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ةعابط

رتويبمكنمةعابطلا
يفهعونوقرولامجحنّيع،فرظألاوتاقاطبلانوزخموتاقصلملل:ةظحالم
.دنتسملاةعابطلبقةعباطلا

."ةعابط"راوحلاعبرمحتفا،هتعابطلواحتيذلادنتسملانم.1

.تادادعإلاطبضا،ةرورضلادنع.2

.دنتسملاةعابطبمق.3

لومحمزاهجنمةعابطلا

Mopriaةعابطلاةمدخمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا
ماظنىلعلمعيةلومحملاةزهجألاربعةعابطلللحنعةرابع®Mopriaةعابطلاةمدخّنإ

Android،يأىلإًةرشابمةعابطلابكلحمست.ةقحاللاتارادصإلاوأهنم4.4رادصإلا
.Mopriaةمدخدمتعتةعباط

.Mopriaةعابطلاةمدخنيكمتنمدكأت،ةعابطلالبق:ةظحالم

.قفاوتمقيبطتليغشتبمق،لومحملاكزاهجلةيسيئرلاةشاشلانم.1

.ةعباطددحمثنمو،ةعابطىلعطغضا.2

.دنتسملاةعابطبمق.3

AirPrintمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا
ةزهجأنمةرشابمةعابطلابكلحمست،ةلومحملاةزهجأللةعابطللّلحيهAirPrintنإ

AppleةمدخدمتعتةعباطىلإAirprint.

.Appleةزهجأضعبيفطقفموعدمقيبطتلااذه•

.تاعباطلاتازارطضعبيفطقفموعدمقيبطتلااذه•

.قفاوتمقيبطتليغشتبمق،لومحملاكزاهجلةيسيئرلاةشاشلانم.1

.ةكراشملازمرىلعطغضامثنمو،هتعابطديرتاًرصنعددح.2

.ةعباطددحمثنمو،ةعابطىلعطغضا.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

Wi-Fiمادختسابلومحمزاهجنمةعابطلا Direct®®

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

Wi-Fi Directةدّوزمةعباطيأمادختسابةعابطلاكلحيتتةعابطةمدخنعةرابعيه
Wi-Fiةمدخب Direct.

.ةيكلساللاةعباطلالاصتاةكبشبلصتملومحملازاهجلانأنمدكأت:ةظحالم

.ةعباطلابلومحمزاهجليصوتعجار،تامولعملانمديزمىلعلوصحلل

.تافلملاريدمنماًدنتسمددحوأاًقفاوتماًقيبطتلّغش،لومحملاكزاهجنم.1

:ةيلاتلاتاءارجإلادحأذّفن،لومحملاكزاهجزارطلاًقفو.2

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.ةعابط>قوفرقنا•

.رمألامزلاذإتادادعإلاطبضامث،ةعباطددح.3

.دنتسملاةعابطبمق.4

ةعباطلاةنايص
ءازجألالادبتساوألثمألاةعباطلاءادأىلعظافحلامدعيدؤيدقو:ريذحت
.كتعباطفالتإىلإتامزلتسملاو

ربحلاقوحسمةشوطرخلادبتسا
.Bبابلاحتفا.1

.ةلمعتسملاربحلاقوحسمةشوطرخجِرخأ.2

.ةديدجلاربحلاةشوطرخةوبعكفبمق.3
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.ةديدجلاربحلاةشوطرخلِخدأ.4

.Bبابلاقلغأ.5

جاردألاليمحت
ىلعجردلكلِّمح،تادعملارارقتسامدعرطاخمليلقتل:ةلامإلارطخ—هابتنا
.درفنملكشبجردلكلِّمح،زاهجلاتابثمدعرطاخمليلقتل.ةدح

.جردلاةلازإبمق.1

ةعباطلانوكتامدنعجاردألاةلازإبمقتال،قرولاراشحنابنجتل:ةظحالم
.ةلوغشم

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتتلتاهّجوملاطبضبمق.2

ديدحتلجردلانميلفسلاءزجلاىلعةدوجوملاتارشؤملامدختسا:ةظحالم
.تاهّجوملاعضوم

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

نأنمدكأتمثنم،ىلعأللةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبقرولاةمزرليمحتبمق.4
.حيحصلالكشلابقرولامئالتةيبناجلاتاهّجوملا

ةمدقموحنةيسأرلاهيجوتعمىلعألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح•
.دحاوهجوىلعةعابطللجردلا

ةيفلخوحنةيسأرلاهيجوتعملفسألههجونوكيثيحبةيسأرلااذقرولالِّمح•
.نيهجولاىلعةعابطللجردلا

.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

دحلارشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق،قرولاراشحنايدافتل•
.قرولاةئبعتلىصقألا

.جردلالاخدإبمق.5

متييذلاقرولاعماقباطتيلمكحتلاةحولنمهعونوقرولامجحنّيع،رمألامزلاذإ
.هليمحت
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ضارغألاةددعتملاةيذغتلاةدحوليمحت
.ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحوحتفبمق.1

تازارطضعبيفالإتامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتتال:ةظحالم
.تاعباطلا

.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهجوملاطبضا.2

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

.قرولاليمحتبمق.4

لباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلااذقرولاو،تاقاطبلانوزخمو،قرولاليمحتبمق•
.ةعباطلايفًالوأةيولعلاةفاحلالاخدإولفسألاىلإاًهّجومةعابطلل

هّجومنمنميألابناجلامامأوىلعألاًهجتمناسللالعجعمفرظألاليمحتبمق•
.قرولا

وأاًسيبابدوأكباشموأعباوطلمحتاًفرظأمدختستال:ريذحت
ةيتاذةقصالداوموأةفلغمةناطبوأنيوانعلاذفاونوأاًميزبإ
.قصللا

.هليمحتمتيذلاقرولااقباطيلهعونوقرولامجحنِّيع،مكحتلاةحولنم.5

ةيوديلاةيذغتلاةدحوليمحت
.هليمحتبموقتيذلاقرولامجحعمقباطتيلهّجوملاطبضبمق.1
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.لفسأىلإههجوةعابطلللباقلابناجلانوكيثيحبقرولاليمحتبمق.2

عملفسألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.دحاوبناجىلعةعابطللةعباطلايفًالوأةيولعلاةفاحلالاخدإ

ىلعألاىلإاًهّجومةعابطلللباقلاهجولانوكيثيحبةيسأرلايذقرولاليمحتبمق•
.نيَبناجلاىلعةعابطللةعباطلايفاًريخأةيولعلاةفاحلالاخدإعم

هّجومنمنميألابناجلامامأوىلعألاًهجتمناسللالعجعمفرظلاليمحتبمق•
.قرولا

.اهتهجوىلإةيمامألاهتفاحلصتىتحقرولاةيذغتبمق.3

ةيذغتلاةدحولخادةونعقرولاعفدبنجت،قرولاراشحنايدافتل:ريذحت
.ةيوديلا

هعونوقرولامجحنييعت
مث،هعون/قرولامجح>جردلانيوكت>قرولا>تادادعإلاىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

.قرولاردصمددح

لالخلقنتللىلعطغضا،سمللابلمعتالتاشاشبةدّوزملاتاعباطلازرُطيف
.تادادعإلا

.هعونوقرولامجحنييعتبمق.2

تباثلاجمانربلاثيدحت
.حيحصلكشبلمعللزاهجللتباثلاجمانربلاىوتسملىندأاًدحتاقيبطتلاضعببلطتت

لثممبلصتا،زاهجللتباثلاجمانربلاثيدحتلوحتامولعملانمديزمىلعلوصحلل
Xeroxكيدل.

.تباثلاجمانربلاثيدحت>زاهجلا>تادادعإلاقوفرقنا،نمضملابيومقلمنم.1

.بولطملاشالففلمعقومديدحتلضرعتسا.2

.تارييغتلاقيبطتبمق.3

Wi-Fiنيكمت Direct®®

.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

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

:ىلإلقتنا،مكحتلاةحولنم.1

Wi-Fi>>ذفانملا/ةكبشلا>>تادادعإلا Direct<

.تادادعإلاةئيهتبمق.2

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

Wi-Fiمسا• Direct—ةكبشلاًمسانّيعيWi-Fi Direct.

Wi-Fiرورمةملك• Direct—دنعيكلساللانامألاضيوفتلرورملاةملكنّيعي
.ريظنىلإريظنلاصتامادختسا

ىلعرورملاةملكضرعي—دادعإلاةحفصىلعرورملاةملكضرع•
Network Setup Page)ةكبشلادادعإةحفص(.

لاصتالاتابلطلبقتةعباطلاعدي—رزةطغضبتابلطلاىلعةيئاقلتلاةقفاوملا•
.اًيئاقلت

.نمؤمريغاًيئاقلترزةطغضبتابلطلالوبق:ةظحالم

ةعباطلابلومحمزاهجليصوت
.تاعباطلازُرُطضعبيفطقفةرفوتمةزيملاهذه:ةظحالم

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

قرولاراشحنانمصلختلا

قرولاراشحناتالاحبُّنجت

اًحيحصًاليمحتقرولالِّمح
.جردلايفحطسملكشبقرولاعضونمدكأت•

حيحصلاريغقرولاليمحتحيحصلاقرولاليمحت

.ةعابطللةعباطلاءارجإءانثأهتلازإوأجردلاليمحتبمقتال•

رشؤمَدعتيملقرولاةمزرعافترانأنمدكأتلابمق.مزاللانمرثكأقروةيمكلّمحتال•
.قرولاةئبعتلىصقألادحلا

.يحيضوتلامسرلايفنيبملاوحنلاىلعقرولالِّمح.جردلالخادىلإقرولاررمتال•

وأقرولاىلعةوقبطغضتالاهنأنموةحيحصلاةقيرطلابقرولاتاهجومعضونمدكأت•
.تافلغملا

.قرولاليمحتدعبةعباطلالخادماكحإبجردلاعفدا•

هبىصوُملاقرولامادختسا
.طقفاهبىصوملاةصاخلاطئاسولاوأقرولامدختسا•

.لوتفملاوأيوطملاوأللبملاوأينثملاقرولاليمحتبموقتال•

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق•

.ديلابهبذشوأهصقمتقرومدختستال•

.جردلاسفنيفةفلتخملاعاونألاوأنازوألاوأماجحألااذقرولاطلختال•

ةصاخلامكحتلاةحولوأرتويبمكلاىلعحيحصلالكشلابهعونوقرولامجحنييعتنمدكأت•
.ةعباطلاب

زخ•
نصُملاةهجلاتايصوتلاًقفوقرولانِّ

ِ
.ةّع

قرولاراشحنانكامأديدحت
تاحفصةعباطلاجرُخت،ليغشتىلإراشحنالانمصلختلاىلعةدعاسملانييعتدنع•

تاجرخملانمققحت.ةرشحنملاةحفصلاةلازإدعباًيئزجةعوبطمتاحفصوأةغراف
.ةغرافلاتاحفصلابةصاخلاةعوبطملا

تاحفصلاةعابطةعباطلاديعت،يئاقلتوأليغشتىلإقرولاراشحناحالصإنييعتدنع•
.ةرشحنملا

راشحنالاعقوممقرلا

ةيسايقةيواح1

رهصملالخاد2

رهصملالفسأ3

نيهجولاىلعةعابطةدحو4

جاردأ5

ةيوديلاةيذغتلاةدحو6

تامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحو7

ضعبيفالإتامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتتال
.تاعباطلاتازارط
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جاردألايفقرولاراشحنا
.جردلاةلازإبمق.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلالاخدإبمق.3

Aبابلايفقرولاراشحناتالاح

رهصلاةدحويفقرولاراشحنا

.Aبابلاحتفا.1

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

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.روشحملاقرولالِزأمث،رهصلاةدحوىلإلوصولابابحتفا.3

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.Aبابلاقلغأ.4

نيهجولاىلعةعابطلاةدحوبقرولاراشحنا

.Aبابلاحتفا.1

دحلل.اًنخاسةعباطلانميلخادلاءزجلانوكيدق:نخاسحطس—هابتنا
دربيلحطسلاكرتا،ةنخاسلاتانوكملادحأنمةباصإللضرعتلارطخنم
.هتسمالملبق
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.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.Aبابلاقلغأ.3

ةيسايقلاةيواحلايفقرولاراشحنا
.روشحملاقرولاةلازإبمق

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا
تازارطضعبيفالإتامادختسالاةددعتمةيذغتلاةدحورفوتتال:ةظحالم
.تاعباطلا

.ضارغألاةددعتمةيذغتلاةدحونمقرولالزأ.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.ليمحتلالبقاهتيوستواهتيوهتوقرولافاوحينثبمق.3

.قرولاليمحتدعأ.4

ةيوديلاةيذغتلاةدحولخادقرولاراشحنا
.جردلاةلازإبمق.1

.روشحملاقرولاةلازإبمق.2

.ةروشحملاقرولاءازجأعيمجةلازإنمدكأت:ةظحالم

.جردلالاخدإبمق.3
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