة HP Smartساعدة من تطبيق  املاحصل عىلانظر "انظر-

خطاء ح األات الطابعة، وإصال ممزي والدخول إىلسح الضويئ للطباعة واملHP Smartعلومات حول استخدام تطبيقزيد من اململ
:اذهب إىل

-iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help
Windows: www.hp.com/go/hpsmartwin-helpأنظمة -

HP Smartالتوصيل باستخدام تطبيق 
, iOS هواتف HP Smart خاصتك. يدعم تطبيقwireless شبكة ال لتنصيب الطابعة عىلHP Smartيمكنك استخدام تطبيق . 

Androidو ,Windows..هواتف 

رور الخاصة بهذه الشبكة. وأنك تعرف كلمة املwirelessتأكد من اتصال الحاسوب وجهاز الهاتف بشبكة ال.1

 بالشبكة.تصال التلقايئ وضع اإلتحقق من كون الطابعة يف2

 البحث  تنصب فيها الطابعة، ستكون الطابعة جاهزة للتنصيب بعد تشغيلها.. تستمر الطابعة يف اليتوىلرة األإذا كانت هذه امل
 ثم بعد ذلك توقف البحث.ساعتنيلتصال به خال لالHP Smartعن تطبيق 

  حىتقل األعىلثانية20دة ) مل سليكال ( زر عىل مطوالً، اضغط طغطاًتصال التلقايئ وضع االلضبط لوحة التحكم عىل

 وقت واحد. يف الوميض معاً) يفالطاقة() والحالة(تبدأ إشارة كل من

http://www.hp.com/go/hpsmart-help
http://123.hp.com
http://123.hp.com
http://123.hp.com/laser
http://123.hp.com/laser
http://123.hp.com
http://123.hp.com
http://123.hp.com
http://www.hp.com/go/hpsmart-help
http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help
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: ثم افعل ما ييلHP Smartقم بفتح تطبيق 3

. إذا لم توجد الطابعة، قم بالضغط Find Printer الشاشة الرئيسية، قم بالضغط أو النقر عىلعىل: Windowsأنظمة •  
 شبكتك.ضافة طابعة إىل الشاشة إلوجودة عىل. اتبع التعليمات املSet up a new printerأو النقر عىل

  •iOS/Android :أيقونة الشاشة الرئيسية، اضغط عىلعىل Plusثم حدد الطابعة. إذا لم تكن الطابعة موجودة عىل  
 شبكتك.ضافة طابعة إىل الشاشة إلوجودة عىل. اتبع التعليمات املAdd a new printerالقائمة، اضغط عىل

HP Smartاضية بتطبيقفرت إعدادات الطابعة االغري
.HP Smart appل تطبيق يمكنك ضبط إعدادات الطابعة من خال

 .HP Smartافتح تطبيق1

 طابعة مختلفة، أو إضافة طابعة جديدة.. إىل إذا كنت تريد التغيريPlus أيقونة اخرت2

.Printer Settingsاضغط عىل3

عدادات. اإلحدد الخيار الذي تريده، ثم قم بتغيري4

HP Smartقم بالطباعة باستخدام تطبيق
 .Windows 10, أو Android, iOS للطباعة من هاتف HP Smartستخدام تطبيق.يقدم هذا القسم تعليمات أساسيةال

iOS أوAndroidللطباعة من هاتف 

 .HP Smartافتح تطبيق1

 طابعة مختلفة، أو إضافة طابعة جديدة. إىل إذا كنت تريد التغيريPlus أيقونة اخرت2

حدد خيار الطباعة.3

 ترغب بطباعتاها. الصورة أو الوثيقة اليتاخرت4

.Printاخرت5

Windows 10للطباعة من هاتف 

)..37" بصفحة  الدرجتحميل الورق يفانظر " الدرج (راجع قم بتحميل ورق يف1

.HP Smartافتح تطبيق2
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 تأكد من تحديد طابعتك.HP Smart الشاشة الرئيسية لتطبيقعىل3

   

دوات يسار يط األ رشوجودة يف املPrinter أيقونة إذا كنت تريد تحديد طابعة مختلفة، قم بالضغط أو النقر عىل
تاحة.ستعراض كافة الطابعات امل الSelect a Different Printerالشاشة، ثم حدد

 

.Print أسفل الشاشة الرئيسية، قم بالضغط أو النقر عىليف4

 للطباعة.Select Photos تريد طباعتها ثم قم بالضغط أو النقر عىل, حدد موقع الصورة اليتPrint Photoحدد5

.Print تريد طباعتها ثم قم بالضغط أو النقر عىل اليتPDF, حدد موقع وثيقة الPrint Documentحدد

ئمة.الحدد الخيارات امل6

 لبدء الطباعة.Printقم بالضغط أو النقر عىل7

HP Smart باستخدام تطبيقسح الضويئقم بامل
 أدوات تعديلتمكنك  يحتوي عىلHP Smartا هاتفك. سح الوثائق أو الصور باستخدام كامري ملHP Smartيمكنك استخدام تطبيق

ل مسوحة أو حفظها بالصورة التقليدية أو من خالمسوحة قبل حفظها او مشاركتها. يمكنك طباعة ملفاتك املمن ضبط الصورة امل
, إلخ.Facebook, Instagramة، ، الرسائل القصريوينلكرتيد اإل الرب، ومشاركتها عربCloud التخزين عىل

Android or iOS بهواتف للمسح الضويئ

.HP Smartافتح تطبيق1

 طابعة مختلفة، أو إضافة طابعة جديدة. إىل إذا كنت تريد التغيريPlus أيقونة اخرت2

 لصورتك او وثيقتك سح الضويئدمجة. قم باملا امل. ستفتح الكامريCamera، ثم اضغط عىلسح الضويئحدد خيار امل3
ا.باستخدام الكامري

مسوحة، يمكنك حفظها أو مشاركتها، أو طباعتها.بعد أن تنتهي من ضبط الوثيقة أو الصورة امل4

Windows 10 بهاتف للمسح الضويئ
ا الهاتفسح وثيقة أو صورة باستخدام كامريمل

 HPسح صورة أو وثيقة أو طباعتها. ويمكنك استخدام تطبيق ملHP Smartا، يمكنك استخدام تطبيقإذا كان جهازك مزود بكامري
Smart..لتعديل الصورة أوحفظها أو طباعتها أو مشاركتها 

1 .Open HP Smart.
.Scan <  Cameraحدد. 2
.Applyسح بالضغط عىل خيار املمر، غريا نحوالوثيقة أو الصورة، حيث ستلتقط صورة لها.. إذ تطلب األوجه الكامري. 3
لف الذي تريدهحدد نوع امل. 4
 .Share أوSave أيقونةاضغط عىل. 5
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.لتعديل وثيقة أو صورة تم مسحها مسبقاً

HP Smartيمكنك استخدامه لضبط وثيقة أو صورة قمت بمسحها ضوئيا  يقدم لك أدوات التعديل، مثل القص أو التدوير، حىت 
 وقت سابق..يف

.HP Smartافتح. 1
.Scan <  Importحدد. 2
.Applyسح بالضغط عىل خيار املمر، غري. إذ تطلب األOpen تريد ضبطها ثم اضغط الوثيقة أو الصورة اليتاخرت. 3
لف الذي تريدهحدد نوع امل. 4
 .Share أوSave أيقونة اقم بالضغط أو النقر عىل. 5

HP Smartساعدة من تطبيق  املاحصل عىل
تصال بمحتوى خرى)، واالشاكل األوراق وامل خاصية التنبيه بخصوص مشاكل الطابعة (مثل تكدس األHP Smartيوفر تطبيق

ساعدة.زيد من املساعدة، وخيارات التواصل مع الدعم ملامل



الطباعة

.Windows 7 يقدم هذا الفصل معلومات عن كافة خيارات الطباعة. يستند هذا القسم بصفة أساسية إىل

68ساسيةالطباعة األ• 

69إلغاء مهمة طباعة• 

70ت الطباعةفتح تفضيال• 

71استخدام إعداد مفضل• 

72استخدام التعليمات• 

73خصائص الطباعة• 

Printer Status78استخدام برامج• 

   

  لتثبيت برنامج الطابعة. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام الطابعة, اذهب إىلHPمجيات من موقع  تحميل حزم الربتحتاج إىل
www.hp.com/support..وحدد دولتك ومنطقتك> لتجد منتجك <

 

http://www.hp.com/support
http://www.samsung.com
http://www.hp.com/support
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ساسيةالطباعة األ

ا لنظام  وفًقت الطباعةتفضيال. قد يختلف إطار Windows 7 نظام التشغيل  يفNotepad خاص بـ ت الطباعةتفضيالإطار 
ستخدم.التشغيل أو التطبيق امل

ستند الذي تريد طباعته.افتح امل1

.ملف من قائمة طباعة اخرت2

.تحديد طابعةحدد الجهاز من قائمة 3

.طباعةطار  اإلسخ ونطاق الطباعة يف عدد الُنساسية مشتملة عىليتم تحديد إعدادات الطباعة األ4

   

فتح انظر " (راجع  طباعةطار  من اإلتالتفضيال أو خصائصتقدمة، انقر فوق ات الطباعة املستفادة من مزيلال
)..70" بصفحة ت الطباعةتفضيال

 

.طباعة النافذة  يفطباعة أو موافقلبدء مهمة الطباعة، انقر فوق 5
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إلغاء مهمة طباعة

ؤقت للطباعة، فقم بإلغاء مهمة الطباعة هذه  وحدة التخزين امل إحدى قوائم انتظار الطباعة أو يفإذا كانت هناك مهمة طباعة يف
باتباع الخطوات التالية:

.Windowsهام بنظام التشغيل يط امل رش) يفزدوج فقط فوق رمز الجهاز ( هذه النافذة بالنقر امليمكنك الوصول إىل•  

) من لوحة التحكم.إلغاء (  إلغاء مهمة الطباعة الحالية بالضغط عىليمكنك أيضاً•  
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ت الطباعةفتح تفضيال

   

ستخدم.ا للجهاز املستخدم هذا تبًع دليل امل الذي يظهر يفت الطباعةتفضيالطار قد يختلف اإل•  

أنه يمكنك تحديد مة  عال. تعين أو مة تحذيرية ، قد تظهر لك عالت الطباعةتفضيال عند تحديد خيار يف•  

 يمكنك تحديد ذلك الخيار بسبب إعداد الجهاز أو بيئته. أنه المة  عال بذلك، وتعين يوىص أنه الذلك الخيار إال
 

ستند الذي تريد طباعته.افتح امل1

.طباعة تظهر نافذة  من قائمة "ملف". وعندئٍذطباعةحدد 2

.تحديد طابعةحدد الجهاز من 3

تاحة. الخيارات امل جهاز تشغيل الطابعة لتمكنيوجودة يفمات التبويب امل. حدد عالتالتفضيال أو خصائصانقر فوق 4

   

 لتطبيقات حقاًد وصفه ال عما سري8, وWindows 10, 8.1  وسمات مختلفة يفستتخذ هذه التطبيقات مظهراً•  
 ، وسيكون عليك اتباع الخطوات Start سمات الطابعة من تطبيق شاشةكتب. يمكنك الدخول إىلسطح امل

التالية:
-Windows 10 :اخرتPrint.ثم حدد الطابعة ,
-Windows 8.1حدد: 8 أوDevicesثم اخرت ,Print.وبعد ذلك حدد الطابعة ,

 Printerاستخدام برامجانظر " (انظر حالة الطابعة الزر يمكنك التحقق من الحالة الحالية للجهاز بالضغط عىل•  
Status 78" بصفحة..(
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استخدام إعداد مفضل

ت الحالية  من حفظ التفضيالHPمة تبويبت باستثناء عالمات تبويب التفضيال كل عال الظاهر عىلFavoritesيمكنك خيار
.ستخدامها مستقبالًال

، اتبع الخطوات التالية:فضلةامل لحفظ عنرص

مة تبويب حسب الحاجة. كل عالوجودة يفعدادات امل اإلقم بتغيري1

.فضلةامل مربع إدخال  يفا للعنرصأدخل اسًم2

.حفظانقر فوق 3

طلوبة.يقونة املسم والوصف، ثم حدد األأدخل اال4

، يتم حفظ كافة إعدادات برنامج التشغيل الحالية.فضلةامل. عند حفظ موافقانقر فوق 5

   

 عدادات اليتن للطباعة حسب اإل. تم إعداد الجهاز اآلفضلةاملمة التبويب ستخدام إعداد محفوظ، حدده من عالال
.حذف وانقر فوق فضلةاملمة تبويب  عالعداد يفحفوظة، حدد هذا اإلعدادات املتها. لحذف أحد اإلاخرت
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استخدام التعليمات

فاتيح. لوحة امل يفF1ثم اضغط ت الطباعةتفضيال نافذة انقر فوق الخيار الذي تريد معرفته يف
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خصائص الطباعة

   

)..8" بصفحة ات حسب الطراززياملانظر "ختيارية (راجع  الطراز أو البضائع االا إىلة استناًدزي تتوافر هذه املقد ال•  
 لتثبيت برنامج الطابعة.. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام HPمجيات من موقع  تحميل حزم الربتحتاج إىل•  

.www.hp.com/support/colorlaser170MFP الطابعة, اذهب إىل
 

ات الطباعة الخاصةفهم مزي
تقدمة عند استخدام الجهاز.ات الطباعة املستفادة من مزييمكنك اال

 بالتطبيق طباعةطار  اإل يفتالتفضيال أو الخصائص يوفرها برنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق ات الطابعة اليتستفادة من مزيلال
ستخدم.ا للجهاز امل إطار خصائص الطابعة، وذلك تبًع إعداد الطباعة. قد يختلف اسم الجهاز الذي يظهر يفلتغيري

   

  ينطبق عىلا للخيارات ونوع الطراز. وإذا كان الحال كذلك، فهذا ال الشاشة، وذلك وفًق تظهر بعض القوائم عىلقد ال•  
الجهاز الخاص بك.

فاتيح لديك ثم انقر فوق أي خيار  من لوحة املF1  من النافذة أو اضغط عىل أو انقر فوق الزر تعليماتحدد قائمة •  
)..72" بصفحة استخدام التعليماتانظر " (راجعللتعرف هيلع

 

الوصفالعنرص

صفحات متعددة لكل جانب

 من صفحة واحدة  ورقة واحدة۔ لطباعة أكرثطلوب طباعتها عىلتحديد عدد الصفحات امل
تيب الذي تحدده بنفسك.  الورقة، سيتم إنقاص حجم الصفحات وترتيبها وفق الرتعىل

 ورقة واحدة. عىل صفحة بحد أقىص16ويمكنك طباعة 

طباعة لوحات

 ورقات 9) أو Poster 2x2 ورقات (4 يمكنك طباعة مستند من صفحة واحدة عىل
)Poster 3x3 ورقة (16) أو Poster 4x4ا )، ويمكنك بعد ذلك لصق هذه الصفحات مًع

لتكوين مستند بحجم لوحة.
ل تحديد  أو بالبوصة من خالليمرت باملتراكب اللوحة . ثم قم بتعينيتراكب اللوحةحدد قيمة 

وراق مع بعضها. لتسهيل لصق األأسايسمة التبويب  عال يمنيعىل الجزء األختيار يفزر اال

http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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 (يدوي) الوجهنيالطباعة عىل

). قبل الطباعة، قم بتحديد اتجاه duplex من وجهي الورقة ( كالبإمكانك الطباعة عىل
ستند الخاص بك.امل

   

. يتوفر PCL/SPLيتوفر هذا الخيار فقط عند استخدام برنامج تشغيل الطابعة •  
.XPSهذا الخيار فقط عند استخدام برنامج تشغيل 

، فعليك  الوجهني مزود بوحدة طباعة عيلإذا كان الجهاز الخاص بك غري•  
ستند ا. يقوم الجهاز بطباعة كل صفحة أخرى من املبإكمال مهمة الطباعة يدويً

 جهاز الكمبيوتر.. وبعد ذلك، تظهر رسالة عىلأوالً
. تعمل عند تحديد الطباعة الوجهني التخطي الصفحات الفارغةة مزي•  

 

ة.زييقوم هذا الخيار بتعطيل هذه امل: بدون•  
 تجليد الكتب.ستخدم يفهذا الخيار هو التخطيط التقليدي امل: حافة طويلة•  

 التقاويم.ستخدم يفهذا الخيار هو التخطيط التقليدي امل: ةحافة قصري•  

طباعة الكتيبات
 وجهي الورقة وترتيب الصفحات بحيث يمكن طي ستند عىلة طباعة املزيتتيح لك هذه امل
 كتيب.نتصف بعد الطباعة للحصول عىلالورق من امل

   

 الورق الحجم لجميع أحجام الورق. حدد خيار طباعة الكتيبات يتوفر الخيار ال•  
تاحة.عرفة أحجام الورق امل ملالورقمة تبويب تاح تحت عالامل

ا. حدد حجم  متوفر، قد يتم إلغاء هذا الخيار تلقائًي حالة تحديد حجم ورق غرييف•  

). أو مة توفر فقط (ورق بدون عالالورق امل
 

خيارات الورق

 ل إدخال نسبة لتكبريطبوعة من خال الصفحة امل أو أصغر عىلستند ليظهر أكرب حجم املتغيري
ستند. املأو تصغري

الوصفالعنرص



75  | خصائص الطباعة

ائيةمة املالعال

ثال، يمكنك  سبيل املائية بطباعة نص فوق مستند موجود. فعىلمة امليسمح لك خيار العال
" أو DRAFTة باللون الرمادي لكلمة " طباعة أحرف كبرياستخدام هذا الخيار عندما ترغب يف

"CONFIDENTIALًأو جميع صفحات مستند ما.وىل الصفحة األا عىل" قطري 

ائيةمة املالعال
)مة مائيةإنشاء عال(

a .ت الطباعةتفضيال ستخدم، انتقل إىلنامج التطبيقي امل إعدادات الطباعة من الربلتغيري 
)..70" بصفحة ت الطباعةفتح تفضيالانظر "(انظر 

b .مة مائيةعالنسدلة  القائمة امل يفتحرير...، حدد متقدممة التبويب من عال.
c .يمكنك إدخال ائيةمة املرسالة العالربع  امل تريد طباعتها يفأدخل الرسالة النصية اليت ،

.ا كحد أقىص حرًف256
 فقط.وىلائية بالصفحة األمة امل، تتم طباعة العال فقطوىلالصفحة األعند تحديد مربع 

d .ائية.مة املحدد خيارات العال
، كما سمات الخطيمكنك تحديد اسم الخط ونمطه وحجمه ودرجة اللون من القسم 

.ائية ومحاذاتهامة املزاوية العالائية من القسم مة امل زاوية العاليمكنك تعيني

e . مات مائية حاليةعال القائمة مة مائية جديدة إىلضافة عال إلإضافةانقر فوق.
f .طباعة تخرج من نافذة  حىتطباعة أو موافقنتهاء من التحرير، انقر فوق عند اال.

ائيةمة املالعال
)مة مائيةتحرير عال(

a .ت الطباعةتفضيال ستخدم، انتقل إىلنامج التطبيقي امل إعدادات الطباعة من الربلتغيري 
)..70" بصفحة ت الطباعةفتح تفضيالانظر "(انظر 

b .مة مائيةعالنسدلة  من القائمة املتحرير...، ثم حدد متقدممة التبويب انقر فوق عال.
c .رسالة ، ثم قم بتغيريمات مائية حاليةعال تريد تحريرها من قائمة ائية اليتمة املحدد العال 

ائية والخيارات.مة املالعال
d . ات. لحفظ التغيريتحديثانقر فوق
e . طباعةطار  تخرج من اإل حىتطباعة أو موافقانقر فوق.

ائيةمة املالعال
)مة مائيةحذف عال(

a .ت الطباعةتفضيال ستخدم، انتقل إىلنامج التطبيقي امل إعدادات الطباعة من الربلتغيري.
b .مة مائيةعالنسدلة  من القائمة املتحرير...، ثم حدد متقدممة التبويب انقر فوق عال.
c .حذف، ثم انقر فوق مات مائية حاليةعال تريد حذفها من قائمة ائية اليتمة املحدد العال.
d . طباعةطار  تخرج من اإل حىتطباعة أو موافقانقر فوق.

الوصفالعنرص
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تراكب

) HDDقراص الثابتة ( محرك األنة عىلاكب هو عبارة عن نصوص و/أو صور مخزنموذج الرت
ا استخدام  أي مستند. يتم غالًبلجهاز الكمبيوتر كتنسيق ملف خاص يمكن طباعته عىل

طبوع  من استخدام الورق ذي الرأسية امل من الورق ذي الرأسية. فبدالًاكب بدالًنماذج الرت

وجودة بالورق ذي علومات امل نفس املا، يمكنك إنشاء نموذج تراكب يحتوي عىلمسبًق
 إدخال كة، فأنت لست بحاجة إىل ورقة ذات رأسية خاصة بالرشالرأسية. لطباعة رسالة عىل

 الجهاز: ما عيك سوى طباعة نموذج تراكب الورق ذو  يفورقة ذات رأسية مطبوعة مسبقاً
ستند الخاص بك. املالرأسية عىل

 ستخدام نموذج تراكب لصفحة ما، يجب إنشاء نموذج تراكب جديد للصفحة يحتوي عىلال
شعار أو صورة.

   

ستند الذي اكب هو نفس حجم امليجب أن يكون حجم مستند نموذج الرت•  
مة مائية.اكب. تجنب إنشاء نموذج تراكب مع عالتطبعه مع وجود نموذج الرت

ستند الذي سوف تطبعه مع اكب مع دقة امليجب أن تتطابق دقة مستند الرت•  
اكب.نموذج الرت

 

تراكب
)يجري إنشاء نموذج تراكب(

a .نموذج تراكب جديد ستخدامه يف نص أو صورة القم بإنشاء أو فتح مستند يحتوي عىل 
 الوضع الذي تريد ظهورها به عند طباعتها كنموذج  يفللصفحة، مع مراعاة جعل العنارص

تراكب.
b .ت الطباعةتفضيال ستند كنموذج تراكب، انتقل إىللحفظ امل.
c .تراكبنسدلة  من القائمة املإنشاء، ثم حدد متقدممة التبويب انقر فوق عال.
d .حدد مسار همةاسم امل مربع  ثمانية أحرف يفا يصل إىل، اكتب اسًمحفظ باسم نافذة يف .

).C:\Formover هو ايضفرتسار االمر (املالوجهة، إذا لزم األ
e . حفظانقر فوق.
f . طباعةطار  تخرج من اإل حىتطباعة أو موافقانقر فوق.

.نعمعند ظهور إطار رسالة التأكيد، انقر فوق 

g .الكمبيوتر.قراص الثابتة يف محرك األ من ذلك، يتم تخزينه عىللف. وبدالً تتم طباعة املال 

تراكب
استخدام نموذج تراكب (

)لصفحة

a .طلوب طباعته.ستند املقم بإنشاء أو فتح امل
b .ت الطباعةتفضيال ستخدم، انتقل إىلنامج التطبيقي امل إعدادات الطباعة من الربلتغيري.
c .خيارات متقدمةمة التبويب انقر فوق عال.
d . تراكبنسدلة  من القائمة املطباعة تراكبحدد.
e .مصدر خارجي، فإنه اكب الذي تريد استخدامه يفإذا كنت قد قمت بتخزين ملف الرت 

.تحميلطار  اإللف عند الوصول إىلا تحميل امليمكنك أيًض
ا  ويصبح متاًحاكبقائمة الرتربع  امللف يف. يظهر املفتحلف، انقر فوق بعد تحديد امل
.اكبقائمة الرتاكب من مربع  الرتللطباعة. اخرت

f .ختيار هذه مر. إذا كانت خانة اال إذا لزم األتأكيد تراكب الصفحة عند الطباعة مربع اخرت
 كل مرة يتم فيها إرسال ملف للطباعة يطلب منك تأكيد محددة، فسيظهر إطار رسالة يف

ستند. امل طباعة نموذج تراكب عىلرغبتك يف
ختيار هذه محددة وقد تم تحديد نموذج تراكب، فستتم طباعة أما إذا لم تكن خانة اال

ا.ستند تلقائًياكب هذا مع املنموذج الرت

g . طباعةطار  تخرج من اإل حىتطباعة أو موافقانقر فوق.
ستند. املحدد عىلاكب املتتم طباعة نموذج الرت

الوصفالعنرص
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تراكب
)حذف نموذج تراكب لصفحة(

a .إطار يف Printing Preferencesخيارات متقدمةمة تبويب ، انقر فوق عال.
b . نصنسدلة  القائمة امل يفتحريرحدد.
c .اكبقائمة الرتربع اكب الذي تريد حذفه من املحدد نموذج الرت.
d . حذفانقر.
e . نعمعند ظهور إطار رسالة التأكيد، انقر فوق.
f . يمكنك حذف نماذج تراكب طباعةطار  تخرج من اإل حىتطباعة أو موافقانقر فوق .

 لم تعد تستخدمها.الصفحة اليت

الوصفالعنرص
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Printer Statusاستخدام برامج

طلعك عليها.لة ويُ هو برنامج يراقب حالة اآلPrinter Statusإن

   

لة ونظام التشغيل  اآل إىلستخدم هذا استناداً دليل املبينة يف ومحتوياتها املPrinter Statusقد تختلف شاشة برنامج•  
ستخدم بها..امل

)..176" بصفحة مواصفات عامةانظر "توافقة مع جهازك (انظر تحقق من نظام (أنظمة) التشغيل امل•  
)..8" بصفحة امجالربانظر " (انظر Windowsستخدمي أنظمة تشغيل متوافر فقط مل•  

 

Printer Statusنبذة عن 
 ثبت تلقائياً يPrinter Status. Printer Statusُل برنامج حالة حدوث خطأ أثناء التشغيل، يمكنك فحص هذا الخطأ من خاليف

لة.عندما تقوم بتثبيت برنامج اآل

مة مة التبويب باستثناء عال عال, واضغط عىلPrinting Preferences. اذهب إىل يدوياPrinter Statusًكما يمكنك تشغيل
 .HPمة تبويبت باستثناء عالمات تبويب التفضيال كافة عال الظاهر عىلFavorites وزر. خيارHP <  Printer Statusتبويب

:Windowsيط مهام  رشتظهر هذه الرموز يف

الوصفعىناملالرمز

 يصادف أية أخطاء أو تحذيرات.ستعداد وال وضع االالجهاز يفعادي

تحذير
ثال، قد  سبيل املستقبل. عىل املتب عليها حدوث خطأ يف حالة ربما يرتالجهاز يف
. حالة نفاد الخرب، مما يؤدي إىل حالة انخفاض مستوى الحربتكون يف

 الجهاز.قل يف األيوجد خطأ واحد عىلخطأ
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1
معلومات الجهاز

 هذه وصل يفنفذ امليمكنك مشاهدة حالة الجهاز، واسم طراز الطباعة الحالية واسم امل
نطقة.امل

2
ستخدمدليل امل

وقع ل املستخدم من خالعطل. يمكنك تحميل دليل امل ُمستخدمدليل امل
www.hp.com/support/colorlaser170MFP.

3
ستلزماتمعلومات امل

 كل واحدة من خراطيش مسحوق تبقي يف املستوى الحربئوية مليمكنك رؤية النسبة امل
طار الخاص  اإل تظهر يف اليت. قد يختلف الجهاز وعدد خراطيش مسحوق الحربالحرب
ة.زي هذه امل تحتوي عىلجهزة الا بأن بعض األستخدم، علًمف الجهاز املة باختالزيبهذه امل

4
تعلقة بتنبيهات مهام الطباعة.عدادات امل اإليمكنك تعينيالخيار

5
نت.نرتل اإل بديلة من خاليمكنك طلب خرطوشة (خراطيش) مسحوق حربطلب توريدات

6

إلغاء الطباعة
أو

قإغال

 إحدى قوائم انتظار الطباعة إذا كانت هناك مهمة طباعة منتظرة يف: إلغاء الطباعة•  
 قائمة انتظار الطباعة أو أو الطابعة، فقم بإلغاء جميع مهام الطباعة للمستخدم يف

الطابعة.
ق نافذة غال إلقإغالدعومة، قد يظهر الزر اكينة أو الوظائف املا لحالة املوفًق: قإغال•  

الحالة.

http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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يقدم هذا الفصل معلومات عن كافة خيارات النسخ.

81سايسالنسخ األ• 

82عدادات الخاصة بكل نسخة اإلتغيري• 

84نسخ البطاقة الشخصية• 
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سايسالنسخ األ

   

 لوحة نظرة عامة عىلانظر "أو .28" بصفحة  القائمةالوصول إىلانظر "ا للطراز (انظر قد يختلف الوصول للقوائم تبًع•  
)..22" بصفحة التحكم

)..8" بصفحة ات حسب الطراززياملانظر " تكون بعض القوائم مدعومة (انظر حسب الطرز أو الخيارات، قد ال•  
 

 لوحة التحكم. يفCopy Feature) > القائمة( (نسخ) > حدد 1

 من لوحة التحكم.Copy Feature) > القائمة(أو حدد 

)..46" بصفحة صليةستندات األتحميل املانظر "ا (انظر ا واحًدضع مستنًد2

ها،  وغري,Original وDarkness وReduce/Enlarge ذلك  إعدادات النسخ حسب الحاجة بما يفإذا كنت تريد تغيري3
)..82" بصفحة عدادات الخاصة بكل نسخة اإلتغيريانظر "وذلك باستخدام أزرار لوحة التحكم (راجع 

مر.فاتيح الرقمية، إذا لزم األسهم أو لوحة املسخ باستخدام األأدخل عدد الُن4

).بدء ( اضغط عىل5

) وسيتوقف النسخ.إلغاء(إذا كنت ترغب بإنهاء النسخ أثناء العملية، اضغط   
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عدادات الخاصة بكل نسخة اإلتغيري

 الخيارات الخاصة بكل نسخة، عة وسهولة. ولكن، إذا أردت تغيرياضية للنسخ تتيح إجراء النسخ برسيوفر الجهاز إعدادات افرت
 لوحة التحكم.وجودة عىلفاستخدم أزرار وظيفة النسخ امل

 أعددتها بخصوص ) أثناء إعداد خيارات النسخ, فسيتم إنهاء كافة الخيارات اليتإلغاء( إذا قمت بالضغط عىل•     
همة ا بعد إتمام الجهاز ملاضية تلقائًيفرت حالتها االاضية. أو ستعود إىلفرت حالتها االعملية النسخ الحالية وتعود إىل

النسخ الجارية.
)..28" بصفحة  القائمةالوصول إىلانظر "ا للطراز (راجع قد يختلف الوصول للقوائم تبًع•  
 بعض الطرز. يفدىنستوى األ قوائم املنتقال إىل لالOK وري الضغط عىلقد يكون من الرض•  

 

Darkness
مة باهتة وصور معتمة، يمكنك ضبط مستوى السطوع لعمل نسخة يمكن قراءتها  عالإذا كنت تستخدم نسخة أصلية تحتوي عىل

بسهولة.

 من لوحة التحكم.Copy Feature  < Darkness ) > القائمة((نسخ) > حدد 1

 لوحة التحكم. يف(تباين)Contrastأو قم باختيار زر

.OKحدد الخيار الذي تريده ثم اضغط 2

ا. إعتاًمكرث األDark+5ا، بينما يكون  سطوًعكرث يكون األLight+5ثال، يكون  سبيل املعىل

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 3

Original type
ستند الخاص بمهمة النسخ الحالية.ل اختيار امل جودة النسخة من خال لتحسنيصيلستند األستخدم إعداد امليُ

 لوحة التحكم. يفCopy Feature <  Original Type) > القائمة((نسخ) > حدد 1

 من لوحة التحكم.Copy Feature <  Original Type) > القائمة(أو حدد 

.OKحدد الخيار الذي تريده ثم اضغط 2

  •Textُنصوص. يحتوي أغلبها عىلصلية اليتسخ األستخدم مع الُن: ي 
  •Text/Photoُمزيج من النصوص والصور الفوتوغرافية. تحتوي عىلصلية اليتسخ األستخدم مع الُن: ي 

   

 نصوص واضحة. للحصول عىلTextصلية ضبابية، حدد  النسخة األوجودة عىلإذا كانت النصوص امل
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  •Photoُصلية عبارة عن صور فوتوغرافية.ستندات األستخدم عندما تكون امل: ي
  •Magazineُصلية عبارة عن مجلة.ستندات األستخدم عندما تكون امل: ي

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 3

ةعمل نسخة مصغرة أو مكرب
اسحة صلية من زجاج املستندات األ عند نسخ امل%400   إىل%25 ه من  تم نسخها أو تكبري حجم إحدى الصور اليتيمكنك تصغري

الضوئية.

   

)..9" بصفحة خصائص متنوعةانظر "ختيارية (راجع  الطراز أو البضائع االا إىلة استناًدزي تتوافر هذه املقد ال•  
. متاحتني والتصغريتا التكبري تكون مزيقتصادي، فال الوضع االإذا تم ضبط الجهاز عىل•  

 

احددة مسبًقسخ امل مقاسات الُنختيار من بنيلال

 من لوحة التحكم.Reduce/Enlarge <  Copy Feature ) > القائمة ((نسخ) > حدد 1

 من لوحة التحكم.Copy Feature <  Reduce/Enlarge) > القائمة(أو حدد 

.OKحدد الخيار الذي تريده ثم اضغط 2

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 3

ًةلضبط حجم النسخة عن طريق إدخال مقياس الحجم مبارش

وجود بلوحة التحكم. املCopy Feature  < Reduce/Enlarge <      Custom) >  القائمة ((نسخ) > حدد 1

 من لوحة التحكم.Copy Feature <  Reduce/Enlarge) > القائمة(أو حدد 

فاتيح الرقمية. تريدها باستخدام لوحة املأدخل حجم النسخة اليت2

 لحفظ الخيار.OK اضغط عىل3

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 4

   

 من النسخة. الجزء السفيلصغرة، قد تظهر خطوط سوداء يفعند عمل نسخة ُم
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نسخ البطاقة الشخصية

 ورقة واحدة.) عىل2 (يمكن للطابعة لديك طباعة مستندات أصلية ذات وجهني

  النصف السفيلخر عىل النصف العلوي من الورق، وطباعة الوجه اآل عىلصيلستند األحيث يقوم الجهاز بطباعة وجه واحد من امل
هنة.ة الحجم، مثل: بطاقة تعريف املة مفيدة عند نسخ مستندات صغريزي هذه امل. تعتربصيلستند األ حجم املدون تصغري

   

ة.زياسحة الضوئية لتتمكن من استخدام هذه امل زجاج امل عىلصيلستند األيجب وضع امل•  
ة.زيقتصادي، فلن تتوفر هذه امل الوضع اال الجهاز عىل حالة تعينييف•  

  > Copy Feature <  Original Type)  > القائمة()  > copy( للصور، حدد  جودة أعىلللحصول عىل•  
Photoالقائمة( لوحة التحكم أو  يف <  (Copy Feature <  Original Type <  Photo.

 

 لوحة التحكم. يفنسخ بطاقة اضغط عىل1

 كما هو موضح. وبعد ول من السطح الزجاجي للماسح الضويئوسط من النصف األ الجزء األ عىلاسح الضويئضع واجهة امل2
اسحة الضوئية.ذلك، أغلق غطاء امل

 الشاشة. عىل Place Front Side and Press [Start]تظهر الرسالة 3

).بدء ( اضغط عىل4

. Place Back Side and Press [Start]مامي، ويعرض رسالة  للوجه األسح الضويئ إجراء امليبدأ الجهاز يف

 كما هو موضح. وبعد ول من السطح الزجاجي للماسح الضويئوسط من النصف األ الجزء األاقلب الواجهة وضعها عىل5
اسحة الضوئية.ذلك، أغلق غطاء امل

).بدء ( اضغط عىل6

مامي فقط.)، فسيتم نسخ الجانب األبدء ( إذا لم تقم بالضغط عىل•     
جزاء. تتم طباعة بعض األ من مساحة الطباعة، فقد ال أكربصيلستند األإذا كان حجم امل•  

 



سح الضويئامل

.سح الضويئيقدم هذا الفصل معلومات عن كافة خيارات امل

86ساسية األسح الضويئطريقة امل• 

HP MFP Scan program87 من برنامج سح الضويئامل• 

88 من برنامج تحرير الصورسح الضويئامل• 

WIA89 باستخدام برنامج التشغيل سح الضويئامل• 

WSD90  إىلسح الضويئامل• 

   

تاحة عة الكمبيوتر ومساحة القرص امل العديد من العوامل، وذلك يشمل رس من الدقة الذي يمكن الوصول إليه يعتمد عىلقىصالحد األ•  
 تتمكن ا، قد الا لنظامك وما تقوم بمسحه ضوئًي، فإنه وفًقا، وإعدادات عمق البت. وبالتايل يتم مسحها ضوئًيوالذاكرة وحجم الصورة اليت

 عند بعض مستويات الدقة، خاصة باستخدام مستوى محسن للنقاط لكل نقطة.سح الضويئمن امل
  لتثبيت برنامج الطابعة. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام الطابعة, اذهب إىلHPمجيات من موقع  تحميل حزم الربتحتاج إىل•  

www.hp.com/support/colorlaser170MFP.
 

http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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ساسية األسح الضويئطريقة امل

   

)..9" بصفحة خصائص متنوعةانظر "ختيارية (راجع ا للطراز أو البضائع االة تبًعزي تتوفر هذه املقد ال
 

سح  أو الشبكة. يمكن استخدام الطرق التالية ملUSB كابل ا باستخدام الجهاز الخاص بك عربصلية ضوئًيستندات األيمكنك مسح امل
ا:مستنداتك ضوئًي

  •HP MFP Scan :من برنامج سح الضويئاملانظر "ا (راجع ستندات ضوئًيسح الصور أو املنامج مليمكنك استخدام هذا الرب HP 
MFP Scan program 87" بصفحة..(

  •Scan to WSD :ة تصل إذا كان الكمبيوتر يدعم مزي الكمبيوتر امل تم مسحها عىلصلية وحفظ البيانات اليتستندات األسح اململ
WSD إىلسح الضويئاملانظر " (خدمة الويب للجهاز) (راجع  WSD 90" بصفحة..(

  •TWAIN : يعدTWAINحدد، مما يمكنك  تشغيل التطبيق املا إىلا. ويؤدي مسح صورة ضوئًيعدة مسبًق أحد تطبيقات التصوير امل
سح املانظر " أو اتصال الشبكة (انظر حيلتصال املل االة من خالزي. ويمكن استخدام هذه املسح الضويئ عملية املمن التحكم يف

)..88" بصفحة  من برنامج تحرير الصورالضويئ
  •WIA :ستخدام هذه . والسح الضويئ عملية املحدد، مما يمكنك من التحكم يف تشغيل التطبيق املا إىلويؤدي مسح صورة ضوئًي

 باستخدام برنامج التشغيل سح الضويئاملانظر " (انظر USBل كبل  بالجهاز من خالًةالخاصية، يجب توصيل الكمبيوتر مبارش
WIA 89" بصفحة..(

 HP باستخدام تطبيقسح الضويئقم باملانظر "سح الصور والوثائق(انظر يمكنك استخدام هذا التطبيق مل:  الذيكHPتطبيق •  
Smart 65" بصفحة..(
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HP MFP Scan program من برنامج سح الضويئامل

HP MFP Scanذلك ا وجمعها وحفظها بتنسيقات متعددة بما يفستندات ضوئًي مسح امل يفستخدمني هو تطبيق يساعد امل 
ا كتبة أو جالًس تنظيم أبحاثك من املا تحتاج إىل) يمكن مشاركة هذه الصور عن طريق الفاكس. وسواء أكنت طالًبepub. تنسيق (

 بالوسائل HP MFP Scanا, حيث ستمدك تم مسحها ضوئًي اليتخريدك األل، يمكنك مشاركة صور عيد ميالزن امليف
.necessary toolsزمة.الال

   

. أي خيار تريد التعرف هيلع من النافذة، ثم اضغط عىلساعدة)(املHelpاضغط زر 
 

ستندات وجهها ستندات، أو قم بتحميل امل الزجاج الخاص باملسفل عىلا نحو األا بحيث يكون وجهه متجًها واحًدضع مستنًد1
)..46" بصفحة صليةستندات األتحميل املانظر "ستندات (راجع  بوحدة تغذية املعىلنحو األ

إعداد انظر " الخاص بالجهاز (راجع IP عنوان ا تعيني وضع التشغيل. ينبغي أيًضتأكد من أن الجهاز متصل بالشبكة وأنه يف2
)..50" بصفحة IPعنوان 

).www.hp.com/support/colorlaser170MFP الويب(HPمنHP MFP Scanحمل برنامج3

ثم قم بتشغيل الجهاز.4

.HP MFP Scanثم قم بتشغيلsetup.exe وقم بتفعيلHP MFP Scanقم بفك ضغط برنامج5

 من الشاشة الرئيسية.Advanced Scanانقر فوق 6

 الصورة.ت ثم قم بإجراء عمليات الضبط عىلفضال أو املسح الضويئحدد نوع امل7

 صورة معاينة أخرى. للحصول عىلسبق املسح الضويئاملسح الصورة أو  ملمسح ضويئانقر فوق 8

ا. تم مسحها ضوئًي لحفظ الصورة اليتحفظ اضغط عىل9

http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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 من برنامج تحرير الصورسح الضويئامل

نامج متوافق ، إذا كان هذا الربAdobe Photoshop برنامج تحرير الصور مثل ادها يفا واستريستندات ضوئًيا مسح امليمكنك أيًض
:TWAIN باستخدام برنامج متوافق مع سح الضويئجراء امل. اتبع الخطوات أدناه إلTWAINمع 

 وضع التشغيل.تأكد من أن الجهاز متصل بجهاز الكمبيوتر وأنه يف1

ستندات وجهها ستندات، أو قم بتحميل امل الزجاج الخاص باملسفل عىلا نحو األا بحيث يكون وجهه متجًها واحًدضع مستنًد2
)..46" بصفحة صليةستندات األتحميل املانظر "ستندات (راجع  بوحدة تغذية املعىلنحو األ

.Adobe Photoshopافتح أحد التطبيقات، مثل 3

اسحة الضوئية.، وحدد جهاز املاداستري > ملفانقر فوق 4

سح.قم بضبط خيارات امل5

ا۔ تم مسحها ضوئًي، ثم احفظ الصورة اليتسح الضويئقم بإتمام عملية امل6
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WIA باستخدام برنامج التشغيل سح الضويئامل

 للصور. برنامج التشغيل سح الضويئجراء امل)، إلWindows Image Acquisition)  WIAيدعم الجهاز كذلك برنامج التشغيل 
WIAل نظام التشغيل ها من خال يتم توفريكونات القياسية اليت هو أحد املMicrosoft Windows 7ات ، وهو يعمل مع الكامري

ا  يسمح لك بمسح الصور ضوئًيWIA، فإن برنامج التشغيل TWAIN عكس برنامج التشغيل اسحات الضوئية. وعىلالرقمية وامل
وضبطها بسهولة وبدون استخدام برامج إضافية:

   

 مدعوم) وباستخدام  غريWindows 2000 (نظام Windows نظام التشغيل  عىلWIA عمل برنامج التشغيل يقترص
.USBمنفذ 

 

 وضع التشغيل.تأكد من أن الجهاز متصل بجهاز الكمبيوتر وأنه يف1

ستندات وجهها ستندات، أو قم بتحميل امل الزجاج الخاص باملسفل عىلا نحو األا بحيث يكون وجهه متجًها واحًدضع مستنًد2
)..46" بصفحة صليةستندات األتحميل املانظر "ستندات (راجع  بوحدة تغذية املعىلنحو األ

.جهزة والطابعاتاأل > جهزة والصوتاأل > لوحة التحكم > بدءانقر فوق 3

.سحبدء امل > الطابعات والفاكسات  رمز برنامج تشغيل الجهاز يفيمن عىلاوس األانقر بزر امل4

. جديدمسح ضويئيظهر تطبيق 5

 الصورة.ت عىل هذه التفضيالشاهدة مدى تأثري ملمعاينة ثم انقر فوق سح الضويئت امل تفضيالاخرت6

ا۔ تم مسحها ضوئًي، ثم احفظ الصورة اليتسح الضويئقم بإتمام عملية امل7
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WSD  إىلسح الضويئامل

 (خدمة الويب WSDة تصل إذا كان الكمبيوتر يدعم مزي الكمبيوتر امل تم مسحها عىلصلية وحفظ البيانات اليتستندات األسح اململ
 Windowsنظمة  الكمبيوتر الخاص بك. بالنسبة أل عىلWSD، يلزم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة WSDة ستخدام مزيللجهاز). ال

إضافة . انقر فوق إضافة طابعة > جهزة والطابعاتاأل > لوحة التحكمل  من خالWSD، يمكنك تثبيت برنامج تشغيل الطابعة 7
عالج. من املطابعة شبكة

   

" بصفحة ات حسب الطراززياملانظر "ة (انظر زي استخدام هذه امل تدعم واجهة الشبكة، لن تكون قادرة عىل الاكينة اليتامل•  
8..(

.WSDتوافق مع  الكمبيوتر املحدث عىلصدار األ® اإلWindows Vista مع أنظمة  يفWSDة تعمل مزي•  
.Windows 7 كمبيوتر تعتمد خطوات التثبيت التالية عىل•  

 

WSDتثبيت برنامج تشغيل الطابعة 

.إضافة طابعة > جهزة والطابعاتاأل > لوحة التحكم > بدءحدد 1

عالج. من املBluetoothسلكية، أو طابعة إضافة طابعة شبكة، أو طابعة الانقر فوق 2

.التايل تريد استخدامها، ثم انقر فوق  قائمة الطابعات، حدد الطابعة اليتيف3

   

/).http://111.111.111.111/ws/ (مثال: http://IP address/ws هو WSD لطابعة IPيكون عنوان •  
إضافة طابعة  >  أريدها ليست مدرجةالطابعة اليت القائمة, انقر فوق  يفWSD حالة عدم عرض طابعة يف•  

 IP. ثم أدخل عنوان نوع الجهاز من جهاز خدمات ويب وحدد ضيف أو اسم املTCP/IPباستخدام عنوان 
للطابعة.

 

 نافذة التثبيت. تظهر يفرشادات اليتاتبع اإل4
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WSDة  باستخدام مزيسح الضويئامل

 وضع التشغيل.تأكد من أن الجهاز متصل بجهاز الكمبيوتر وأنه يف1

ستندات وجهها ستندات، أو قم بتحميل امل الزجاج الخاص باملسفل عىلا نحو األا بحيث يكون وجهه متجًها واحًدضع مستنًد2
)..46" بصفحة صليةستندات األتحميل املانظر "ستندات (راجع  بوحدة تغذية املعىلنحو األ

 لوحة التحكم. عىلScan < ( Scan to WSD(حدد 3

   

نفذ. أو تحقق مما إذا كان برنامج  الشاشة، يرجى التحقق من وصلة امل عىلNot Available حالة ظهور رسالة يف
. مثبت بشكل صحيح أم الWSDتشغيل الطابعة الخاص بـ 

 

.WSD PC Listحدد اسم الكمبيوتر من 4

.OKحدد الخيار الذي تريده ثم اضغط 5

.سح الضويئيبدأ امل6



الفاكس

ساسية.عداد األيوفر هذا الفصل معلومات حول البنية العامة للقائمة وخيارات اإل

93ستخدام الفاكس الالتحضري• 

94إرسال فاكس• 

100م فاكساستال• 

103 وجهة أخرىتوجيه فاكس إىل• 

105ستندضبط إعدادات امل• 

107 عناوين الفاكسإعداد دفرت• 

   

)..8" بصفحة ات حسب الطراززياملانظر "ا لطراز الجهاز الخاص بك (انظر دعومة وفًقختيارية املجهزة االات واألزيقد تختلف امل
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ستخدام الفاكس الالتحضري

نظر املانظر "ثبت بالحائط. (راجع رفق بمقبس هاتفك املم رسالة فاكس، ينبغي توصيل السلك املقبل أن تقوم بإرسال أو استال
خر. آل). تختلف طريقة توصيل الهاتف من بلٍد.21" بصفحة الخلفي

   

 مزود علومات، استرش مزيد من املنت. للحصول عىلنرت يمكنك استخدام هذه الطابعة كفاكس عن طريق هاتف اإلال•  
نت الذي تتعامل معه.نرتخدمة اإل

: شبكة الهاتف العامة) عند توصيل خطوط الهاتف PSTN باستخدام خدمات الهاتف التقليدية التناظرية (نويص•  
 جودة )، يمكنك تحسنيVoIP أو ISDN أو DSLنت أخرى ( حالة استخدام خدمات إنرتستخدام جهاز الفاكس. يفال
رغوبة  امل تقليل إشارات التشويش غري عىلشيح الصغري. يساعد جهاز الرتشيح الصغريتصال باستخدام جهاز الرتاال

 مع الجهاز، DSL الخاص بخدمة شيح الصغري جهاز الرتا لعدم توفرينت. ونظًرنرتتصال أو جودة اإل جودة االوتحسني
.DSL مع خدمة شيح الصغريستخدام جهاز الرتنت النرتاتصل بمزود خدمة اإل

منفذ الخط. 1
شيح الصغريجهاز الرت. 2
 / خط الهاتفDSLمودم . 3

)..21" بصفحة نظر الخلفياملانظر "(راجع 
 



94  | إرسال فاكس

إرسال فاكس

   

اسحة الضوئية. إذا تم وضع ستندات أو زجاج املصلية، يمكنك استخدام إما وحدة تغذية املستندات األعند استخدام امل
ٍصلية عىلستندات األامل

 كل
صلية ستندات األاسحة الضوئية، سيقوم الجهاز بقراءة املستندات وزجاج امل من وحدة تغذية امل

.سح الضويئ عملية املولوية يف، فتكون لها األستندات أوالً وحدة تغذية املوجودة عىلامل
 

ستندات وجهها ستندات، أو قم بتحميل امل الزجاج الخاص باملسفل عىلا نحو األا بحيث يكون وجهه متجًها واحًدضع مستنًد1
)..46" بصفحة صليةستندات األتحميل املانظر "ستندات (راجع  بوحدة تغذية املعىلنحو األ

 لوحة التحكم.(فاكس) يفحدد 2

" بصفحة ستندضبط إعدادات املانظر " الفاكس (راجع  تريدها يفتطلبات اليتقم بضبط الدقة والتعتيم بحيث يتناسبان مع امل3
105..(

)..34" بصفحة فاتيحأحرف وأرقام لوحة املانظر "أدخل رقم الفاكس للوجهة (راجع 4

حددة. الوجهات امل وإرسال الفاكس إىلسح الضويئ لوحة التحكم. يبدأ الجهاز بإجراء امل) يفبدء( اضغط عىل5

   

إرسال فاكس انظر " (انظرHP LJ Network PC Faxة من حاسوبك، استخدمإذا كنت ترغب بإرسال فاكس مبارش•  
)..94" بصفحة من الكمبيوتر الخاص بك

اكينة عملية النقل.) قبل أن تبدأ املإلغاء(إذا كنت ترغب بإنهاء عملية إرسال الفاكس، قم بالضغط عىل•  
اسحة الضوئية، يعرض الجهاز رسالة تطالبك بوضع صفحة أخرى.إذا استخدمت زجاج امل•  

 

إرسال فاكس من الكمبيوتر الخاص بك

   

)..8" بصفحة ات حسب الطراززياملانظر "ختيارية (انظر ا للطراز أو البضائع االة تبًعزي تتوفر هذه املقد ال•  
 

 الجهاز.يمكنك إرسال فاكس من جهاز الكمبيوتر دون الذهاب إىل

ن بنفس الشبكة.تأكد من أن جهازك والكمبيوتر متصال
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)Windowsإرسال الفاكسات (
تا نامج يكون مثبا بأن هذا الرب لتتمكن من إرسال الفاكس من حاسوبك. علًمHP LJ Network PC Fax تنصيب برنامجتحتاج إىل

عند قيامك بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

   

.(مساعدة)Help, قم بالضغط عىلHP LJ Network PC Faxعلومات حولزيد من اململ
 

 إرساله.ستند الذي ترغب يفافتح امل1

.ملف من قائمة طباعةحدد 2

ستخدم.ا للتطبيق امل وفًقطار قليالً. قد يختلف شكل اإلطباعةسيظهر لك إطار 

..(طباعة)Print من نافذةHP Network PC Faxاخرت3

موافق أو طباعةانقر فوق 4

5ُ
أدخل رقم الفاكس الخاص بامل

مر. ثم اضبط الخيارات، إذا لزم األستلمني

.Sendانقر فوق 6

)Windowsرسلة (فحص قائمة فاكسات ُم
ُ
يمكنك فحص قائمة الفاكسات امل

ل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.رسلة من خال

 HP < Fax Transmission > امج)( كل الربAll Programs أوامج)(الربProgramsاضغط عىل(ابدأ)Startمن قائمة 
Historyرسلة.. ثم تظهر نافذة بقائمة من الفاكسات امل

) (تعليمات، انقر فوق Fax Transmission Historyعلومات عن برنامج زيد من امل املللحصول عىل   
 

اإرسال فاكس يدويً

) من لوحة التحكم.طلب دون رفع السماعة(رسال الفاكس باستخدام  إلقم بتنفيذ ما ييل

   

 يمكنك إرسال فاكس باستخدام , الFax Feature > Send Forward > Forward to Fax > Onإذا قمت بتحديد 
)..103" بصفحة  وجهة أخرىتوجيه فاكس مرسل إىلانظر "هذه الخاصية (راجع 
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ستندات وجهها ستندات، أو قم بتحميل امل الزجاج الخاص باملسفل عىلا نحو األا بحيث يكون وجهه متجًها واحًدضع مستنًد1
)..46" بصفحة صليةستندات األتحميل املانظر "ستندات (راجع  بوحدة تغذية املعىلنحو األ

 لوحة التحكم.(فاكس) يفحدد 2

" بصفحة ستندضبط إعدادات املانظر " الفاكس (راجع  تريدها يفتطلبات اليتقم بضبط الدقة والتعتيم بحيث يتناسبان مع امل3
105..(

 لوحة التحكم.) يفطلب دون رفع السماعة(اضغط 4

 لوحة التحكم.فاتيح الرقمية يفأدخل رقم فاكس باستخدام لوحة امل5

 لوحة التحكم عند سماع إشارة فاكس مرتفعة من جهاز الفاكس البعيد.) عىلبدء( اضغط عىل6

 وجهات متعددةإرسال فاكس إىل
صلية ستندات األ وجهات متعددة. إذ يتم تخزين امل تتيح لك إمكانية إرسال الفاكس إىلتعدد، اليترسال املة اإليمكن استخدام مزي

ا من الذاكرة.صلية تلقائًيستندات األرسال، يتم مسح امل وجهة بعيدة. وبعد اإلا، ليتم إرسالها إىل الذاكرة تلقائًييف

   

 الدقة. جهات متعددة إذا قمت باختيار الوضع عايل يمكنك إرسال رسائل الفاكس إىلال•  
ة.زي يمكنك إرسال فاكس ملون باستخدام هذه املال•  

 

ستندات وجهها ستندات، أو قم بتحميل امل الزجاج الخاص باملسفل عىلا نحو األا بحيث يكون وجهه متجًها واحًدضع مستنًد1
)..46" بصفحة صليةستندات األتحميل املانظر "ستندات (راجع  بوحدة تغذية املعىلنحو األ

 لوحة التحكم.(فاكس) يفحدد 2

" بصفحة ستندضبط إعدادات املانظر " الفاكس (راجع  تريدها يفتطلبات اليتقم بضبط الدقة والتعتيم بحيث يتناسبان مع امل3
105..(

 لوحة التحكم. عىلFax Feature  < Multi Send) > القائمة (حدد 4

.OKول، ثم اضغط ل األستقِبأدخل رقم جهاز الفاكس امل5

). العناويندفرت (تصال الجماعي باستخدام زر يع أو تحديد رقم االتصال الرس أرقام االيمكنك الضغط عىل

.OK، ثم اضغط أدخل رقم الفاكس الثاين6

ستند.رسال املل شاشة العرض إدخال رقم فاكس آخر إلطلب منك من خاليُ
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.6 و5  ثم كرر الخطوتنيYes عند ظهور OK دخال أرقام فاكس إضافية، اضغط عىلإل7

   

 وجهة.10 يمكنك إدخال حىت
 

.OK  ثم اضغط عىل ? .Another No رسالة  يفNoنتهاء من إدخال أرقام الفاكس، حدد عند اال8

حتفاظ بنفس ترتيب إدخالها. أدخلتها مع االرقام اليت األ إرسال الفاكس إىليبدأ الجهاز يف

اإعادة الطلب تلقائًي
 ا بإعادة طلب الرقم. يعتمد وقت إعادة الطلب عىل يرد عند إرسال الفاكس، يقوم الجهاز تلقائًي أو الطلوب مشغوالًإذا كان الرقم امل

صنع الخاص بالدولة. من املايضفرتعداد االاإل

تصال لغاء إعادة االعادة طلب الرقم دون انتظار. إل) إلبدء ( الزر ، اضغط عىل ?Retry Redialعندما تعرض الشاشة 

).إلغاء ( ، اضغط عىلالتلقايئ

تصال.ت إعادة االتصال وعدد محاوال مرات إعادة اال بني الفاصل الزمينلتغيري

 بلوحة التحكم.Fax Setup  < Sending) >  القائمة ( (فاكس) >  اضغط عىل1

 تريدها. اليتRedial Term أو Redial Timesحدد 2

حدد الخيار الذي تريده.3

إعادة طلب رقم الفاكس

) من لوحة التحكم.إعادة الطلب/وقفة ( الزر اضغط عىل1

حدد رقم الفاكس الذي تريده.2

 معرفات متصل مستلمة. أرقام فاكس مرسلة مع آخر عرشيتم عرض آخر عرش

ا.رسال تلقائًي اإلستندات، يبدأ الجهاز يف وحدة التغذية امل يفعند تحميل مستند أصيل3

، ضافة صفحة أخرى. قم بتحميل مستند أصيل إلYesاسحة الضوئية، حدد  زجاج املصلية عىلستندات األعند وضع أحد امل
.  ?Another Page عند ظهور الرسالة Noنتهاء من العمل، حدد . عند االOK ثم اضغط عىل
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رسالتأكيد اإل
ستعداد. وضع اال بنجاح، يصدر الجهاز صوت تنبيه ويعود إىلصيلستند األبعد أن يتم إرسال آخر صفحة من امل

 م بالخطأ. عند تلقي رسالة خطأ، اضغط عىل شاشة العرض رسالة إعال حالة حدوث أي خطأ أثناء إرسال الفاكس، فتظهر عىلأما يف

.زالة الرسالة ثم حاول إرسال الفاكس مجدداً) إلإلغاء (

 (فاكس) >  كل مرة يتم فيها إرسال فاكس. اضغط ا يفيمكنك ضبط الجهاز بحيث تتم طباعة تقرير تأكيد تلقائًي   
 من لوحة التحكم..Fax Setup  < Sending < Fax Confirm) >  القائمة (

 

تأجيل إرسال فاكس
 حالة عدم تواجدك.حق يف وقت الرسال فاكس يفيمكنك ضبط جهازك إل

   

ة.زي يمكنك إرسال فاكس ملون باستخدام هذه املال
 

ستندات وجهها ستندات، أو قم بتحميل امل الزجاج الخاص باملسفل عىلا نحو األا بحيث يكون وجهه متجًها واحًدضع مستنًد1
ستندات. بوحدة تغذية املعىلنحو األ

وجود بلوحة التحكم. (فاكس) امل اضغط عىل2

 الفاكس. تريدها يفتطلبات اليتعتام بحيث يتناسبان مع املاضبط مستوى الدقة واإل3

 بلوحة التحكم.Fax Feature  < Delay Send) >  القائمة ( اضغط عىل4

.OK ستلم للفاكس، ثم اضغط عىلأدخل رقم الجهاز امل5

ستند.رسال املل شاشة العرض إدخال رقم فاكس آخر إلطلب منك من خالي6ُ

.5 ثم كرر الخطوة Yes  عند تميزيOK دخال أرقام فاكس إضافية، اضغط عىلإل7

   

 وجهة.10 يمكنك إدخال حىت
 

همة والوقت.أدخل اسم امل8

   

. اليوم التايل هذا الوقت يف، فسيتم إرسال الفاكس يف وقت يسبق التوقيت الحايلإذا قمت بضبط الوقت عىل
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رسال. الذاكرة قبل اإلا يف ضوئًيصيلستند األيتم مسح امل9

ستعداد، وأنه قد تم ضبط فاكس  وضع االا يذكرك بأنك يفستعداد. وتعرض شاشة العرض تنبيًه وضع االيعود الجهاز إىل
مؤجل.

   

ؤجلة.يمكنك التحق من قائمة مهام الفاكس امل
 بلوحة التحكم.System Setup  < Report  < Scheduled Jobs) >  القائمة ( اضغط عىل

 

إلغاء مهمة فاكس محفوظة

 من لوحة التحكم.Fax Feature  < Cancel Job) >  القائمة ( (فاكس) >  اضغط عىل1

.OK تريدها ثم اضغط حدد مهمة الفاكس اليت2

.Yes  عندما يتم تميزيOKاضغط 3

حدد من القائمة.يتم حذف الفاكس امل

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 4
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م فاكساستال

ة بعد عدد كامل املم أحد الفاكسات، يقوم الجهاز بالرد عىلصنع. وعند استال امل وضع الفاكس بشكل مسبق يفيتم ضبط جهازك عىل
ا. من الرنات، ثم يستلم الفاكس تلقائًيمعني

مستال أوضاع االتغيري

 من لوحة التحكم.Fax Setup  < Receiving <  Receive Mode) >  القائمة ( (فاكس) >  اضغط عىل1

حدد الخيار الذي تريده.2

  •Fax :م الفاكس. وضع استالا إىلنتقال فوًرة فاكس واردة واال مكاملللرد عىل

  •Tel :بدء () ثم طلب دون رفع السماعة( م الفاكس عن طريق الضغط عىلستالال.(
  •Ans/Fax :ة واردة، ويمكن  أية مكامل يتصل بجهازك. يقوم جهازك بالرد عىل حالة وجود جهاز رد آيلستخدام يفلال

 الخط، ينتقل الجهاز . وعندما يلتقط جهاز الفاكس نغمة فاكس عىليل جهاز الرد اآلك رسالة عىلتصل أن يرتللشخص امل
م الفاكس.ستال الFax وضع ا إىلتلقائًي

   

وجود بالجزء الخلفي من  املEXTات بمقبس كامل امل، قم بتوصيل جهاز رد عىلAns/Faxستخدام الوضع ال
الجهاز.

 

  •DRPD :مزي املة اكتشاف نمط الرننيات باستخدام مزيكامليمكنك استقبال إحدى امل) DRPDخاصية "الرنني). تعترب  
 العديد كات الهواتف لتتيح للمستخدم إمكانية استخدام خط هاتف واحد للرد عىل تقدمها رش" إحدى الخدمات اليتمزيامل

..101" بصفحة DRPDم الفاكسات باستخدام الوضع استالانظر "زيد من التفاصيل، انظر من أرقام الهواتف. مل

   

ا وذلك حسب البلد الذي تقطنه.عداد متاًح يكون هذا اإلقد ال
 

.OKاضغط 3

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 4
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Tel وضع ا يفم يدويًستالاال

) عند سماع نغمة بدء ( ) ثم الضغط عىلطلب دون رفع السماعة( الزر م فاكس عن طريق الضغط عىليمكنك استال
فاكس.

/الفاكسيل وضع جهاز الرد اآلم يفستالاال
 الجزء الخلفي من الجهاز. إذا ترك الشخص وجود يف املEXTات بمقبس كامل املستخدام هذا الوضع، يجب توصيل جهاز رد عىلال
م  استالا يف الخط، فسيبدأ الجهاز تلقائًي بتخزين الرسالة. وإذا التقط الجهاز نغمة فاكس عىليلتصل رسالة، فسيقوم جهاز الرد اآلامل

الفاكس.

   

، EXT بمقبس  أو عدم توصيل أي جهاز رد آيليل هذا الوضع مع إيقاف تشغيل جهاز الرد اآل حالة ضبط الجهاز عىليف•  
ا من الرنات. وضع الفاكس بعد عدد محدد مسبًقا إىلينتقل الجهاز تلقائًي

ستخدم، فقم بضبط الجهاز بحيث يرد  عداد رنات يمكن تحديده بواسطة املات يحتوي عىلكامل املإذا كان جهاز الرد عىل•  
 رنة.1ل ات الواردة خالكامل املعىل

، فإن الرسالة الصادرة ضمن جهاز الفاكس. وإال امليل وضع الهاتف، قم بفصل أو إيقاف جهاز الرد اآلإذا كان الجهاز يف•  
حادثة الهاتفية. تعطيل امل ستتسبب يفيلعن جهاز الرد اآل

 

م الفاكسات باستخدام هاتف داخيلاستال
، بدون  الهاتف الداخيلم فاكس من الشخص الذي تتحدث معه عىل، يمكنك استالEXT متصل بمنفذ عند استخدام هاتف داخيل

 جهاز الفاكس.الذهاب إىل

م  يقوم الجهاز باستال. وعندئٍذ الهاتف الداخيل يف*9*فاتيح  وسماع نغمة الفاكس، اضغط امل الهاتف الداخيلة عىلم مكاملعند استال
الفاكس.

مات ة عالخري واألوىلمتان النجميتان األ العالصنع. وتعترب املا يفم عن بعد الذي تم تعيينه مسبًقستال هو كود اال*9* رقم يعترب
ي رقم تريده.وسط أل الرقم األثابتة، ولكن يمكنك تغيري

   

 متوافرة.سح الضويئ تكون خصائص النسخ وامل، الEXT هاتف متصل بمنفذ أثناء التحدث عرب
 

DRPDم الفاكسات باستخدام الوضع استال
كات  تقدمها رش" إحدى الخدمات اليتمزي امل خاصية "الرننيا وذلك حسب البلد الذي تقطنه. تعتربعداد متاًح يكون هذا اإلقد ال

ة زيا ما يستخدم هذه امل العديد من أرقام الهواتف. وغالًبالهواتف لتتيح للمستخدم إمكانية استخدام خط هاتف واحد للرد عىل
 الرقم الذي  التعرف عىلء، ويحتاجون إىلت الهاتفية الواردة من العديد من العمالتصاال االفراد الذين يتولون خدمات الرد عىلاأل

ئم.التصال بالشكل امل االتصال منه، وذلك للرد عىليتم اال

   

ا وذلك حسب البلد الذي تقطنه.عداد متاًح يكون هذا اإلقد ال
 

 بلوحة التحكم.Fax Setup  < Receiving  < DRPD Mode  < Waiting Ring) >  القائمة ( (فاكس) > حدد 1

اتصل برقم الفاكس الخاص بك من هاتف آخر.2



102  | م فاكساستال

 النمط. عدة رنات ليتمكن من التعرف عىلة. حيث إن الجهاز يحتاج إىلكامل امل ترد عىل، ال إصدار رننيعندما يبدأ الجهاز يف3

 Error، تظهر رسالة DRPD حالة فشل إعداد . يفCompleted DRPD Setupبعد انتهاء عملية التعرف، تعرض الشاشة 
DRPD Ring.

.2 وابدأ من جديد من الخطوة DRPD عند ظهور OKاضغط 4

   

 رقم الفاكس، أو توصيل الجهاز بخط هاتف آخر. حالة إعادة تعيني يفDRPDيجب إعادة إعداد وضع •  
 أخرى للتحقق من أن الجهاز يقوم بالرد باستخدام ، اتصل برقم الفاكس لديك مرًةDRPDنتهاء من إعداد بعد اال•  

 الهاتف ة إىلكامل نفس خط الهاتف للتأكد من تحويل املنغمة فاكس. اتصل بعد ذلك برقم آخر مختلف عىل
.EXTتصل بمقبس ات املكامل امل جهاز الرد عىل أو إىلالداخيل

 

منم اآلستال وضع االم يفستالاال

   

)..8" بصفحة ات حسب الطراززياملانظر "ختيارية (راجع ا للطراز أو البضائع االة تبًعزي تتوفر هذه املقد ال
 

م ستالح لهم عليها. قم بتشغيل وضع االرص املشخاص غريع األمة من اطالستَل حماية الفاكسات املحيان إىل بعض األقد تحتاج يف
رور.ل إدخال كلمة امل الذاكرة. يمكنك طباعة الفاكسات الواردة من خالمن، بعد ذلك يتم توجيه كل الفاكسات الواردة إىلاآل

 Fax Feature  < Secure) >  القائمة ( (فاكس) > من، قم بالتنشيط من م اآلستالستخدام وضع االال   
Receive.بلوحة التحكم 

 

مةستَلطباعة الفاكسات امل

 من لوحة التحكم.Fax Feature  < Secure Receive  < Print) >  القائمة ( (فاكس) > حدد 1

.OK كونة من أربعة أرقام، ثم اضغط عىلرور املأدخل كلمة امل2

 الذاكرة. تم تخزينها يفيقوم الجهاز بطباعة كل الفاكسات اليت3

 الذاكرةم الفاكسات يفاستال
م فاكس أثناء  حالة استالم الفاكسات أثناء القيام بمهام النسخ أو الطباعة. ويفن هذا الجهاز متعدد الوظائف، فبإمكانه استال ألنظراً

 الذاكرة. ثم بعد ذلك، بمجرد انتهائك من النسخ قيامك بإحدى مهام النسخ أو الطباعة، يقوم الجهاز بتخزين الفاكسات الواردة يف
ا بطباعة الفاكس.أو الطباعة، يقوم الجهاز تلقائًي

   

 نفس الوقت.خرى يفم الفاكس وبدأت طباعته، فتتعذر معالجة مهام النسخ والطباعة األإذا تم استال
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 وجهة أخرىتوجيه فاكس إىل

 فائدة هذه الخاصية  وجهة أخرى باستخدام فاكس أو كمبيوتر. وتتجىلم إىليمكنك إعداد الجهاز ليقوم بإعادة توجيه فاكس مستَل
م الفاكس. استالكتب وتحتاج إىل تكون باملعندما ال

 وجهة أخرىتوجيه فاكس مرسل إىل

ة.زي يمكنك إرسال فاكس ملون باستخدام هذه املال

ستندات وجهها ستندات، أو قم بتحميل امل الزجاج الخاص باملسفل عىلا نحو األا بحيث يكون وجهه متجًها واحًدضع مستنًد1
ستندات. بوحدة تغذية املعىلنحو األ

 بلوحة Fax Feature  < Send Forward <  Forward to Fax  < On) >  القائمة ( (فاكس) >  اضغط عىل2
التحكم.

)..95" بصفحة اإرسال فاكس يدويًانظر "ا (راجع  يمكنك إرسال فاكس يدويً, فالOnإذا قمت بتحديد •  
)..9" بصفحة خصائص متنوعةانظر "ختيارية (راجع  حسب الطراز أو البضائع االForward تتوفر خيارات قد ال•  

.OK 3  أدخل رقم الفاكس الوجهة، ثم اضغط

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 4

حدد. جهاز الفاكس املحقة إىلرسلة الالسيتم إعادة توجيه الفاكسات امل

إعادة توجيه فاكس مستلم
 فائدة هذه الخاصية  وجهة أخرى باستخدام فاكس. وتتجىلرسل إىلم أو املستَليمكنك إعداد الجهاز ليقوم بإعادة توجيه الفاكس امل

م الفاكس. استالكتب وتحتاج إىل تكون باملعندما ال

 > Forward to PC أوFax Feature > Rcv. Forward >Forward to Fax) > القائمة () > fax (اضغط1
Onلوحة التحكم. يف 

)..9" بصفحة خصائص متنوعةانظر "ختيارية (راجع  حسب الطراز أو البضائع االForward تتوفر خيارات قد ال•  
.Forward&Printلضبط الجهاز بحيث يقوم بطباعة الفاكس عند انتهاء عملية توجيه الفاكسات، حدد •  

.OK 2  أدخل رقم الفاكس الوجهة، ثم اضغط
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.OKنتهاء، ثم اضغطأدخل وقت البدء ووقت اال3

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 4

حدد. جهاز الفاكس املحقة إىلرسلة الالسيتم إعادة توجيه الفاكسات امل
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ستندضبط إعدادات امل

 أفضل جودة ممكنة. للحصول عىلصيلستند األعدادات التالية حسب حالة امل اإلقبل بدء العمل بوظائف الفاكس، قم بتغيري

   

 بعض الطرز. يفدىنستوى األ قوائم املنتقال إىل لالOK وري الضغط عىلقد يكون من الرض
 

Resolution
  تحتوي عىلعتادة اليتصلية املستندات األ نتائج جيدة عند استخدام املاضية الحصول عىلفرتستند االل إعدادات امليمكن من خال

  صور فوتوغرافية، يمكنك ضبط الدقة لتحسنينصوص. ولكن عند إرسال مستندات أصلية ذات جودة منخفضة أو تحتوي عىل
جودة الفاكس.

 من لوحة التحكم.Fax Feature  < Resolution) >  القائمة ((فاكس) > حدد 1

.OKحدد الخيار الذي تريده ثم اضغط 2

  •Standardكتوبة بأحرف ذات أحجام عادية.صلية املستندات األ: امل
  •Fineطبوعة باستخدام طابعة صلية املستندات األة أو أسطر رفيعة أو امل أحرف صغري تحتوي عىلصلية اليتستندات األ: امل

نقطية.
  •Super Fineوضع  يتم تمكنيا. ال تفاصيل دقيقة جًد تحتوي عىلصلية اليتستندات األ: امل Super Fineإذا كان  إال 

ا. أيًضSuper Fineالجهاز الذي تتصل به يدعم وضع الدقة 

   

.Fine ا إىل إعداد الدقة تلقائًيا. ومن ثم يتغري متاًحSuper Fine يكون الوضع رسال من الذاكرة، ال حالة اإليف-
، Super Fine يدعم درجة ، وكان الجهاز الذي تتصل به الSuper Fine درجة الوضوح عند ضبط الجهاز عىل-

خر. الطرف اآل وضع لدرجة الوضوح يدعمه جهاز الفاكس عىلرسال باستخدام أعىلفإن الجهاز يقوم باإل
 

  •Photo Faxل رمادية أو صور فوتوغرافية. ظال تحتوي عىلصلية اليتستندات األ: امل

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 3

Darkness
.صيلستند األيمكنك تحديد درجة دكنة امل

   

)..117" بصفحة الفاكسانظر "، (راجع ايضفرتعداد اال اإل مهمة الفاكس الحالية. لتغيرييتم تطبيق إعداد الدكنة عىل
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 من لوحة التحكم.Fax Feature  < Darkness) >  القائمة((فاكس) > حدد 1

حدد مستوى الدكنة الذي تريده.2

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 3
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 عناوين الفاكسإعداد دفرت

 HP تستخدمها عادة عربل أرقام الفاكس اليتعة من خالة نموذج الفاكس فقط. يمكنك ضبط أرقام الفاكس برسزيتدعم هذه امل
Embedded Web Serverوضحة معها وقع املعة عن طريق إدخال أرقام امل بعد ذلك يمكنك إدخال أرقام الفاكس بسهولة ورس

العناوين.بدفرت

   

 العناوين. دفرت يمكنك إرسال فاكس ملون عربال
 

يعتسجيل رقم اتصال رس

 لوحة التحكم. عىلNew & Edit  < Speed Dial)  >  العناويندفرت ( (فاكس) > حدد 1

.OK يع، ثم اضغط عىلأدخل رقم اتصال رس2

   

ه.  شاشة العرض لتتيح لك إمكانية تغيريته، تظهر رسالة عىل الرقم الذي اخرتن بالفعل عىلإذا كان هناك قيد مخز
).رجوع ( يع آخر، اضغط عىلللبدء من جديد باستخدام رقم طلب رس

 

.OKسم الذي تريده، ثم اضغط أدخل اال3

.OKأدخل رقم الفاكس الذي تريده، ثم اضغط 4

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط زر5

يعتصال الرساستخدام أرقام اال
يع الذي قمت بتخزين الرقم الذي تريده تصال الرسطلب منك إدخال رقم وجهة أثناء إرسال أحد الفاكسات، أدخل رقم االعندما يُ
.هيلع

   

فاتيح  لوحة املطابق عىل زر الرقم املستمرار عىل)، اضغط مع اال9-0كون من رقم واحد (يع املبالنسبة لرقم الطلب الرس•  
. ثانيتنيدة تزيد عىلالرقمية مل

ستمرار ول ثم اضغط مع اال زر (أزرار) الرقم األثة أرقام، اضغط عىل أو ثالكون من رقمنييع املبالنسبة لرقم الطلب الرس•  
. ثانيتنيدة تزيد عىل ملخري زر الرقم األعىل

.Print ) >  العناويندفرت ( (فاكس) > ل تحديد  العناوين من خاليمكنك طباعة قائمة دفرت•  
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يعتصال الرستحرير أرقام اال

 لوحة التحكم. عىلNew & Edit  < Speed Dial)  >  العناويندفرت ( (فاكس) > حدد 1

.OKيع الذي تريد تحريره، ثم اضغط أدخل رقم الطلب الرس2

.OKسم، ثم اضغط  االقم بتغيري3

.OK رقم الفاكس، ثم اضغط قم بتغيري4

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 5

تسجيل رقم اتصال جماعي

 من لوحة التحكم.New & Edit  < Group Dial)  >  العناويندفرت ( (فاكس) > حدد 1

.OK أدخل رقم اتصال جماعي، ثم اضغط عىل2

   

ه.  شاشة العرض لتتيح لك إمكانية تغيريته، تظهر رسالة عىل الرقم الذي اخرتن بالفعل عىلإذا كان هناك قيد مخز
).رجوع ( يع آخر، اضغط عىلللبدء من جديد باستخدام رقم طلب رس

 

جموعة. املدخاله يفيع إلتصال الرس من اسم رقم االوىلحرف القليلة األل إدخال األقم بالبحث من خال3

.OKسم والرقم الذي تريده، ثم اضغط أدخل اال4

.  ?Add عند ظهور Yesحدد 5

جموعة. امليع أخرى يف أرقام طلب رس لتضمني3 كرر الخطوات حىت6

.OK ثم اضغط   ?.Another No عن ظهور رسالة Noنتهاء، حدد عند اال7

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 8
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تحرير أرقام الطلب الجماعي

 من لوحة التحكم.New & Edit  < Group Dial)  >  العناويندفرت ( (فاكس) > حدد 1

.OKأدخل رقم الطلب الجماعي الذي تريد تحريره، ثم اضغط 2

.  ?Add، بعد ذلك تظهر رسالة OKطلوب إضافته واضغط يع الجديد املأدخل رقم الطلب الرس3

.  ?Delete، تظهر الرسالة OKجموعة واضغط  املن يفيع مخزأدخل رقم طلب رس

ضافة الرقم أو حذفه. إلOKاضغط 4

رقام أو حذفها.زيد من األضافة امل إل3كرر الخطوة رقم 5

.OK ثم اضغط   ?.Another No رسالة  يفNoحدد 6

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 7

 العناوين عن إدخال دفرتالبحث يف
سم  من االوىلحرف األ ي، أو البحث بإدخال األ من أ إىل الذاكرة. يمكنك إجراء بحث تسلسيلهناك طريقتان للبحث عن رقم ما يف

رتبط بالرقم.امل

 من لوحة التحكم.Group Dial أو Search & Dial  < Speed Dial) >  العناويندفرت( (فاكس) > حدد 1

.OK  ثم اضغط عىلID أو Allأدخل 2

فاتيح الرقمية الذي يحمل الحرف الذي تريد البحث عنه.سم والرقم أو زر لوحة امل االاضغط عىل3

".MNOحرف " الذي يحمل األ6 زر "، فاضغط عىلMOBILEسم " البحث عن االثال يف سبيل املإذا كنت ترغب عىل

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 4
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 العناوينطباعة دفرت

 طباعة قائمة.) الخاص بك عرب العناويندفرت(يمكنك فحص إعدادات 

 من لوحة التحكم.Print) >   العناويندفرت ( (فاكس) > حدد 1

.OKاضغط 2

 الطباعة.يبدأ الجهاز يف



فيدةعداد املقوائم اإل

تقدم بالجهاز.عداد امليوضح هذا الفصل كيفية استعراض الحالة الحالية للجهاز وطريقة ضبط اإل

112 قراءة هذا الفصلقبل أن تبدأ يف• 

113النسخ• 

117الفاكس• 

120إعداد النظام• 

124إعداد الشبكة• 
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 قراءة هذا الفصلقبل أن تبدأ يف

ات بسهولة. يمكنك التحقق من زي فهم امل عىلستخدمنيساعدة املتاحة لطرازات هذه السلسلة ملات املزييوضح هذا الفصل امل
 معلومات ). فيما ييل.28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " (انظر ساسيةعدادات األدليل اإلتاحة لكل طراز من ات املزيامل

ستخدام هذا الفصلمفيدة ال

 هذه القوائم عن ستخدام وظائفه. يمكن الوصول إىلعداد الجهاز أو الختلفة إل القوائم املتتيح لوحة التحكم إمكانية الوصول إىل•  
).القائمة ( طريق الضغط عىل

 الجهاز  ينطبق عىلا للخيارات ونوع الطراز. وإذا كان الحال كذلك، فهذا ال الشاشة، وذلك وفًق تظهر بعض القوائم عىلقد ال•  
الخاص بك.

 نظرة عامة عىلانظر "ة قابلة للتطبيق (انظر زي تكون هذه امل) بلوحة التحكم، الالقائمة (  تشتمل عىل البالنسبة للطرز اليت•  
)..22" بصفحة لوحة التحكم

ا للخيارات أو الطرازات. الجهاز الخاص بك وذلك تبًعوجودة يفقد تكون بعض أسماء القوائم مختلفة عن امل•  
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النسخ

ة النسخمزي

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 خيارات القائمة:لتغيري

 لوحة التحكم. يفCopy Feature) > القائمة (  وضع النسخ، اضغط عىليف

   

  •HP Color Laser MFP 178nw : عندما يكون مصباحLED وضع  وضع إيقاف، تكون الطابعة يف يفمسح لزر 
النسخ.

  •HP Color Laser MFP 179fnw :لوحة التحكم.(نسخ) عىل اضغط عىل 
 

الوصفالعنرص

Original Sizeعداد حجم الصورة.إل

Reduce/Enlarge

عمل نسخة مصغرة أو انظر " تم نسخها (انظر  حجم الصورة اليت أو تكبريلتصغري
)..83" بصفحة ةمكرب

   

  والتصغريتا التكبري تكون مزيقتصادي، فال الوضع االإذا تم ضبط الجهاز عىل
.متاحتني

 

Darkness
ستند  نسخة سهلة القراءة، عندما يحتوي امللضبط مستوى السطوع للحصول عىل

).82" بصفحة Darknessانظر "مات باهتة وصور معتمة (انظر  عال عىلصيلاأل

Original Type
انظر همة النسخ الحالية (انظر ستند ملل تحديد نوع امل جودة النسخ من خاللتحسني

"Original type 82" بصفحة..(

Collation
 من مستند  بعمل نسختنيضبط الجهاز بحيث يقوم بفرز مهمة النسخ. فإذا قمت مثالً

ستند بصفحاته ث صفحات، فسوف تتم طباعة نسخة كاملة من امل مكون من ثالأصيل
ث ثم تتم بعدها طباعة نسخة كاملة ثانية.الثال

Layoutعتاد،  الوضع املقم بضبط صيغة التصميم عىلID copy, 2/4-Up.

Layout > 2-Up أو Layout < 
4-Up

 الورقة الواحدة. صفحات يف4 أو 2صلية وطباعة  حجم الصور األيتم تصغري
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Layout <  ID Copy
 النصف العلوي من الورق، وطباعة  عىلصيلستند األتتم طباعة وجه واحد من امل

ة زي هذه امل. تعتربصيلستند األ حجم امل دون تصغري النصف السفيلخر عىلالوجه اآل
هنة.ة الحجم، مثل: بطاقة تعريف املمفيدة عند نسخ مستندات صغري

Adjust Bkgd 

 إزالة ة عىلزية طباعة صورة بدون الخلفية الخاصة بها. وتعمل هذه املزيتتيح هذه امل
 الخلفية،  ألوان يف يحتوي عىلألوان الخلفية، وتظهر أهميتها عند نسخ مستند أصيل

مثل صفحات الجرائد أو الكتالوجات.
  •Off :ة.زي تستخدم هذه املال
  •Auto :الخلفية.يقوم بتحسني 
  •Enhance Lev.1~2 :حيوية.كلما زاد الرقم، صارت الخلفية أكرث 
  •Erase Lev.1~4 :إضاءة.كلما زاد الرقم، صارت الخلفية أكرث 

الوصفالعنرص
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Copy Setup

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 خيارات القائمة:لتغيري

 لوحة التحكم. يفCopy Setup) > القائمة (  وضع النسخ، اضغط عىليف

   

  •HP Color Laser MFP 178nw : عندما يكون مصباحLED وضع  وضع إيقاف، تكون الطابعة يف يفمسح لزر 
النسخ.

  •HP Color Laser MFP 179fnw :لوحة التحكم.(نسخ) عىل اضغط عىل 
 

الوصفالعنرص

Change Defaultاؤها بها. تم رشاضية اليتفرت الحالة اال قيمة أو إعداد الطابعة عىلإعادة تعيني

Change Default <  Original Size
همة النسخ ستند ملل تحديد حجم امل جودة النسخ من خاليتيح هذا الخيار تحسني

الحالية.

Change Default  < Copiesفاتيح الرقمية.سخ باستخدام لوحة امليتيح هذا الخيار إدخال عدد الُن

Change Default <  Collation

 من  بعمل نسختنيضبط الجهاز بحيث يقوم بفرز مهمة النسخ. فإذا قمت مثالً
ث صفحات، فسوف تتم طباعة نسخة كاملة من  مكون من ثالمستند أصيل

ث ثم تتم بعدها طباعة نسخة كاملة ثانية.ستند بصفحاته الثالامل
  •On :ستندات  مجموعات لتطابق ترتيب املطبوعات يفيتيح هذا الخيار إخراج امل

صلية.األ

  •Off :رزم من صفحات منفصلة.طبوعات يفيتيح هذا الخيار إمكانية فرز امل 

Change Default  < 
Reduce/Enlarge

عمل نسخة مصغرة أو انظر " تم نسخها (انظر  حجم الصورة اليت أو تكبريلتصغري
)..83" بصفحة ةمكرب

   

 تا التكبري تكون مزيقتصادي، فال الوضع االإذا تم ضبط الجهاز عىل
. متاحتنيوالتصغري

 

Change Default  < Darkness
 نسخة سهلة القراءة، عندما يحتوي لضبط مستوى السطوع للحصول عىل

" Darknessانظر "مات باهتة وصور معتمة (انظر  عال عىلصيلستند األامل
).82بصفحة 
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Change Default  < Original Type
همة النسخ الحالية (انظر ستند ملل تحديد نوع امل جودة النسخ من خاللتحسني

)..82" بصفحة Original typeانظر "

الوصفالعنرص
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الفاكس

Fax Feature 

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 خيارات القائمة:لتغيري

 لوحة التحكم. عىلFax Feature) > القائمة ( (فاكس) > اضغط •  

الوصفالعنرص

Darkness
 نسخة سهلة القراءة، ا للحصول عىل ضوئًيسح مستند أصيللضبط مستوى السطوع مل

" Darknessانظر "مات باهتة وصور معتمة (انظر  عال عىلصيلستند األعندما يحتوي امل
)..105بصفحة 

Resolution

 نتائج جيدة عند استخدام اضية الحصول عىلفرتستند االل إعدادات امليمكن من خال
 نصوص. ومع ذلك، فعند إرسال مستندات  تحتوي عىلعتادة اليتصلية املستندات األامل

نتاج  صور فوتوغرافية، يمكنك ضبط الدقة إلأصلية ذات جودة منخفضة، أو تحتوي عىل
)..105" بصفحة Resolutionانظر " (انظر جودة فاكس أعىل

Original Sizeعداد حجم الصورة.إل

Multi Send

"  وجهات متعددةإرسال فاكس إىلانظر " وجهات متعددة (انظر رسال فاكس إىلإل
)..96بصفحة 

   

ة.زي يمكنك إرسال فاكس ملون باستخدام هذه املال
 

Delay Send

انظر ا (انظر  تكون موجوًدحق عندما ال وقت اللضبط الجهاز بحيث يقوم بإرسال فاكس يف
)..98" بصفحة تأجيل إرسال فاكس"

   

ة.زي يمكنك إرسال فاكس ملون باستخدام هذه املال
 

Send Forward

 وجهة توجيه فاكس مرسل إىلانظر " وجهة أخرى. انظر رسل إىلإعادة توجيه الفاكس امل
..103" بصفحة أخرى

   

ة.زي يمكنك إرسال فاكس ملون باستخدام هذه املال
 

Rcv. Forward
 فائدة هذه الخاصية  وجهة أخرى. وتتجىلمه إىلإعادة توجيه الفاكس الذي تم استال

إعادة توجيه فاكس انظر "م الفاكس. انظر  استالكتب وتحتاج إىل تكون باملعندما ال
..103" بصفحة مستلم

Secure Receive
ستلمة، يجب ستندات امل الذاكرة بدون طباعة. لطباعة املستلم يفتخزين الفاكس امل
ستلمة من قبل رور. يمكنك الحيلولة دون الوصول للفاكسات املإدخال كلمة امل

)..102" بصفحة منم اآلستال وضع االم يفستالاالانظر "ح لهم (انظر رص املشخاص غرياأل
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رسالإعداد اإل

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 خيارات القائمة:لتغيري

 بلوحة التحكم.Fax Setup  < Sending) >  القائمة ( (فاكس) >  اضغط عىل•  

مستالإعداد اال

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 خيارات القائمة:لتغيري

 من لوحة التحكم.Fax Setup  < Receiving) >  القائمة ( (فاكس) >  اضغط عىل•  

Cancel Job
إلغاء مهمة فاكس انظر " الذاكرة (انظر حفوظة يفؤجلة امللغاء مهمة الفاكس املإل

)..99" بصفحة محفوظة

الوصفالعنرص

Redial Times
، فلن يقوم الجهاز بإعادة 0 حالة إدخال القيمة ت إعادة الطلب. يفإعداد محاوال

تصال.اال

Redial Termا. قبل إعادة الطلب تلقائًيإعداد الفاصل الزمين

Prefix Dial
تصال بهذا الرقم قبل . ويتم اال بادئة اتصال مكونة من خمسة أرقام كحد أقىصتعيني

 شبكات الهواتف  بأي رقم. وتعد تلك الخاصية مفيدة للوصول إىلتصال التلقايئاال
).PABXالخاصة (

ECM Mode
) للتأكد من إرسال ECMخطاء (إرسال الفاكسات باستخدام وضح تصحيح األ

ا من الوقت.مر مزيًدالفاكسات بطريقة سلسلة بدون أي أخطاء. قد يستغرق هذا األ

Fax Confirm. 
. إذا قمت  تمت عملية إرسال الفاكس بنجاح أم العداد الجهاز لطباعة تقرير سواًءإل

رسال.، فسيقوم الجهاز بطباعة تقرير عند عدم نجاح اإلOn-Errorبتحديد 

Modem speed
  الحصول عىل تريدها إذا فشل خط الهاتف يفودم اليتعة امل لرسقىصحدد الحد األ

.عة مودم أعىلرس

Image TCRرسل. من الفاكس املوىل الصفحة األطباعة تقرير إرسال بصورة مصغرة عىل

Dial Mode
ا عداد متاًح يكون هذا اإل. قد التصال النغمي أو النبيض االإعداد وضع الطلب إما عىل

وذلك حسب البلد الذي تقطنه.

الوصفالعنرص
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إعداد آخر

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 خيارات القائمة:لتغيري

 لوحة التحكم. عىلFax Setup) > القائمة ( (فاكس) > اضغط •  

الوصفالعنرص

Receive Modeللفاكس.ايضفرتم االستالتحديد وضع اال 

Ring to Answerة واردة. مكامل عن الجهاز قبل الرد عىل يصدر فيها صوت رننيرات اليتتحديد عدد امل

Stamp Rcv Nameم أسفل كل صفحة من الفاكس ستالا طباعة رقم الصفحة وتاريخ ووقت االيتم تلقائًي
مه.الذي تم استال

Rcv Start Code
وجود  املEXT ل بمقبس الهاتف الداخيل موصم الفاكس من هاتف داخيلتهيئة استال

 وسماع نغمات بالجزء الخلفي من الطابعة. وعند رفع سماعة الهاتف الداخيل
صنع. امل* يف9 *ا عىلا بأنه تم ضبط الرمز مسبًقالفاكس، يجب إدخال الرمز. علًم

Auto Reductionالجهاز.حمل يفا لتناسب حجم الورق املتخفيض صفحة الفاكس الواردة تلقائًي 

Discard Sizeستلم. من نهاية الفاكس املتجاهل طول معني

Junk Fax Setup
 هامة.  أنها أرقام فاكسات غري الذاكرة عىل تخزنها يف مرغوبة واليتحظر أية فاكسات غري

ا وذلك حسب البلد الذي تقطنه.عداد متاًح يكون هذا اإلقد ال

DRPD Mode

رقام الهاتفية  العديد من األستخدم من استخدام خط واحد للرد عىل املتمكني
 يكون  مختلف لكل رقم. قد ال نمط رنني التعرف عىلختلفة. يمكنك إعداد الجهاز عىلامل

م الفاكسات استالانظر "ا وذلك حسب البلد الذي تقيم فيه (انظر عداد متوفًرهذا اإل
)..101" بصفحة DRPDباستخدام الوضع 

الوصفالعنرص

Change Defaultاؤها بها. تم رشاضية اليتفرت الحالة اال قيمة أو إعداد الطابعة عىلإعادة تعيني

Smart Fax Diagُة حسن مزيتSmart Fax Diagعدادات لخط الفاكس. اإل

Manual TX/RX
م الفاكس أثناء انشغال  إرسال أو استال القدرة عىلON يوفر إعداد هذا الخيار عىل

ل التقاط مستقبل الهاتف م الفاكس إما من خالالخط. يمكنك اختيار إرسال أو استال
 .بدء ثم ضغط زر طلب دون رفع السماعة أو ضغط زر بدء وضغط زر الداخيل
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إعداد النظام

إعداد الجهاز

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 خيارات القائمة:لتغيري

 من لوحة التحكم.System Setup  < Machine Setup) >  القائمة ( اضغط عىل•  

الوصفالعنرص

Machine ID كل صفحة فاكس يتم إرسالها.إعداد معرف الجهاز والذي تتم طباعته أعىل 

Fax Number كل صفحة فاكس يتم إرسالها.إعداد رقم الفاكس والذي تتم طباعته أعىل 

Date & Timeالتاريخ والوقت.تعيني 

Clock Modeساعة.24 ساعة و12 لتحديد تنسيق عرض الوقت ما بني 

Languageشاشة لوحة التحكم.عروض عىلتحديد لغة النص امل 

Default Modeاضية.فرتيضبط الحالة اال

Power Save
 الطاقة. وضع توفرينتقال إىل ينتظرها الجهاز قبل االة اليتتحديد الفرت

ة طويلة دون استقبال بيانات.ا إذا ظل الجهاز فرتك الطاقة تلقائًييتم تخفيض استهال

Wakeup Event

 الطاقة.ط تشغيل الجهاز من وضع توفرييمكنك تحديد رش
  •On :ت التالية: الحاال الطاقة يفيتم تنشيط الجهاز من وضع توفري

 أي زرالضغط عىل-
قهفتح درج الورق أو إغال-
ستندات وحدة تغذية املإدخال ورقة يف-

  •Off :زر لوحة التحكم. الطاقة فقط عند الضغط عىلاكينة من وضع توفريتنشط امل 

System Timeout
 السابق. بعد ستخدمة يفلها الجهاز بإعدادات النسخ امل يحتفظ خالة اليتإعداد الفرت
اضية.فرتهلة، يستعيد الجهاز إعدادات النسخ االانقضاء امل

Job Timeout
 تنتهي بأمر  مهمة طباعة الضبط طول مدة انتظار الطابعة قبل طباعة آخر صفحة يف

طباعة صفحة.

Altitude Adj. جودة الطباعة حسب ارتفاع الجهاز.قم بتحسني 

Humidityالبيئة.ا للرطوبة يف جودة الطباعة وفًقلتحسني 

 Auto Continue

 يطابق  حالة اكتشاف أن الورق ال يفتحديد ما إذا كان الجهاز سيواصل الطباعة أم ال
إعدادات الورق.

  •Off :إدخال الورق الصحيح. حالة حدوث عدم توافق، ينتظر الجهاز حىتيف 
  •After 0 Sec :الطباعة. حالة حدوث عدم تطابق للورق، يستمر الجهاز يف يفحىت 
  •After 30 Sec :الورق، سوف تظهر رسالة خطأ. ستنتظر  حالة حدوث عدم توافق يفيف 

ا بمسح الرسالة ومتابعة الطباعة. ثانية، ثم تقوم تلقائًي30دة الطابعة مل
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إعداد الورق

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 خيارات القائمة:لتغيري

 من لوحة التحكم.System Setup  < Paper Setup) >  القائمة ( اضغط عىل•  

Sound/Volume 

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 خيارات القائمة:لتغيري

 بلوحة التحكم.System Setup  < Sound/Volume) >  القائمة ( اضغط عىل•  

Paper Substit. 

 نع عدم تطابق الورق بنيا مل برنامج تشغيل الطابعة تلقائًيستبدال حجم الورق يفال
Letterو A4ثال، إذا كان لديك ورق  سبيل امل. عىلA4الدرج لكنك قمت بإعداد حجم  يف 

 A4 ورق  برنامج تشغيل الطابعة، سوف يقوم الجهاز بالطباعة عىل يفLetter الورق عىل
والعكس.

Toner Save
 الخاصة بك و تقليل نفقات  إطالة عمر خرطوشة الحربيؤدى تنشيط هذا الوضع إىل

 تقليل جودة الطباعة.الطباعة لكل صفحة مقارنة بالوضع العادي ولكنه يؤدى أيضا إىل

الوصفالعنرص

Paper Sizeتحديد حجم الورق عىل A4 أو Letterتطلباتك.ا ملخرى وفًقحجام األ ذلك من األ أو غري

Paper Type.اختيار نوع الورق لكل درج

Marginستند.تحديد هوامش امل

.Tray Confirm
ق الدرج، فستظهر نافذة مفتوحة تسألك عما إذا  حالة فتح وإغالتنشيط رسالة تأكيد الدرج. يف

كنت تريد إعداد حجم ونوع الورق. يمكن إيقاف تشغيل هذه الرسالة إذا وجدت أنها مزعجة.

الوصفالعنرص

Key Sound
  تشغيل، يصدر صوت رننيفاتيح أو إيقاف تشغيله. عند ضبط هذا الخيار عىللتشغيل صوت امل

فاتيح. أحد امل كل مرة يتم فيها الضغط عىليف

Alarm Sound
 إنذار  تشغيل، يصدر طنني هذا الخيار عىللتشغيل صوت التنبيه أو إيقاف تشغيله. عند تعيني

عند حدوث خطأ أو انتهاء اتصال الفاكس.

الوصفالعنرص
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Report

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 خيارات القائمة:لتغيري

 من لوحة التحكم.System Setup  < Report) >  القائمة ( اضغط عىل•  

Speaker

 الصوت، مثل نغمة  مكرب تصدر من خط الهاتف عربصوات اليتلتشغيل أو إيقاف تشغيل األ
 أن السماعة تظل قيد  تعين اليت .Comm تصال أو نغمة الفاكس. عند ضبط هذا الخيار عىلاال

 يتم الرد من جانب الجهاز البعيد.التشغيل حىت

   

 يمكنك ضبط . الطلب دون رفع السماعةيمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام 
. عندما يكون خط الهاتف موصالً الصوت إالمستوى صوت مكرب

a .وجود بلوحة التحكم. (فاكس) امل اضغط عىل
b .تصدر نغمة اتصال من السماعة.طلب دون رفع السماعة اضغط عىل .
c .طلوب. تسمع مستوى الصوت املسهم حىت األاضغط عىل
d .ستعداد. وضع اال والرجوع إىل لحفظ التغيريطلب دون رفع السماعة اضغط عىل

 

Ringer
 إيقاف ختيار بني، يمكنك اال مستوى صوت الرننيلضبط مستوى صوت الجرس. لتعيني

ومنخفض ومتوسط ومرتفع.

الوصفالعنرص

Configuration.طباعة تقرير حول التهيئة الكلية للجهاز

Supplies Info. ستلزمات.علومات عن امللطباعة صفحة امل

Demo Page
طباعة صفحة معاينة للتأكد مما إذا كان الجهاز يقوم بالطباعة بشكل صحيح 

.أم ال

Address Book ذاكرة الجهاز.ا يفنة حالًيخزلطباعة كل أرقام الفاكس امل 

Fax Confirm.  

طباعة تقرير إرسال يتضمن رقم الفاكس، وعدد الصفحات، والوقت الذي 
تصال تصال، ونتائج االاستلزمته مهمة فاكس معينة، وكذلك وضع اال

رسال الخاصة بمهمة الفاكس. ويمكنك إعداد الجهاز لطباعة تقرير تأكيد اإل
ا بعد كل مهمة فاكس.تلقائًي

Fax Sent ا. تم إرسالها مؤخًرطباعة معلومات عن الفاكسات اليت

Fax Received ا.مها مؤخًر تم استالطباعة معلومات عن الفاكسات اليت

Scheduled Jobs 
 وقت ضافة إىلؤجلة، باإلا للفاكسات املنة حالًيخزستندات املطباعة قائمة امل

بداية كل عملية ونوعها.

Junk Fax مرغوب فيها.حددة كأرقام فاكسات غريطباعة أرقام الفاكسات امل 

Network Conf.  .لطباعة معلومات عن اتصال شبكة الجهاز وتهيئتها

الوصفالعنرص
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Maintenance

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 خيارات القائمة:لتغيري

 من لوحة التحكم.System Setup  < Maintenance) >  القائمة ( اضغط عىل•  

Usage Counter
 عدد  إجمايلستخدام عىلستخدام. تشتمل صفحة االطباعة صفحة اال
 تمت طباعتها.الصفحات اليت

الوصفالعنرص

CLR Empty Msg فارغة، يظهر هذا الخيار. يمكنك مسح رسالة نفاد الحربعندما تصبح خرطوشة الحرب .

Supplies Life
 ايضفرتمراقبة العمر االانظر " للمستلزمات (انظر ايضفرتات العمر االلعرض مؤرش
)..137" بصفحة للمستلزمات

Image Mgr. 

ه.يتيح لك ضبط إعداد اللون مثل مستوى التباين وتسجيل اللون وكثافة اللون وغري
  •Custom Color :.لضبط التباين، لون بلون

-Default :ا.لوان تلقائًي األلتحسني
-Print Density :ًباستخدام ا. يوَىصيسمح لك بضبط تباين اللون لكل خرطوشة يدوي 

لوان. أفضل جودة لأل للحصول عيلDefaultعداد اإل

Serial Number
 وينلكرتوقع اإل امل للجهاز. عند طلب الخدمة أو تسجيلك كمستخدم عىللعرض الرقم التسلسيل

 ذلك.، يمكنك العثور عىلHPلـ 

TonerLow Alert
إعداد تحذير انخفاض انظر " (راجع  أو نفاد الحربتخصيص مستوى التنبيه بانخفاض مستوى الحرب

)..138" بصفحة مستوى الحرب

ImgU.Low Alert ُستوى لتنبيه انخفاض وحدة التصوير.خصص املي

الوصفالعنرص
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إعداد الشبكة

   

 أن هذا  حالة حدوث ذلك، فهذا يعينرز. ويف شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُط تظهر بعض القوائم عىلقد ال
)..28" بصفحة  القوائمنظرة عامة عىلانظر " جهازك (انظر ي عىل يرسمر الاأل

 

 من لوحة التحكم.Network) >  القائمة ( اضغط عىل•  

الوصفالخيار

TCP/IP (IPv4) 

ستخدام بيئة الشبكة.علمات الناسب ثم تهيئة املوتوكول املتحديد الرب

   

ء ما،  واثق بشأن يش ينبغي تعيينها. وإذا كنت غريعلمات اليتهناك العديد من امل
 مدير الشبكة.فاتركه كما هو، أو استرش

 

TCP/IP (IPv6) 
" بصفحة IPv6تكوين انظر " (راجع IPv6 عنوان ستخدام البيئة الشبكية عرب هذا الخيار الاخرت

50..(

Ethernetنفذ النشط. الشبكة واملعة النقل يفيتيح لك تكوين رس

Wi-Fiُستخدام شبكة حدد هذا الخيار اليWi-Fi.

Clear Settingsاضية. (يجب إعادة التشغيل.)فرت القيم االعادة إعدادات الشبكة إىلإل

Network Conf. .تعرض هذه القائمة معلومات عن اتصال شبكة الجهاز وتهيئتها

Protocol Mgr. 

ت التالية.وتوكواليمكنك تنشيط أو إلغاء تنشيط الرب
  •HTTP :ُيمكنك تعيني

 ما إذا كنت ستستخدم خادم الويب امل
.ضمن أم ال

   

 هذا الخيار.أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى بعد تغيري
 

  •WINS : يمكنك تهيئة الخادمWINSُستخدم خادم . يWINSنت نرت اإلسم عرب (خدمة اال
.Windows نظام التشغيل ) يفWindowsلنظام 

   

 هذا الخيار.أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى بعد تغيري
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 Protocol Mgr.

  •SNMPv1/v2 :ستخدام بروتوكول  هذا الخيار ال عليك تمكنييتعنيSNMP V1/V2 .
 الشبكة وإدارتها.جهزة عىلراقبة األ ملSNMPويمكن للمسؤول استخدام بروتوكول 

  •UPnP(SSDP)  :ستخدام بروتوكول  هذا الخيار ال عليك تمكنييتعنيUPnP(SSDP) .

   

 هذا الخيار.أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى بعد تغيري
 

  •mDNS :رسال ستخدام بروتوكول نظام اسم مجال اإل هذا الخيار ال عليك تمكنييتعني
).MDNSتعدد (امل

  •SLP : يمكنك ضبط إعداداتSLPوتوكول يسمح  (بروتوكول مركز الخدمة). هذا الرب
ا. شبكة منطقة محلية دون تهيئتها مسبًق الخدمات يفضيفة بالعثور عىلللتطبيقات امل

   

 هذا الخيار.أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى بعد تغيري
 

الوصفالخيار



الصيانة

توفرة بالنسبة لجهازك، وكذلك قطع الغيار الخاصة بصيانته.لحقات املستلزمات واملاء امليعرض هذا الفصل معلومات عن رش
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132إعادة توزيع مسحوق الحرب• 

133استبدال خرطوشة الحرب• 

134استبدال أسطوانة التصوير• 

136استبدال حاوية مسحوق الحرب• 

137 للمستلزماتايضفرتمراقبة العمر اال• 

138إعداد تحذير انخفاض مستوى الحرب• 
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لحقاتطلب التوريدات وامل

   

ستلزمات  قائمة بامل لديك للحصول عىلحلينيبيعات امل امل أخرى. اتصل بمندويبتوفرة من دولة إىللحقات املقد تختلف امل
توفرة للصيانة.وقطع الغيار امل

 

 لديك أو بائع حيل املHP، اتصل بوكيل HPعتمدة من لحقات وقطع الغيار الخاصة بالصيانة املاء مستلزمات الطباعة وامللطلب رش
 , وتحديد دولتك/منطقتك للحصول عىل/https://store.hp.comالتجزئة الذي ابتعت منه الجهاز. كما يمكنك زيارة 

تصال لطلب الخدمة.معلومات حول كيفية اال

https://store.hp.com/
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توفرةمستلزمات الطباعة امل

ستلزمات التالية للجهاز: لها، يمكنك طلب أنواع املايضفرت نهاية العمر االستلزمات إىلعندما تصل امل

   

 لخرطوشة مسحوق ايضفرتستخدم، قد يختلف العمر االهمة املساحة الصورة ووضع املئوية ملا للخيارات والنسبة املوفًق
.الحرب

 

   
 HPكة  تتعهد رشعاد ملؤها أو تصنيعها. الصلية كالخراطيش امل األغريHP  باستخدام خراطيش حربHPكة رش تويصال

 الصيانة أو HPكة قدم من قبل رش يغطي ضمان الجهاز امل. الHPكة نسوبة لرشصلية امل األبضمان جودة الخراطيش غري
كة.نسوبة للرشصلية امل األحات الناجمة عن استخدام الخراطيش غريصالاإل

 

aنطقةاملنتجرقم املرقم الخرطوشةنتجاسم املالعنرص

a.يت منه الجهاز الذي تستخدمه. ائها من نفس البلد الذي اشرت بد من رش جديدة أو أية مستلزمات أخرى، فالاء خراطيش مسحوق حربعند رش
ختلفة لتلك الخراطيش  متطابقة مع جهازك بسبب التكوينات املستلزمات غريها من امل أو غري، ستكون خراطيش مسحوق الحربوإال
ا للظروف الخاصة بدولة بعينها.ستلزمات وفًقوامل

خرطوشة مسحوق 
الحرب

 أصلية لطابعة خرطوشة حرب
HP 116APألوان 

116A أسودW2060A

 أمريكا الشمالية ستخدام يفلال
تينية فقطوأمريكا الال

116A سماويW2061A

116A أصفرW2062A

116A أرجواينW2063A

 أصلية لطابعة خرطوشة حرب
HP 117APألوان 

117A أسودW2070A
 أوروبا، روسيا، ستخدام يفال

ق ستقلة، الرشاتحاد الدول امل
وسط وأفريقيا فقطاأل

117A سماويW2071A

117A أصفرW2072A

117A أرجواينW2073A

 أصلية لطابعة خرطوشة حرب
HP 118APألوان 

118A أسودW2080A

 فقط الصنيستخدام يفلال
118A سماويW2081A

118A أصفرW2082A

118A أرجواينW2083A

 أصلية لطابعة خرطوشة حرب
HP 119APألوان 

119A أسودW2090A

حيط  آسيا واملستخدام يفلال
الهادئ فقط باستثناء الصني

119A سماويW2091A

119A أصفرW2092A

119A أرجواينW2093A

أسطوانة التصوير

أسطوانة تصوير أصلية لطابعة 
HP 120Aألوان لطابعة 

120AW1120A
 كافة الدول ستخدام يفلال

باستثناء الصني

أسطوانة تصوير أصلية لطابعة 
HP 120Aألوان لطابعة 

132AW1132Aفقط الصنيستخدام يفلال 

Toner 
Collection 

Unit
HP لطابعة حاوية مسحوق الحرب

5KZ38A
 كافة الدول ستخدام يفلال

باستثناء الصني

5LX86Aفقط الصنيستخدام يفلال 
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زمة للصيانةتاحة والالقطع الغيار امل

ت جودة  أفضل حالة تشغيل للجهاز وتجنب مشكالا لفواصل زمنية محددة للحفاظ عىل عليك استبدال أجزاء الصيانة وفًقيتعني
. ومع هذا، قد حيان البكرات والسيور والحوايش معظم األ أجزاء الصيانة يفجزاء. تعتربوراق الناتجة عن تآكل األالطباعة وتغذية األ

وزع ا للطراز. يجب عدم استبدال قطع الغيار الخاصة بالصيانة سوى من قبل مزود الخدمة أو املستبدال وأجزائها وفًقة االتختلف فرت
اء قطع الغيار الخاصة بالصيانة، اتصل ببائع التجزئة الذي ابتعت منه الجهاز. يتم عتمد الذي ابتعت منه الجهاز. لرشأو بائع التجزئة امل
ستخدم) إذا كان جهازك يدعم  (واجهة املUI ". أو يفPrinter Statusجزاء الصيانة بواسطة برنامج "ستبدال ألة االإخطارك بفرت

ستخدم، وأداء الكمبيوتر وبرنامج التطبيق وطريقة التوصيل ونوع  نظام التشغيل امل عىلستبدال بناًءة االشاشة عرض. تختلف فرت
همة.الورق وحجمه ودرجة تعقد امل
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تخزين خرطوشة مسحوق الحرب

 باتباع تلك ستخدمنياملHPكة  رش مكونات حساسة للضوء ودرجة الحرارة والرطوبة. لذا تويص عىلتحتوي خرطوشة مسحوق الحرب
 الجديدة  أطول عمر لخرطوشة مسحوق الحربضافة إىل درجات الجودة باإلمثل وأعىلداء األ األالتوصيات لضمان الحصول عىل

.HPمن 

 درجة  غرفة يمكن التحكم يف تستخدم فيها الطابعة. ويجب أن يتم التخزين يف نفس البيئة اليتقم بتخزين هذه الخرطوشة يف
 وقت تركيبها – إذا لم تكن العبوة فتوحة لحني املصلية غري عبوتها األ يفالحرارة والرطوبة بها. يجب أن تظل خرطوشة مسحوق الحرب

 خزانة معتمة.صلية متاحة، فقم بتغطية الفتحة العلوية للخرطوشة بالورق، ثم قم بتخزينها يفاأل

 حال إزالة رض. يف األن الخرطوشة عىل تخّز. ال والتشغييل عمرها التخزيين تقصرية إىلستخدام بفرتيؤدي فتح الخرطوشة قبل اال
ئم. من الطابعة، فعليك اتباع التعليمات أدناه لتخزين تلك الخرطوشة بشكل مالخرطوشة مسحوق الحرب

صلية.وجود ضمن الحزمة األضع الخرطوشة للتخزين داخل الحقيبة الواقية امل•  
 الجهاز. حالة تثبيتها يف كما يفعىل الطرف) مع جعل نفس وجه الخرطوشة أل قائم عىل وضع مسطح (غرييجب تخزينها يف•  
:ك تحت أي ظرف مما ييلستهالواد القابلة لالتجنب تخزين امل•  

 درجات فهرنهايت).104 درجة مئوية (40درجة حرارة تزيد عن -
.   %80 أو تزيد عن   %20درجة رطوبة تقل عن -
 درجات الحرارة أو الرطوبة.ات شديدة يف يحدث بها تغريالبيئات اليت-
 أو إضاءة الغرفة.بارشضوء الشمس امل-
بة.رتماكن املاأل-
ة طويلة.السيارة لفرت-
 توجد بها غازات تسبب التآكل.البيئات اليت-
ح.مالل باأل يوجد بها هواء محّمالبيئات اليت-

ستخدامتعليمات اال
 الخرطوشة.سطوانة الحساس للضوء يفمسة سطح األتجنب مال•  
ورية أو الصدمات. الرضازات غريهزت تعرض الخرطوشة لالال•  
كونات الداخلية وانسكاب  تلف امل، حيث إن هذا قد يؤدي إىلتجاه العكيس االا يفا، خصوًصسطوانة يدويًا إدارة األتجنب تماًم•  

.مسحوق الحرب

استخدام خرطوشة الحرب
 الطابعة خاصتك،  التجارية يفSamsungمة  تحمل عال ال اليت استخدام خراطيش مسحوق الحربأو توافق عىلHPكة  رش تويصال

عاد عاد تعبئتها أو املمات التجارية للمتجر أو الخراطيش امل العامة أو الخراطيش ذات العال ذلك خراطيش مسحوق الحرببما يف
تصنيعها.

   
 معاد تعبئتها أو  تحدث للجهاز بسبب استخدام خراطيش مسحوق حربالتلفيات اليتHP يغطي ضمان طابعات ال

.HPكة مة التجارية لرش تحمل العالتصنيعها أو ال
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 للخرطوشةايضفرتالعمر اال
 للقيام بمهام طلوبة من مسحوق الحربا للكمية امل للخرطوشة (العمر الخاص بإنتاجية الخرطوشة) وفًقايضفرتيتحدد العمر اال

 تطبعها وبيئة التشغيل ونسبة مساحة الصورة ا لكثافة طباعة الصفحات اليت تبًعطلوبة. قد يختلف ناتج الطباعة الفعيلالطباعة امل
ك ثال بطباعة العديد من الرسوم، فإن استهال سبيل املوفاصل الطباعة ونوع الوسائط و/أو حجم الوسائط. إذا كنت تقوم عىل

عتاد. من امل الخرطوشة أكرث تغيريا مما يدفعك إىل يصبح مرتفًعمسحوق الحرب
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إعادة توزيع مسحوق الحرب

ت، يستمر ظهور  بعض الحاال الخرطوشة. يفتبقي يف املل إعادة توزيع مسحوق الحربا من خال جودة الطباعة مؤقًتيمكنك تحسني
. بعد قيامك بإعادة توزيع مسحوق الحربالخطوط البيضاء أو الطباعة الباهتة حىت

   

رجى ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "التحقق من اسم جهازك (راجع 

 

   
. أو مقص لفتح حزمة خرطوشة مسحوق الحرب تستخدم أجسام حادة مثل سكنيال•  
 اء الساخن إىلبس بماء بارد. حيث يؤدي املالبسك، فامسحه بقطعة قماش جافة واغسل امل بمال حالة التصاق الحربيف•  

 نسيج القماش. يفتثبيت الحرب
ا. مًعسح الضويئستندات ووحدة امل، ثبت ملقم املسح الضويئعند فتح وحدة امل•  
 الجهاز. يمكن أن تسبب تلفيات بالغة يف بعد حالة نفاد الحربإن الطباعة حىت•  
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استبدال خرطوشة الحرب

" توفرةمستلزمات الطباعة املانظر "اكينتك (راجع ناسبة مل امل، تحقق من نوع خرطوشة الحرب خرطوشة الحرب تغيريعند الحاجة غىل
)..128بصفحة 

   

ولية. جودة الطباعة األ تحسني بالكامل، سيسهم ذلك يفقم بهز خرطوشة مسحوق الحرب•  
ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. ستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل•  
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "رجى التحقق من اسم جهازك (راجع يُ

 

   
. أو مقص لفتح حزمة خرطوشة مسحوق الحرب تستخدم أجسام حادة مثل سكنيال•  
 اء الساخن إىلبس بماء بارد. حيث يؤدي املالبسك، فامسحه بقطعة قماش جافة واغسل امل بمال حالة التصاق الحربيف•  

 نسيج القماش. يفتثبيت الحرب
ا. مًعسح الضويئستندات ووحدة امل، ثبت ملقم املسح الضويئعند فتح وحدة امل•  
 الجهاز. يمكن أن تسبب تلفيات بالغة يف بعد حالة نفاد الحربإن الطباعة حىت•  

 

1

2
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استبدال أسطوانة التصوير

ورة  جهاز الكمبيوتر لتوضح رض عىل(حالة الطابعة)Printing Statusسطوانة التصوير، تظهر نافذة  ألايضفرتعند انتهاء العمر اال
 فسيتوقف الجهاز عن الطباعة.استبدال أسطوانة التصوير. وإال

   

 هذه الحالة, يمكنك اختيار  لها، سوف يتوقف الجهاز عن الطباعة. يفايضفرت نهاية العمر االعندما تصل وحدة التصوير إىل
 HP Embedded Web Server (Settings > Machine Settingsل إيقاف عملية الطباعة أو استئنافها من خال

 <System > Setup > Supplies Management > Imaging Unit Stopستمرار يف). إن إيقاف هذا الخيار واال 
الطباعة قد يتلف نظام الجهاز.

 

   

نتج. هذا املركبة يفنتج أسطوانة التصوير امليغطي ضمان امل
كيب. يمكنك إيجاد تاريخ تركيب أسطوانة دة عام من تاريخ الرتستبدال ضمان محدود ملعدة لالسطوانات تصوير املال

جهزة. تقرير معلومات األالتصوير يف
نتج.وجودة ضمن امل خراطيش الطباعة امل فقط عىلHPينطبق أفضل ضمان حماية من 

 

   
ف  إتالقص، لفتح عبوة أسطوانة التصوير. حيث قد يؤدي القيام بذلك إىل أو امل تستخدم أية أدوات حادة، كالسكنيال•  

سطح وحدة التصوير.
 عدم خدش سطح وحدة التصوير.احرص عىل•  
مر، فقم بتغطيتها  األ تتعرض للتلف. وإذا اقتىض الدة تزيد عن بضع دقائق حىت تقم بتعريض وحدة التصوير للضوء ملال•  

بقطعة ورق.
 بطريقة صحيحة.مامي، تحقق من تركيب جميع خراطيش الحربق الغطاء األقبل إغال•  
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استبدال حاوية مسحوق الحرب

 شاشة العرض ستهلك عىل املستهلك، تظهر رسالة ذات صلة بحاوية مسحوق الحرب املعند انتهاء دورة حياة حاوية مسحوق الحرب
ستهلك الخاص  املستهلكة. افحص حاوية مسحوق الحرب امل لزوم استبدال حاوية مسحوق الحرب إىلالخاصة بلوحة التحكم تشري

  معلومات حول تركيب حاوية مسحوق الحرب). للحصول عىل.128" بصفحة توفرةمستلزمات الطباعة املانظر "بالطابعة (انظر
رفق بالحزمة..ستهلك امل املستهلك، راجع دليل تركيب حاوية مسحوق الحربامل

   

  أنها تالفة. اتصل بمندوب الخدمة عند حدوث مشاكل يف يعين داخل الطابعة ولكن هذا الب جزيئات الحربقد تترس•  
جودة الطباعة.

 تدعها تسقط من يديك. خارج الطابعة، حركها بحذر والعند سحب حاوية مسحوق الحرب•  
ٍ عىلتأكد من وضع حاوية مسحوق الحرب•  

 سطح مستو
.. ينسكب الحرب ال حىت

 

   
 تقم بإمالة الحاوية أو قلبها.ال

 

1
2



137  |  للمستلزماتايضفرتمراقبة العمر اال

 للمستلزماتايضفرتمراقبة العمر اال

ا.  قام الجهاز بطباعتها أو مسحها ضوئًيت طباعة متكررة، فافحص عدد الصفحات اليتت انحشار ورق أو مشكالإذا صادفتك حاال
مر.ناسبة، إذا لزم األواستبدل قطع الغيار امل

   

 بعض الطرازات. يفستوى السفيل امل القوائم يفنتقال إىل لالOKوري ضغط قد يكون من الرض
 

 لوحة التحكم. يفSystem Setup  <  Maintenance <  Supplies Life ) > القائمة(حدد 1

.OKحدد الخيار الذي تريده ثم اضغط 2

  •Totalطبوعة. عدد الصفحات امل: يعرض إجمايل
  •ADF Scanستندات.طبوعة باستخدام وحدة التغذية بامل: يعرض عدد الصفحات امل
  •Platen Scanل استخدام السطح الزجاجي للماسحة الضوئية.ا من خالمسوحة ضوئًي: يعرض عدد الصفحات امل
  •Supplies Info. ستلزمات.علومات عن امل: طباعة صفحة امل

ستعداد. وضع اال) للعودة إىلإلغاء (اضغط 3
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إعداد تحذير انخفاض مستوى الحرب

 ورة تغيريستخدم برض امل ليخربLEDء مصباح وجود داخل الخرطوشة، تظهر رسالة أو ييض امل حالة انخفاض كمية مسحوق الحربيف
 من عدمه.LED خيار ظهور هذه الرسالة أو إضاءة مصباح . يمكنك تعينيخرطوشة الحرب

   

)..28" بصفحة  القائمةالوصول إىلانظر "ا للطراز (راجع قد يختلف الوصول للقوائم تبًع•  
 بعض الطرازات. يفستوى السفيل امل القوائم يفنتقال إىل لالOKوري ضغط قد يكون من الرض•  

 

 من لوحة التحكم.System Setup <  Maintenance <  TonerLow Alert ) > القائمة(حدد 1

حدد الخيار الذي تريده.2

 لحفظ الخيار.OK اضغط عىل3



139  | تنظيف الجهاز

تنظيف الجهاز

  بيئة ترابية، فيجب تنظيف الجهاز بانتظام للحفاظ عىل جودة الطباعة أو إذا كنت تستخدم جهازك يفت يف حالة وجود مشكاليف
ة.طول فرتأفضل أداء للطباعة واستخدام الجهاز أل

   
ها من ذيبة أو غريواد املة من الكحول أو امل كميات كبرييمكن أن يؤدي تنظيف جسم الجهاز بمواد تنظيف تحتوي عىل•  

 لون الجسم أو تشوهه. تغريواد القوية إىلامل
، نوصيك باستخدام قطعة من القماش أو مناديل ورقية حيطة به بمسحوق الحربنطقة امل حالة تلوث جهازك أو امليف•  

ا ًر الهواء مما قد يسبب رض يفكنسة الكهربائية، سيتطاير الحرب حالة استخدام املاء لتنظيف الجهاز. كما أنه يفمبللة بامل
لك.

 

تنظيف الجهاز من الخارج
اء، مع قم بتنظيف جسم الجهاز باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر. وكذلك قم بتبليل قطعة القماش بقليل من امل

بها داخله. الجهاز أو ترساء عىلمراعاة عدم سقوط أية قطرات من امل

تنظيف الجهاز من الداخل
 حدوث اكم يفتربة داخل الجهاز. ويمكن أن يتسبب هذا الرت واألاكم جزيئات من الورق ومسحوق الحربأثناء عملية الطباعة، قد ترت

. وهكذا يؤدي تنظيف الجزء  وجودها مسحوق الحرب يتسبب يف جودة الطباعة، مثل البقع أو التلطخات اليتت تؤثر عىلمشكال
ت والحد منها.شكال هذه امل القضاء عىل من الجهاز إىلالداخيل

   
 بضع دقائق. وقم بتغطيتها بقطعة من ة تزيد عىلنع حدوث تلف أسطوانة التصوير، تجنب تعريضها للضوء لفرتمل•  

مر.الورق، إذا لزم األ
س هذه  أسطوانة التصوير لتجنب ملوجود عىلقبض امل من أسطوانة التصوير. استخدم املخرض تلمس الجزء باللون األال•  

نطقة.امل
ف بكرة النقل  عدم إتال للجهاز، احرص عىلاستخدم قطعة قماش جافة خالية من التنسيل عند تنظيف الجزء الداخيل•  

ين أو سائل تخفيف الدهان لتنظيف الجهاز.  تستخدم مواد مذيبة مثل البزنخرى بالجهاز. الجزاء الداخلية األأو أي من األ
 تلف الجهاز.ضافة إىلت متعلقة بجودة الطباعة باإل حدوث مشكالفقد يتسبب ذلك يف

 

   

استخدم قطعة قماش جافة خالية من التنسيل لتنظيف الجهاز.•  
د الجهاز. إذا كان الجهاز يتضمن مفتاح للطاقة، قم  يربقم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل كبل الطاقة. ثم انتظر حىت•  

بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة قبل تنظيف الجهاز.
ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. ستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل•  
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "رجى التحقق من اسم جهازك (راجع يُ
ا. مًعسح الضويئستندات ووحدة امل، ثبت ملقم املسح الضويئعند فتح وحدة امل•  
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2

1

1

2
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اسح الضويئتنظيف امل
ح أن سخ بأفضل مستوى ممكن من الجودة. ونقرت نُ ضمان الحصول عىل عىلسح الضويئ نظافة وحدة املحافظة عىلتساعدك امل

مر ذلك. مدار اليوم كلما تطلب األ بداية كل يوم وعىل يفسح الضويئتقوم بتنظيف وحدة امل

   

د الجهاز. إذا كان الجهاز يتضمن مفتاح للطاقة، قم  يربقم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل كبل الطاقة. ثم انتظر حىت•  
بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة قبل تنظيف الجهاز.

ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. ستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل•  
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "رجى التحقق من اسم جهازك (راجع يُ

 

اء.بلل قطعة قماش ناعمة خالية من الوبر أو منشفة ورقية بقليل من امل1

اسحة الضوئية وافتحه.ارفع غطاء امل2

ا.ا وجاًف يصبح نظيًفاسحة الضوئية حىتامسح سطح امل3

بيضيط األالرش. 1
ستنداتزجاج وحدة تغذية امل. 2
ورقة بيضاء. 3
اسحة الضوئيةغطاء امل. 4
السطح الزجاجي للماسحة الضوئية. 5

اسحة الضوئية.أغلق غطاء امل4

1

2
3

4

5
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تلميحات حول نقل جهازك وتخزينه

 ، مما قد يتسبب يف من الجهاز للتلوث بسبب الحرب فقد يتعرض الجزء الداخيلسفل. وإالعند نقل الجهاز، تجنب إمالته أو قلبه أل•  
 جودة الطباعة. تدينتلف الجهاز أو يف

مساكه بإحكام.قل إل األ عىلستعانة بشخصنيعند نقل الجهاز، تأكد من اال•  



خطاء استكشاف األ
حهاوإصال

ا يجب أن تفعله عندما تواجه مشكلة.يقدم هذا الفصل معلومات مفيدة مل

144تلميحات لتجنب حدوث انحشار للورق• 

145صيلستند األإزالة انحشار امل• 

148إزالة انحشار الورق• 

LED151 مصابيح التعرف عىل• 

" Very Low Toner) أو "" (انخفاض مستوى الحربLow Tonerتعرض رسالة "• 
153ستلزمات تقرير معلومات املا) يف جًد(انخفاض مستوى الحرب

154 رسائل شاشة العرضالتعرف عىل• 

159ت التغذية بالورقمشكال• 

160ت توصيل الطاقة والكبلمشكال• 

161خرىت األشكالحل امل• 

172سلكيةت الشبكة الالحل مشكال• 

   

 عروضة عىلا يجب أن تفعله عندما تواجه مشكلة. إذا كانت بالجهاز شاشة عرض، تحقق من الرسالة امليقدم هذا الفصل معلومات مفيدة مل
شكلة. لحل املهذه الشاشة أوالً
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تلميحات لتجنب حدوث انحشار للورق

رشادات التالية:ل اختيار أنواع الوسائط الصحيحة. لتجنب انحشار الورق، راجع اإلت انحشار الورق من خاليمكن تفادي معظم حاال

)..37" بصفحة نظرة عامة حول الدرجانظر " الوضع الصحيح (راجع تحقق من ضبط موجهي الورق عىل•  
 تقم بإخراج الورق من الدرج أثناء قيام الجهاز بعملية الطباعة.ال•  
 الورق وتحريكه بصورة مروحية وفرده قبل تحميله.قم بثين•  
تجعد بشدة.تعرج أو الرطب أو املتجنب استخدام الورق امل•  
 الدرج. تخلط أنواع الورق يفال•  
)..177" بصفحة مواصفات وسائط الطباعةانظر " بها (راجع وىص وسائط الطباعة امل تستخدم غريال•  
 الدرج. انحشار الورق أو تجعده. قم بقلب رزمة الورق يف أو مموج، إذ ربما تتسبب يف تستخدم ورقة ذات طرف محينال•  
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صيلستند األإزالة انحشار امل

 شاشة العرض.ستندات، تظهر رسالة تحذيرية عىل وحدة التغذية باملصلية يفستندات األعند انحشار أحد امل

   
كدس للخارج ببطء وهدوء.ستند املولتجنب تمزق الورق، قم بإزالة امل

 

   

صنوعة من ورق سميك أو رفيع أو صلية املستندات األاسحة الضوئية مع املستندات، استخدم زجاج امللتفادي انحشار امل
مختلط.

 

اسحة الضوئية أمام املصيلانحشار الورق األ

   

ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. ستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل•  
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "رجى التحقق من اسم جهازك (انظر يُ
" بصفحة خصائص متنوعةانظر "ختيارية (انظر خطاء هذا حسب الطراز أو البضائع اال يتوفر استكشاف وحل األقد ال•  

9..(
 



146  | صيلستند األإزالة انحشار امل

اسحة الضوئية داخل املصيلانحشار الورق األ

   

ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. ستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل•  
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "رجى التحقق من اسم جهازك (انظر يُ
" بصفحة خصائص متنوعةانظر "ختيارية (انظر خطاء هذا حسب الطراز أو البضائع اال يتوفر استكشاف وحل األقد ال•  

9..(
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اسحة الضوئيةخراج من امل منطقة اإل يفصيلانحشار الورق األ

   

ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. ستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل•  
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "رجى التحقق من اسم جهازك (انظر يُ
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "ختيارية (انظر خطاء هذا حسب الطراز أو البضائع اال يتوفر استكشاف وحل األقد ال•  

 

ستندات.أخرج أي صفحات متبقية من وحدة التغذية بامل1

ستندات.حشور برفق من وحدة التغذية باملأخرج الورق امل2
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إزالة انحشار الورق

   

حشور للخارج ببطء وبرفق.لتجنب تمزق الورق، اسحب الورق امل
 

 الدرجيف

   

رجى ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. يُستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "التحقق من اسم جهازك (انظر 
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 من الجهازالجزء الداخيل

   

 الحذر عند إزالة الورق من الجهاز.صهر ساخنة. توخمنطقة وحدة امل•  
ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. ستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل•  
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "رجى التحقق من اسم جهازك (انظر يُ
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 منطقة خروج الورقيف

   

 الحذر عند إزالة الورق من الجهاز.صهر ساخنة. توخمنطقة وحدة امل•  
ا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. ستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًققد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل امل•  
)..19" بصفحة مامينظر األاملانظر "رجى التحقق من اسم جهازك (انظر يُ
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LED مصابيح التعرف عىل

 الحالة الحالية للماكينة. إىلLED لون مصباح يشري

   

)..22" بصفحة  لوحة التحكمنظرة عامة عىلانظر "ا للدولة أو الطراز (انظر  متاحة تبًع غريLEDات قد تكون بعض مؤرش•  
التعرف انظر "خطاء (انظر  رسالة الخطأ والتعليمات الواردة فيها من جزء استكشاف وحل األلحل الخطأ، اطلع عىل•  

)..154" بصفحة  رسائل شاشة العرضعىل
 الخدمة.تصال بأحد مندويبشكلة، فعليك االإذا استمرت امل•  

 

بة بيان الحالةمل

الوصفالحالة بيان الحالةمؤرش

)الحالة(

 متصل.الجهاز غريإجازة

أخرض
الجهاز متصل ويمكن استخدامه.•  ءميض

ضاءة الخلفية.عند استقبال الجهاز البيانات أو طباعتها، تومض اإلوامض

تقايلالرب

.توقف الجهاز عن العمل نتيجة خطأ كبريءميض

وامض

 انتظار معالجة هذا الخطأ. تحقق من وقع خطأ بسيط والجهاز يف•  
شكلة، يواصل الجهاز ج امل الشاشة. عند عالعروضة عىلالرسالة امل

عمله.
قدر  الخرطوشة. العمر امل متبقية يفة من مسحوق الحربكمية صغري•  

نتهاء. قم بإعداد خرطوشة  اال أوشك عىل مسحوق الحربaلخرطوشة 
ل إعادة ا من خالستبدالها. ويمكنك زيادة جودة الطباعة مؤقًتجديدة ال

" بصفحة إعادة توزيع مسحوق الحربانظر " (راجع توزيع مسحوق الحرب

132..(b

الغطاء مفتوح. أغلق الغطاء.•  
 الدرج عند استقبال البيانات أو طباعتها. قم بتحميل  يوجد ورق يفال•  

 الدرج.ورق يف
)..148" بصفحة إزالة انحشار الورقانظر "حدث انحشار للورق (راجع •  

a.يتم طبوعة واليت متوسط إنتاجية النسخ امل تعين، واليتتوقعة لعمل خرطوشة الحربقدرة أو املة امل الفرتقدر إىل عمر الخرطوشة امليشري 

 للطباعة ساحة الصور والفاصل الزمينئوية ملا لبيئة التشغيل والنسبة امل. قد يتأثر عدد الصفحات تبًعISO/IEC 19798عيار ا ملتصميمها وفًق
 وتوقف الطابعة عن تقايل باللون الربؤرش عند إضاءة امل الخرطوشة حىت يفوالرسومات والوسائط وحجم الوسائط. قد يتبقى قدر من الحرب

الطباعة.
b.ات قد تكون بعض مؤرشLED22" بصفحة  لوحة التحكمنظرة عامة عىلانظر "ا للدولة أو الطراز (انظر  متاحة تبًع غري..(
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 للطاقةLED/ مصباح سليك الLEDمصباح 

الوصفالحالة

 LED(مصباح 
)سليكال

أزرق

إجازة
 مفعلة. غريسليكتصال الالوظيفة اال•  
 وضع السكون.الطابعة يف•  

ءميض
" بصفحة سلكيةإعداد شبكة الانظر "سلكية (انظر الجهاز متصل بشبكة ال

53..(

وامض
 متصلة بشبكة  ولكن الطابعة غريسليكتصال الالتم تفعيل وظيفة اال•  

سلكية.ال
سلكية.الجهاز متصل بشبكة ال•  

 
)الطاقة(

أبيض
ستعداد. وضع االالطابعة يفءميض

 الطاقة. وضع توفريالجهاز يفوامض



153  | ستلزمات تقرير معلومات املا) يف جًد" (انخفاض مستوى الحربVery Low Toner) أو "" (انخفاض مستوى الحربLow Tonerتعرض رسالة "

) أو " (انخفاض مستوى الحربLow Tonerتعرض رسالة "
"Very Low Tonerتقرير ا) يف جًد" (انخفاض مستوى الحرب 

ستلزماتمعلومات امل

Low Tonerمنخفضة. قد يتباين العمر الفعيل): توضح الطابعة عندما يكون مستوى خرطوشة الحرب (انخفاض مستوى الحرب  
ستبدال وتثبيتها إذا لم تعد جودة الطباعة مقبولة.  اعتبارك أن يكون لديك وحدة بديلة متاحة لالتبقي للخرطوشة. ضع يفامل

ن.ستبدالها اآل بحاجة ال ليسْتخرطوشة الحرب

 عن إنتاج جودة طباعة مقبولة. إلعادة توزيع  تتوقف عملية إعادة توزيع مسحوق الحربتابع الطباعة بواسطة الخرطوشة الحالية حىت
 الخلف حول محورها األفقي. ام وإىل اأمل الخرطوشة برفق إىل من الطابعة وهّز، قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحربمسحوق الحرب
 الطابعة وأغلق الغطاء. يفد إد خال خرطوشة مسحوق الحرب تمثيل رسومي، راجع إرشادات استبدال الخرطوشة. أِعللحصول عىل

Very Low Tonerتبقي  املا. قد يتباين العمر الفعيل منخفض جًد: توضح الطابعة عندما يكون مستوى خرطوشة الحرب
 ستبدال وتثبيتها إذا لم تعد جودة الطباعة مقبولة. خرطوشة الحرب اعتبارك أن يكون لديك وحدة بديلة متاحة لالللخرطوشة. ضع يف

ن ما لم تعد جودة الطباعة مقبولة.ستبدالها اآل بحاجة الليسْت

 HP Embedded Web Serverاضية فرتعدادات اال اإل يفLow Toner مستوى  إىلHP بمجرد وصول خرطوشة مسحوق الحرب
)EWSهذه قد انتهى. خرطوشة الحرب عىل)، يكون ضمان الحماية القيايس 

ستلزمات: حد طباعة الطابعة تقرير معلومات املإىل

 لوحة التحكم. يف .System Setup  < Report  < Supplies Info) >  القائمة(حدد 1

OKاضغط2

 الطباعة.يبدأ الجهاز يف



154  |  رسائل شاشة العرضالتعرف عىل

 رسائل شاشة العرضالتعرف عىل

وضحة أدناه  تواجهه. راجع الجداول املخطاء اليت شاشة عرض لوحة التحكم لبيان حالة الجهاز أو عرض األتظهر الرسائل عىل
ورة.شكلة عند الرضلتتمكن من فهم الرسائل ومعانيها وحل امل

   

 يحتويها الجدول، أعد تشغيل الجهاز ثم حاول إجراء مهمة الطباعة مرة أخرى. إذا استمرت  حالة ظهور رسالة اليف•  
 الخدمة.تصال بأحد مندويبشكلة، فعليك االامل

ندوب الصيانة. الشاشة ملعروضة عىلرجى ذكر محتوى الرسالة املتصال لطلب الصيانة، يُعند اال•  
ا للطراز والخيارات. تظهر بعض الرسائل تبًعقد ال•  
 رقم الخطأ. إىل [رقم الخطأ] يشري•  

 

تعلقة بانحشار الورقالرسائل امل

حةقرتالحلول املعىناملالرسالة

Document jam. 
Remove jam

  يف الذي تم تحميله انحرشصيلستند األامل
ستندات.وحدة التغذية بامل

انحشار الورق انظر "نحشار (راجع قم بإزالة اال
" بصفحة اسحة الضوئية أمام املصيلاأل

145..(

Paper Jam
inside machine

حدث انحشار للورق داخل الجهاز.
الجزء انظر "نحشار (راجع قم بإزالة اال

)..149" بصفحة  من الجهازالداخيل

Paper Jam  in tray
 درج الورق.حدث انحشار للورق يف

إزالة انحشار انظر "نحشار (راجع قم بإزالة اال
)..148" بصفحة الورق

Paper Jam
in exit areaمنطقة الخروج.حدث انحشار للورق يف 

انحشار الورق انظر "نحشار (راجع قم بإزالة اال
اسحة خراج من امل منطقة اإل يفصيلاأل

)..147" بصفحة الضوئية

Paper Empty in tray
 الدرج. يوجد ورق يفال

تحميل انظر " الدرج (قم بتحميل الورق يف
)..37" بصفحة  الدرجالورق يف
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تعلقة بالحربالرسائل امل
حةقرتالحلول املعىناملالرسالة

Install Tonerكيب خرطوشة حربقم برت.لم يتم تركيب خرطوشة حرب.

Error:  #C1-xx11 
Cartridge Prob.

Toner Cart Failureفشل يف"  
"ة خرطوشة الحربحجري

Toner cartridge is not installed قم .
بتثبيتها.

Error:  #C1-xx12 
Cartridge Prob.

Toner Cart Failureفشل يف"  
"ة خرطوشة الحربحجري

تصال بمركز الصيانة.رجى االيُ

toner[لون] Incompatible

 متوافق. غريمسحوق الحرب

توافقة مع خرطوشة  املقم بتثبيت خرطوشة الحرب
HPصلية. األ

 متوافقة. راجع دليل  غريخرطوشة الحرب
ستخدم.امل

ة من لم تتبق سوى كمية صغريLow مستوى حرب
حددة.  الخرطوشة امل يفمسحوق الحرب

 مسحوق aقدر لخرطوشة العمر امل
نتهاء. اال أوشك عىلالحرب

a.ُعيار ا ملطبوعات، ومحددة وفًق متوسط السعة من امل إىل تشريقدرة لها اليتتوقعة أو املدة الزمنية امل املايضفرتقصد بعمر الخرطوشة االي
ISO/IEC 19798 ساحة ئوية مل). قد يتأثر عدد الصفحات ببيئة التشغيل والنسبة امل.128" بصفحة توفرةمستلزمات الطباعة املانظر " (راجع

 عند ظهور رسالة  الخرطوشة حىت يف للطباعة والوسائط ونسبة الصور وحجم الوسائط. قد يتبقى قدر من الحربالصور والفاصل الزمين
replace new cartridge.وتوقف الجهاز عن الطباعة 

ستبدالها. ويمكنك قم بإعداد خرطوشة جديدة ال

ل إعادة توزيع ا من خالزيادة جودة الطباعة مؤقًت
إعادة توزيع مسحوق انظر " (راجع مسحوق الحرب

)..132" بصفحة الحرب

Very Low مستوى الحرب

 وصلت خرطوشة مسحوق الحرب
 ايضفرت نهاية عمرها االحددة إىلامل

.a اتقريًب

 كما هو Continue أو Stopيمكنك اختيار •  
موضح بلوحة التحكم. إذا قمت بتحديد 

Stop تقوم الطابعة بإيقاف عملية الطباعة ،
 زيد من الورق بدون تغيري يمكنك طباعة املوال

، Continueالخرطوشة. إذا قمت بتحديد 
 يمكن  الطباعة، لكن الفستستمر الطابعة يف

 هذه الحالة.ضمان الجودة يف
 عند ظهور استبدل خرطوشة مسحوق الحرب•  

 أفضل جودة هذه الرسالة للحصول عىل
ا بأن استخدام الخرطوشة بعد للطباعة،. علًم

 جودة الطباعة  مشاكل يفذلك قد يؤدي إىل
" بصفحة استبدال خرطوشة الحربانظر "(راجع 

133..(

   

  باستخدام خرطوشة حربHP  تويصال
HPغري ُ

 أصلية مثل إعادة تلك امل
عاد 

ُ
تعبئتها أو امل

 HPمكن لـ  يُعاد تصنيعها. ال
  غريHP ضمان جودة خرطوشة حرب

صلية. لن تكون أعمال الخدمة أو األ
ستخدام زمة كنتيجة الالصيانة الال

صلية مشمولة  األ غريHP خرطوشة حرب
 ضمان الطابعة.يف

 

 وصلت خرطوشة مسحوق الحرب
 لها ايضفرت نهاية عمرها االحددة إىلامل

وسوف يتوقف الجهاز عن a ا.تقريًب
الطباعة.

استبدال انظر " (راجع استبدل خرطوشة الحرب
)..133" بصفحة خرطوشة الحرب
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رتبطة بأسطوانة التصويرالرسائل امل

تعلقة بالدرجالرسائل امل

تعلقة بالشبكةالرسائل امل

حةقرتالحلول املعىناملالرسالة

Prepare new
Imaging unit

ا. لوحدة التصوير قريًبايضفرتسينتهي العمر اال
ستبدالها  وحدة تصوير جديدة التجهزي

استبدال أسطوانة انظر "بالقديمة. (انظر 
).134" بصفحة التصوير

Replace with
new imaging unit

 لوحدة التصوير.ايضفرتسينتهي العمر اال
استبدل وحدة التصوير بوحدة جديدة. 

" استبدال أسطوانة التصويرانظر "(انظر 
).134بصفحة 

حةقرتالحلول املعىناملالرسالة

Tray Paper Mismatch
 يتوافق حجم الورق الذي تقوم بتحميله مع ال

 خصائص الطابعة.حدد يفذلك امل
 الدرج.قم بتحميل ورق صحيح يف

حةقرتالحلول املعىناملالرسالة

Fail connection
to WPS

.WPS تصال عرب االاكينة يففشل امل
انظر  (راجع WPSتحقق من إعدادات 

" بصفحة WPSاستخدام إعدادات "
54..(

Install
wireless NICواجهة الشبكة.توجد مشكلة يف 

 أوقف التشغيل ثم أعد التشغيل. يف
شكلة، اتصل بمركز حالة استمرار امل

الخدمة.

Network Problem: 
IP Conflict

 IPيقوم شخص آخر باستخدام عنوان 
تصال الذي قمت بتعيينه.الخاص بشبكة اال

 ثم أعد تعيينه إذا IPتحقق من عنوان 
طباعة تقرير تكوين انظر "مر (انظر لزم األ
)..50" بصفحة الشبكة

Not found
Wireless network

 الشبكة  الشبكة العثور عىليتعذر عىل
سلكية.الال

 سليكتحقق من حالة جهاز التوجيه الال
 ذلك تهيئته أو نقطة الوصول، بما يف

ضافة أية أجهزة ت الطاقة، باإلواتصاال
 حالة . يفسليكتصال الال االقد تؤثر عىل
تصال بمركز رجى االشكلة، يُاستمرار امل

الخدمة.

Not Correct
Wireless setting

سلكية تمت تهيئة خيارات الشبكة الال•  
مان. صحيح لطريقة األبشكل غري

 خيارات  تم إدخالها يفرور اليتكلمة امل•  
 صحيحة.سلكية غريمان الالاأل

ستخدمة مان امل يدعم طريقة األالجهاز ال•  
 جهاز التوجيه بواسطة نقطة الوصول إىل

.سليكالال
 نقطة الوصول أو جهاز هناك عكل يف•  

.سليكالتوجيه الال

 الجهاز سلكية يفأعد تهيئة الخيارات الال
 أو نقطة الوصول أو جهاز SWSأو 

 بطريقة أمان . يوىصسليكالتوجيه الال
WPA2-PSK/AESحالة استمرار . يف 

تصال بمركز الخدمة.رجى االشكلة، يُامل
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رسائل متنوعة

Not connect
Wireless AP

سلكية  الالAPتصال بـ  االفشل الجهاز يف
).سليك(نقطة الوصول أو جهاز التوجيه الال

 تحقق من حالة نقطة الوصول، بما يف
ضافة ت الطاقة، باإلذلك تهيئتها واتصاال
. سليكتصال الال االأية أجهزة قد تؤثر عىل

تصال رجى االشكلة، يُ حالة استمرار امليف
بمركز الخدمة.

Wi-Fi Direct
is not ready

.Wi-Fi Direct بدء اتصال فشل الجهاز يف
عدادات أعد تمهيد الجهاز لبدء اإل

شكلة،  حالة استمرار املسلكية. يفالال
تصال بمركز الخدمة.رجى االيُ

Wi-Fi Direct
is not connect

.Wi-Fi Direct تصال عرب االفشل الجهاز يف

 ثم Wi-Fi Directة أوقف تشغيل مزي
التشغيل مرة أخرى أو أعد تمهيد الجهاز 

شكلة،  حالة استمرار املحمول. يفأو امل
تصال بمركز الخدمة.رجى االيُ

حةقرتالحلول املعىناملالرسالة

Door Open
Close it

 مكانه. يستقر يفأغلق الغطاء بإحكام حىتلم يتم قفل الغطاء بإحكام.

Door of scanner  is openمكانه. يستقر يفأغلق الغطاء بإحكام حىتاسحة الضوئية بإحكام.لم يتم قفل غطاء امل 

Error[رقم الخطأ] :
Call for Service

 النظام.توجد مشكلة يف
 حالة استمرار أعد تشغيل الطاقة. يف

تصال بمركز الخدمة.رجى االشكلة، يُامل

Error[رقم الخطأ] :
Door open/close

 صحيحة، أو وحدة التصوير مركبة بطريقة غري
 مغلق بإحكام.الغطاء غري

أعد تركيب وحدة التصوير للتأكد من أنها 
مركبة بطريقة صحيحة. أغلق الغطاء 

 مكانه. يستقر يفبإحكام حىت

Error[رقم الخطأ] :
Turn off then onالجهاز. يمكن التحكم يفال 

أعد تمهيد النظام، ثم أعد إجراء مهمة 
 حالة استمرار الطباعة مرة أخرى. يف

تصال بمركز الخدمة.رجى االشكلة، يُامل

ID Control Fail
Check CTD Sensor

.CTD مستشعر توجد مشكلة يف
 حالة استمرار أعد تشغيل الطاقة. يف

تصال بمركز الخدمة.رجى االشكلة، يُامل

Output bin Full
Remove paper

. أو جهاز طبوعات ممتئلدرج استقبال امل
سفل. متجه ألستشعار غرياال

أخرج الورق من صينية استقبال 
طبوعات؛ لتستأنف الطابعة مهام امل

ستشعار الطباعة. أو تأكد من أن جهاز اال
شكلة،  حالة استمرار املسفل. يفمتجه أل

اتصل بمركز الخدمة.

Prepare
Fuser Soon

ا.صهر قريًب لوحدة املايضفرتسينتهي العمر اال
صهر بأخرى جديدة. اتصل استبدل وحدة امل

 الصيانة.بمندويب

Prepare new
Transfer belt

ا. النقل قريًب لسريايضفرتسينتهي العمر اال
 جديد. اتصل  نقل بسرياستبدل سري

 الصيانة.بمندويب

حةقرتالحلول املعىناملالرسالة



158  |  رسائل شاشة العرضالتعرف عىل

Prepare new
transfer roller

ا. النقل قريًب لسريايضفرتسينتهي العمر اال
 جديد. اتصل  نقل بسرياستبدل سري

 الصيانة.بمندويب

Replace new
Fuser unit

صهر. لوحدة املايضفرتسينتهي العمر اال
صهر بوحدة جديدة. استبدل وحدة امل
 الصيانة.اتصل بمندويب

Replace newTransfer 
belt

 النقل. لسريايضفرتانتهى العمر اال
 جديد. اتصل  نقل بسرياستبدل سري

 الصيانة.بمندويب

Replace new
transfer roller

 النقل. لسريايضفرتانتهى العمر اال
 جديد. اتصل  نقل بسرياستبدل سري

 الصيانة.بمندويب

Replace/Install Waste 
Toner Tank

 ة عمر حاوية مسحوق الحربانتهت فرت
ستهلك وستتوقف الطابعة عن الطباعة امل

  مستهلك جديدة يف يتم وضع حاوية حربحىت
الطابعة.

 استبدل وحدة حاوية مسحوق الحرب
.HP من بوحدة حاوية مسحوق الحرب

Scanner Locked
اسحة الضوئية. املتم تأمني

 حالة استمرار أعد تشغيل الطاقة. يف
تصال بمركز الخدمة.رجى االشكلة، يُامل

Scan Unit Open
or Exit JAMسح الضويئلم يتم إقفال باب وحدة امل 

 منطقة بإحكام أو حدث انحشار للورق يف
اسحة الضوئية.امل

انحشار انظر "نحشار (راجع قم بإزالة اال•  
" اسحة الضوئية أمام املصيلالورق األ
)..145بصفحة 

  يستقر يفأغلق الغطاء بإحكام حىت•  
مكانه.

Transfer Belt Errorالنقل. سري يمكن التحكم يفال 
أعد تمهيد النظام، ثم أعد إجراء مهمة 

 حالة استمرار الطباعة مرة أخرى. يف
تصال بمركز الخدمة.رجى االشكلة، يُامل

حةقرتالحلول املعىناملالرسالة
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ت التغذية بالورقمشكال

حةقرتالحلول املالحالة

قم بإزالة انحشار الورق.انحشار الورق أثناء الطباعة.

التصاق الورق ببعضه البعض.

 الدرج. لسعة الورق يفقىصتحقق من مدى وجود الحد األ•  
تأكد من أنك تستخدم النوع الصحيح من الورق.•  
قم بإخراج الورق من الدرج وثنيه وتحريكه بصورة مروحية.•  
 التصاق بعض الورق ببعضه البعض.قد تتسبب ظروف الرطوبة يف•  

تتعذر تغذية الجهاز بالعديد من 
وراق.األ

ربما تكون هناك أنواع ورق مختلفة تم تحميلها بالدرج. قم بتحميل ورق من نفس النوع 
والحجم والوزن فقط.

 تتم تغذية الجهاز بالورق.ال

قم بإزالة أية عوائق موجودة داخل الجهاز.•  
لم يتم تحميل الورق بشكل صحيح. قم بإخراج الورق من الدرج، ثم أعد تحميله •  

بطريقة صحيحة.
 الدرج. قم بإزالة الورق الزائد من الدرج.ا من الورق يفيوجد كم زائد جًد•  
 يتطلبها الجهاز دون واصفات اليتالورق سميك للغاية. استخدم الورق الذي يطابق امل•  

ه.غري

ا.ما زال الورق محشوًر

 الدرج. قم بإزالة الورق الزائد من الدرج.ا من الورق يفيوجد كم زائد جًد•  
 واصفات اليت مناسب من الورق. استخدم الورق الذي يطابق امليتم استخدام نوع غري•  

ه.يتطلبها الجهاز دون غري
مامي وقم بإزالة أية هناك احتمال لوجود بقايا ورق ممزق داخل الجهاز. افتح الغطاء األ•  

بقايا ورق ممزق.
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ت توصيل الطاقة والكبلمشكال

تصال بمركز الخدمة.رجى االشكلة، يُ حالة استمرار املأعد تشغيل الطاقة. يف

حةقرتالحلول املالحالة

 يستقبل طاقة،الجهاز ال
 الكمبيوتر والجهاز أو أن كبل التوصيل بني

 موصل بشكل سليم.غري

.مداد بالكهرباء أوالًقم بتوصيل الجهاز بمصدر اإل. 1
اكينة. الجزء الخلفي من امل أو كابل الشبكة يفUSBتحقق من كابل . 2
اكينة، وأعد  الجزء الخلفي من امل أو كابل الشبكة يفUSBافصل كابل . 3

توصيله.
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خرىت األشكالحل امل

ت الطباعةمشكال

حةقرتالحلول املحتملالسبب املالحالة

 يقوم الجهاز ال
بالطباعة.

. إذا كان مداد بالكهرباء أوالًقم بتوصيل الجهاز بمصدر اإل يستقبل طاقة.الجهاز ال

 لوحة التحكم، فاضغط ) يفالطاقة (الجهاز يتضمن زر 
.هيلع

لم يتم تحديد الجهاز كجهاز 
.ايضافرت

.Windows نظام  يفايضفرت أنه الجهاز االحدد الجهاز عىل

:افحص الجهاز للتحقق مما ييل
 مغلق. أغلق الغطاء.الغطاء غري•  
)..148" بصفحة إزالة انحشار الورقانظر "حدوث انحشار للورق. قم بإزالة انحشار الورق (انظر •  
)..37" بصفحة  الدرجتحميل الورق يفانظر "عدم تحميل الورق. قم بتحميل الورق (انظر •  
استبدال انظر " (انظر كيب خرطوشة مسحوق الحرب. قم برتعدم تركيب خرطوشة مسحوق الحرب•  

)..133" بصفحة خرطوشة الحرب
استبدال خرطوشة انظر " (انظر غلفة من خرطوشة مسحوق الحرب واألتأكد من إزالة الغطاء الوايق•  

)..133" بصفحة الحرب
 النظام، اتصل بمندوب الصيانة. حالة حدوث خطأ يفيف

 الكمبيوتر كبل التوصيل بني
 متصل بشكل سليم.والجهاز غري

نظر املانظر "قم بفصل كبل الجهاز ثم أعد توصيله (انظر 
)..21" بصفحة الخلفي

  كبل التوصيل بنييوجد عيب يف
الكمبيوتر والجهاز.

إذا أمكن، قم بتوصيل الكبل بجهاز كمبيوتر آخر يعمل بشكل 
ل هذا الجهاز. كما جيد وقم بإجراء مهمة طباعة من خال

ا تجربة استخدام كبل جهاز مختلف.يمكنك أيًض

 Windows نظام التشغيل تحقق من إعدادات الطابعة يف صحيح.نفذ غريإعداد امل
 حالة نفذ الصحيح. ويف املللتأكد من إرسال مهمة الطباعة إىل

 من منفذ بالكمبيوتر، تأكد من أن الجهاز متصل وجود أكرث
نفذ الصحيح.بامل
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 يقوم الجهاز ال
بالطباعة.

هناك احتمال أن يكون الجهاز قد 
 صحيح.تم تكوينه بشكل غري

 للتأكد من صحة كافة إعدادات ت الطباعةتفضيالتحقق من 
الطباعة.

ربما يكون قد تم تثبيت برنامج 
 تشغيل الطابعة بطريقة غري

صحيحة.
ثم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الجهاز ثم أعد تثبيته.

يوجد خلل وظيفي بالجهاز.
عرفة ما إذا  لوحة التحكم ملعروضة عىلافحص الرسالة امل
  النظام. اتصل بأحد فين خطأ يف إىلشريكانت الطابعة تُ

الصيانة.

 مما ستند أكربقد يكون حجم امل
 تكفي مساحة ينبغي بحيث ال
 تاحة عىلالقرص الثابت امل

 مهمة الكمبيوتر للوصول إىل
الطباعة.

 القرص الثابت ثم محاولة ساحة عىلزيد من امل امليلزم توفري
ستند مرة أخرى.طباعة امل

.طبوعات ممتئلدرج استقبال امل
ستأنف طبوعات، تُبمجرد إخراج الورق من صينية استقبال امل

الطباعة.

يختار الجهاز مواد 
طباعة من مصدر ورق 

ئم. مالغري

قد يكون خيار الورق الذي تم 
  غريت الطباعةتفضيال تحديده يف

صحيح.

مجية، يمكن تحديد مصدر بالنسبة للعديد من التطبيقات الرب
 ت الطباعةتفضيال ضمن الورقمة التبويب الورق أسفل عال

). حدد .70" بصفحة ت الطباعةفتح تفضيالانظر "(انظر 
مصدر الورق الصحيح. انظر شاشة التعليمات الخاصة 

" استخدام التعليماتانظر "نامج تشغيل الطابعة (انظر برب
)..72بصفحة 

تتم أحد مهام الطباعة 
ببطء شديد.

قد تكون مهمة الطباعة هذه 
ا.معقدة جًد

قم بتقليل درجة تعقيد الصفحة، أو حاول ضبط إعدادات 
جودة الطباعة.

نصف الصفحة فارغ.

 قد يكون إعداد اتجاه الصفحة غري
صحيح.

 التطبيق الذي تستخدمه (انظر  اتجاه الصفحة يفقم بتغيري
). انظر شاشة .70" بصفحة ت الطباعةفتح تفضيالانظر "

انظر نامج تشغيل الطابعة (انظر التعليمات الخاصة برب
)..72" بصفحة استخدام التعليمات"

وجود مع  يتطابق حجم الورق املال
إعدادات حجم الورق.

 إعدادات برنامج تشغيل الطابعة تأكد أن حجم الورق يف
 الدرج. أو تأكد أن حجم الورق وجود يفمطابق لحجم الورق امل

 إعدادات برنامج تشغيل الطابعة يطابق الورق حدد يفامل
مجي الذي تستخدمه (انظر  إعدادات التطبيق الربحدد يفامل

)..70" بصفحة ت الطباعةفتح تفضيالانظر "

يقوم الجهاز بالطباعة، 
ولكن توجد أخطاء 

 بالنص أو أن النص غري
مفهوم أو ناقص.

 محكم التثبيت أو كبل الجهاز غري
به عيب.

قم بفصل كبل الجهاز وإعادة توصيله. حاول إجراء مهمة 
طباعة سبق لك إنجازها بنجاح. إذا أمكن ذلك، فقم بتثبيت 

ا، وحاول إجراء  كمبيوتر آخر تعرف أنه يعمل جيًدكبل الجهاز يف
ا، قم بتجربة كبل جديد للجهاز.مهمة طباعة. وأخًري

 تم تحديد برنامج تشغيل غري
صحيح للطابعة.

 التطبيق الذي تستخدمه تحقق من قائمة تحديد الطابعة يف
للتأكد من تحديد الجهاز.

هام من تطبيق آخر.حاول طباعة إحدى املنامج به خلل.تطبيق الرب

أداء نظام التشغيل به خلل.
 ثم أعد تشغيل الكمبيوتر. Windowsقم بالخروج من نظام 

أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

حةقرتالحلول املحتملالسبب املالحالة
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تتم طباعة الصفحات 
ولكنها تخرج فارغة.

يوجد عيب بخرطوشة مسحوق 
 منها. أو نفد مسحوق الحربالحرب

مر، قم باستبدال خرطوشة  إذا لزم األأعد توزيع الحرب
مر. إذا لزم األمسحوق الحرب

..132" بصفحة إعادة توزيع مسحوق الحربانظر "راجع •  
..133" بصفحة استبدال خرطوشة الحربانظر "راجع •  

 يحتمل وجود صفحات فارغة يف
لف.امل

لف. املتحقق من عدم وجود صفحات فارغة يف

 بعض يحتمل وجود خلل يف
جزاء مثل وحدة التحكم أو األ

اللوحة.
 الصيانة.اتصل بأحد فين

 يقوم الجهاز بطباعة ال
 بصورة PDFملفات 

صحيحة، حيث تكون 
بعض أجزاء الرسومات 
أو النصوص أو الرسوم 

التوضيحية مفقودة.

 PDF ملف يوجد تعارض بني
.Acrobatومنتجات 

 نجاح عملية الطباعة.  كصورة يفPDFقد تساعد طباعة ملف 
  من خيارات الطباعة يفالطباعة كصورةقم بتشغيل 

Acrobat.

   

ستستغرق الطباعة مدة أطول عند طباعة ملف 
PDFشكل صورة. عىل 

 

 تتم طباعة الصور ال
الفوتوغرافية بجودة 

 عالية. الصور غري
واضحة.

دقة الصورة الفوتوغرافية 
ا.منخفضة جًد

قم بتقليل حجم الصورة الفوتوغرافية. إذا قمت بزيادة حجم 
نامج التطبيقي، فسوف تقل  الربالصورة الفوتوغرافية يف

الدقة.

قبل إجراء الطباعة، 
ينبعث دخان من الجهاز 
من جانب درج استقبال 

طبوعات.امل

قد يتسبب استخدام الورق الرطب 
 ظهور الدخان أثناء الطباعة.يف

 الطباعة.ستمرار يفهذه ليست مشكلة، ما عليك سوى اال

 تستطيع الطابعة ال
طباعة ورق بحجم 

، مثل ورق طباعة معني
الفواتري

حجم الورق وإعداد حجم الورق 
. متطابقنيغري

مة  عال يفتخصيص  حجم الورق الصحيح يفقم بتعيني
فتح انظر " (انظر ت الطباعةتفضيال  يفالورقالتبويب 
)..70" بصفحة ت الطباعةتفضيال

طبوعة ورقة الفاتورة امل
مجعدة.

 متوافق.إعداد نوع الورق غري

 خيار الطابعة ثم حاول الطباعة مرة أخرى. انتقل قم بتغيري
مة  وانقر فوق عالت الطباعة"ت الطباعةتفضيالتفضيال إىل

 Heavy  واضبط نوع الورق عىل "الورق"Paperالتبويب 
90-120g(ثقيل)  ت الطباعةفتح تفضيالانظر " (انظر "

)..70بصفحة 

حةقرتالحلول املحتملالسبب املالحالة
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ت جودة الطباعةمشكال
 لحل حظ انخفاض جودة الطباعة. انظر الجدول التايل صحيح، قد تال حالة اتساخ الجهاز من الداخل أو تحميل الورق بشكل غرييف
شكلة.امل

حةقرتالحلول املالحالة

الطباعة باهتة أو خفيفة

مداد  انخفاض معدل اإل حالة ظهور خط عمودي أو مساحة باهتة بالصفحة، يدل ذلك عىليف•  
استبدال خرطوشة انظر " جديدة (انظر كيب خرطوشة مسحوق حرب. قم برتبمسحوق الحرب

)..133" بصفحة الحرب
  الصفحة بالرغم من وجود إمداد كايفإذا استمر ظهور خطوط رأسية بيضاء أو مساحة باهتة عىل•  

نظرة انظر " مرات (انظر 4 ~ 3مامي  الجهاز، فقم بفتح وغلق الباب األ يفمن مسحوق الحرب
)..18" بصفحة  الجهازعامة عىل

ا أو شديد ا جًد رطًبطلوبة للورق، فقد يكون مثالًا للمواصفات امل يكون الورق مطابًققد ال•  
الخشونة.

 قيمة منخفضة  أن إعداد دقة الطباعة مضبوط عىلإذا كانت الصفحة بأكملها باهتة، فهذا يعين•  
 قيد التشغيل. قم بضبط دقة الطباعة وأوقف تشغيل  مسحوق الحربا، أو أن وضع توفريجًد

. انظر شاشة دليل برنامج تشغيل الطابعة. مسحوق الحربوضع توفري
  ذلك إىلتعلقة بظهور الطباعة باهتة أو ظهور البقع، قد يشريعند ظهور مجموعة من العيوب امل•  

تنظيف انظر ". قم بتنظيف جهازك من الداخل (انظر الحاجة لتنظيف خرطوشة مسحوق الحرب
)..139" بصفحة الجهاز

ا. قم بتنظيف جهازك وجودة داخل الجهاز متسًخ) املLSUر (سح باللزيقد يكون سطح وحدة امل•  
شكلة بعد هذه  حالة عدم حل امل). يف.139" بصفحة تنظيف الجهازانظر "من الداخل (انظر 

 الصيانة.الخطوات، اتصل بأحد مندويب

تتم طباعة النصف 
العلوي من الورقة بدرجة 

 الورقةافتح مقارنة ببايق
ا بهذا النوع من الورق. جيًد يلتصق مسحوق الحربقد ال

، وانقر فوق ت الطباعةتفضيال  خيار الطابعة ثم حاول الطباعة مرة أخرى. انتقل إىلقم بتغيري•  
ت فتح تفضيالانظر " (انظر معاد تدويره ، وقم بضبط نوع الورق عىلالورقمة التبويب عال

)..70" بصفحة الطباعة

ا أو شديد الخشونة.ا جًد رطًبا للمواصفات، فقد يكون مثالً يكون الورق مطابًققد ال•  ظهور بقع حرب
" تنظيف الجهازانظر "قد تكون بكرة النقل متسخة. قم بتنظيف جهازك من الداخل (انظر •  

)..139بصفحة 
" تنظيف الجهازانظر "تصال بمندوب الخدمة (انظر قد يحتاج مسار الورق للتنظيف. يرجى اال•  

)..139بصفحة 
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ظهور بقع باهتة

 منتظم: الصفحة بشكل غري عىل حالة ظهور مناطق باهتة مستديرة عادًةيف
قد تكون إحدى الصفحات تالفة. حاول إعادة مهمة الطباعة.•  
 بقع رطبة. حاول استخدام نوع  الورق متفاوت، أو يحتوي سطح الورقة عىلمستوى الرطوبة يف•  

آخر من الورق.
 تقبل  وجود مناطق من الورق الرزمة الورق من نوع رديء. قد تتسبب عمليات التصنيع يف•  

. حاول استخدام نوع أو ماركة أخرى من الورق.مسحوق الحرب
، وانقر فوق ت الطباعةتفضيال  خيار الطابعة ثم حاول الطباعة مرة أخرى. انتقل إىلقم بتغيري•  

Paper"النوع عىل ثم قم بتعيني "ورق  Heavy 90-120g"فتح انظر " (انظر  "ثقيل
)..70" بصفحة ت الطباعةتفضيال

 الصيانة.شكلة بعد هذه الخطوات، اتصل بأحد مندويب حالة عدم حل امليف

 الصفحة: حالة ظهور بقع بيضاء عىليفظهور بقع بيضاء
كونات الداخلية للجهاز، مما وساخ من الورق داخل امل من األالورق خشن للغاية ويسقط الكثري•  

" تنظيف الجهازانظر "تساخ بكرة النقل. قم بتنظيف جهازك من الداخل (انظر قد يؤدي ال
)..139بصفحة 

" تنظيف الجهازانظر "قد يحتاج مسار الورق للتنظيف. قم بتنظيف جهازك من الداخل (انظر •  
)..139بصفحة 

 الصيانة.شكلة بعد هذه الخطوات، اتصل بأحد مندويب حالة عدم حل امليف

 الصفحة: حالة ظهور خطوط رأسية سوداء يفيفظهور خطوط رأسية
سطوانة) داخل الجهاز. قم بإزالة وحدة التصوير ربما تم خدش سطح وحدة التصوير (جزء األ•  

وتركيب أخرى جديدة.
 الصفحة: حالة ظهور خطوط رأسية بيضاء يفيف
ا. قم بتنظيف جهازك وجودة داخل الجهاز متسًخ) املLSUر (سح باللزيقد يكون سطح وحدة امل•  

شكلة بعد هذه  حالة عدم حل امل). يف.139" بصفحة تنظيف الجهازانظر "من الداخل (انظر 
 الصيانة.الخطوات، اتصل بأحد مندويب

الخلفية السوداء أو 
 مقبولة:إذا أصبحت نسبة تظليل الخلفية غريلونةامل

ا. ورق أخف وزنً الورق إىلقم بتغيري•  
رتفع تحقق من الظروف البيئية: فقد تتسبب الظروف شديدة الجفاف أو مستوى الرطوبة امل•  

 الخلفية.ل يف زيادة كم الظال%) يف80 من (رطوبة نسبية أعىل
قم بإزالة وحدة التصوير القديمة وتركيب أخرى جديدة.•  
)..132" بصفحة إعادة توزيع مسحوق الحربانظر " بالكامل (انظر أعد توزيع مسحوق الحرب•  

)..139" بصفحة تنظيف الجهازانظر "قم بتنظيف الجهاز من الداخل (انظر •  ظهور بقع مسحوق حرب
تحقق من نوع الورق وجودته.•  
قم بإزالة وحدة التصوير وتركيب أخرى جديدة.•  

حةقرتالحلول املالحالة
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 عيوب عمودية متكررة
ات منتظمة: فرتطبوع من الصفحة عىل الجانب املمات عىل حالة تكرار ظهور العاليف
 تواجهها، فعليك بإزالة وحدة شكلة اليتقد تكون وحدة التصوير تالفة. فإذا استمرت نفس امل•  

التصوير وتركيب أخرى جديدة.
 ظهر الورقة،  حالة حدوث عيوب عىل بعض أجزاء الجهاز. يف عىليحتمل وجود مسحوق حرب•  

شكلة من تلقاء نفسها بعد طباعة بضع صفحات.رجح أن تختفي املفمن امل
 الصيانة.صهر تالفة. اتصل بأحد فينقد تكون مجموعة امل•  

 الخلفية عىلتناثر الحرب
طبوعة. الصفحة امل عىلوزعة بشكل عشوايئ امل الخلفية من جزيئات الحرب عىلينتج تناثر الحرب

 نسبة عالية من الرطوبة. حاول الطباعة باستخدام مجموعة أخرى من قد يحتوي الورق عىل•  
ب الورق بنسبة زائدة من الرطوبة. يترش الورة حىت عند الرض تفتح رزم الورق إالالورق. ال

طبوعة بأكملها، فاضبط دقة  الخلفية يغطي منطقة سطح الصفحة املتناثر يف املإذا كان الحرب•  
ت فتح تفضيالانظر " (انظر ت الطباعةتفضيال نامج التطبيقي أو يفل الربالطباعة من خال

 حالة اختيار ثال: يف سبيل امل). تأكد من اختيار نوع الورق الصحيح. عىل.70" بصفحة الطباعة
ستخدم بالفعل هو ورق عادي، فيمكن أن يحدث شحن زائد مما ورق سميك، لكن الورق امل

 جودة الورق هذه. مشكلة يفيؤدي إىل
انظر  (انظر  أوال جديدة، فأعد توزيع مسحوق الحربإذا كنت تستخدم خرطوشة مسحوق حرب•  

)..132" بصفحة إعادة توزيع مسحوق الحرب"

كز جزئيات مسحوق ترت
حرف  حول األالحرب

العريضة، أو الصور
ا بهذا النوع من الورق. جيًد يلتصق مسحوق الحربقد ال

، وانقر فوق ت الطباعةتفضيال  خيار الطابعة ثم حاول الطباعة مرة أخرى. انتقل إىلقم بتغيري•  
ت فتح تفضيالانظر " (انظر معاد تدويره ، وقم بضبط نوع الورق عىلالورقمة التبويب عال

)..70" بصفحة الطباعة
 حالة اختيار ورق سميك، لكن الورق ثال: يف سبيل املتأكد من اختيار نوع الورق الصحيح. عىل•  

 جودة  مشكلة يفستخدم بالفعل هو ورق عادي، فيمكن أن يحدث شحن زائد مما يؤدي إىلامل
الورق هذه.

ب  بدرجة زائدة. جر حالة تشوه الحروف وظهورها كصور مجوفة، قد يكون الورق مصقوالًيف•  حروف مشوهة
استخدام نوع مختلف من الورق.

تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح.•  ميل الصفحات
تحقق من نوع الورق وجودته.•  
 رزمة الورق. مما ينبغي عىلتأكد من عدم تضييق موجهات الورق أو توسيعها أكرث•  

حةقرتالحلول املالحالة
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تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح.•   أو تموج الورقتثين
 تجعد الورق.تحقق من نوع الورق وجودته. يمكن أن تتسبب الحرارة والرطوبة العاليتان يف•  
 الدرج. يف°180  تدوير الورق بزاوية  الدرج. جرب أيضاًقم بقلب رزمة الورق يف•  

تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح.•  ظهور تعاريج أو تجعدات
تحقق من نوع الورق وجودته.•  
 الدرج. يف°180  تدوير الورق بزاوية  الدرج. جرب أيضاًقم بقلب رزمة الورق يف•  

اتساخ الجانب الخلفي 
للمطبوعات

انظر . قم بتنظيف الجهاز من الداخل (انظر سحوق الحربب ملتحقق مما إذا كان هناك ترس•  
)..139" بصفحة تنظيف الجهاز"

صفحات سوداء أو ألوان 
خالصة

 صحيح. قم بإخراج وحدة التصوير، ثم أعد تركيبها.ربما تم تركيب وحدة التصوير بشكل غري•  
قد تكون وحدة التصوير معيبة. قم بإزالة وحدة التصوير وتركيب أخرى جديدة.•  
 الصيانة.ح. اتصل بأحد فينصالقد يكون الجهاز بحاجة لإل•  

)..139" بصفحة تنظيف الجهازانظر "قم بتنظيف الجهاز من الداخل (انظر •  تناثر مسحوق الحرب
تحقق من نوع الورق وجودته.•  
" استبدال خرطوشة الحربانظر "كيب وحدة أخرى جديدة (انظر أخرج وحدة التصوير، ثم قم برت•  

)..133بصفحة 
 الصيانة.ح. اتصل بأحد فينصالحتمل أن يكون الجهاز بحاجة لإلشكلة، من امل حالة استمرار امليف

حةقرتالحلول املالحالة
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ت النسخمشكال

 الحروفتوجد فراغات يف

 ينبغي أن تكون سوداء يحدث تآكل الحروف عند ظهور مناطق بيضاء داخل أجزاء الحروف اليت
مصمتة:

 الصحيح للورق. قم بإخراج الورق وقلبه. الوجه غريحتمل أنك تقوم بالطباعة عىلمن امل•  
طلوبة. متوافق مع مواصفات الورق املستخدم غريقد يكون نوع الورق امل•  

ظهور خطوط أفقية

 حالة ظهور خطوط أفقية سوداء أو بقع:يف
ربما لم يتم تركيب وحدة التصوير بشكل صحيح. قم بإخراج وحدة التصوير، ثم أعد تركيبها.•  
قد تكون وحدة التصوير معيبة. قم بإزالة وحدة التصوير وتركيب أخرى جديدة.•  
 الصيانة.ح. اتصل بأحد فينصالحتمل أن يكون الجهاز بحاجة لإلشكلة، من امل حالة استمرار امليف

التفاف الورق
 الجهاز:طبوع أو عدم تغذيته يف حالة تجعد الورق امليف
 الدرج. يف°180  تدوير الورق بزاوية  الدرج. جرب أيضاًقم بقلب رزمة الورق يف•  
، وانقر ت الطباعةتفضيال  خيار الورق بالطابعة ثم حاول الطباعة مرة أخرى. انتقل إىلقم بتغيري•  

فتح انظر " (انظر  "خفيف"Light 60-69g  النوع عىل، ثم قم بتعيني "ورق"Paperفوق
)..70" بصفحة ت الطباعةتفضيال

تظهر صورة مجهولة •  
 عدة بصفة متكررة عىل

ورقات
تناثر مسحوق الحرب•  
تحدث طباعة خفيفة أو •  

تلوث

 رتفاع العايل، وقد يؤثر هذا اال قدم) أو أكرث3281 ( مرت1000 ارتفاع قد يتم استخدام الجهاز عىل
 ثال. قم بتغيري سبيل امل أو تظهر الصور باهتة عىل جودة الطباعة، فربما يتناثر مسحوق الحربعىل

)..35" بصفحة رتفاعضبط االانظر "رتفاع لجهازك (انظر إعداد اال

حةقرتالحلول املالحالة

سخ فاتحة للغاية أو داكنة الُن
للغاية.

 تغيريانظر " خاصية النسخ لتفتيح خلفيات النسخ أو إعتامها (انظر عتام يفقم بضبط اإل
)..82" بصفحة عدادات الخاصة بكل نسخةاإل

ظهور تلطيخ أو خطوط أو 
سخ. الُنمات أو بقع عىلعال

 خاصية النسخ عتام يفصلية، قم بضبط اإل النسخة األإذا كانت تلك العيوب موجودة عىل•  

سخ.لتفتيح خلفيات الُن
"  Adjust Bkgdانظر " يقوم بإزالة لون الخلفية (انظر copy setup ضبط الخلفية يف•  

)..114بصفحة 
انظر  (انظر سح الضويئ، فقم بتنظيف وحدة املصيلستند األ امل حالة عدم وجود عيوب يفيف•  

)..141" بصفحة اسح الضويئتنظيف امل"

حةقرتالحلول املالحالة
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سح الضويئت املمشكال

صورة النسخة مائلة.
حاذاة.وجه امل محاذي ملصيلستند األتأكد من أن امل•  
" تنظيف الجهازانظر "قد تكون بكرة النقل متسخة. قم بتنظيف جهازك من الداخل (انظر •  

)..139بصفحة 

سخ فارغة.ظهور نُ
 وحدة  يفعىلاسحة الضوئية أو متجه أل زجاج املسفل عىل متجه ألصيلستند األتأكد أن امل
ستندات.التغذية بامل

 الصيانة.شكلة بعد هذه الخطوات، اتصل بأحد مندويب حالة عدم حل امليف

يتم مسح الصورة من 
طبوعة بسهولة.النسخة امل

 الدرج بورق من رزمة جديدة.وجود يفاستبدل الورق امل•  
ات طويلة. الطابعة لفرتك الورق يف ترت ترتفع فيها نسبة الرطوبة، الناطق اليت امليف•  

ت انحشار تكرار حدوث حاال
الورق.

 الدرج بكمية جديدة من وجود يف الدرج. استبدل الورق املقم بتهوية الورق، ثم اقلبها يف•  
مر. لزم األالورق. افحص/اضبط موجهي الورق، مىت

" بصفحة مواصفات وسائط الطباعةانظر " (انظر تأكد من أن الورق له نوع وحجم مناسبني•  
177..(

 الطابعة بعد إزالة انحشار الورق.تبقية يفافحص ورق النسخ أو قطع ورق النسخ امل•  

تنتج خرطوشة مسحوق 
توقع ا أقل من املسًخ نُالحرب

 قبل أن ينفد مسحوق الحرب
منها.

 صور أو أشكال مصمتة أو خطوط غليظة. فقد تكون صلية عىلستندات األقد تحتوي امل•  
ستندات ها من املات إخبارية أو كتب أو غري عبارة عن نماذج أو نرشصلية مثالًستندات األامل

. من الحرب تستهلك كمية أكرباليت
سخ.ا أثناء طباعة الُنرك مفتوًحستندات قد تُحتمل أن يكون غطاء امليُ•  
أوقف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.•  

حةقرتالحلول املالحالة

 تعمل.اسحة الضوئية الامل

 سفل عىلا بحيث يكون وجهه ألراد مسحه ضوئًي املصيلستند األتأكد من وضع امل•  
انظر ستندات (انظر  وحدة التغذية بامل يفعىلاسحة الضوئية، أو يكون وجهه ألزجاج امل

)..46" بصفحة صليةستندات األتحميل امل"
ب ا. جّرستند الذي تريد مسحه ضوئًي الذاكرة لتخزين امل تتوافر مساحة كافية يفقد ال•  

اسحة الضوئية تعمل. حاول سبق للتأكد من أن امل املسح الضويئاستخدام وظيفة امل
.سح الضويئتخفيض معدل دقة امل

تأكد من توصيل كبل طابعة الجهاز بشكل صحيح.•  
 كابل طابعة الجهاز. استبدل كبل الطابعة بآخر من نوع تأكد من عدم وجود عيب يف•  

مر، استبدل كبل الطابعة.يشتهر بجودته العالية. إذا لزم األ
 اسحة الضوئية بشكل صحيح. تحقق من إعداد الشاشة يفتحقق من تكوين امل•  

 أو التطبيق الذي تريد استخدامه للتأكد من إرسال مهمة HP MFP Scanتطبيق 
).USB001الطباعة للمنفذ الصحيح، (مثل 

 سح الضويئتقوم الوحدة بإجراء امل
بشكل بطيء للغاية.

سح  هذه الحالة، قم بإجراء املستلمة. ويفتحقق من قيام الطابعة بطباعة البيانات امل•  
ستلمة. للمستند بعد طباعة البيانات املالضويئ

 للرسومات بشكل أبطأ من مسح النصوص.سح الضويئيتم امل•  

حةقرتالحلول املالحالة
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ت الفاكسمشكال

 شاشة تظهر الرسائل التالية عىل
الكمبيوتر:

 وضع  يمكن ضبط الجهاز عىلال•  
H/Wطلوب. امل

ستخدام بواسطة نفذ قيد االامل•  
برنامج آخر.

نفذ معطل.امل•  
م اسحة الضوئية مشغولة باستالامل•  

البيانات أو طباعتها. بعد إتمام 
 أخرى.همة الحالية، حاول مرًةامل

 صالحمعامل غري•  
سح الضويئتعذر إجراء امل•  

همة، جرب تنفيذ قد تكون هناك مهمة طباعة أو نسخ جار القيام بها. عند إتمام تلك امل•  
همة الخاصة بك مرة أخرى.امل

حاولة.ا. أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر، ثم أعد املستخدام حالًيحدد قيد االنفذ املامل•  
 صحيح، أو ربما تم إيقاف تشغيل ربما تم توصيل كبل طابعة الجهاز بشكل غري•  

الجهاز.
اسحة الضوئية، أو أن بيئة التشغيل لم يتم إعدادها لم يتم تركيب برنامج تشغيل امل•  

بشكل سليم.
 وضع التشغيل، ثم أعد تأكد من أن الطابعة متصلة بشكل سليم، ومن أنه يف•  

تشغيل الكمبيوتر.
 التيار. بشكل سليم، أو يكون هناك انقطاع يف يكون كبل الطابعة متصالًيحتمل أال•  

حةقرتالحلول املالحالة

 تظهر أية رسائل  يعمل والالجهاز ال
 زرار ال شاشة العرض أو أن األعىل

تعمل.

 أخرى.افصل كبل الطاقة، وأعد توصيله مرًة•  
. مأخذ التيار الكهربايئ يفتأكد من وجود تيار كهربايئ•  
وتأكد من تشغيل الجهاز.•  

 توجد نغمة اتصال.ال
" بصفحة نظر الخلفياملانظر "تأكد من أن خط الهاتف متصل بشكل صحيح (انظر •  

21..(
 هاتف آخر.وجود بالحائط يعمل وذلك بتوصيله يفتأكد أن مقبس الهاتف امل•  

 الذاكرة خزنة يفرقام امل يتم طلب األال
بشكل صحيح.

 الذاكرة بشكل صحيح. للتحقق من ذلك، قم بطباعة قائمة رقام يفتأكد من تخزين األ
 العناوين.دفرت

.صيلستند األتعذر تغذية الطابعة بامل

ستند تأكد من عدم تجعد الورق وإدخاله بالشكل الصحيح. تأكد أن حجم امل•  
 سميك أو رفيع للغاية. هو الحجم الصحيح، وأنه غريصيلاأل

ستندات.تأكد من إحكام غلق غطاء وحدة التغذية بامل•  
 ستندات بحاجة إىلطاطية لوحدة التغذية باملمكن أن تكون الوسادة املمن امل•  

زمة تاحة والالقطع الغيار املانظر "تصال بمندوب الخدمة (انظر . يرجى االالتغيري
)..129" بصفحة للصيانة

ا.م الفاكسات تلقائًي يتم استالال

" مستال أوضاع االتغيريانظر " الفاكس (انظر م إىلستال وضع االيجب تعيني•  
)..100بصفحة 

" بصفحة مواصفات وسائط الطباعةانظر " الدرج (انظر تأكد من وجود ورق يف•  
177..(

 الشاشة. إذا كانت الرسالة موجودة، فعالج تحقق من عدم وجود رسالة خطأ عىل•  
شكلة.امل

رسال. تقوم باإلالطابعة ال

اسحة  زجاج املستندات أو يف وحدة التغذية بامل يفصيلتأكد من تحميل الورق األ•  
الضوئية.

 استقبال رسال إليه للتحقق من قدرته عىلافحص جهاز الفاكس الذي تقوم باإل•  
الفاكس الذي تقوم بإرساله.

 الفاكس توجد مساحات فارغة عىل
الوارد، أو أن درجة جودته رديئة.

قد يكون هناك عطل بجهاز الفاكس الذي يرسل إليك الفاكس.•  
 حدوث أعطال بالخطوط. خط الهاتف يفقد يتسبب وجود تشويش يف•  
 نحو سليم بطباعة نسخة.تأكد من عمل الطابعة عىل•  
 . استبدل خرطوشة الحربايضفرت نهاية عمرها االا إىل تقريًبوصلت خرطوشة الحرب•  

)..133" بصفحة استبدال خرطوشة الحربانظر "(راجع 

حةقرتالحلول املالحالة
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ت أنظمة التشغيلمشكال

 الشائعةWindowsت مشكال

   

 مزيد من رفق مع الكمبيوتر للحصول عىل املMicrosoft Windowsستخدم الخاص بأنظمة التشغيل  دليل املارجع إىل
.Windowsعلومات حول رسائل خطأ أنظمة التشغيل امل

 

 تظهر بعض الكلمات متمددة عىل
الفاكس الوارد.

ستندات. جهاز الفاكس الذي يرسل املقد يكون هناك انحشار مستندات مؤقت يف

صلية ستندات األ املتوجد خطوط عىل
رسلة.امل

مات ثم قم بتنظيفها إن وجدت  للتأكد من وجود عالسح الضويئافحص وحدة امل
)..141" بصفحة اسح الضويئتنظيف املانظر "(انظر 

 أن رقام، إاليقوم الجهاز بطلب أحد األ
خر ينقطع.تصال بجهاز الفاكس اآلاال

ات كامل امل يمكنه الرد عىل يوجد به ورق، أو الا، أو الخر مغلًققد يكون جهاز الفاكس اآل
شكلة من جانبه.خر واطلب منه حل املالواردة. تحدث مع مشغل الجهاز اآل

 الذاكرة. يتم تخزين الفاكسات يفال

 تكون هناك مساحة خالية بالذاكرة كافية لتخزين الفاكسات. إذا ظهرت الرسالة قد ال
 حالة الذاكرة، فقم بحذف أية رسائل فاكس لم تعد  إىل تشري شاشة العرض اليتعىل

تصال بمركز رجى االا. يُبحاجة إليها من الذاكرة، ثم حاول تخزين الفاكس مجدًد
الصيانة.

تظهر مساحات فارغة أسفل كل 
خرى مع  الصفحات األصفحة أو عىل

 الصفحة. أعىل قصرييط نيصرش

ستخدم. تحقق من  إعداد خيارات امل صحيحة للورق يفت إعدادات غريقد تكون اخرت
نوع الورق وجودته.

حةقرتالحلول املالحالة

لف قيد ظهور رسالة "امل
ستخدام" أثناء التثبيتاال

امج من مجموعة بدء التشغيل ثم أعد نامج. قم بإزالة كافة الربقم بإنهاء جميع تطبيقات الرب
. قم بإعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.Windowsتشغيل 

 ظهور رسالة "خطأ يف
الحماية العامة" أو "استثناء 

OE32" أو "تخزين مؤقت "
 قانونية"أو "عملية غري

، ثم حاول الطباعة مرة أخرى.Windowsخرى وأعد تشغيل أغلق جميع التطبيقات األ

 ظهور رسالة "فشل يف
الطباعة" و "حدث خطأ 

تجاوز مهلة الطابعة"

 ينتهي الجهاز من نتظار حىت االيمكن أن تظهر هاتان الرسالتان أثناء الطباعة. ما عليك إال
تصال و/أو ستعداد أو بعد إتمام الطباعة، فافحص اال وضع االالطباعة. إذا ظهرت الرسالة يف

.تأكد مما إذا كان هناك خطأ أم ال

 يتم عرض معلومات ال
الجهاز عند النقر فوق الجهاز 

.جهزة والطابعاتاأل يف

.منفذمة التبويب . انقر فوق عالخصائص الطابعةتحقق من 
يمن فوق رمز الطابعة ثم حدد اوس األ > انقر بزر املجهزة والطابعاتاأل > لوحة التحكم(

)خصائص الطابعة
.WSD أو USB أو TCP/IP، فقم بإلغاء تحديدهما وحدد LPT أو File نفذ عىلإذا تم ضبط امل

حةقرتالحلول املالحالة
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سلكيةت الشبكة الالحل مشكال

ت.شكال حل املحها للمساعدة يفت وإصالشكالاستخدم معلومات اكتشاف امل

   

 طابعتك، اطبع صفحة التهيئة من لوحة تحكم  الواي فاي تم تمكينها عىلة عرببارشلتحديد ما إذا كانت الطباعة امل
الطابعة.

 

سليكتصال الالقائمة التحقق من اال
ن بمصدر الطاقة. تأكد كذلك من أن جهاز الراديو  وضع التشغيل وأنهما متصال يفسليكتحقق من أن الطابعة وجهاز التوجيه الال•  

 وضع التشغيل.وجود بالطابعة يف املسليكالال
) (انظر SSIDعرف مجموعة الخدمات ( صفحة التهيئة لتحديد ُم) صحيح. اطبْعSSIDف مجموعة الخدمات (عّرتحقق من أن ُم•  

)..50" بصفحة طباعة تقرير تكوين الشبكةانظر "
 صحيحة، قم بإجراء إعدادات مان غري معلومات األمان صحيحة. إذا كانْتق من أن معلومات األنة، تحقل شبكة مؤممن خال•  

 أخرى. مرًةسليكتثبيت الال
سلكية. إذا نت الالنرت شبكة اإل الوصول من أجهزة حاسوب أخرى إىل النحو الصحيح، حاوْلسلكية تعمل عىلإذا كانت شبكة الال•  

.سليكتصال الالنت عن طريق االنرتتصال بشبكة اإلنت، حاول االنرتكانت الشبكة لها وصول بشبكة اإل
  (أو الشبكات اليتسليك الطابعة كما هي لنقطة الوصول الالطبقة يف) هي نفسها املTKIP أو AES (تحقق من أن طريقة التشفري•  

).WPAتستخدم أمن 
 حدود نت، يجب أن تكون الطابعة يفنرتعظم شبكات اإلسلكية. بالنسبة ملنت الالنرت نطاق شبكة اإلتحقق من أن الطابعة تقع يف•  

).سليك (جهاز التوجيه الالسليك قدم) من نقطة الوصول الال100 ( مرت30
 نقطة الوصول ة بني. قم بإزالة أية عوائق أو أجسام معدنية كبريسليكنت الالنرت توجد أية أجسام تعيق إشارة اإلق من أنه التحق•  

  بني تقع حائالً قضبان معدنية أو خرسانية ال تحتوي عىلعمدة الحاملة اليتقطاب أو الجدران أو األوالطابعة. تأكد من أن األ
.سليكالطابعة ونقطة الوصول الال

. يمكن أن تتعارض العديد سليكنت الالنرت قد تتعارض مع إشارة اإلونية اليتلكرتجهزة اإلا عن األتحقق من أن الطابعة تقع بعيًد•  
نت نرتمان وشبكات اإلات أنظمة األسلكية وكامريحركات والهواتف الال ذلك املسلكية بما يفنت الالنرتجهزة مع إشارة اإلمن األ
 جهاز الحاسوب.خرى وبعض أجهزة البلوتوث. تحقق من أن قرص الطباعة مثبت عىل األسليكالال

نفذ الصحيح للطابعة.تحقق من أنك قمت بتحديد امل•  
سلكية.نت الالنرتن بنفس شبكة اإلتحقق من أن الحاسوب والطابعة متصال•  
.Bonjour يدعم سليك، تحقق من أن جهاز التوجيه الالOS Xبالنسبة لنظام •  

.سليكنت الالنرت تقوم بالطباعة بعد إتمام عملية تهيئة اإلالطابعة ال
ستعداد. حالة االتأكد من أن الطابعة قيد التشغيل وأنها يف. 1
 جهاز الحاسوب.قم بإيقاف تشغيل أية برامج لجدران الحماية عىل. 2
 النحو الصحيح. تعمل عىلسليكنت الالنرتتأكد من أن شبكة اإل. 3
ورة، أعد تشغيل جهاز الحاسوب. النحو الصحيح. عند الرضتأكد من أن جهاز الحاسوب يعمل عىل. 4
5 .ُ

تحقق من أنه يمكنك فتح خادم الويب امل
نت.نرت شبكة اإل من الحاسوب عىلHPن للطابعة ضّم
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طراف خارجية جدران حماية أل تقوم بالطباعة، والحاسوب مثبت هيلعالطابعة ال
تاحة لدى جهة التصنيع.ة املخريقم بتحديث جدار الحماية وفق التحديثات األ. 1
 جدران الحماية عند تثبيت الطابعة أو عند محاولة الطباعة، تأكد من أنك تسمع بتشغيل هذه امج الوصول إىلإذا طلبت الرب. 2

امج.الرب
 جدران الحماية عند  الحاسوب. قم بتمنيسلكية عىلا، وبعد ذلك قم بتثبيت الطابعة الالأوقف تشغيل جدران الحماية مؤقًت. 3

.سليكإتمامك عملية التثبيت الال

 أو الطابعةسليك يعمل عقب تحريك جهاز التوجيه الال السليكنت الالنرتاتصال اإل
 يتصل بها جهاز الحاسوب.نت اليتنرتتأكد من أن جهاز التوجيه أو الطابعة متصل بنفس شبكة اإل. 1
اطبع صفحة التهيئة.. 2
 تهيئة الطابعة لجهاز الحاسب.وجودة يف املSSID صفحة التهيئة بمجموعة ) الواردة عىلSSIDف مجموعة الخدمات (عرقارن ُم. 3
نت نرتجهزة بنفس الشبكة. أعد تهيئة إعدادات شبكة اإل متماثلة، فلن تتصل األ) غريSSID الخدمة (إذا كانت معرفات معني. 4

 للطابعة.سليكالال

سلكية من جهاز حاسوب بالطابعة الالتعذر توصيل أكرث
نت نرت توجد أية أجسام تعوق إشارة اإل وأنه السليكنت الالنرت نطاق شبكة اإلخرى تقع يفتأكد من أن أجهزة الحاسوب األ. 1

نت نرت قدم) من نقطة وصول اإل100 ( مرت30 سليكنت الالنرتعظم الشبكات، يكون نطاق شبكة اإلسلكية. بالنسبة ملالال
.سليكالال

 حالة استعداد.تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل وأنها يف. 2
ين لشبكة الواي فاي. مبارش حاليني مستخدمني5 من  يوجد أكرثتأكد من أنه ال. 3
 جهاز الحاسوب.طراف خارجية مثبتة عىلأوقف تشغيل أية جدران حماية أل. 4
 النحو الصحيح. تعمل عىلسليكنت الالنرتتأكد من أن شبكة اإل. 5
ورة، أعد تشغيل جهاز الحاسوب. النحو الصحيح. عند الرضتأكد من أن جهاز الحاسوب يعمل عىل. 6

VPNتصال عند التوصيل بشبكة سلكية فقدت االالطابعة الال
 نفس الوقت.خرى يفنت األنرتها من شبكات اإل وغريVPNتصال بشبكة بصفة أساسية، يتعذر عليك اال•  

سليكنت الالنرتنت ضمن قائمة شبكات اإلنرت تظهر شبكة اإلال
 قيد التشغيل وأنه متصل بمصدر الطاقة.سليكتأكد من أن جهاز التوجيه الال•  
ٍ ظاهرة. وعىلنت مخفية وغرينرتقد تكون شبكة اإل•  

 كل
نت مخفية.تصال بشبكة إنرت يزال بإمكانك اال، ال

 تعملسلكية النت الالنرتشبكة اإل
نت هذه.نرتتصال بأجهزة أخرى متصلة بشبكة اإلتصال، حاول االنت قد فقدت االنرتللتحقق من أن شبكة اإل. 1
 هذه الشبكة.وامر عىلنت بإجراء اختبار األنرت حالة اتصال شبكة اإلاخترب. 2

a .جهاز الحاسوب.وامر عىلافتح طلب سطر األ 
. "إدخال"Enter، ثم اضغط cmd, واكتب  "تشغيل"Run, ثم انقر  "بدء"Start، انقر فوق Windowsلنظام تشغيل •  
 برنامج  ثم افتْح "أدوات مساعدة"Utilities، ثم اضغط  "التطبيقات"Applications ، انتقل إىلOS Xلنظام •  

Terminal.

b . كتابةping متبوعة بعنوان IP.لجهاز التوجيه 
c .تصال.نت قيد االنرتإذا ما عرضت النافذة أوقات الجولة، تكون شبكة اإل

 يتصل بها جهاز الحاسوب.نت اليتنرتن بنفس شبكة اإلتأكد من أن جهاز التوجيه أو الطابعة متصال. 3
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a .50" بصفحة طباعة تقرير تكوين الشبكةانظر " صفحة التهيئة (انظر اطبْع..(
b .ف مجموعة الخدمات (عرقارن ُمSSIDصفحة التهيئة بمجموعة ) الواردة عىل SSIDتهيئة الطابعة لجهاز وجودة يف امل 

الحاسب.
c .سليكنت الالنرتنت. أعد تهيئة إعدادات شبكة اإلنرت تتصل بنفس شبكة اإلجهزة الرقام متطابقة، فإن األإذا ما كانت األ 

للطابعة.

سلكية.نت الالنرتأعد إجراء اختبار فحص شبكة اإل
انظر سلكية. (انظر نت الالنرتقدم معلومات عن إعدادات شبكة اإلمن لوحة تحكم الطابعة، يمكنك إجراء اختبار فحص والذي يُ

)..50" بصفحة طباعة تقرير تكوين الشبكة"
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مواصفات عامة

   

 www.hp.com/support/colorlaser170MFP دون إخطار. انظر واصفات الواردة أدناه عرضه للتغيريقيم امل
علومات. املحتملة يفات امل التغيريع عىلطاللال

 

الوصفالعنارص

aبعاداأل

رتفاع)(العرض × الطول × اال

a.بعاد والوزن بدون ملحقات أخرى.يتم قياس األ

  •HP Color Laser MFP 178nw, 178nwg series :
406 x 288.7 x 369 x) 16مم x 11.4 x 14.3x(بوصة 

  •HP Color Laser MFP 179fnw, 179fwg series :
406 x 344.1 x 363 x) 16 مم x 13.6 x 14.3x(بوصة 

a الوزن

ك)ستهالكونات القابلة لال(الجهاز مزود بامل

  •HP Color Laser MFP 178nw, 178nwg series :
) رطال28.53ً كجم (12.94

  •HP Color Laser MFP 179fnw, 179fwg series :
) رطال31.04ً كجم (14.08

 درجة فهرنهيت)89.6  إىل50 درجة مئوية (32  إىل10من التشغيلدرجة الحرارة

 درجات فهرنهايت)104  إىل4-  درجة مئوية (من 40 - إىل20من التخزين (بالعبوة)

% رطوبة نسبية80  إىل20من التشغيلالرطوبة

% رطوبة نسبية90  إىل10من التخزين (بالعبوة)

bمعدل الطاقة

b.الخاص بالجهاز.مبريدد (بالهرتز) والتيار (باأل فرق الجهد الصحيح (بالفولت)، الرتراجع ملصق التنصيف الخاص بالجهاز للتعرف عىل (

 110أجهزة من طراز بقدرة 
فولت

 فولت127 - 110دد تيار مرت

 220أجهزة من طراز بقدرة 
فولت

 فولت240 - 220دد تيار مرت

http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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مواصفات وسائط الطباعة

بعاداألالحجمالنوع
aوزن وسائط الطباعة/السعة

الدرج

ورق عادي

Letter
 × 8.5 مم (279 × 216

 بوصة)11

 (سندات 2 جم/م85  إىل60سندات بوزن من 
) رطال23ً  إىل16بوزن من 

 (ورق سندات 2 جم/م75 ورقة بوزن 150•  
) رطال20ًبوزن 

 0.6 مم (15.5رتفاع الرزمة:  القىصالحد األ•  
بوصة)

A4
 8.27 مم (297 ×  210

 بوصة)11.69× 

Legal
 8.5 مم (356 × 216

 بوصة)14× 

Oficio 216 
x340مم

 8.5 مم (343 × 216
 بوصة)13.5× 

Oficio 8.5x13
 8.5 مم (330 × 216

 بوصة)13× 

B5) JIS(
 7.17 مم (257 × 182

 بوصة)10.12× 

Executive
 7.25 مم (267 × 184

 بوصة)10.5× 

A5
 5.85 مم (210 ×  149

 بوصة)8.27× 

A6
 ملم 149 × 105

 بوصة)5.85 × 4.13(

جرام120-90ثقيل
راجع قسم الورق 

العادي
راجع قسم الورق 

العادي

اوح  (ورق سندات بوزن يرت2 جم/م120  إىل86
)رطال32ً  إىل23من 

 ورقة5•  

جرام69-60خفيف
راجع قسم الورق 

العادي
راجع قسم الورق 

العادي

 (سندات 2 جم/م70  إىل60سندات بوزن من 
) رطال19ً  إىل16بوزن من 

 (سندات بوزن 2 جم/م60 ورقة بوزن 150•  
) رطال16ً

 0.6 مم (15.5رتفاع الرزمة:  القىصالحد األ•  
بوصة)

ملون،
,مطبوع مسبقاً

راجع قسم الورق 
العادي

راجع قسم الورق 
العادي

 16 (2 جم/م85  إىل60ورق سندات بوزن من 
) رطال24ً إىل

 (ورق سندات 2 جم/م75 ورقة بوزن 150•  
) رطال20ًبوزن 

 0.6 مم (15.5رتفاع الرزمة:  القىصالحد األ•  
بوصة)
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معاد تدويره
راجع قسم الورق 

العادي
راجع قسم الورق 

العادي

 2 جم/م120  إىل60سندات بوزن من 
) رطال24ً  إىل16(سندات بوزن من 

 (ورق سندات بوزن 2 جم/م75 ورقة بوزن 5•  
) رطال20ً

 0.6 مم (15.5رتفاع الرزمة:  القىصالحد األ•  
بوصة)

راجع قسم الورق bلصقات امل
العادي

راجع قسم الورق 
العادي

 2 جم/م150  إىل120سندات بوزن من 
) رطال40ً  إىل32(سندات بوزن من 

 ورقة5•  

ورق طباعة ثقيل 
للغاية

, Letterحجم 
Legal ,

Oficio 216مقاس 
340x ,مم Oficio 

8.5 x13, A4 ,
B5(JIS ,(

Executive, A5, A5 
LEF,
4x6

راجع قسم الورق 
العادي

 2 جم/م163  إىل121سندات بوزن من 
) رطال43ً  إىل32(سندات بوزن من 

 ورقة5•  

سندات
راجع قسم الورق 

العادي
راجع قسم الورق 

العادي

 2 جم/م120  إىل105سندات بوزن من 
) رطال32ً  إىل28(سندات بوزن من 

 ورقة10•  

Glossy111-130 
جرام

,مقاسLetterحجم
A4, 4x6

راجع قسم الورق 
العادي

 2 جم/م130  إىل111سندات بوزن من 
) رطال58ً  إىل30(سندات بوزن من 

 ورقة1•  

Glossy131-175 
جرام

, Letterحجم
A4, 4x6مقاس

راجع قسم الورق 
العادي

 2 جم/م175  إىل131سندات بوزن من 
) رطال58ً  إىل30(سندات بوزن من 

 ورقة1•  

Glossy176-220 
جرام

, Letterحجم
A4, 4x6مقاس

راجع قسم الورق 
العادي

 30 (2 جم/م220  إىل176ورق سندات بوزن 
) رطال58ً إىل
 ورقة1•  

HP Matte 120 
جرام

, Letterحجم
A4, 4x6مقاس

راجع قسم الورق 
العادي

) رطال58ً  إىل30 (2 ج/م120
 ورقة1•  

HP Matte 150 
جرام

, Letterحجم
A4, 4x6مقاس

راجع قسم الورق 
العادي

) رطال58ً إىل30 (2 ج/م150
 ورقة1•  

HP Matte 200 
جرام

, Letterحجم
A4, 4x6مقاس

راجع قسم الورق 
العادي

) رطال58ً  إىل30 (2 ج/م200
 ورقة1•  

بعاداألالحجمالنوع
aوزن وسائط الطباعة/السعة

الدرج
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 الدرج كل مرة.)، عليك بتحميل ورقة واحدة يف رطال32ً (ورق سندات بوزن 2جم/م120 حالة زيادة وزن الوسائط عن يف
 

 للحجم (مخصص)دىنالحد األ
 3.0 ملم (148.5 × 76
 2 جم/م120  إىل60سندات بوزن من  بوصة)5.85× 

) رطال32ً  إىل16(سندات بوزن من 
 للحجم (مخصص)قىصالحد األ

216x 356)8.5 مم x 
 بوصة)14

a.مكها والظروف البيئية. للسعة حسب وزن وسائط الطباعة وُسقىصقد يختلف الحد األ
b.ستوى الرقمي للنعومة. امل هذا إىل (شيفيلد). ويشري250  إىل100ستخدمة مع هذه الطابعة تكون من لصقات املنعومة امل

بعاداألالحجمالنوع
aوزن وسائط الطباعة/السعة

الدرج
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متطلبات النظام

Microsoft® Windows®  

   

مر، قم بتحميل أحدث ق أنظمة تشغيل جديدة، إلخ. وإذا لزم األطالا إلخر نظًر آلتخضع برامج الطابعة للتحديث من حني
).HP (www.hp.com/support/colorlaser170MFPنسخة من موقع 

 

 64 بايت، 32، 7ويندوز 
بايت

 HPشغل الطباعة الخاص بطابعة يتم تنصيب ُم
نامج.لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الرب

 64 بايت، 32، 8ويندوز 
بايت

 HPشغل الطباعة الخاص بطابعة يتم تنصيب ُم
نامج.لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الرب

 64 بايت، 32، 8.1ويندوز 
بايت

 HPشغل الطباعة الخاص بطابعة يتم تنصيب ُم
V4نامج. لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الرب

 64 بايت، 32، 10ويندوز 
بايت

 HPشغل الطباعة الخاص بطابعة يتم تنصيب ُم
V4نامج. لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الرب

, R2 2008خادم ويندوز 
 بايت64

 HPشغل الطباعة الخاص بطابعة يتوافر ُم
PCLm.S للتحميل من موقع دعم الطابعات. قم 
ُ
بتحميل امل

 Add Printerشغل، ثم استخدم أداة
"أضف طابعة" لتنصيبه.

 الدعم توقفت مايكروسوفت عن توفري
. ولن 2015 يناير  يف2008لخادم ويندوز 

 ما لديها من  عن بذل أقىصHP تتواىن
 2008جهد لدعم نظام تشغيل خادم 

توقف.امل

 , R2 2008خادم ويندوز 
R2,SP1, 64بايت 

 HPشغل الطباعة الخاص بطابعة يتم تنصيب ُم
نامج.لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الرب

 HPشغل الطباعة الخاص بطابعة يتم تنصيب ُم2012خادم ويندوز 
نامج.لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الرب

 HPشغل الطباعة الخاص بطابعة يتم تنصيب ُمR2 2012خادم ويندوز 
نامج.لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الرب

 64 , 2016خادم ويندوز 
بايت

 HPشغل الطباعة الخاص بطابعة يتم تنصيب ُم
نامج.لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الرب

http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
http://www.hp.com/support/colorlaser170MFP
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Mac OS
 OS X 10.7 تعمل بنظام  اليتMac وIOS مدعومة من قبل حواسيب Apple من AirPrintة باستخدام طابعة بارشإن الطباعة امل

Lion فأحدث. استخدم طابعة AirPrintة من  لطباعة مبارشiPad أو iPhone (3GS فأحدث)، أو iPod الذي يعمل باللمس 
, أو التطبيقات الخارجية)Mail, Photos, Safari, iBooks(الجيل الثالث فأحدث) بتطبيقات الهاتف (

   

.Mac OS تدعم نت النرت باإل أو هوايئ فقط بدون اتصال سليكUSBت ذات منافذ الوديالامل•  
تصل بها جهاز نت ذاتها (الشبكة الفرعية) املنرت، يجب أن تكون الطابعة متصلة بشبكة اإلAirPrintستخدام طابعة ال•  

أبل.
 بإصدار AirPrintتدعم طابعات . الUSB وتوصيلها بمنفذ AirPrintصدار قبل استخدام طابعة قم بتفعيل رقم اإل•  

.USBت  فأقدم توصيال1.3
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صطلحاتد املمرس

   

 ضافة إىل عملية الطباعة، باإلستخدام يفصطلحات شائعة االل استيعاب املنتج من خال امل التعرف عىل يفصطلحات التايلد امليساعدك مرس
ستخدم هذا. دليل املذكورة يفصطلحات املامل

 

802.11
 IEEE عايري) تم تطويرها بواسطة لجنة املWLANسلكية (حلية الالتصال امل شبكة االتصال عرب الخاصة باالعايري عبارة عن مجموعة من امل802.11

LAN/MAN معيار) IEEE 802.(

802.11b/g/n
 ميجابت، 11 ا حىتا تردديً نطاًق802.11b جيجا هرتز. يدعم 2.4عة جهزة واستخدام نطاق ترددي برس مشاركة نفس األ802.11b/g/nبإمكان شبكة 

يكروويف ا للتداخل مع أفران امل أحيان802.11b/g/nً تستخدم شبكة جهزة اليت ميجابت. كما تتعرض األ150 ا حىتا تردديً نطاًق802.11nبينما يدعم 
.Bluetoothحمولة وأجهزة والهواتف امل

نقطة الوصول
سلكية حلية الالتصال امل شبكات االسلكية عربتصال الال أجهزة اال) عبارة عن جهاز يصل بنيWAP أو APسلكية (نقطة الوصول أو نقطة الوصول الال

)WLANسلكية (حلية الالتصال املسلكية لشبكات االشارات الالستقبال لإلرسال واال) وتقوم بدور جهاز اإلWLAN.(

ADF
 لكمية من الورق  يتمكن الجهاز من إجراء مسح ضويئا حىت تلقائًيصيل) عبارة عن آلية تقوم بإدخال الورق األADFستندات (وحدة التغذية التلقائية بامل

مرة واحدة.

AppleTalkبروتوكول 
AppleTalkكة طورة بواسطة رشملوكة واملت املوتوكوال عبارة عن مجموعة من الربApple, Incالشبكات. وقد كان  لتوصيل أجهزة الكمبيوتر عرب 

 وهذا لصالح Appleكة  تلقى العناية الكافية من رشن ال)، وهي اآل1984 (صيل األMacصاحبة لنظام امج املوتوكول ضمن حزمة الربهذا الرب
.TCP/IPبروتوكول 

عمق البت
 صورة نقطية. وكلما ازداد ستخدمة لعرض لون وحدة البكسل الواحدة يفهو مصطلح خاص برسومات الكمبيوتر، حيث يوضح عدد وحدات البت امل

 اللون  عملية. ويطلق عىلا بصورة غريلوان كبًري مخطط األحتملة عىللوان امللوان زاد وضوحها، وكلما ازداد عدد وحدات البت، يصبح عدد األعمق األ
 وحدة بت واحدة لفظ أحادي اللون أو لون أبيض وأسود.الذي يحتوي عىل

BMP
 (واجهة التصميم الرسومي)، أما بصفة عامة Microsoft Windowsل النظام الفرعي لرسوم ا من خالستخدم تنسيق الرسومات النقطية داخلًييُ

.Windows نظام التشغيل ستخدم كتنسيق ملفات رسوم بسيطة يففإنه يُ

BOOTP
ا. ويتم  خاص به تلقائًيIP عنوان  الشبكة للحصول عىلبل أي كمبيوتر عميل عىلستخدم من ِق يُبروتوكول التمهيد. هو عبارة عن بروتوكول شبيك

 عنوان  بتعينيBOOTPجهزة. وتقوم ملقمات  هذه األ تعمل عىلجراء أثناء عملية تمهيد أو تشغيل أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة التشغيل اليتهذا اإل
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IPمجموعة عناوين. ويعمل  الشبكة من بني لكل كمبيوتر عميل عىل BOOTPيطلق عليها "محطات عمل بدون  أجهزة الكمبيوتر اليت تمكني عىل 
 قبل تحميل أي نظام تشغيل متقدم.IP عنوان أقراص" من الحصول عىل

CCD
 ووقايتها من التلف عند نقل CCDحتواء وحدة  الCCD. وتستخدم آلية غلق سح الضويئ) عبارة عن جهاز يتيح القيام باملCCDجهاز مزدوج الشحنة (

الجهاز.

ترتيب النسخ

 مجموعات مرتبة. وعند اختيار خاصية ترتيب النسخ، يقوم الجهاز بطباعة مجموعة كاملة من سخ يفهي عبارة عن عملية طباعة مهمة متعددة الُن
سخ إضافية.ستندات قبل طباعة أية نُامل

لوحة التحكم

 مقدمة الجهاز. ما توجد يفراقبة. وعادًةعرض عليها أدوات التحكم وامل، وتُلوحة التحكم هي منطقة مسطحة ورأسية عادًة

التغطية
 بها صور A4% أن أية ورقة بحجم 5 التغطية بنسبة ثال، تعين سبيل امل الطباعة. فعىل يفهو مصطلح خاص بالطباعة يقصد به حجم استعمال الحرب

 صور معقدة أو العديد من النصوص، فإن نسبة التغطية صلية تحتوي عىل من مساحتها. لذا، إذا كانت الورقة أو النسخة األ %5أو نصوص تشكل 
 نفس الوقت. سيكون بحجم التغطية يف، كما أن استخدام الحربستكون أعىل

CSV
لفات، تباينة. وقد أصبح تنسيق امل التطبيقات امل تبادل البيانات بنيستخدم يفلفات، وتُ). وهي نوع من أنواع تنسيق املCSVفصولة بفاصلة (القيم امل
.Microsoftكة  رش تنتمي إىل ال التطبيقات اليت يف كافة جوانب الصناعة، حىتا يفا صحيًح، معياًرMicrosoft Excel ملفات ستخدم يفكما يُ

DADF
 يتمكن ا حىت وعكسه تلقائًيصيل) عبارة وحدة مسح تقوم بإدخال الورق األDADF ( الوجهنيستندات ذات الطباعة عىلوحدة التغذية التلقائية بامل

 لوجهي الورقة.سح الضويئالجهاز من امل

اضيةفرتاال
اء الطابعة أو عند إعادة ضبطها أو تهيئتها.حددة عند رشاضية املفرتعدادات االهو القيم أو اإل

DHCP
 معلمات التهيئة DHCP الكمبيوتر العميل والخادم. ويوفر خادم  بني) عبارة عن بروتوكول الربط الشبيكDHCPبروتوكول التهيئة الحيوية للمضيف (

جهزة  لألIP آلية لتخصيص عناوين DHCP شبكة معينة. كما يوفر اكه يفرشزمة إل الذي عادة ما يطلب معلومات الDHCPالخاصة بمضيف عميل 
العميلة.

DIMM
ة تخزن عليها الذاكرة. حيث تقوم بتخزين كافة البيانات داخل الجهاز ) عبارة عن لوحة دائرة كهربائية صغريDIMMزدوجة الخطية (وحدة الذاكرة امل

ستلم.كبيانات الطباعة أو بيانات الفاكس امل

DLNA
 الشبكة.علومات مع بعضها عربشاركة امللية ملزن الشبكة املوجودة عىلجهزة املا يسمح لأل) معياًرDLNAتطورة (جهزة الرقمية املكات األيعد تحالف رش
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DNS
 الشبكات مثل شبكة  قاعدة بيانات موزعة عىلت يفجاال) عبارة عن نظام يقوم بتخزين معلومات مرتبطة بأسماء املDNSت (جاالخادم أسماء امل

نت.نرتاإل

صفوفة النقطيةطابعة امل
 الورقة ودفع  عىل الصفحة، وتقوم بالطباعة بإحداث تأثريمام عىل األ الخلف وإىلهي نوع من طابعات الكمبيوتر، بها رأس طباعة يعمل بالحركة إىل

. حد كبريلة الكاتبة إىل عليها، وهي تشبه اآليط من القماش مشبع بالحربرش

DPI
 البوصة، زادت دقة الصورة وكانت  والطباعة. وبوجه عام، كلما زاد عدد النقاط يفستخدم للمسح الضويئ) هو مقياس الدقة املDPIنقطة لكل بوصة (

.ا وحجمها أكرب وضوًحتفاصيلها أكرث

DRPD
 ستخدم من استخدام خط واحد للرد عىل املكات الهاتف لتمكني تقدمها رش إحدى الخدمات اليتمزي املعد خاصية الرنني. تُمزي املاكتشاف نمط الرنني

ختلفة.رقام الهاتفية املالعديد من األ

 الوجهنيالطباعة عىل
زودة . ويمكن للطابعة امل الجانبني كالا) عىلاكينة من طباعة الورقة (أو مسحها ضوئًي لتتمكن املتجاهني اال قلب الورقة عىل تعمل عىللية اليتهي اآل

 وجهي الورق أثناء دورة طباعة واحدة. كالزدوجة عىلبوحدة الطباعة امل

دورة العمل
 كعدد ايضفرت ما يكون هناك حد لعمر الطابعة االدة شهر. وعادًة أداء الطابعة مل تؤثر عىل الستخدمة من الورق واليتدورة العمل هي الكمية امل

ثال، إذا كانت دورة  سبيل املة الضمان. فعىل فرتطبوعة يفسخ امل متوسط عدد الُن عادًةايضفرت العمر االا. ويعين تتم طباعتها سنويًالصفحات اليت
 اليوم. صفحة يف2400 يوم عمل، يكون حد الطابعة هو 20اض  الشهر بافرت صفحة يف48,000العمل هي 

ECM
ا باكتشاف  من أجهزة الفاكس أو مودم الفاكس. ويقوم هذا الوضع تلقائًي1 الفئة ) هو وضع إرسال اختياري مضمن يفECMخطاء (وضع تصحيح األ

 خط الهاتف.حيان نتيجة لوجود تشوش يف بعض األ عملية إرسال الفاكسات وتصحيح ما قد يحدث بها من أخطاء يفخطاء يفاأل

محاكاة
 نفس نتائج جهاز آخر.جهزة بالحصول عىللها أحد األضاهاة عبارة عن تقنية يقوم خالامل

 القيام ضاهاة عىلول. وتركز امل بنفس إجراءات النظام األ نظام آخر، بحيث يقوم النظام الثاين عىلضاهي باستنساخ وظائف نظام معنيويقوم الجهاز امل
 نموذج مجرد من النظام الذي تتم محاكاته، مع مراعاة الحالة  تركز عىلحاكاة اليتجراءات الخارجية، وهي بهذا تختلف عن املبنسخة مطابقة من اإل
 الغالب.الداخلية لهذا النظام يف

نتإيرث
ت ). وهي تحدد الوصالLAN أجهزة الكمبيوتر (حلية بنيتصال املطارات وخاصة بشبكات اال اإل قائمة عىلنت عبارة عن تكنولوجيا للربط الشبيكيرثاإل

)/طبقة MAC الوسائط ( الوصول إىلت الخاصة بالتحكم يفوتوكوالطارات والرب عن تنسيقات اإلادية، فضالًشارات الخاصة بالطبقة املالسلكية واإل
حلية تصال امل تقنيات شبكات االنت أكرث. وقد أصبحت إيرثIEEE 802.3ا باستخدام معيار  غالًبEthernet. ويتم تصنيف OSIوصلة بيانات نموذج 

ن. اآلا منذ التسعينيات وحىتا واستخداًمانتشاًر
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EtherTalk
EtherTalkكة ت من تطوير رشوتوكوال عبارة عن مجموعة من الربApple Computerأجهزة الكمبيوتر. وقد كان هذا  بني للربط الشبيك 

 وهذا لصالح بروتوكول Appleكة  تلقى العناية الكافية من رشن ال)، وهي اآل1984 (صيل األMacصاحبة لنظام امج املوتوكول ضمن حزمة الربالرب
TCP/IP.

FDI
 تدار بالعملة أو قارئ جهزة اليت) عبارة عن بطاقة يتم تركيبها داخل الجهاز للسماح بتوصيل جهاز ثالث مثل أحد األFDIواجهة الجهاز الخارجي (

جهزة تزود الطابعة بخدمة الدفع من أجل الطباعة.البطاقات. وهذه األ

FTP
انت).نرتنت أو اإلنرت (مثل شبكة اإلTCP/IP أية شبكة تدعم بروتوكول لفات عربستخدام لتبادل امل) هو بروتوكول شائع االFTPلفات (بروتوكول نقل امل

وحدة الصهر
  الحربخرى الضغط. فبعد نرث إحداهما ساخنة واأل وسائط الطباعة. وتتكون من اسطوانتني عىلر يقوم بصهر مسحوق الحربهي جزء من طابعة اللزي

 الورق بشكل دائم، وهذا هو السبب الذي يكمن وراء خروج الورق من  عىل الورق، تقوم وحدة الصهر ببث الحرارة والضغط لضمان ثبات الحربعىل
ا.ر دافئًطابعة اللزي

البوابة
، حيث تمثل جهاز كمبيوتر أو شبكة تتيح الوصول  خط هاتفي. وهي شائعة جداً شبكة كمبيوتر وبني شبكات الكمبيوتر، أو بنيهي عبارة عن اتصال بني

 شبكة أخرى. جهاز كمبيوتر آخر أو إىلإىل

التدرج الرمادي
ا بأنه يتم تمثيل  تدرج اللون الرمادي؛ علًملونة إىلعتمة من الصورة عند تحويل الصور املجزاء الساطعة واملعبارة عن ظل من اللون الرمادي يمثل األ

ل الرمادية.لوان بالعديد من الظالاأل

لوان النصفيةاأل
 من لوان الكثيفة من عدد كبريناطق ذات األ عدد النقاط. وتتكون املل التنويع يفهو نوع من أنواع الصور يشبه تدرج اللون الرمادي يتم تمثيله من خال

قل كثافة من عدد نقاط أقل.ناطق األالنقاط، بينما تتكون امل

)HDD السعة (جهاز التخزين كبري
 متحرك ويقوم بتخزين البيانات  الغالب كمحرك أقراص صلبة أو قرص صلب، هو جهاز تخزين غريشار إليه يف)، والذي يHDDُ السعة (جهاز التخزين كبري

.يعة الدوران ذات سطح مغناطييس أسطوانات رسا عىلبصورة مشفرة رقمًي

IEEE
.جال الكهربايئ امل بالتقدم التكنولوجي يف الربح، وهو معين تهدف إىل) هو منظمة دولية مهنية الIEEEونيات (لكرت الكهرباء واإلمعهد مهنديس

IEEE 1284
 من أنواع  نوع معني“ إىلB-1284 عبارة ”. وتشري1284توازي نفذ امل وضع معيار امل) يفIEEEونيات (لكرت الكهرباء واإلعهد مهنديسيرجع الفضل مل

ثال). سبيل امل (كالطابعة عىلتوازي الذي يتم تركيبه بالجهاز الطريفوجودة بنهاية الكبل املت املوصالامل
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انتنرتاإل
ا، وذلك بغرض تبادل جزء من ت العام أحيانًتصاال وكذلك نظام االتصال الشبيكنت واالنرتت اإلانت هي شبكة خاصة تستخدم بروتوكوالنرتاإل
 الخدمات  أكرثشارة إىل لإلصطلح إال يستخدم هذا املحيان ال بعض األ موظفيها. ويفعلومات أو العمليات الخاصة بمؤسسة ما بشكل آمن بنيامل

.مشاهدة، وهي موقع الويب الداخيل

IPعنوان 
 تستخدم  إحدى الشبكات اليتتصال ببعضها البعض عربجهزة لتحديد هويتها واال) عبارة عن رقم فريد تستخدمه األIPنت (نرتعنوان بروتوكول اإل
نت.نرتمعيار بروتوكول اإل

IPM
  عدد الورق أحادي الوجه الذي يمكن للطابعة طباعته يف إىلIPM معدل عة الطابعة. حيث يشري) هي طريقة لقياس رسIPM الدقيقة (عدد الصور يف

الدقيقة الواحدة.

IPP
 ذلك،  جانب إنجاز مهمات الطباعة وحجم الوسائط والدقة وما إىل للطباعة إىل) بتحديد بروتوكول قيايسIPPنت (نرت اإليقوم بروتوكول الطباعة عرب

 الوصول ئات الطابعات، كما أنه يدعم عمليات التحكم يفنت بالنسبة ملنرت شبكة اإلحلية أو عرب الشبكة املوتوكول عربا بأنه يمكن استخدام هذا الربعلًم
مان مقارنة بالحلول السابقة.مكانات واأل، مما يجعله بمثابة حل طباعة أفضل من ناحية اإلوالتوثيق والتشفري

IPX/SPX
 Novell وتستخدمه أنظمة تشغيل . وهو عبارة عن بروتوكول للربط الشبيكنت/تبادل الحزم التسلسيل تبادل حزم إنرتIPX/SPXوتوكول يقصد برب

NetWare ويقدم كل من .IPXو SPXوتوكول  خدمات اتصال مشابهة لربTCP/IPبروتوكول ، حيث إن هناك أوجه تشابه بني IPX وبروتوكول IP ،
مر لشبكات  أول األ يفIPX/SPX أنه قد تم تصميم بروتوكول شارة إىل. وتجدر اإلTCP وبروتوكول SPX بروتوكول كما أن هناك أوجه تشابه بني

حلية). الشبكة امل عىلTCP/IP بروتوكول  أداؤه عىل ما يتفوق يف هذا الغرض (وعادًةوتوكول بكفاءة عالية يف)، ويعمل هذا الربLAN (حيلتصال املاال

يزواأل
 القومية. عايري من مختلف هيئات امل القياسية وهي تضم مندوبنيعايرييزو) هي عبارة عن هيئة دولية معنية بوضع املنظمة الدولية للمقاييس (األامل

 مستوى العالم. صناعية وتجارية عىلوتضع معايري

ITU-T
ت الدولية وتنظيمها. ومن تصاالسلكية واالددات الال موحدة للرت) هو منظمة دولية تأسست بغرض وضع معايريITU-Tت (تصاال لالتحاد الدويلاال
تاحة  مختلف الدول إل بنيتصال الداخيلسلكية وتنظيم ترتيبات االددات الال الرت قياسية وتعينيتحاد وضع معايري يقوم بها االساسية اليتهام األ املبني
ت. كلمة اتصاال إىلITU-Tختصار  من االT حرف - مستوى العالم. ويشريات الهاتفية عىلكاملامل

1 رقم ITU-Tمخطط 
 الفاكس.ستندات عرب) لتنظيم عملية إرسال املITU-Tت (تصاال لالتحاد الدويله االهو عبارة عن مخطط اختبار معياري نرش

JBIG
عيار لضغط الصور ) هي معيار لضغط الصور دون انخفاض دقتها أو جودتها، وقد تم وضع هذا املJBIGستوى (كة ثنائية املشرتاء الصور املمجموعة خرب

ا.خرى أيًض الصور األعيار عىل أنه يمكن تطبيق هذا املالثنائية، وخاصة للفاكسات، إال

JPEG
ستخدم ة الحجم، كما أنها التنسيق املستخدام لضغط الصور الفوتوغرافية كبري) هي طريقة معيارية شائعة االJPEGكة (شرتاء الصور املمجموعة خرب

ية.علومات العامل شبكة امللتخزين وإرسال الصور الفوتوغرافية عرب
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LDAP
 وتعديل TCP/IP بروتوكول عتمدة عىلم عن خدمات الدليل املستعال لال) هو بروتوكول ربط شبيكLDAP الدليل (بروتوكول الوصول الخفيف إىل

هذه الخدمات.

 بيان الحالةمؤرش
 حالة الجهاز. إىل بيان الحالة الباعث للضوء هو عبارة عن جهاز شبه موصل للكهرباء يشريمؤرش

MACعنوان 
 هيئة  يفكتب عادًة نقطة، وي48ُعرف من ) هو معرف فريد يرتبط بمهايئ شبكة معينة. ويتكون هذا املMAC الوسائط ( الوصول إىلعنوان التحكم يف

 هذا العنوان بطريقة معقدة داخل بطاقة واجهة  ما يتم تشفري). وعادًة0c-34-11-4e-00-00 أزواج (مثال: ا إىلا مصنًفيًا عرشا سداسًي رمًز12
صنبل الجهة امل) من ِقNICالشبكة (

ة. الشبكات الكبريجهزة عىل مواقع األ تحاول تعينيهات اليتعة لها، ويعمل هذا العنوان كأداة مساعدة للموِج

MFP
 ذلك. وغري الوظائف التالية: طابعة وناسخة وفاكس وماسح ضويئ أحادي البنية يشتمل عىل) عبارة عن جهاز مكتيبMFPالجهاز متعدد الوظائف (

MH
 بها  يويص أجهزة الفاكس لنقل الصورة اليت يلزم إرسالها بني تقليل حجم البيانات اليت) هي طريقة ضغط تعمل عىلMHعدلة (طريقة هوفمان امل

سافات البيضاء  كتاب شفرة، وهي طريقة محسنة لضغط املا ويعتمد عىل يعمل طولًي. وهذه الطريقة عبارة عن نظام تشفريITU-T T.4مخطط 
 أقل مدة ممكنة. إرسال معظم الفاكسات يفبكفاءة. وحيث إن أغلب الفاكسات بها أجزاء بيضاء، فإن هذه الطريقة تعمل عىل

MMR
.ITU-T T.6 بها  يويص) هي إحدى طرق الضغط اليتMMRالقراءة ثنائية التعديل (

ودمامل
نقولة. البيانات املشارة ليفك تشفري البيانات الرقمية، كما يعدل هذه اإلشارة الناقلة لتشفريهو جهاز يعدل اإل

MR
ا  أول سطر ممسوح ضوئًي تشفريعدلة عىل. تعمل القراءة املITU-T T.4 بها مخطط  يويص) هي إحدى طرق الضغط اليتMRعدلة (القراءة امل

ها ونقلها.فات ثم تشفريختالول ويتم تحديد اال مع السطر األ). وبعد ذلك تتم مقارنة السطر التايلMHعدلة (باستخدام طريقة هوفمان امل

NetWare
  لتشغيل العديد من الخدمات عىلهام التعاوين تقنية تعدد امل البداية، اعتمد هذا النظام عىل. يفNovell, Incكة نظام تشغيل شبكات من تطوير رش

.IPX/SPX وTCP/IP من  كالNetWareً العتيقة. واليوم تدعم Xerox XNS مجموعة ت الشبكة عىل، واعتمدت بروتوكوالجهاز كمبيوتر شخيص

OPC
ر، وعادة ما يكون لونه ر ينبعث من طابعة لزياضية للطباعة باستخدام شعاع لزي) عبارة عن آلية تقوم بعمل صورة افرتOPCموصل الصور العضوي (

ا. أسطوانًيحمر ويأخذ شكالً مائل لأل أو بينأخرض
 نحو مناسب  الطابعة، وينبغي استبدالها عىلسطوانة بسبب استخدامها يف تلف سطح اال اسطوانة واحدة إىل تحتوي عىلتؤدي وحدة التصوير اليت

تصال بفرشاة توزيع الخرطوشة وآلية التنظيف والورق.نه أصابها التلف نتيجة االا ألنظًر
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صليةستندات األامل
 منسوخ أو مشتق نتاج مواد أخرى، وهو غري ذلك، والذي يتم نسخه أو يعاد إخراجه أو تحويله إلستند والصور والنص وما إىلء كامل لليشصيلالشكل األ
 آخر.ٍءمن يش

OSI
ا ا قياسًيت. ويقدم هذا النموذج منهًجتصاال) لالISOنظمة الدولية للمقاييس () هو نموذج وضعته املOSIفتوحة (نظمة امل لألتصال الداخيلاال

دارة. وهذه  طبقات وظيفية قائمة بنفسها سهلة اإلعقدة إىلطلوبة من الوظائف املجموعة امل وحدات لتصميم الشبكات يقوم بتقسيم املا عىلمعتمًد
ادية. النهاية هي التطبيق والعرض وجلسة العمل والنقل والشبكة ورابط البيانات والطبقة املالطبقات من البداية إىل

PABX
ا داخل مؤسسة خاصة.ات تلقائًيكامل) هو نظام تحويل املPABXقسم الفرعي الخاص (امل

PCL
 هذا ا يفا صناعًي لتكون بمثابة بروتوكول للطابعة وأصبحت معياًرHPكة ) وضعتها رشPDL) هي لغة لوصف الصفحات (PCLلغة أوامر الطابعات (

 العديد من مستويات الطابعات ت هذه اللغة يف، ثم انترشول من الطابعات النافثة للحربول للجيل األقام األ املجال. وقد وضعت هذه اللغة يفامل
ر.الحرارية والنقطية وطابعات اللزي

PDF
 يرتبط بالجهاز الذي  تنسيق البعاد يفستندات ثنائية األ لتمثيل املAdobe Systemsكة ) هو تنسيق ملفات من تطوير رشPDFتنقلة (لفات املتنسيق امل

 دقة شاشته. عىل والتعرض هيلع

PostScript
 . وتستخدم هذه اللغة يفكتيب املونية والنرشلكرتت اإلجاال املا يف) عبارة عن لغة وصف للصفحات ولغة برمجة وتستخدم أساًسPSبوست سكريبت (

نشاء صورة. إلبرنامج تحويل معني

برنامج تشغيل الطابعة
 الطابعة.رسال أوامر ونقل بيانات من جهاز الكمبيوتر إىلهو عبارة عن برنامج يستخدم إل

وسائط الطباعة
 يمكن استخدامها مع طابعة أو ماسحة ضوئية أو جهاز فاكس أو ناسخة.لصقات والورق الشفاف واليتوسائط مثل الورق وامل

PPM
 الدقيقة الواحدة.طبوعة يفعة الطابعة، أي عدد الصفحات امل) هي طريقة تقاس بها رسPPM الدقيقة (طبوعة يفالصفحات امل

PRNملف 
ت ل استخدام اتصاالامج مع برنامج تشغيل الجهاز من خال إتاحة إمكانية تفاعل الرب، تعمل عىلنامج تشغيل جهاز معنيهي واجهة استخدام لرب

هام.بسط القيام بالعديد من املالنظام الواردة/الصادرة القياسية، مما يُ

بروتوكول
. حاسوبيتني طرفيتني نقطتنيتصال ونقل البيانات بنيهو عرف أو معيار يتيح التحكم والربط واال
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PS
.PostScriptانظر 

PSTN
  يتم توجيهها يف العالم، واليتت الدائرية يف) هي شبكة مكونة من مجموعة الشبكات الهاتفية ذات التحويالPSTNت الهاتفية العامة (تصاالشبكة اال

ل لوحة التحويل.نشآت الصناعية من خالامل

RADIUS
 إدارة RADIUSعد. توفر خدمة  حسابه عن بُستخدم وتعينيصادقة امل) عبارة عن بروتوكول ملRADIUSعد (صادقة عن بُخدمة مستخدم اتصال امل

دارة الوصول صادقة والتفويض والحسابات) إل (املAAAرور الخاصة بهم باستخدام مفهوم  وكلمات املستخدمنيصادقة كأسماء املمركزية لبيانات امل
 الشبكة.عرب

الدقة
 البوصة، زادت الدقة.). فكلما زاد عدد النقاط يفDPI البوصة (قيسة بعدد النقاط يفحدة الصورة امل

SMB
 العقد تنوعة بنيت املتصاالنافذ التسلسلية وااللفات والطابعات وامل املشاركة يف امل) عبارة عن بروتوكول شبكات يعمل عىلSMBكتلة رسائل الخادم (

وثوقة.ت ذات العمليات البينية املتصاال شبكة معينة. وهي توفر آلية لالوجودة يفامل

SMTP
 نت. كما أنه بروتوكول بسيط ومعتمد عىلنرت اإل عربوينلكرتيد اإل لعمليات نقل الربوتوكول القيايس) هو الربSMTPبروتوكول الرسائل البسيطة (

ٍ
النصوص، حيث يتم تحديد متلق

 للرسائل ثم ينقل نص الرسالة إليه أو إليهم. فهو بروتوكول خادم وعميل، حيث ينقل العميل رسائل  واحد أو أكرث
 الخادم. إىلوينلكرتيد اإلالرب

SSID
) من SSIDف مجموعة الخدمات (ستخدم معر). ويWLANُسلكية (حلية الالتصال امل) عبارة عن اسم شبكة االSSIDف مجموعة الخدمات (معر

) بحالة SSIDsفات مجموعة الخدمات (تصال فيما بينها. وتتأثر معر) لالWLANسلكية (حلية الالتصال امل شبكة االسلكية عربجهزة الالقبل جميع األ
ا. حرًف32 يزيد طولها عن حرف والاأل

قناع الشبكة الفرعية
ضيف. تحديد أي جزء من العنوان يمثل عنوان الشبكة وأي جزء يمثل العنوان امل يف جانب العنوان الشبيكيستخدم هذه القناع إىل

TCP/IP
نت ومعظم الشبكات التجارية.نرتت تعتمد عليها اإل) هما مجموعة بروتوكوالIPنت (نرت) وبروتوكول اإلTCP النقل (بروتوكول التحكم يف

TCR
رسلة. ويمكن ضبط التقرير للطباعة بعد همة ونتائج النقل وعدد الصفحات امل) تفاصيل حول كل عملية نقل، مثل حالة املTCRيوفر تقرير تأكيد النقل (

كل مهمة أو بعد فشل عملية النقل فقط.
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TIFF
 تصدر  أنه يصف بيانات الصور اليتوة عىل) هو عبارة عن تنسيق صور نقطية ذات مستويات متعددة من الدقة. عالTIFFرمزة (تنسيق ملفات الصور امل

لف. ويمكن  املضمنة يف تعرف خصائص الصورة امل الرموز والكلمات الرئيسية اليتTIFF بتنسيق ساحات الضوئية. وتستخدم الصور اليت من املعادًة
 تم إنشاؤها باستخدام العديد من تطبيقات معالجة الصور. الصور اليترتبط بنظام التشغيل يف املرن وغرياستخدام هذا التنسيق امل

خرطوشة مسحوق الحرب
ر والناسخات  طابعات اللزيستخدم يف هو مسحوق يُ. والحرب الحربستخدم داخل جهاز ما كالطابعة يحتوي عىلهي نوع من الزجاجات أو الحاويات يُ

نبعث من وحدة  بفعل كل من الحرارة/الضغط املطبوع. ويمكن صهر مسحوق الحرب الورق املالفوتوغرافية يقوم بتشكيل النصوص والصور عىل
 بأنسجة الورق.الصهر، مما يسبب تماسك الحرب

TWAIN
، يمكن TWAINتوافق مع نامج امل مع الربTWAINتوافق مع  املاسح الضويئامج. عن طريق استخدام املوهو معيار صناعي للماسحات الضوئية والرب

 Apple وMicrosoft Windowsنظمة التشغيل لتقاط الصور أل) الAPI واجهة برمجة التطبيقات (نامج. وهو يعتربتهيئة الفحص من داخل الرب
Mac.

UNCمسار 
 ومنتجات أخرى من Window NT  الشبكة يفتاحة للمشاركة عىلواد امل امل) عبارة عن طريقة قياسية للوصول إىلUNCوحد (ح التسمية املاصطال

Microsoft وتنسيق مسار .UNCضايفشاركة>\<الدليل اإل عبارة عن: \\<اسم الخادم>\<اسم امل<

URL
وتوكول  الربول من العنوان إىل الجزء األنت. ويشرينرت اإلوجودة عىلواد امل) عبارة عن العنوان العام للمستندات واملURLوحد (وارد املمحدد امل

ورد.جال الذي يوجد به امل أو اسم املIP عنوان  إىل الجزء الثاينستخدم، بينما يشريامل

USB
 لتوصيل أجهزة الكمبيوتر USB Implementers Forum, Incكة .بل رش) عبارة عن معيار تم تطويره من ِقUSBي ( العاملالناقل التسلسيل

ٍجهزة الطرفية يف واحد بالعديد من األUSBتوازي، تم تصميم هذه التقنية لتوصيل منفذ كمبيوتر نفذ امل عكس املجهزة الطرفية. وعىلباأل
 آن

 واحد.

ائيةمة املالعال
  يفمات أوالًنقول. وظهرت هذه العال الضوء امل عند مشاهدتها عرب ورقة يمكن التعرف عليها بسهولة وتبدو باهتة بدرجة أكربهي صورة أو نموذج عىل

ت يدية والعمال الطوابع الرب منتجاتهم وعىلمات تمزيمات لوضع عال، وتداول صناع الورق استخدام هذه العال1282يطالية عام مدينة بولونيا اإل
وير.ييف والزتكافحة الزتووثائق حكومية أخرى مل

WEP
حلية تصال امل شبكة االتوفر يفمان املستوى من األ نفس امل لتوفريIEEE 802.11 ) عبارة عن بروتوكول أمان محدد يفWEP ( السليككائفخصوصية امل

)LAN( السليككائف) السلكية. توفر خصوصية امل WEPسلكية بحيث تصبح محمية شارات الال اإل يتم نقلها عرب البيانات اليتل تشفريمان من خال) األ
 أخرى.أثناء نقلها من نقطة إىل

WIA
Windows Imaging Architecture (WIAنظام  البداية يف) عبارة عن بنية للتصوير ظهرت يف Windows Meو Windows Me and 

Windows XP Service Pack 3عن طريق أنظمة التشغيل هذه باستخدام ماسحة ضوئية متوافقة مع . ويمكن عمل مسح ضويئ WIA.
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WPA
ات  مزي تم إنشاؤها لتحسني) اليتWi-Fiسلكية ( شبكات الكمبيوتر الالنظمة تستخدم لتأمني عبارة عن فئة من األWi-Fiحمي بتقنية الوصول امل

).WEP ( السليككائفأمان خصوصية امل

WPA-PSK
WPA-PSK مفتاح) WPAعبارة عن وضع خاص لـلوصول املك مسبًقشرت امل (حمي بتقنية اWi-Fi أو) WPAة أو كات الصغري) مناسب للرش

 أو أجهزة سطح سليك) وأي كمبيوتر محمول الWAPسلكية ( نقطة الوصول الالرور يفك أو كلمة املشرتفتاح امل. يتم تكوين امللينيزن املستخدمنيامل
) ذات الصلة WAPسلكية ( ونقطة الوصول الالسليك العميل الال بإنشاء مفتاح فريد لكل جلسة بنيWPA-PSKسلكية. يقوم مفتاح مكتب ال

ا. تقدًملتحقيق مستوى أمان أكرث

WPS
، فيمكنك تكوين WPSسلكية تدعم  سلكية. وإذا كانت نقطة الوصول الاللية النشاء شبكة مزنا إل) معياًرWi-Fi Protected Setup)  WPS يعترب
 بسهولة بدون جهاز كمبيوتر.سليكتصال الشبكة الالاال

XPS
ستندات الجديدة، حيث توفر )، كما تعد أحد تنسيقات املPDLواصفات الخاصة بلغة وصف الصفحات () هي إحدى املXML)  XPSمواصفة الورق 
، كما أنها XML تنسيق واصفة قائمة عىل. وهذه املMicrosoftكة  تطورها رشونية اليتلكرتستندات اإلتنقلة واملستندات املات املالعديد من ممزي

جهزة. مرتبط باألتجهات وغري امل تنسيق مستندات يقوم عىل مسار طباعة جديد وكذلك عىلتعتمد عىل
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