
®Xeroxةعباطلعيرسلايعجرملاليلدلا
B310فئاظولاةددعتم

ةعابط

رتويبمكزاهجنمةعابطلا
يفهعونوقرولامجحنّيع،فرظألاوتاقاطبلانوزخموتاقصلملل:ةظحالم
.دنتسملاةعابطلبقةعباطلا

."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم.1

.تادادعإلاطبضا،ةرورضلادنع.2

.دنتسملاةعابطبمق.3

لومحمزاهجنمةعابطلا

™™Mopriaةعابطلاةمدخمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

ماظنىلعلمعيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحنعةرابعMopriaةعابطلاةمدخنإ
AndroidTM،ةعباطيأىلإًةرشابمةعابطلابكلحمست.ةقحاللاتارادصإلاوأ5.0رادصإلا

.Mopriaةمدخدمتعت

GoogleرجتمنمMopriaةعابطلاةمدخقيبطتليزنتنمدكأت:ةظحالم
PlayTMلومحملازاهجلايفهنّكمو.

نماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،Androidليغشتلاماظنبلومحملاكزاهجنم.1
.تافلملاريدم

.ةعابط>قوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.ىلعطغضا.4

®®AirPrintمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا

ًةرشابمةعابطلابكلحمسيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحيهAirPrintجمانربةزيمنإ
.AirPrintةمدخدمتعتةعباطىلإAppleةزهجأنم

ةكبشللناكاذإ.اهسفنلاصتالاةكبشبنَيلصتمةعباطلاوAppleزاهجنأنمدكأت•
ةيعرفلالاصتالاةكبشبنالصتمنيَزاهجلاالكنأنمدكأتف،ةددعتمةيكلسالتاعزوم
.اهسفن

.Appleةزهجأضعبيفطقفموعدمقيبطتلااذه•

.قفاوتمقيبطتليغشتبمقوأتافلملاريدمنماًدنتسمددح،لومحملاكزاهجنم.1

.ةعابطلا>ةكراشمقوفرقنا.2

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

Wi-Fiمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا Direct®®

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

Wi-Fi Directةدّوزمةعباطيأمادختسابةعابطلاكلحيتتةعابطةمدخنعةرابعيه
Wi-Fiةمدخب Direct.

.ةيكلساللاةعباطلالاصتاةكبشبلصتملومحملازاهجلانأنمدكأت:ةظحالم
.ةعباطلابلومحمزاهجليصوتعجار،تامولعملانمديزمل

.تافلملاريدمنماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،لومحملاكزاهجنم.1

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذّفن،لومحملاكزاهجزارطلاًقفو.2

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

ةعباطلاةنايص

ربحلاةشوطرخلادبتسا
.يمامألابابلاحتفبمق.1

،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:لمتحمفلت—ريذحت
ةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعمراطإيأسملا
.اهسملوأةعباطلايف

.ريوصتلاةدحوةلازإبمق.2
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ةدحونمةلمعتسملاربحلاقوحسمةشوطرخةلازإبمقمث،قرزألاجالزملافلبمق.3
.ريوصتلا

ديزتةرتفلرشابملاءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال:لمتحمفلت—ريذحت
يفتالكشمثودحيفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستيدق.قئاقد10نع
.ةعابطلاةدوج

كلذبمايقلارثؤيدق.روصلالصومةناوطسأسملتال:لمتحمفلت—ريذحت
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهمةدوجىلع

.ةديدجلاربحلاةشوطرخةوبعكفبمق.4

.ربحلاقوحسمعيزوتةداعإلربحلاةشوطرخجربمق.5

اهرارقتساتوصعمستىتحريوصتلاةدحويفةديدجلاربحلاقوحسمةشوطرخلخدأ.6
.اهناكميف

.ريوصتلاةدحولاخدإبمق.7

.بابلاقالغإبمق.8

جاردألاليمحت
.جردلاةلازإبمق.1

ةعباطلانوكتامدنعجردلاةلازإبمقتال،قرولاراشحنابنجتل:ةظحالم
.ةلوغشم

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتتلتاهّجوملاطبضبمق.2

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

نمدكأتمث،لفسأللاًهجاومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبقرولاةمزحليمحتبمق.4
.قرولاهاجتماكحإبتاهّجوملاةيعضوةمءالم

وحنةيسأرلاهيجوتعملفسألههجونوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوهجوىلعةعابطللجردلاةمدقم

وحنةيسأرلاهيجوتعمىلعألههجونوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.نيهجولاىلعةعابطللجردلاةيفلخ

.جردلالخادىلإقرولاررمتال•
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دحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق،قرولاراشحنايدافتل•
.قرولاةئبعتلىصقألا

.جردلالاخدإبمق.5

متييذلاقرولاعماقباطتيلمكحتلاةحولنمهعونوقرولامجحنّيع،رمألامزلاذإ
.هليمحت

ضارغألاةددعتملاةيذغتلاةدحوليمحت
.ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحوحتفبمق.1

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.2

.ىلعألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبقرولاليمحتبمق.3

ءزجلاوحنةيسأرلاهيجوتعمىلعألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح•
.دحاوهجوىلعةعابطللةعباطلليفلخلا

ةمدقموحنةيسأرلاهيجوتعملفسألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح•
.نيهجولاىلعةعابطللةعباطلا

.رسيألابناجلاىلعلفسألاىلإاًهّجومناسللانوكيثيحبتافلغملاليمحتبمق•

وأاًسيبابدوأكباشموأعباوطلمحتاًفرظأمدختستال:لمتحمفلت—ريذحت
.قصللاةيتاذةقصالداوموأةفلغمةناطبوأنيوانعلاذفاونوأاًميزبإ

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهجوملاطبضا.4

.هليمحتمتيذلاقرولااقباطيلهعونوقرولامجحنِّيع،مكحتلاةحولنم.5

هعونوقرولامجحنييعت
:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

>قرولاعون/مجح>قفاوم>جردلانيوكت>قفاوم>قرولا>قفاوم>تادادعإلا
قروردصمدّدحمث،قفاوم

.هعونوقرولامجحنييعتبمق.2

تباثلاجمانربلاثيدحت
.حيحصلكشبلمعللزاهجللتباثلاجمانربلاىوتسملىندأاًدحتاقيبطتلاضعببلطتت

لثمملابلصتا،زاهجللتباثلاجمانربلاثيدحتلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
.هعملماعتتيذلا

.ناونعلالقحيفةعباطلابصاخلاIPناونعةباتكبمثنمو،بيوضرعتسمحتفبمق.1

IPناونعضرعمتيو.ةعباطللةيسيئرلاةشاشلاىلعةعباطللIPناونعضرعا•
وحنلاىلعطاقنبةلوصفملاماقرألانمتاعومجمعبرأيف

123.123.123.123.

لكشببيولاةحفصليمحتلًاتقؤمهليطعتبمقف،ليكومقلممدختستتنكاذإ•
.حيحص

.تباثلاجمانربلاثيدحت>زاهجلا>تادادعإلاقوفرقنا.2

:يليامدحأرَتخا.3

.ثيدحتلاأدبا،قفاوأانأ>تاثيدحتلانمققحتلاقوفرقنا•

.ةيلاتلاتاوطخلاذيفنتبمق،ثيدحتلافلمليمحتل.ثيدحتلافلملّمح•
نعثحباو،www.xerox.comىلإلقتنا،تباثجمانربثدحأىلعلوصحلل
.كتعباطزارط

.ثيدحتلافلمنعثحبا.1

طوغضمفلمجارختسابتمقدقكنأنمدكأت:ةظحالم
.تباثلاجمانربلل

.ءدب>ليمحتقوفرقنا.2

Wi-Fiنيكمت Direct
.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

Wi-Fiنإ DirectىلإدنتستريظنىلإريظنةينقتيهWi-Fiةزهجأللحيتتيهو
Wi-Fiنّكمتةعباطبًةرشابملاصتالاةيكلساللا Directلوصوةطقنمادختسانود
.)يكلسالهّجوم(

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

Wi-Fi>>ذفانملا/ةكبشلا>>تادادعإلا Direct<
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.تادادعإلاةئيهتبمق.2

Wi-Fiنيكمت• Direct—ةكبشثبنمةعباطلانّكميWi-Fi Directةصاخلا
.اهب

Wi-Fiمسا• Direct—ةكبشلاًمساّنيعيWi-Fi Direct.

Wi-Fiرورمةملك• Direct—دنعيكلساللانامألاضيوفتلرورملاةملكنّيعي
.ريظنىلإريظنلاصتامادختسا

Networkىلعرورملاةملكضرعي—دادعإلاةحفصىلعرورملاةملكضرع•
Setup Page)ةكبشلادادعإةحفص(.

لاصتالاتابلطلبقتةعباطلاعدي—رزةطغضبتابلطلاىلعةيئاقلتلاةقفاوملا•
.ًايئاقلت

.نمؤمريغاًيئاقلترزةطغضبتابلطلالوبق:ةظحالم

ةعباطلابلومحمزاهجليصوت
.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

Wi-Fiةئيهتنمدكأت،لومحملاكزاهجليصوتلبق Direct.نمديزمىلعلوصحلل
Wi-Fiنيكمتعجار،تامولعملا Direct.

Wi-Fiمادختسابلاصتالا Direct

ماظنبلمعتيتلاةلومحملاةزهجألاىلعطقفتاداشرإلاهذهقبطُت:ةظحالم
.Androidليغشتلا

.تادادعإلاةمئاقىلإلقتنا،لومحملازاهجلانم.1

Wi-Fiىلعطغضامث،Wi-Fiنيكمتبمق.2 Direct.

Wi-Fiمساددح.3 Directةعباطلل.

.ةعباطلابمكحتلاةحولىلعلاصتالاديكأتبمق.4

Wi-Fiمادختسابلاصتالا
.تادادعإلاةمئاقىلإلقتنا،لومحملازاهجلانم.1

Wi-Fiمساددحمثنمو،Wi-Fiقوفرقنا.2 Directةعباطلل.

نيفرحyوxنوكيثيح(DIRECT-xyةلسلسلاةفاضإمتت:ةظحالم
Wi-Fiمسالبق)نييئاوشع Direct.

Wi-Fiرورمةملكلخدأ.3 Direct.

Wi-Fiلاصتاةكبشبةعباطلاليصوت
.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

:نأنمدكأت،أدبتنألبق

/ةكبشلا>قفاوم>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.يئاقلتىلعنَّيعمطشنئياهم•
>قفاوم>طشنلائياهملا>قفاوم>ةكبشلاىلعةماعةرظن>قفاوم>ذفانملا
.قفاوم>يئاقلت

.ةعباطلابلصتمريغEthernetلباك•

ةحولىلعدادعإلا>قفاوم>يكلسال>قفاوم>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1
.قفاوم>ةكبشلارايتخا>قفاوم>ةعابطلا

.لاصتالاةكبشبةصاخلارورملاةملكلِخدأمث،Wi-Fiلاصتاةكبشددح.2

رهظت،Wi-Fiلاصتاةكبشمادختسالةزهاجلاةعباطلازرُطل:ةظحالم
.يلوألادادعإلاءانثأWi-Fiلاصتاةكبشدادعإبةبلاطم

قرولاراشحنانمصلختلا

قرولاراشحنابنجت

اًحيحصًاليمحتقرولالِّمح
.جردلايفحطسملكشبقرولاعضونمدكأت•

حيحصلاريغقرولاليمحتحيحصلاقرولاليمحت

.ةعابطللةعباطلاءارجإءانثأهتلازإوأجردلاليمحتبمقتال•

رشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق.مزاللانمرثكأقروةيمكلّمحتال•
.قرولاةئبعتلىصقألادحلا

.يحيضوتلامسرلايفنيبملاوحنلاىلعقرولالِّمح.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

ىلعةوقبطغضتالاهنأنموةحيحصلاةقيرطلابقرولاتاهجومعضونمدكأت•
.تافلغملاوأقرولا

.قرولاليمحتدعبةعباطلالخادماكحإبجردلاعفدا•

هبىصوُملاقرولامادختسا
.طقفاهبىصوملاةصاخلاطئاسولاوأقرولامدختسا•

.لوتفملاوأيوطملاوأللبملاوأينثملاقرولاليمحتبموقتال•

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق•

.ديلابهبذشوأهصقمتقرومدختستال•

.جردلاسفنيفةفلتخملاعاونألاوأنازوألاوأماجحألااذقرولاطلختال•

مكحتلاةحولوأرتويبمكلاىلعحيحصلالكشلابهعونوقرولامجحنييعتنمدكأت•
.ةعباطلابةصاخلا

زخ•
نصُملاةهجلاتايصوتلاًقفوقرولانِّ

ِ
.ةّع

قرولاراشحنانكامأديدحت
تاحفصةعباطلاجرُخت،ليغشتىلإراشحنالانمصلختلاىلعةدعاسملانييعتدنع•

تاجرخملانمققحت.ةرشحنملاةحفصلاةلازإدعباًيئزجةعوبطمتاحفصوأةغراف
.ةغرافلاتاحفصلابةصاخلاةعوبطملا

تاحفصلاةعابطةعباطلاديعت،يئاقلتوأليغشتىلإقرولاراشحناحالصإنييعتدنع•
.ةرشحنملا
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يسايقلاجارخإلاجرد.1

تامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحو.2

جاردألا.3

نيهجولاىلعةعابطةدحو.4

يفلخلابابلا.5

يسايقلاجارخإلاجرديفقرولاراشحنا
.روشحملاقرولاةلازإبمق

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا
.ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحونمقرولالزأ.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحوقلغأ.3

.يمامألابابلاحتفبمق.4

يندعمراطإيأسملا،يئابرهكلاغيرفتلانعمجانفلتثودحبنجتل:ريذحت
.اهسملوأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكم

.ريوصتلاةدحوةلازإبمق.5

10نعديزتةرتفلرشابملاءوضللريوصتلاةدحوضّرعتال:ريذحت
يفتالكشمثودحيفةليوطةدملءوضللضرعتلاببستيدق.قئاقد
.ةعابطلاةدوج

ةدوجىلعكلذبمايقلارثؤيدق.روصلالصومةناوطسأسملتال:ريذحت
.ةيلبقتسملاةعابطلاماهم
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.روشحملاقرولاةلازإبمق.6

نمدحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
لبقدربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخ
.هتسمالم

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.ريوصتلاةدحولاخدإبمق.7

.بابلاقالغإبمق.8

.ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحوحتفبمق.9

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.10

.قرولاليمحتدعأ.11

جاردألايفقرولاراشحنا
.جردلاةلازإبمق.1

.يمامألابابلاحتفبمق.2
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وأةعباطلايفةيلخادلاقطانملاىلإلوصولالبقةعباطللفوشكميندعم
.اهسمل

9



.ريوصتلاةدحوةلازإبمق.2
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