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 HP 527ینتر  ارسال ایمیل با پر

صورت تصویري و    سه را به   HP 527 ینتر ارسال ایمیل با پر   شکیل نگار در این راهنما و آموزش قصد دارد که نحوه 
امیداوریم که مقاله آماده شده باعث سهولت در انجام فرآیند   آموزش دهد. قبل از هر چیز   PDFو فایل    ویدئویی 

صفحه، پرسش خود را ثبت   ر صورت هر گونه پرسش می توانید از انتهاي شود. د  HP 527 ینتر ارسال ایمیل با پر 
 .کنند   کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخ شما را ارسال 

داراي ویژگی است که به آن امکان می دهد یک سند را اسکن کرده و مستقیماً به یک یا چند  HP 527   پرینتر 
 .شود ارسال می عنوان پیوست در یک پیام ایمیل  به   ، فایل اسکن شده   .آدرس ایمیل ارسال کند 

   .شود تنظیم  ژگی اسکن به ایمیل باید  ، چاپگر باید به شبکه متصل باشد و وی براي استفاده از قابلیت اسکن به ایمیل 

  :توجه داشته باشید 
 .مراحل با توجه به نوع کنترل پنل متفاوت است 

  752HPینتر  ارسال ایمیل با پر مراحل  

 .را رو به پایین روي شیشه اسکنر قرار دهید   غذ کا  .۱

 .کنید  را انتخاب   E-mail دکمه  از صفحه اصلی در صفحه کنترل چاپگر ،  .۲

  :توجه داشته باشید 

 .در صورت درخواست ، نام کاربري و رمز عبور خود را وارد کنید 

 .تا صفحه کلید باز شود  انتخاب کنید  را   TO قسمت  .۳

 :گیرندگان را با استفاده از یکی از این روشها مشخص کنید  .٤

 آدرس ها را به صورت دستی وارد کنید 

a.  آدرس را در قسمت  To  ها را با یک نقطه  ، آدرس ایمیل براي ارسال به چند آدرس  .  وارد کنید
را در صفحه کلید لمسی پس از تایپ هر آدرس انتخاب   Enter ویرگول جدا کنید ، یا دکمه 

 .کنید 

 آدرس ها را از لیست مخاطبین وارد کنید 

b.  دکمه Address Book  فیلد  که در کنار  را To  آدرس  صفحه  قرار دارد انتخاب کنید تا
 . باز شود  آدرس 
c.  انتخاب کنید آدرس را که می خواهید استفاده کنید   لیست ،  از لیست کشویی ،. 
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d.  تا نام به  نامی را از لیست مخاطبین انتخاب کنید و سپس دکمه پیکان راست را انتخاب کنید
را   OK دکمه  س سپ این مرحله را براي هر گیرنده تکرار کنید و    .لیست گیرندگان اضافه شود 

 .کنید  انتخاب 

و   Subjectهاي  قسمت ،  با انتخاب فیلد و استفاده از صفحه کلید لمسی براي وارد کردن اطالعات  .٥
File Name   دکمه پس از تکمیل .  کنید  تکمیل  را ، OK  را انتخاب کنید. 

 .کنید  را انتخاب    More Options دکمه  ، تنظیمات سند   براي  .٦

 :مثال 

 .و کیفیت خروجی   کنید، وضوح تصویر   تنظیم را    نوع فایل و رزولوشن  انتخاب  . 
a.  انتخاب کنید  دو طرفه را  و سپس  اصلی  ، طرفین اگر سند اصلی در هر دو طرف چاپ شده است . 

 . دکمه پیش نمایش را انتخاب کنید  ، براي پیش نمایش سند  .۷

 . انتخاب کنید  براي ارسال  دکمه شروع را  .۸

  :توجه داشته باشید 

 . د ممکن است از شما بخواهد آدرس ایمیل را به دفترچه آدرس یا لیست مخاطبین اضافه کنی   پرینتر 

 .شبکھ ھای اجتماعی دنبال کنیدشکیل نگار چابھار را در 

 آپارات • تلگرام  • اینستاگرام •
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