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Packard Company

 يأ صويرت جوزي ال .حفوظةم لحقوقا ميعج
 وأ باعتهط عادةإ وأ لمستندا ذاه نم زءج
 سبقةم وافقةم دونب خرىأ غةل لىإ رجمتهت
 . Hewlett-Packard Company نم
 

 Acrobat و أAdobe عارش
 المة عو أجارية تالماتع
 Adobe ـ لسجلة مجاريةت

Systems Incorporatedي ف 
 لبلدان اوأ/ ولمتحدة الوالياتا
 ألخرىزا

 

 
 ـ ل2002-1989 لحصص اشر نقوق ح©
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 بل قن مه لرخصلم الطابعة اشغيل ترنامجب
Palomar Software, Inc،

www.palomar.com
 Apple ـل 2001-1999 لنشرا قوقح© 

Computer, Inc.
 عارش و Macو Apple عارش و Apple نإ

Mac وMacintosh شغيلت نظامو Mac لهاآ 
 .Apple Computer, Inc ـل جاريةت الماتع
.خرىأ بلدانو لمتحدةا لوالياتا يف سجلةم
Q1636-90212 :رإلصداا قمر
2002ديسمبر  :ألولىا لطبعةا
 وأ ألمريكيةا لمتحدةا لوالياتا يف بعط
.لصينا وأ نغافورةس وأ لمانياأ وأ لمكسيكا
 و®Windows NT و ®Windows نإ

Windows ME®و Windows XP®و 
Windows 2000®جارية تالمات ع 

Microsoft Corporation ـ لسجلة ممريكيةأ
.
 جارية تالمات ع®Pentium و®Intel نإ
.Intel Corporation ـ لسجلةم

شعارإ
 خضعت لمستندا ذاه يف لواردةا لمعلوماتا
 أنهاب فسرت ال نأ يجبو شعارإ دونب لتغييرل
 Hewlett-Packard بلق نم لتزاما

Company.
 
 
 
 
 
 

 يأ Hewlett-Packard تحملت ال
 ذاه يف ظهرت دق خطاءأ يأ شأنب سئوليةم
 ريحص مانض يأ قدمت ال نهاأ ماآ لمستند،ا
 هذهب تعلقي يماف وعن يأ نم منيض وأ
 اصرًاق كوني الو لكذ شملي حيثب لمادةا
 لتسويقل لقابليةل لضمنيةا لضماناتا لىع
 .عينم غرضل المالءمةو
Hewlett-Packard Company  عدت ال
 ستتباعيةا وأ رضيةع ضرارأ يةأ نع سئولةم
 وأ داءأ وأ قديمت نع اشئةن وأ ـب تعلقةم
 لذيا لبرنامجا مادةو لمستندا ذاه ستخداما
.صفهي
 الطالعا مكني لتنظيميةا لمعلوماتا :الحظةم
لفنيةا لمعلوماتا" ـب لخاصا لجزءا يف ليهاع
.تالمواصفاو لدعما تيبآ نم "

 خالفةم عتبري لتاليةا ألشياءا نم سخن ملع
 كش ديكل انآ ذاإ :ألماآنا عضب يف انونيةق
.وًالأ انونيًاق مثًالم ستشرا
:لحكوميةا لمستنداتا وأ ألوراقا •

لسفرا وازاتج −
لهجرةا وراقأ −
لخدمةا وراقأ عضب −
 وأ لبطاقاتا وأ لتعريفا اراتش −
لشعاراتا

:لحكوميةا ألختاما •
لبريدا وابعط −
ألغذيةا ختامأ −

 لىع لمسحوبةا تلحواالا وأ لشيكاتا •
كوميةح يئاته

 وأ لسياحيةا لشيكاتا وأ لورقيةا لعملةا •
لدفعا وامرأ

إليداعا هاداتش •
لنشرا حقوقل لخاضعةا ألعمالا •

 
 
 

 

معلومات السالمة

 وأ لحريقا منعل !حذيرت
 صدماتل لتعرضا حتمالا
 لمطرل لمنتجا ذاه عرضت ال
 .لرطوبةا نم وعن يأ وأ

 

 ألساسيةا الحتياطاتا عاةرام ائمًاد جبي
 تقليلل لمنتجا ذاه ستخداما ندع لسالمةل
 نع لناتجةا ألضرارل لتعرضا خاطرم
.لكهربائيةا لصدماتا وأ لحريقا

 لتعرضل حتملم طرخ :حذيرت
صدمةل
 شرةن يف لواردةا لتعليماتا ميعج قرأا ١

.يدًاج افهمهاو إلعدادا
 هربائيآ يارت أخذم وىس ستخدمت ال ٢

 مصدرب لوحدةا صيلوت ندع ؤرضم
 أخذم انآ ذاإ ام علمت كنت مل ذاإ .لطاقةل
 هربائيًاآ ستشرا ال مأ ؤرضًام لتيارا
.ؤهًالم

 لمبينةا التعليماتو لتحذيراتا ميعج تبعا ٣
.لمنتجا لىع

 لتيارا أخذم نع لمنتجا ذاه فصلا ٤
.ظيفهتن بلق الحائطب لموجودا

 القربب ستخدمهت وأ لمنتجا ذاه ثبتت ال ٥
.بلًالم كوني ندماع وأ لماءا نم

.ابتث طحس لىع يدًاج لمنتجا ذاه بتث ٦
 ال حيثب حميم كانم يف لمنتجا بتث ٧

 بلآ صلف يف تسببي وأ حدأ ليهع سيري
 بلآ يهف تعرضي ال كانم فيو لتيار،ا
.لتلفل لتيارا

 اديةع ريقةبط عملي ال لمنتجا انآ ذاإ ٨
 حلل لفوريةا لتعليماتا لىع طلعا
.لمشكالتا

 مكني الداخلب جزاءأ وجدت ال ٩
 تمت نأ جبي .لمشغلا بلق نم يانتهاص
 لخدمةا وظفم دي لىع لصيانةا عمالأ
.لمؤهلا

.لتهويةا يدج كانم يف لمنتجا ستخدما ١٠
 
 
 
 
.

 



 

 iii 

جدول المحتويات

 

 ١.............................................الحصول على التعليمات ١

 ٣.....................................................البداية السريعة ٢
 ٥....................................................مع جهاز آمبيوتر hp officejet استخدام طابعة
 ٧........................................................................hp officejet وظائف قائمة

 ٩.............................تحميل المستندات األصلية وتحميل الورق ٣
 ٩.........................................................................تحميل المستندات األصلية

 ١٠......................................................................................تحميل الورق
 ١٢...................................................................................تحميل األظرف

 ١٣...................................................hagaki  بطاقاتقم بتحميل البطاقات البريدية أو
 ١٣...............................................................................تحميل ورق الصور

 ١٤......................................................مالحظات لتحميل األنواع األخرى من الورق
 ١٥..................................................................................ضبط نوع الورق
 ١٥.................................................................................ضبط حجم الورق

 ١٧............................................استخدام خصائص النسخ ٤
 ١٧.........................................................................................عمل نسخ

 ٢٠.........................................................................إنجاز مهام النسخ الخاصة
 ٢٤.......................................................................................إيقاف النسخ

 ٢٤.........................................................................خيارات قائمة إعداد النسخ

 ٢٥............................................استخدام خصائص المسح ٥
 ٢٥.................................................................................مسح مستند أصلي

 ٢٦......................................................................................إيقاف المسح
 ٢٦........................................................................................تعلم المزيد

 ٢٩............................................استخدام خصائص المسح ٦
 ٢٩......................................................................................إرسال فاآس
 ٣٢......................................................................................استالم فاآس

 ٣٣....................................................................................طباعة التقارير
 ٣٤.......................................................................التحكم في الوضوح والتباين

 ٣٤................................................................................إعادة طلب رقم آليًا
 ٣٥..........................................................(ECM) استخدام وضع  تصحيح األخطاء

 ٣٥..............................................................................ضبط التصغير اآللي
 ٣٥.............................................................................ضبط مستوى الصوت

 ٣٦..........................................................)لرنين المميزا(تغيير نموذج الرنين للرد 
 ٣٦.......................................................................إعداد الطلب السريع لألرقام

 ٣٧.................................................................................ضبط حجم الورق
 ٣٧.............................................................................ضبط التاريخ والوقت
 ٣٨.............................................................................ضبط ترويسة الفاآس

 ٣٨........................................................................................إدخال نص

 



 جدول المحتويات

hp officejet 6100 series iv 

 
 ٣٩.............................................................إعادة طباعة الفاآسات التي في الذاآرة

 ٤٠...................................................................خيارات قائمة خصائص الفاآس

 ٤١.......................................hp officejet صيانة طابعة ٧
 ٤١............................................................................تنظيف اللوح الزجاجي

 ٤١...................................................................التلقيم اآلليتنظيف زجاج وحدة 
 ٤١...............................................................................تنظيف ظهر الغطاء
 ٤٢...............................................................................التنظيف من الخارج

 ٤٢.......................................................................العمل مع خراطيش الطباعة
 ٤٦.............................................................................استعادة ضبط المصنع

 ٤٦...........................................................................ضبط وقت توفير الطاقة
 ٤٦.................................................................................ضبط سرعة اللف

 ٤٧................................................................ضبط زاوية عرض اللوحة األمامية

 ٤٩............................................معلومات إضافية لإلعداد ٨
 ٤٩..........................................................................مشكالت التثبيت المحتملة

 ٥١.........................................................................طقةالمن/اضبط اللغة والبلد
 ٥١.....................................................بجهاز الكمبيوتر hp officejet توصيل الطابعة

 ٥٣...................................................hp officejet  إزالة وإعادة تثبيت برنامج طابعة

 ٥٥......................................................معلومات فنية ٩
 ٥٥....................................................................................متطلبات النظام
 ٥٦..................................................................................مواصفات الورق
 ٥٨.................................................................................مواصفات الطباعة

 ٥٨.......................................................................مواصفات الهوامش للطباعة
 ٦٠...................................................................................مواصفات النسخ
 ٦٠..................................................................................مواصفات الفاآس
 ٦١..................................................................................مواصفات المسح

 ٦١.................................................................................صفات الفعليةالموا
 ٦١..................................................................................مواصفات الطاقة
 ٦١.................................................................................المواصفات البيئية
 ٦٣..................................................................................مواصفات أخرى

 ٦٣....................................................................البرنامج البيئي إلدارة المنتجات
 ٦٣.................................................................................معلومات التنظيمية

declaration of conformity.....................................................................٦٧ 

 ٦٩...................hp officejet 6100  الحصول على دعم لطابعة ١٠
 ٦٩............................................الحصول على الدعم والمعلومات األخرى من اإلنترنت

 ٦٩...................................................................................للعمالء hp دعم
 ٧٣..............................................................................تجهيز الطابعة للشحن

 ٧٤...................................................................................hpمرآز توزيع 

 ٧٥..................................................معلومات الضمان ١١
 ٧٥.....................................................................................خدمة الضمان
 ٧٥....................................................................................تحديث الضمان
٧٦..........................................................للخدمة hp officejet 6100 إعادة طابعة

 ٧٦لمحدود العالمي اhewlett-packard مان ضيانب

 ٧٩الفهرس



 ١ 

 الحصول على التعليمات

  
لوصفا عليماتت
 ن مأآدت .HP OfficeJet ابعة طتكوين وعداد إن ععليمات تك لقدم تإلعداد اشرةن
).Macintosh و أWindows (لتشغيل انظام للصحيحة النشرة استخداما

إلعداد اشرةن

 مكنك يتى حإمكاناتها وHP OfficeJet ابعة طن عوجزة مقدمة مك لوفر تلجولةا
 )ابدأ(  Start يمكنك الوصول إلى جولة المنتج من خالل زر .لفور الى عستخدامهاا

HP OfficeJetفور تثبيت برنامج  

لمنتج اولةج

 HP طابعة للبرنامج استخدام ان عفصيلية تعلومات مك لوفر تلصور لHP عليماتت
OfficeJet.  

  انقر ، و)HP ديرم(  HP Director لى إذهبا :Windows مستخدميل
Help) عليماتت(.

 انقر، و)HP ديرم(  HP Director لىب إذها :Macintosh مستخدميل
Help) عليمات تنقر ام، ث)عليماتت hpلصور ل.

لصور لHP عليماتت

 يقدم وHP OfficeJet ابعة طستخدام ان ععلومات ملى عحتوي يلمرجعي الدليلا
 لمرجعي الدليل احتويي .بيتلتث املية عثناء ألمشكالت ال حن عضافية إساعدةم
 لفنية االمواصفات والملحقات وللوازم الب طةقري طن ععلومات ملى عيضًاأ
.لضمان امعلومات والدعمو

لمرجعي الدليلا

) HP ديرم(  HP Director لىإ ذهبا لمشكالتا لح علوماتم لىإ لوصولل
 م ثصور،ل لHP عليمات تي فلمشكالت ال حتاب آفتحا .)عليماتت (Help انقرو
 عليمات تلى إلمؤدية االوصالت ولعامة المشكالت ال حلى إلمؤدية الوصالت اتبعا
 لمشكالتا لح لىإ لوصولا مكني .HP OfficeJet طابعة بلخاصة المشكالت الح
.لخطأا سائلر عضب يف ظهري لذيا) عليماتت (Help رز نم يضًاأ

 لمشكالت ال حعليماتت
)Windowsقط ف(

 وقعم نم عليماتت لىع للحصوا مكنكي إلنترنتا لىإ لوصولا عتكاستطاب انآ ذاإ
 :هوو HP عمد

http://www.hp.com/support 
.ثيرًاآ سألُت لتيا ألسئلةا لىع يضًاأ جيبي لموقعا

 اإلنترنتب لتعليماتا
لفنيا الدعمو

 HP ابعة طرص قن مما إReadme لف ملى إلوصول امكنك يلبرنامج اثبيت تعدب
OfficeJet 6100 Series CD-ROMرنامج بافظة حو أ HP OfficeJet 6100 

Series. لفم Readmeلدليل اي فظهر تم للتي المعلومات اخر آلى عحتوي ي 
 :لتالي اتبع اReadme لف ملى إلوصولل .لفورية التعليمات او ألمرجعيا
. )دءب( Startانقر  وWindows هام مريط شلى إذهبا :Windows ـ لالنسبةب
. (XP) )لبرامج اميعج( All Programsو  أ)لبرامجا( Programsى ل إِشرأ
 HP OfficeJet 6100 Series لى إم ثHewlett-Packard  لى إشرأ
.)Readme لف مرضع( View the Readme Fileاختر و
لى إذهبا :Macintosh ـ لالنسبةب
HD:Applications:HP OfficeJet Software افظةح

Readme لفم
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لوصفا عليماتت
 لى إلحوار اندوق صي ف)عليماتت (Help قر نؤديي :Windows ـ لالنسبةب
.لحوار اندوق صاخل داإلعدادات ولخيارات ان ععلومات مرضع

 ي فلعمل اثناء ألتعليمات الى علحصولل
 .)عليماتت (Help نقر اوار حندوقص

 ندوق صعليماتت
  لحوارا
)Windowsقط ف( 

      



 ٣ 

 البداية السريعة

 
 .HP OfficeJet لطابعة ارنامج بو أألمامية اللوحة ااستخدام بلمهام ان ملعديد اداء أمكنكي
 ألمامية اللوحة استخدامك امكن يالكمبيوتر بHP OfficeJet ابعة طتوصيل بقم تم لذا إتىح
 ن ميرةب آجموعة مغيير تمكنكي .الفاآس بلمستندات ارسال إو ألصور اباعة طو ألنسخل
  .لقائمة انظام وألمامية اللوحة ازرار أاستخدام بإلعداداتا

 

 خصائص اللوحة األمامية

 .ألمامية اللوحة الى عألزرار اوقع محدد ولتالية التعليمات الى عطلعا
 الجانب األيسر من اللوحة األمامية

 

 

 
لغرضا لسمةا

 Phone Hook)لى إشير ياتف هكل شلى علذي األخضر الضوءا :)لهاتف افترد 
.ضئ يندما عستعماله اجري يلفاآس اط خنأ

1 

 One-Touch Speed-Dial Buttons)لمسة بألرقام للسريع الطلب ازرارأ 
.ألرقام للسريع الطلب لسجلة مرقام أ٦ ول ألى إلوصول لستخدمت :)احدةو

2 

 Auto Answer)ل رسا إبول قليًا آتم يألخضر الضوء اضئ يندماع :)آللي الردا
.لفاآسا

3 

 Speed Dial)لسريع الطلب ارقام ألى إلوصول لستخدمي :)ألرقام للسريع الطلبا 
.HP Director رنامج بو أألمامية اللوحة ان مبطها ضم تلتيا

4 

 Redial/Pause)ندما علبه طم تقم رخر آلب طعيدي :)ؤقت موقفت/تصال اعادةإ 
 الة حي فكون يندماع) صل ورطةش (قفة وإدخال بقومي .الستعداد االة حي فكوني
.ألرقامب الط

5 

 Keypad)دد عثل مألرقام اإدخال ولفاآس ارقام أطلب لستخدمت :)لمفاتيح اوحةل 
 ماستخدا بص ندخال إيضًا أمكنكي .لتكبير او ألتصغير اند علمئوية النسبة او ألنسخا
 تحديد وألرقام، للسريع الطلب ايانات باستخدام ولفاآس، اترويسة للمفاتيح اوحةل
.لقائمة انودب

6 

 Fax Resolution)و أقيق دلى علفاآس اضوح وضبط لستخدمي :)لفاآس اضوحو 
.غييره تحين لألحدث الضبط الى عظل يوفس .ورة صو ألبوصة لقطة ن٣٠٠ و أاديع

7 

 Start Fax–  Black)أسود وبيض أاآس فسالة ربدأي :)سود أ– لفاآس ادءب. 8 
 Start Fax–  Color)األلوان باآس فسالة ربدأي :)لون م– لفاآس ادءب. 9  

1

7
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 ألمامية اللوحة ان مأليمن الجانبا

 

 

 
لغرضا لسمةا

 Menu)ظائفو: شمل تلقائمة اياراتخ .قائمة الظام نلى إلوصولل ستخدمت :)لقائمةا
 لسريع الطلب اعداد إقرير، تباعة طلفاآس، اظائف ولنسخ، اعداد إلصور، اطاقةب
.الصيانة ولمتقدم، الفاآس اعداد إألساسي، الفاآس اعداد إألرقام،ل

10 

 Arrows)اتلخيار االل خن ملقائمة اعدادات إين بلتنقل لستخدمت :)ألسهما 
.دخاله إم تص نمسح للخلف لو أألمام للتحرك او أإلعدادات ااخل دلموجودةا

11 

 Enter)لشاشة الى علمعروض اإلعداد افظ حو أختيار الستخدمي :)دخالإ. 12 
 Quality)ألفضل ان ملنسخة اودة جختيار الستخدمي :)لجودةا (Best)ادي عو أ 
(Normal)ريع سو أ (Fast).

13 

 Paper Type)ينيةص .لورق اوع نتحديد لستخدمي) قط فلنسخل( :)لورق اوعن 
 .لخاص االورق ولعادي الورق ادعم تلورقا

14 

 Reduce/Enlarge)ألصلي المستند اكبير تو أتصغير لستخدمي :)كبيرت/ صغيرت 
 لمستند القيم تمكني .لصينية الى علمحمَّل الورق الى علصورة لحدد مجم حلىإ
.لزجاج الى عضعه وو ألمستندات لآللي الملقم ان مألصليا

15 

 Special Features)ي لت الخيارات الى إلوصول لستخدمي :)اصة خماتس
 ي فحمَّل مرق ولى عحدد محجم بصورة لسخة نكبير تو أصغير تلى عساعدكت
  ،)لصفحة احجمب( Fit to Page  ،)اديع(  Normal ي هلخياراتا .لصينيةا

Image Size )لصورة اجمح( ، Poster )عالنإ(،  2 on 1 )١ لى ع٢(،  
MarginShift )لهامش اغييرت(.

16 

 Scan To)ورة صسح ممكن يلتي اامجرلب اائمة قلى إلوصول لستخدمي :)لى إسحم 
 HP لطابعة ارنامج باستخدام ب(Scan To) لى إسح مائمة قكوين تجبي .ليهاإ

OfficeJetلسمة اذه هستخدام ابل قالكمبيوتر ب.

17 

 On)ابعة طإطفاء وتشغيل بقومي :)شغيلت HP OfficeJet. 18 
 Lighter/Darker)لنسخ لالغامق ولفاتح استوى مضبط لستخدمي :)غمقأ/ فتحأ 

.رسلها تلتي االفاآسات وعملها بقوم تلتيا
19 

 Needs Attention)كل شلى علذي اللون الكهرماني الضوءا :)ناية على إحتاجي
.ناية على إحتاج يلجهاز ان ألى إشير يعجب تالمةع

20 

 Cancel)ن ملخروج او ألقائمة ان ملخروج لو ألمهمة ايقاف إلستخدمي :)لغاءإ 
.ألزرار اعداداتإ

21 

 Number of Copies)لنسخ امهمة للنسخ ادد عتغيير لستخدمي :)لنسخ اددع 
 سخ نعملل لمفاتيح اوحة لو أألسهم افاتيح مع مستخدامه امكن يلزر اذاه .لحاليةا
.ضافيةإ

22 

 Start Copy–  Black)أسود وبيض أسخة نبدء لستخدمي :)سود أ– سخة ندءب. 23  

10

19

15141312

2120

18171611

22 2423 25



 البداية السريعة

 ٥ عي  الدليل المرج

 
لغرضا لسمةا

 Start Copy–  Color)لونة مسخة ندء بستخداما :)سود أ– سخة ندءب. 24 
 Start Scan)لى إلزجاجي السطح ان مصلي أستند مسح مبدء لستخدمي :)لمسح ادءب 

 سحم "هة جي فغيير تي أجراء إدم عالة حيف ).Scan To" (لى إسخن "ـ لددةلمح الجهةا
 HP Photo & Imaging (لصور لHP رآز ملى إلصورة اسح متمي) Scan To" (لىإ

Gallery (يف) Windowsو أ Macintosh (رنامج بان آذاإ HP OfficeJetثبيته تم تد ق.

25 

 

 وتر مع جهاز آمبيhp officejetاستخدام طابعة 
 مكنك يإلعداد انشرة لفقًا ولكمبيوتر اجهاز بHP OfficeJet لطابعة ارنامج بتثبيت بمت قدت قن آذاإ
.HP (HP Director) دير ماستخدام بHP OfficeJet ابعة طي فلموجودة السمات اميع جلى إلوصولا

  للصورhpاستعراض مدير 

.بلمكت اطح سختصار االل خن مHP دير ملى إلوصول امكني
:windows مستخدميل
:ليي مام احدًاو فعلا ١

.لمكتب اطح سلى ع)hp ديرم( hp directorمز  رلى عزدوجًا مقرًا ننقرا −
 )لبرامجا( Programsلى  إِشرأ. )دءب( Startنقر  اWindows هام مريط شيف −

 م ثHewlett-Packard  لى إشرأ. (XP) )لبرامج اميعج( All Programsو أ
 hp photo & imagingاختر  وhp officejet 6100 series لىإ

director )ديرم hpلصور ل(.
.لمثبتة اHP جهزة أائمة قعرض لنقر ا)لجهاز اختيارا( Select Deviceندوق  صيف ٢
.hp officejet 6100 ابعة طخترا ٣

Director) لمحدد الجهاز للمناسبة األزرار اوى سعرض ي ال)لمديرا .  

 

 
 لصور لhp ديرم

 
لغرضا لسمةا

 Select Device)ريد تلذي المنتج اختيار اللخاصية اذه هستخدما :)لجهاز اختيارا
.لمثبتة انتجات مHP ائمة قن مستخدامها

1 

 Settings)جهاز للمختلفة اإلعداداتا تغيير للخاصية اذه هستخدما :)إلعداداتا 
HPالنسخ والمسح ولطباعة اثل م.

2 
 

1

7

8

6543

2
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لغرضا لسمةا

 Scan Picture)ي فعرضها وورة صمسح للخاصية اذه هستخدما :)ورة صسحم
).HP) HP Gallery رآزم

3 

 Scan Document)عرضه وص نمسح للخاصية اذه هستخدمت :)ستند مسحم 
.لمحددة الجهة اي فلنصوص احرير ترنامج بيف

4 

 Make Copies)لنسخ املع(: وار  حندوق صعرضتCopy )يث ح)سخن 
.سخة نمل عد بيمكنك ، والحجم واللون ولنسخ اعدد ولورق اوع نختيار امكنكي

5 

 View & Print)رآز  معرض للخاصية اذه هستخدمت :)طباعة ورضعHP 
Gallery )HPاعة ب طاستخدام ولصور اتحرير ورض عمكنك ييث ح)صور للHP 

Creative Printing )HPالبريد بورة صإرسال وور، صلبوم أطباعة ، و)إلبداعية ا 
.يب وبكة شلى عورة صتحميل وإللكتروني،ا

6 

 Help)عليماتت(:  تساعد على الوصول إلى تعليماتHP للصور )HP Photo & 
Imaging Help (التي تقدم تعليمات عن البرنامج ومعلومات حل المشكالت.

7 

يارات  خن ميار خل آشرح تألدوات، اول حصائح نلى إلوصول للسهم اذا هنقرا
Director )لمديرا(.

8 

 
:macintosh مستخدميل

:ليي مام احدًاو فعلا ◄
 لى ع)HP ديرم( HP Directorمز  رلى عزدوجًا مقرًا ننقر، اOS 9 نظام لالنسبةب −

.لمكتب اطحس
 )HP ديرم( HP Director مز رلىع زدوجًا مقرًا ننقر، اOS X نظام لالنسبةب −

.لمكتب اطح سلىع
 رجعا .Macintoshـ  ل)HP ديرم( HP Director الل خن ملمتوفرة السمات اعض بوضح يلتالي الشكلا
 .حددة ممة سي أن عوجز مرح شلى علحصول للمفتاحل

 

 
 

Director) ـ لالنسبة ب)لمديرا Macintoshظام ني ، ف OS9نظام  و OS X. 

 

 
لغرضا لسمةا

لعرض  HPستخدم هذه الخاصية لمسح صورة وعرضها في مرآز ا :ح صورةمس
).HP Imaging Center(الصور 

1 

تخدم هذه الخاصية لمسح نص وعرضه في برنامج تحرير تس :ح مستندمس
.الجهة المحددةالنصوص في 

2 

 HPستخدم هذه القائمة المنسدلة الختيار المنتج الذي تريد استخدامه من قائمة ا
.منتجات المثبتة

3 

.سخ باألبيض واألسود أو باأللوانتن :ل النسخعم 4  

1 2 4

3

5 7

6



 البداية السريعة

 ٧  الدليل المرجعي

 
لغرضا لسمةا

.اعدك على فتح برنامج الطابعةتس :انة الطابعةصي 5 
. إعدادات الجهازاعدك على الوصول إلىتس :عداداتاإل 6 
، )HP Imaging Center(لعرض الصور  HPعرض مرآز ت :ض وطباعةعر

.حيث يمكنك عرض وطباعة الصور
7 

 

 hp officejetوظائف قائمة 
 ار خيك للمناسبة األرقام اضغط ب)لقائمةا( Menuظائف  ولى إلوصول الى عساعدت
 م ث)لقائمةا( Menu ضغط البلدا وللغة اضبطل :لمثال ابيل سلىع .لقائمة ايارات خنم
 م ثليًا، آ)لصيانةا( Maintenance ائمة قختيار الى إلك ذؤديي .7 و4 ضغطا
 للغة ابطض( Set Language and Country/Region يار خختيارا
.)لمنطقةا/دالبلو
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1:Copy Setup 
 )إعداد النسخ(

5:Basic Fax Setup
 )اإلعداد األساسي للفاآس(

4:Speed Dial 
Setup 

 )إعداد الطلب السريع لألرقام(
3:Print Report 

 )طباعة تقرير(
2:Fax Functions

 )وظائف الفاآس(

Maintenance 7
 )الصيانة(

6 Advanced Fax 
Setup

 )اإلعداد المتقدم للفاآس(

 ظائف وعرض ل)لقائمةا( Menuضغط ا
.لقائمةا
 لذي الضبط لالنتقال ل و أ ضغطا
 .ريدهت
 لضبط اختيار ال)دخالإ( Enterضغط ا
 .لمعروضا

1:Enhancements 
)تحسينات(

 
2:Paper Size) حجم

 )الورق
 

3:Color Intensity
 )آثافة اللون(

 
4:Set Copy 

Defaults 
)لنسخ لالفتراضي الضبطا(

 
5:Restore Copy 
Factory Settings 

استعادة ضبط المصنع (
 )للنسخ

 

1: Date and 
Time) التاريخ والوقت( 

 
2: Fax Header 

 )ترويسة الفاآس(
 

3: Rings to 
Answer)  رنين قبل

 )الرد
 

4: Paper Size 
 حجم الورق(

 
5: Tone and 
Pulse Dialing 

 )طلب بالنغمة أو بالنبض(
 

1: Individual 
Speed Dial)  الطلب
 )السريع لألفراد

 
2: Group Speed 

Dial 
 

2: Group Speed 
Dial)  الطلب السريع

 )للمجموعات
 
 

3: Delete Speed 
Dial)  مسح الطلب
 )السريع

 
4: Print Speed 

Dial List)  طباعة قائمة
  ) السريع لألرقامالطلب

1: Last 
Transaction 

 )المعاملة األخيرة(
 

2: Fax Log)  سجل
 )الفاآس

 
3: Speed Dial 

List)  قائمة الطلب السريع
 )لألرقام

 
4: Menu Settings

)إعدادات القائمة(
 

5: Self-Test 
Report 

 )تقرير اختبار ذاتي(
 

6: Automatic 
Reports Setup 

 )رير آليًاإعداد التقا(

1:Scan and Fax  
Black Only)  مسح
 )وفاآس أسود فقط

 
 

2:Send Fax 
Later  

Black Only)  إرسال
 )فاآس الحقًا أسود فقط

 
 

3:Reprint Faxes 
in Memory)  إعادة

طباعة الفاآسات التي في 
 )الذاآرة

1: Clean Print 
Cartridge)  تنظيف

)خراطيش الطباعة
 

2: Align Print 
Cartridge) ة محاذا

  )خراطيش الطباعة
3: Restore 

Factory Defaults 
  )استعادة ضبط المصنع(

 4: Set Language 
& 

Country/Region 
)اإلقليم/ضبط اللغة والبلد(  

5: Ring and 
Beeb Volume 

)مستوى الرنين والتنبيه(  
 6: Set Power 

Save Mode Time
ضبط وقت وضع توفير (

  )الطاقة
7: Set Scroll 

Speed)  ضبط سرعة
  )اللف

8: Set View 
Angle)  ضبط زاوية
 )العرض

1: Automatic 
Reports Setup 

 )إعداد التقارير آليًا(
 

2: Answer Ring 
Pattern)  نموذج رنين

)الرد
 

3: Busy Redial 
إعادة الطلب عند انشغال (

 )الخط
 

4: No Answer 
Redial) إعادة الطلب في

 )حالة عدم الرد
 

5: Automatic 
Reduction )  خفض

 )آلي
 

6: Backup Fax 
Reception)  استقبال
 )فاآس احتياطي

 
7: Error 

Correction Mode
 )وضع تصحيح األخطاء(

 
8: Silent Detect 

 )آشف صامت(
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 تحميل المستندات األصلية وتحميل الورق

 
 آللي الملقم اي فو ألزجاجي اللوح الى علمحملة األصلية المستندات ان منسخ تن أمكنكي
 األحجام واألوزان ولورق ان مختلفة منواع ألى عتنسخ وطبع تن أيضًا أمكنكي .لمستنداتل
 الطريقة بحميله تن متتأآد ولمناسب الورق اختار تن ألمهم ان مإنه فلك ذمعو .لشفافيات اأفالمو
 .الفًا تيس لأنه ولصحيحةا

 

 تحميل المستندات األصلية
.ألصلية المستندات اتحميل لريقتين طك لوفر يHP OfficeJet هازج
لزجاجي اللوح الى عألصلية المستندات احميلت •
 لمستندات لآللي الملقم اي فألصلية المستندات احميلت •

 

 ألصلية على اللوح الزجاجيتحميل المستندات ا
  .لزجاجي اللوح الى عوضعه بصليًا أستندًا ممسح تو أنسخ تن أمكنكي

ثل  م)لخاصة الخصائصا( Special Featuresارات  خين ملعديدا :مالحظة
Image Size )لصورة اجمح(و  أPoster )ذا إلصحيحة االطريقة بعمل ت ال)شرةن 

 نظيفت لى عطلع المعلومات ان ميدمزل .ظيفًا نيس لالغطاء ولزجاجي السطح اانآ
 .41 فحة صلغطاء اتنظيفو لزجاجي السطحا

 

 ي فلزجاجي اللوح الى علفس ألجهه وكون يحيث بألصلي المستند اضع ولغطاء ارفعا ١
 ليمنى الحافات المس تألصلية المستندات اوانب جعل جع مألمامية اليمنى الزاويةا
.السفليةو
 و ألفاآس او ألنسخ ااصية خستخدام اند عألمامية ايمنىل الزاوية استخدام المهم انم
.لمسحا

 يلم فلى عباعته طتم تألصلي المستند اان آذا إيأ (فافية شن منسخ تنت آذا !مالحظة
 .لشفافية اعلى أالية خرق وطعة قعض) فافيةش

  .ألمامية اللوحة اسفل ألموجود الذراع الى عفلس ألالضغط بلغطاء اغلقا ٢

٣

Top edge of 
original 

الحافة العلوية (
)للمستند األصلي
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 تحميل المستندات األصلية في الملقم اآللي للمستندات

 ى علزيد ي الا متحميل لستخدامه امكنك يADF لمستندات للي آلقم مها بHP OfficeJet ابعةط
:لتالية الورق انواع أن مصليًا أستندًا م٣٥

ادي عرقو •
 لحبيبات الطويل الورقا) ٢ مكل لم ج٩٠ (طل ر٢٤ لىإ) ٢ مكل لم ج٦٠ (طل ر١٦
قطف

اص خرقو •
HP Premium Inkjet Paper لحبر لافث ناخر فHP رقو −
HP Bright White Inkjet Paper لحبر لافث نمع البيض أHP رقو −

:قط ففردمل الورقا
 Real Estate paper رقو •

لمسح أو نسخ أو إرسال فاآس من وحدة التلقيم
 .على أللطباعة اجه وعل جع ملمستندات لآللي الملقم اي فألصلية المستندات اميع جعض ١
.ألصلي استندك مجم حناسب يكي للورق ارض عليل دضبطا ٢

 م تد قألصلية امستندات الن ألى إشير تألمامية اللوحة ااشة شلى عسالة رظهر توفس
 .حميلهات

 

 

 

 تحميل الورق

ن م ينةعم واعنأ حميلتل صةاخ تباراتعا اكهن .فارغلا ورقلا حميلتل ساسيةألا طريقةلا يلي مافي
 خاصةلا مالحظاتلا ظرنا طريقةلا هذه ىلع طالعالا دبع .لمظاريفاو شفافياتلا يلمفو ورقلا
.١٢ حةفص ظرفألا حميلتو ١٤ حةفص خرىألا ورقلا واعنأ حميلتب
و أ واعنأ غييرتب هايف ومقت ةرمل آي ف ورقلا داداتعإ بطضا نتائجلا ضلفأ ىلع حصوللل
.١٥ حةفص ورقلا عون دادعإ ظرنا معلوماتلان م زيدلم .ورقلا جامحأ

 

  



 تحميل المستندات األصلية وتحميل الورق

 ١١  الدليل المرجعي

 
 ورقلا نيةيص ميلتح
 رخآ ىتح ورقلا ولطو ورقلا ضرع لةدأ الةمإع م خروجلا نيةيص) رجخأ (زعان ١

 ماهل عضو
 

ن م تأآدلل ورقلا حصفتم ث ورقلا فاتاح ساواةمل تٍوسم حطس ىلع ورقلا مةزر تحاف ٢
:تيآلا
.مطويةلاو أ متجعدةلا لحافاتاو لتجعداتاو لتراباو تشققاتلان م ٍلاخ هنأن م آدتأ −
 تخدمست تنآ اذإ الإ لنوعاو حجملا سفنن م رزمةلاي ف ورقلا يعمجن أن م آدتأ −

.روص قرو
 تنآ اإذ .وقفتي ىتح سفلأل طباعةلا هجو لعجع م دخوللا نيةيصي ف ورقلاضع  ٣

 .ًالوأ صفحةلان م علويلا جزءلاع ض شرآةلا واننع يهلع قرو تخدمست
 ةمق ىلع يدزي ال تفاعهارا نأو وراقألان م عديدلا ىلع تويحت ورقلا مةزرن أن م آدتأ
.ورقلا لوط يللد
 

 
ن م آدتأ .وراقألا فاتاح دنع وقفانتي ىتح لاخدلل ورقلا ولطو ضرع يليلد مالةإبقم  ٤

.ورقلا لوط يللد تاحفم تحت ثبتةمو دخوللا نيةيصي ف تويةسم ورقلا مةزرن أ
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.ضعهاوم ىلإ خروجلا نيةيص عضو دأع ٥
 .لكاملاب خروجلا نيةيصد م اةدأد م صينيةلان م سقوطلان م مطبوعلا ورقلا نعلم ٦

 تحميل األظرف
و أ المعةلا ظرفألا تخدمستال  .ظرفألاع م تعامللل يقتينرط HP OfficeJet بعةاطك ل فرتو
.افذونو أ ابكشم اهب تيلا ظرفألاو أ وءات،تن اهب تيلا
 جانبلا ىلع موجودةلا ظرفألا حةتفي ف ظرفلا مالةإبم ق فرظ باعةطب ومقت تنآ اإذ •

 يسار،لول علىأل لسانلا لعجع م ظرفلاضع  .خروجلا نيةيصن م خلفلا ةهج يمنألا
.وقفتي ىتح لىعأن م ظرفلا مالةإبقم  .رسملاي ف ينبمو ه امآ

 
 
ع م رئيسية،لا صينيةلان م ورقلا يعمج خراجإبم ق رفظأ ةدع باعةطب ومقت تنآ اإذ •

، )سفلأل طباعةلا هجو (ليسارلو علىأل لسنةألا علجو صينية،لاي ف ظرفألا مةزر الةمإ
  .وقفتت ىتح

  



 تحميل المستندات األصلية وتحميل الورق

 ١٣  الدليل المرجعي

 
 ).ظرفألاي طي ف سببتت ال ىتح ترسحا (ظرفألا ىلع ورقلا ضرع يللد بطاض
).الزملان م ثرآأ ّملهاحت ال (صينيةلا خلاد خلدت ظرفألان أن م آدتأ
ن ع اصيلفت ىلع حصوللل كلماتلا الجةعم نامجربي ف تعليماتلا فاتلم ىلع لعاط
  .ظرفألا ىلع باعتهطلص ن سيقنت فيةيآ

 hagakiقم بتحميل البطاقات البريدية أو بطاقات 
.hagaki اقاتطبو أ بريديةلا بطاقاتلا ميلحت يقةرط يلي مافي
 ىتح صينيةلاي ف بطاقاتلان م مةزر لمأم ث ورق،لا نيةيصن م ورقلال آ رجأخ ١

.وقفتت
.سفلأل جهًاتم طباعةلا نباجن أن م آدتأ

 .وقفتي ىتح ورقلا لوط يللد لمأم ث بطاقات،لا ىلع ورقلا ضرع يللد بطاض ٢
  ).الزملان م ثرآأ ّملهاحت ال (صينيةلا خلاد خلدت بطاقاتلان من أ آدتأ

 صورلا قرو ميلتح

.صةوب ٦ي ف ٤ صورلا قرو ميلحت يقةرط يلي مافي
 ىتح صينيةلاي ف بطاقاتلان م مةزر لمأم ث ورق،لا نيةيصن م ورقلال آ رجأخ ١

.وقفتت
.سفلأل جهًاتم طباعةلا نباجن أن م آدتأ
 ونكت يثحب صورلا قرو حميلتبم ق وبقثه ب تخدمهست ذيلا صورلا قرو ناآ اإذ
.كنم قريبةلا جهةلاي ف ثقوبلا

 .وقفتي ىتح ورقلا لوط يللد لمأم ث بطاقات،لا ىلع ورقلا ضرع يللد بطاض ٢
  ).الزملان م ثرآأ ّملهاحت ال (صينيةلا خلاد خلدت بطاقاتلان أن م آدتأ
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 ورقلان م خرىألا نواعألا حميلتل حظاتمال

 ىلع حصوللل .شفافياتلا يلمفو ورقلا واعنأ ضعب ميلحتن ع شاداترإ دمقي تاليلا جدولال
 .ورقلا جامحأو أ واعنأ غييرتب هايف ومقت ةرمل آي ف ورقلا داداتعإ بطضا نتائجلا ضلفأ
  .١٥ حةفص ورقلا عون دادعإ ظرنا معلوماتلان م زيدلم

قور ائحنص
 ريغ ورقلا هجو ىلع رماديلا سهملا انكم دحد حبرلل فثان خراف HP قور •

.علىأل جهًاتم سهملا لعجع م ورقلا خلدأم ث طباعة،لل مخصصلا
) طباعةلا (لماعلا وجهلا ميلحت بيج صورلل سالب خراف قروو أ خراف HP قور •

ي ف عاديلا رقولان م راقوأ سةمخن ع لقي الا م ميلحت ئمًااد بيج .سفلأل
.عاديلا ورقلا لىعأ صورلا قرو عضوم ث ًال،وأ ورقلا نيةيص

 فيلملاضع  Premium Plus Inkjet Transparency Filmو أ HP Premium لمفي •
 لىعأن م) HP عارشو سهمألا يهلع ذيلا (بيضألا شفافيةلا يطرش ونكي يثحب
.ًالوأ صينيةلاي ف دخليو

 قرو علاج :HP Inkjet T-Shirt Transfer Iron-On قمصانلا ىلع طباعةال •
 تجعدلا نعمل( .مجعدةلا وراقألا مِّلحت ال تخدامه؛سا لبق امًامت تويًاسم طباعةلا
 ).ستخدامهاال هزًااج بحصت ىتح صليألا تغليفلاي ف فلةقم طباعةلا راقوأ علجا

 سفلأل جهًاتم مطبوعلا ريغ وجهلا لعجع م ة،رمل آي ف حدةاو قةرو غذيةتبقم 
).علىأل جهًاتم زرقألا شريطلا(

 HP Linen كتانيةلا تهنئةلا اقاتطبو أ HP Greeting Cards تهنئةلل HP اقاتبط •
Greeting Cards قرون م يرةغص مةزرضع  :نسيجيةلا تهنئةلا اقاتطبو أ HP

  .سفلأل طباعةلا هجو لعجع م وقفتت ىتح ورقلا نيةيصي ف تهنئةلل طاقاتبل

HP راقأو

 مخصصةلا  A4 مجحو أ خطابلا مجحن م اقاتطب قرو ًاائمد تخدماس •
، )حبرلل نافثةلا Avery اقاتطب لثم (حبرلل نافثةلا A4 تجاتنمع م ستعمالالل
.تيننس ىلع رهامع يدزي ال بطاقاتلان أن م أآدتو

.ًاعم حتينفص تصاقلا مدعن م تأآدلل بطاقاتلا مةزر كحرِّ •
 لعجع م ورق،لا نيةيصي ف عاديلا رقوال لىعأ بطاقاتلا راقوأن م مةزرضع  •

  .ةرمل آ حدةاو قةرو عدلمب بطاقاتلا عضتال  .سفلأل طباعةلا هجو

الصقةلا بطاقاتال
)طقف طباعةلاع م ملعت(

ي ف سفلأل طباعةلا هجو لعجع م hagaki اقاتطبو أ بريديةلا بطاقاتلا مةزر خلأد
 نيةيصن م يمنىلا ةجهلا ىلع بريديةل اتبطاقالا فُص .وقفتت ىتح ورقلا نيةيص
 لمأم ث بطاقات،لان م يسرىلا جهةلا ىلع علىأل ورقلا ضرع يللد ملأو ورق،لا
 .وقفتي ىتح داخللل ورقلا لوط يللد

اقاتطبو أ تهنئةلا اقاتبط
Hagaki) ع م طقف ملعت

)طباعةلا

 .وقفتي ىتح ورقلا نيةيصي ف سفلأل طباعةلا هجو لعجع م صورلا قرو خلأد
 الةمإع م ورق،لا نيةيصن م يمنألا جانبلا ىلع صورلا رقول يلةطولافة حالاضع 

ورقلا لوط يللد مالةإبم قم ث صور،لا رقول طويلةلا حافةلا ىلع ورقلا ضرع يللد
 صورلا قرو حميلتبم ق وبقثه ب تخدمهست ذيلا صورلا قرو ناآ اإذ .وقفتي ىتح
 .كنم قريبةلا جهةلاي ف ثقوبلا ونكت يثحب

 ٦×  ٤ صورلا قور
طباعةلاع م ملعي (صةوب
)طقف

 



 تحميل المستندات األصلية وتحميل الورق

 ١٥  الدليل المرجعي

 
قور ائحنص
 هيط كنمي ذيلا ورقلاو أ كمبيوترلا رقوب ضًايأ رفعي متواصللا عالناتإلا قور
.z فرح لكش ىلع
 رجخأم ث ورقلا نيةيصن م خرآلا ورقلال آ رجخأ عالناتإلا قرو ميلحت لقب •

 .خروجلا نيةيص

 
 

م ث ًالطر ٢٠ قرو تخدمسا HP ريغ رخآ عونن م الناتعإ قرو تخدمست تنآ اإذ •
.ميلهحت لبق ورقلا كرح

.رزمةلاي ف حاتفص سمخ ىلع قلألا ىلع تويحت عالناتإلا قرو مةزرن أن م آدتأ •
 ردفام ث دت،جون إ ورق،لا مةزر نبياجن م نايةعب مثقوبةلا حافةلا ائطرشقص  •

.عضهابب تصقلت ال صفحاتلان أن م تأآدلل ورقلاي ط عدأو
ضع  .رزمةلا لىعأن م ملتصقةلا ريغ حافةلا ونكت يثحب ورقلا نيةيصي ف ورقلاضع  •

.الهعأ توضيحيلا شكللاي ف ينبمو ه امآ وقف،تت ىتح ورقلا نيةيصي ف ولىألا حافةلا

) ناتعالإلا (قور
ع م ملعت( متواصللا
)طقف طباعةلا

 

 ورقلا عون طضب

 قروو أ  شفافياتلا لميفو أ  صورلا قرو لثم ورقلان م تلفخم عون تخدامسا يدرت تنآ اإذ
 بيج .رئيسيةلا صينيةلاي ف ورقلا كلذ حميلتب ومقتن أ الإ يكلعا م  ظرفألاو أ عالناتإلا
 .اعةبط دةوج ضلفأ مانضل ورقلا عون داداتعإ ييرغت كلذ دعب يكلع
 عداداتإلا ييرغت دعن .HP  (HP Director) يرن مدمو أ ماميةألا لوحةلان م نسخلا داداتعإ ييرغت كنكيم
.نسخلان م وحدةلا تهاءنان م يقتينقد لبق نسخلا تداداعإ طبض ادعي ماميةألا لوحةلا ستخداماب
.)ورقلا عون( Paper Typeغط اض ١
 .مناسبلا ورقلا عون هرظي ىتح  غطاض ٢
  .معروضلا ورقلا عون ترخام ث )خالإد( Enterغط اض ٣

 ضبط حجم الورق
 تليماعتي ف طباعةلل اهب موصىلا ورقلا اسقم داداتعإ ىلع لعطا معلوماتلان م زيدلم

HP صورلل.
 :نسخلل
.)قائمةال( Menu رز غطاض ١
.2 غطضام ث 1 غطاض ٢

 Paper Sizeتيار خام  ث ،)نسخلا دادإع( Copy Setupتيار خا ىلع كلذ اعديس
 .)ورقلا محج(

 . صينية الخروجانزع
 

أدخل الحافة غير المثبتة 
 .للورق في صينية الورق
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.ختيارهال )خالإد( Enterغط ضام ث مطلوب،لا حجملا هرظي ى حت غطاض ٣
:آساف رسالإل
.)قائمةال( Menu رز غطاض ١
.4 غطضام  ث5 طغاض ٢

م  ث ،)فاآسلل ساسيألا عداداإل( Basic Fax Setupئمة اق تيارخا ىلإ اذه دييؤ
.)ورقلا اسقم( Paper Sizeار يخ تيارخا

   .ختيارهال )خالإد( Enterغط ضام ث مطلوب،لا حجملا هرظي ىتح  غطاض ٣



 ١٧ 

 استخدام خصائص النسخ

 
:صائص النسخ تساعدك على القيام بما يليخ
مل نسخ ملونة وأبيض وأسود عالية الجودة باستخدام أنواع وأحجام مختلفة من الورق ع •

 .تشمل الطباعة على المالبس بالكي
من % ٤٠٠إلى % ٢٥صغير أو تكبير حجم النسخ التي تقوم بعملها بنسبة تتراوح من ت •

 ).النسب المئوية تختلف حسب الموديالت( .ي للنسخةالحجم األصل
جعل النسخة فاتحة أو داآنة واضبط آثافة اللون اختر عدد النسخ وحدد جودة النسخ التي ا •

 .تقوم بعملها
ستخدم خصائص النسخ الخاصة لعمل إعالن أو عمل أحجام عديدة من الصور أو عمل ا •

  .ر خاص أو عمل شفافياتنسخ عالية الجودة من الصور باستخدام ورق صو

 

 .ند نسخ صورة يجب تحديد خيارات نوع الورق الصحيح وتحسين الصورةع :مالحظة
ند ع .د تريد أيضًا استخدام خرطوشة طباعة صور للحصول على جودة عالية الطباعةق

طلع ا .ترآيب خرطوشة طباعة ألوان وخرطوشة للصور يكون لديك نظام من ستة أحبار
 . للمزيد من المعلومات42 صفحة رطوشاتالجزء الخاص بطباعة الخ

 

 مل نسخع
 أو باستخدام برنامج طابعة HP OfficeJetمكنك عمل نسخ باستخدام اللوحة األمامية لطابعة ي

HP OfficeJetلعديد من خصائص النسخ متوفرة باستخدام أي من ا . بجهاز الكمبيوتر
.ول إلى خصائص النسخ الخاصةمع ذلك قد تجد أن البرنامج يوفر لك الوصو .الطريقتين

ميع إعدادات النسخ التي تختارها على اللوحة األمامية يعاد ضبطها بعد دقيقتين من انتهاء ج
مزيد من ل . من النسخ، إال إذا قمت بحفظ اإلعدادات آإعدادات افتراضيةHP OfficeJetطابعة 

 .19 صفحة على تغيير اإلعدادات لجميع مهام النسخالمعلومات اطلع 

 

 عمل نسخة
 .مِّل المستند األصلي على اللوح الزجاجي أو في الملقم اآللي للمستنداتح ١
بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٢

 ).النسخ، ألوان

 

  

٤
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 زيادة سرعة أو جودة النسخ

.النسخ توفر لك ثالث خيارات تؤثر على سرعة وجودة HP OfficeJetابعة ط
يعطيك أعلى جودة مع جميع األوراق ويقلل تأثير وجود الخطوط ) األفضل ( Best يارخ •

ينسخ بسرعة ) األفضل ( Bestيار خ .الذي يحدث أحيانًا في المناطق الصلبة) التسطير(
 .أبطأ من إعدادات الجودة األخرى

ح به في معظم ينتج نسخة عالية الجودة وهو اإلعداد الذي ُينص) عادي (Normalيار خ •
).األفضل ( Bestينسخ بسرعة أآبر من خيار ) عادي (Normalيار خ .حاالت النسخ

لنص يكون مقاربًا ا ).عادي (Normalينسخ بسرعة أآبر من إعداد ) أسرع (Fastيار خ •
 Fastستخدام خيار ا .، ولكن الصور قد تكون أقل جودة)عادي (Normalفي جودته إلعداد 

.من عدد مرات استبدال خراطيش الحبر ألنه يستخدم آمية أقل من الحبريقلل أيضًا ) أسرع(
.مِّل المستند األصلي على اللوح الزجاجي أو في الملقم اآللي للمستنداتح ١
.حتى يضاء الضوء األخضر الموجود أمام الجودة المطلوبة) جودة (Qualityضغط ا ٢
بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٣

 ).النسخ، ألوان

 

 .ضبط عدد النسخ
 .مكنك ضبط عدد النسخ باستخدام اللوحة األماميةي
ناك ه .للدخول إلى وضع نسخ النسخ) عدد النسخ (Number of Copiesضغط ا ١

:ثالثة طرق لضبط عدد النسخ المطلوبة
 )أو بصورة متكررة(مرة أخرى ) عدد النسخ (Number of Copiesضغط ا −

.لزيادة العدد المعروض
 .  لتقليل العدد المعروض لزيادة، أو ضغط ا −
.ستخدم لوحة المفاتيح إلدخال عدد النسخ المطلوبةا −

بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٢
 ).النسخ، ألوان

 

 تصغير أو تكبير نسخة
 Reduce/Enlargeمكنك تصغير أو تكبير نسخة من المستند األصلي باستخدام زر ي
ذا القسم يوضح ه ).المالمح الخاصة (Special Featuresأو أزرار ) تكبير/ تصغير(

.فقط) تكبير/ تصغير (Reduce/Enlargeخصائص  
 ٢٠ صفحة إنجاز مهام النسخ الخاصةطلع على مزيد من المعلومات عن خيارات المالمح الخاصة ال

) حجم الصورة (Image Sizeأو ) بحجم الصفحة (Fit to Pageلمزيد من المعلومات عن استخدام 
).تغيير الهامش( Margin Shiftأو ) ١ على ٢ (on 1 2أو ) إعالن (Posterأو 
:الختيار واحد مما يلي) تكبير/ تصغير (Reduce/Enlargeضغط ا ١

− Custom 100%) يساعدك على إدخال النسبة المئوية لتصغير -%)١٠٠خصص م 
.أو تكبير نسختك

− Full Page 91%) يساعدك على تصغير المستند األصلي إلى -%)٩١فحة آاملة ص 
من حجمه األصلي، وبالتالي يمنع حدوث القص الذي قد يحدث في حالة عمل % ٩١

 %.١٠٠نسخة بحجم آامل 
من حجمه األصلي، % ٧٢يصغر المستند األصلي إلى نسبة  – Legal/Letter 72%جم ح  −

  .Letter  إلى ورقة بحجم Legalويسمح لك بنسخ مستند أصلي بحجم 
  . لتصغير أو تكبير النسخة أو اضغط ) مخصص (Customذا آنت تستخدم خيار إ  ٢

 .مكنك أيضًا إدخال رقم باستخدام لوحة المفاتيحي

 



استخدام خصائص النسخ

 ١٩  الدليل المرجعي

 
بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٣

 ).النسخ، ألوان
 

 عمل نسخ فاتحة أو داآنة
.اتح والداآن للنسخ التي تقوم بعملهالضبط مستوى الف) داآن/ فاتح (Lighter/Darkerستخدام زر ا
.)داآن/ فاتح (Lighter/Darkerضغط ا ١
. لجعل النسخة داآنة لجعل النسخة فاتحة أو ضغط ا ٢

. اليسار أو اليمين، حسب الزر الذي تضغطهتحرك الدائرة جهةت
بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٣

 ).النسخ، ألوان

 

 تغيير آثافة األلوان
.مكنك ضبط آثافة األلوان لجعل ألوان نسختك أآثر إشراقًا أو أآثر دقةي
).القائمة (Menuضغط زر ا ١
.3اضغط  ثم 1 ضغطا ٢

 Color   ثم اختيار)إعداد النسخة(  Copy Setup اعد ذلك على اختيارسي
Intensity  )آثافة األلوان.(

.رة أآثر إشراقًا لجعل الصو لجعل الصورة أآثر شحوبًا أو ضغط ا ٣
.ظهر مدى قيم آثافة األلوان على شكل دائرة على مقياس على شاشة اللوحة األماميةي

بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٤
 ).النسخ، ألوان

 

 زيادة وضوح النص وألوان الصور
 Photoستخدم ا .ة حافات النص األسودلزيادة حد) محسنات النص (Text enhancementsستخدم ا
.مع الصور أو الصور الفوتوغرافية لزيادة األلوان الفاتحة التي قد تبدو بيضاء إذا لم تفعل ذلك) صورة(

Text enhancements) مكنك إطفاء ي .هو الخيار االفتراضي) محسنات النصText 
enhancements) محسنات النص ( باختيارPhoto) صورة ( أوNone) عند حدوث اآلتي) بدون:

.قط متفرقة من األلوان تحيط ببعض النص في نسخكن •
).غير سلسة(ألحرف الكبيرة والسوداء تبدو بها بقع ا •
.ألشياء أو الخطوط الرقيقة الملونة تحتوي على أجزاء سوداءا •
.شرطة حبيبية أو بيضاء أفقية تظهر في مناطق رمادية فاتحة إلى متوسطةأ •
. مرة أخرى1 ثم اضغط 1، وضغط )القائمة( Menuضغط زر ا ١

 Enhancements ثم اختيار )إعداد النسخة(  Copy Setupساعد ذلك على اختيار ي
).المحسنات(

  ).نص أو صورة أو نص وصورة أو الشيء( حتى يظهر المحسن المطلوب ضغط ا ٢
بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٣

 ).النسخ، ألوان

 

 تغيير اإلعدادات لجميع مهام الطباعة
شمل ذلك التغييرات ي .حفظ إعدادات الطباعة التي تستخدمها غالبًا بجعلها الضبط االفتراضيا

 اإلعدادات األخرى في نظام القائمة وفي) إعداد النسخ (Copy Setupالخاصة بخيارات 
  .باللوحة األمامية) النسخ (Copyلمنطقة 
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).إعداد النسخ (Copy Setupم بعمل أي تغييرات مطلوبة على خيارات ق ١
).منطقة النسخ (Copy Areaم بعمل أي تغييرات مطلوبة على إعدادات األزرار في ق ٢
).القائمة (Menuضغط زر ا ٣
.4 ثم اضغط 1ضغط ا ٤

 Set Copy، ثم اختيار ) إعداد النسخ (Copy Setupتيار ساعد ذلك على اخي
Defaults) إعدادات النسخ االفتراضية.(

 .تم حفظ إعداداتكي

 

 إنجاز مهام النسخ الخاصة
: أن تقوم أيضًا باآلتيHP OfficeJetاإلضافة إلى دعم النسخ العادي يمكن لطابعة ب
سخ صورةن •
مل نسخة بحجم الصفحةع •
ى صفحة واحدةباعة عدة نسخ علط •
باعة مستندين أصليين على صفحة واحدةط •
زاحة الصورة لزيادة الهامشإ •
مل إعالنع •
 عداد ورق الطباعة الملونة على األقمشةإ •

 

 نسخ صورة
.مِّل الصورة على اللوح الزجاجيح ١
 .ذا آنت تستخدم ورق صور يجب تحميله في صينية الورق الرئيسيةإ ٢
 حتى يظهر خيار ورق ، ثم اضغط ) قنوع الور (Paper Typeضغط زر ا ٣

.الختياره) إدخال (Enterبعد ذلك اضغط . الصور المطلوب
 تتعرف على نوع HP OfficeJetوع الورق االفتراض يتم تحديده آليًا، أي أن طابعة ن

 حتى يظهر نوع ع الورق المحدد بالضغط مكنك اختيار نوي .الورق وتحدده آليًا
.الورق المطلوب

 HP في تعليمات على إعدادات نوع الورق الموصى به للنسخمزيد من المعلومات اطلع ل
.للصور
) مح خاصةمال (Special Featuresتكبير صورة آلياً لتمأل الصفحة آلها اضغط ل !مالحظة

مزيد من المعلومات ل ).إدخال (Enterثم اضغط ) بحجم الصفحة (Fit to Pageحتى تظهر شاشة 
.انظر أدناه

. مرة أخرى1 ثم اضغط 1، وضغط )القائمة( Menuضغط زر ا ٤
 Enhancementsثم ) إعداد النسخة (Copy Setupساعد ذلك على اختيار ي
.هالختيار) إدخال (Enterضغط ا ).المحسنات(

 .الختيارها) إدخال (Enterثم اضغط ) صورة (Photo حتى تظهر ضغط ا ٥
بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٦

 ).النسخ، ألوان

 

  



استخدام خصائص النسخ

 ٢١  الدليل المرجعي

 
 عمل نسخة بحجم الصفحة

عندما تريد تكبير الصورة آليًا أو تصغير المستند ) بحجم الصفحة (Fit to Pageستخدم خيار ا
مكنك تكبير صورة صغيرة لكي تناسب ي .األصلي لكي يناسب حجم الورق الذي قمت بتحميله

قد ) بحجم الصفحة (Fit to Pageستخدام خاصية ا .صفحة بالحجم الكامل، آما هو مبين أدناه
.لنص أو الصور حول الهوامشيمنع أيضًا من القص غير المطلوب ل

أآد من أن اللوح الزجاجي نظيف وأن المستند األصلي قد تم وضعه في الزاوية السفلية ت !مالحظة
 . يمكنك استخدام الملقم اآللي للمستندات لهذه الخاصيةال .اليمنى من اللوح الزجاجي

 

 

  

 

.مِّل المستند األصلي على اللوح الزجاجيح ١
.مِّل الورق المناسبح ٢
 Fit to Pageحتى تظهر شاشة ) مالمح خاصة (Special Featuresضغط زر ا ٣

).بحجم الصفحة(
).إدخال (Enterضغط ا ٤
بدء  (Start Copy, Colorأو ) ، أسودبدء النسخ (Start Copy, Blackضغط ا ٥

 ).النسخ، ألوان

 

 طباعة عدة نسخ على صفحة واحدة
مكنك وضع عدة نسخ من المستند األصلي على صفحة واحدة باختيار حجم الصورة ثم اختيار عدد ي

.النسخ التي تريدها
 ) الصورةحجم (Image Sizeناك أحجام عديدة ومعروفة للصور يمكن الوصول إليها من خيار ه

  ).مالمح خاصة (Special Featuresالذي يمكن الوصول إليه من زر 

 

 

 

 

.مِّل المستند األصلي على اللوح الزجاجيح ١
  .ناسب في الصينية الرئيسيةمِّل الورق المح ٢

 
 

نسخمستند أصلي

بحجم الصفحةمستند أصلي
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حجم  (Image Sizeحتى تظهر شاشة ) مالمح خاصة (Special Featuresضغط ا ٣

).الصورة
).إدخال( Enter حتى يظهر حجم الصورة المطلوب ثم اضغط ضغط ا ٤
. الختيار عدد الصور الذي يناسب الصفحةاضغط  )شاشة آم؟( ?How Manyندما تظهر ع ٥

عض ب . على صفحة، أو أقصى عدد من الصفحات يناسب الصفحة١يكون لديك خيار س
.األحجام الكبيرة ال تطلب منك عددًا للصور

.تريد ظهورها على الصفحةالختيار عدد الصور التي ) إدخال (Enterضغط ا ٦
بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٧

).النسخ، ألوان
ذا آان عدد نسخ الصورة على صفحة واحدة ال يظهر آما هو متوقع حاول تدوير إ !مالحظة

 . درجة وابدأ النسخ مرة أخرى٩٠المستند األصلي على اللوح الزجاجي 

 

 صليين على صفحة واحدةطباعة مستندين أ
 ٢( on 1 2 على صفحة واحدة باستخدام خاصية A4 أو letterمكنك طباعة مستندين أصليين من حجم ي

مكنك استخدام الملقم اآللي  ي .لنسخ المنسوخة تظهر جنباً إلى جنب على الصفحة بالصيغة األفقيةا ).١على 
 .ة على اللوح الزجاجيللمستندات لتحميل المستندات األصلية أو وضعها مباشر

 

ذا آنت تستخدم الملقم اآللي للمستندات إ .ع المستند األصلي األول على اللوح الزجاجيض ١
.حمِّل آًال من المستندين األصليين هناك

 ٢( on 1 59% 2حتى تظهر شاشة ) مالمح خاصة (Special Featuresضغط ا ٢
).إدخال (Enter ثم اضغط )%٥٩ ١على 

بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٣
).النسخ، ألوان

 Place 2ndذا وضعت مستندك األصلي على اللوح الزجاجي فسوف ُيطلب منك أن إ ٤
original on glass )ثم تضغط )تضع المستند األصلي الثاني على اللوح الزجاجي 

Enter) إدخال.(

 

 إزاحة الصورة لزيادة الهامش
مكنك ي .تسمح لك بإزاحة الصورة لليسار أو اليمين لزيادة الهامش للتجليد) إزاحة الهامش (MarginShiftة اصيخ

  .التكبير في هذا الوضع بإدخال عدد على لوحة المفاتيح الرقمية/ أيضاً ضبط النسبة المئوية للتصغير

    

 

.مِّل المستند األصلي على اللوح الزجاجي أو في الملقم اآللي للمستنداتح ١
 MarginShift 100%حتى تظهر ) مالمح خاصة (Special Featuresضغط ا ٢

 %).١٠٠إزاحة الهامش (

 

  

إزاحة الهامشمستند أصلي



استخدام خصائص النسخ

 ٢٣  الدليل المرجعي

 
. إلزاحة الهامش لليسار أو لليمين  أو ضغط ا ٣

). مم٦٫٣٥( بوصة ١/٤ل خطوة تمثل تغيير قدره آ
التكبير أيضًا أدخل الرقم باستخدام / ذا آنت ترغب في تغيير النسبة المئوية للتصغيرإ ٤

).إدخال (Enterلوحة المفاتيح ثم اضغط 
بعد ) إدخال (Enterالتكبير اضغط / يير النسبة المئوية للتصغيرذا آنت ال ترغب في تغإ !مالحظة

.اختيار مقدار إزاحة الهامش التي تريدها

بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٥
 ).النسخ، ألوان

 

 عمل إعالن
قسام، ثم تقوم بتكبير فأنت تقسم مستندك األصلي إلى أ) إعالن (Posterندما تستخدم خاصية ع

  .األقسام حتى يمكنك تجميعها في إعالن

 

 

 

 .مكنك طباعة إعالن من ملف بجهاز الكمبيوتري !مالحظة

. للصورHP في تعليمات طباعة إعالن مزيد من المعلومات انظرل
.مِّل المستند األصلي على اللوح الزجاجيح ١

  . يمكنك استخدام الملقم اآللي للمستندات عند عمل إعالنال!الحظةم !مالحظة

.مِّل الورق المناسب في الصينية الرئيسيةح ٢
).إعالن (Posterحتى تظهر ) مالمح خاصة (Special Featuresضغط ا ٣

.يظهر آإعداد افتراضي) إعالن بعرض صفحتين (Poster 2 pages Wideيار خ
. الختيار عرض اإلعالن الذي تريدهضغط ا ٤
.لتأآيد اختيارك) إدخال (Enterضغط ا ٥
بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٦

 ). ألوانالنسخ،
 بضبط الطول آلياً للحفاظ على HP OfficeJetعد اختيار عرض اإلعالن تقوم طابعة ب !مالحظة

ذا آان المستند األصلي ال يمكن تكبيره إلى حجم اإلعالن المحدد فسوف إ .نسب المستند األصلي
ختر إعالناً أصغر في الحجم وقم ا .تظهر رسالة خطأ تخبرك العرض الممكن لإلعالن بالصفحات

 .ل النسخة مرة أخرىبعم

 

 إعداد ورق الطباعة الملونة على األقمشة
  .مكنك أن تنسخ صورة أو نصًا من خالل الطباعة على قميص، ثم تقوم بكيه على قميصي

إعالن مستند أصلي
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.ننا ننصح بأن تبدأ بالتدرب بالطباعة على المالبس القديمةإ !مالحظة

.مِّل المستند األصلي على اللوح الزجاجي أو في الملقم اآللي للمستنداتح ١
.مِّل ورق الطباعة على المالبس في الصينية الرئيسيةح ٢
 Iron-On حتى يظهر ، ثم اضغط ) نوع الورق (Paper Typeضغط زر ا ٣

.الختياره) إدخال (Enterبعد ذلك اضغط ). خيار الطباعة بالكي(
حديد هذا الخيار يؤدي آليًا إلى نسخ صورة مقلوبة من األصل بحيث تظهر بالشكل ت

.الصحيح على القميص
بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٤

 ).النسخ، ألوان

 

 إيقاف النسخ
  . على اللوحة األمامية)إلغاء( Cancel إليقاف النسخ اضغط  ◄

 يارات قائمة إعداد النسخخ

    .)إعداد النسخ (Copy Setupلخيارات التالية متوفرة في قائمة ا

 Iron-Onمستند أصلي

يارات  خعرض ل١ ضغط ام ث)لقائمةا( Menuر  زضغطا
Copy Setup )لنسخ اعدادإ(. 

.ريده تلذي الضبط لالنتقال  ل و  ضغطا
 .لمعروض الضبط اختيار ال)دخالإ( Enterضغط ا

1:Enhancements 
)تحسينات(

 
2:Paper Size 

 )حجم الورق(
 

3:Color Intensity 
 )آثافة اللون(

 
4:Set Copy 

Defaults)  الضبط
)االفتراضي للنسخ

 
5:Restore Copy 
Factory Settings 

استعادة ضبط (
 )المصنع للنسخ

1:Copy Setup 
 )إعداد النسخ(
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 استخدام خصائص المسح

 
 سح ممكنكي .لكمبيوتر اجهاز للكترونية إيغة صلى إالصور ولنص احويل تملية عو هلمسحا
:يء شيأ
لنصية المستنداتا •
لصورا •
لمجالت اقاالتم •
 ي فوضعهال) جيالزج السطح اخدش ت التى ححترسا (ألبعاد الثالثية األشياءا •

.اإلعالنات ولكتالوجاتا
 لى إلبه جمكنك يلكترونية إيغة صي فكون يلممسوح النص او ألممسوحةا لصورة ان ألظرًان
 فعل تن أمكنكي .حتياجاتك اناسب يكي لتعديله ولرسومات ارنامج بو ألكلمات اعالجة مرنامجب
:آلتيا
 وفر يما مشروع، مي فاقتباسه واتملكل اعالجة مرنامج بلى إجلبه وقال من ملنص اسحم •

.لنص ادخال إعادة إي فستخدمه تلذي الوقت اليكع
 ألعمال اطاقات بباعة طمكنك يبذلك ولنشر، ارنامج بي فاستخدامه وعار شسحم •

.نفسك لالنشراتو
 إنشاء واألصدقاء ولعمل اي فلزمالء الى إإللكتروني االبريد بإرسالها ولصور اسحم •

.قصاصاتك وصورك للبوم أنشاء إو أنزلك مو أمكتبك للصور ان مخزونم

 لكمبيوتر اجهاز بHP OfficeJet ابعة طوصيل تجب يلمسح اصصائ خستخدامال !مالحظة
 يعمل وثبتًا مHP OfficeJet ابعة طرنامج بكون ين أيضًا أجبي .لتشغيل اضع وي فجعلهاو
 ع معمل يHP OfficeJet از جهشغيل ترنامج بن أن ملتحققل .لمسح ابل قلكمبيوتر اجهازب

Windowsلـ اجهزة أيف .لنظام اينية صي فلوضع امز رن عبحث ا Macintoshعمل ي 
.ستمرة مصفة بHP OfficeJet هاز جشغيل ترنامجب

 نظر اHP OfficeJet هاز جرنامج بن مورك صو أستنداتك مسح من علمعلومات ان ممزيدل
 لحصول ل)رولص لHP عليماتت( HP Photo & Imaging Helpي  فالمستندات ولصور اسحم
 .لمعلومات ان ملمزيد الىع

 

 د أصليمسح مستن
  .HP OfficeJet ابعة طن مو ألكمبيوتر اهاز جن ملمسح املية عي فلبدء امكنكي
Windows مبيوتر آهاز جن مصلي أستند ممسحل

.حمِّل المستند األصلي إما على اللوح الزجاجي أو في الملقم اآللي للمستندات ١
.٩ فحة ص)صليةأل استنداتمل احميلت( load originalsلى  عطلع المعلومات ان ممزيدل

.)لمسح ادءب( Start Scanر  زضغطا ٢
.لمعاينة لHP افذة ني فألصلي المستند ان ممسوحة مورة صظهرت

نقر  االنتهاء اعدب .لممسوحة الصورة احرير تمكنك ي)HP عاينةم( HP Previewي ف ٣
Accept )بولق(. 

 

 

٥
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 ورة صبط ضنظر المعاينة اثناء ألصور اي فغييرات تل عمن علمعلومات ان ممزيدل
 HP Photo & Imagingي  فالمستندات ولصور امسح بلخاص الجزءا ي فلمعاينة اثناءأ

Help )عليماتت HPلصور ل(.
 لى إلصورة اترسل وألصلي المستند لهائي نسح معملية بقوم تHP OfficeJet ابعةط
 ).HP Photo & Imaging Gallery (لصور اHP رآزم
ستخدام  ان علمعلومات ان ممزيد للبرنامج استخدام افيةيآ ي فلصور ادارة إلىع طلعا

HP Photo & Imaging Gallery )عرضم HPلصور ل(.
Macintosh مبيوتر آهاز جن مصلي أستند مسحم

.ألصلي المستند اتحميل بمق ١
.٩ فحة ص)ألصلية استنداتمل احميلت( load originalsلى  عطلع المعلومات ان ممزيدل

.)لمسح ادءب( Start Scanر  زضغطا ٢
 HP (لصور لHP رآز ملى إلصورة اإرسال وألصلي المستند امسح بHP PSC  قومت

Photo & Imaging Gallery.(
) HP Photo & Imaging Gallery (لصور لHP مرآز للفورية التعليمات انظرأ
 .لمعلومات ان ملمزيد الى علحصولل

 

 المسح إلى برنامج مختلف
 ختيار امكنكيHP (HP Gallery) عرض مير غخر آرنامج بلى إدكستن مسح مفضل تنت آذاإ
 ابعةط .ألمامية اللوحة ااشة شي فظهر تلتي ا(Scan To) لى إسح مائمة قن مختلف مرنامجب

HP OfficeJetي فلممسوحة الصورة اتعرض ولمحدد البرنامج اتشغيل بتقوم ولمستند امسح ت 
.لبرنامج الكذ
.لى اللوح الزجاجي أو في الملقم اآللي للمستنداتحمِّل المستند األصلي إما ع ١

.٩ فحة ص)ألصلية استنداتمل احميلت( load originalsلى  عطلع المعلومات ان ممزيدل
 )لى إسحم( Scan To ائمة قالل خن م ضغط ام ث)لى إسحم( Scan Toضغط ا ٢

.ليه إلصور امسح للمحدد البرنامج ارظه يتىح
.لمسح املية عبدء ل)لمسح ادءب( Start Scanضغط ا ٣

  .حدده تلذي البرنامج اي فتعرضه وألصلي المستند امسح تHP OfficeJet ابعةط

 

 إيقاف المسح
  .ألمامية اللوحة الى علموجود ا)لغاءإ( Cancelر  زضغط بلمسح ايقاف إمكنكي

 تعلم المزيد
 HPي  فجملبرنا استخدام ايفيةآ ي فالمستندات ولصور اسحم نظر اWindows ـ لسبةالنب

Photo & Imaging Help )عليماتت HPن علمزيد امعرفة ل)لصور ل: 
لمستندات او ألصور اسحم •
.حريره تمكن يص ننشاء إل(OCR) لضوئي المسح ارنامج باستخدام بلمستندات اسحم •
خرى أرامج بن ملمسحا •
لممسوحة الصور ابطض •
 لمسح اعدادات إغييرت •

 

  



استخدام خصائص المسح

 ٢٧  الدليل المرجعي

 
 ن مHP OfficeJet 6100 ـ بلخاص الجزء اي فصل فسح منظر أMacintosh جهزة ألالنسبةب
:ن علمعلومات ان ممزيدل) Photo & Imaging Help" (لصور لHP عليماتت"
لمستندات او ألصور اسحم •
خرى أرامج بن ملمسحا •
لممسوحة الصور ابطض •
 مسحل اعدادات إغييرت •
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 استخدام خصائص المسح

 
:مكنك يHP OfficeJet هاز جاستخدامب
 لورقية الفاآسات ااستالم ورسالإ •
 لفاآس اهاز جكون ين أجب يلوان أاآس فرسال إندع (أللوان الفاآسات ااستلم ورسلأ •

 ).أللوان الفاآسات ادعم يلمستلما

 

 إرسال فاآس
) A4 و أletter و أlegal حجمب (رقي واآس فرسال إلى ععدكاس يHP OfficeJet هازج
.ألمامية اللوحة ااستخدامب

.لفاآسات ارسال إن علمعلومات ان ممزيد للصور لHP عليمات تلى عطلعا

 

 انت آذا إال إقريرًا  تHP OfficeJet ابعة ططبع ت الالفتراضي الضبط اسبح :مالحظة
 م تد قا مًاند بن ألى إشير تأآيد تسالةر .لفاآس استقبال او أرسال إشأن بشكلة مناكه
 حاجة بنت آذاإ .عاملة مل آعد بألمامية اللوحة ااشة شلى عصيرة قفترة لظهر ترسالهإ
 مزيد ل33 فحة صلطباعة اقاريرت نظر انجاح برسالها إم تلفاآسات اأن بطبوع مأآيد تلىإ
 .لطباعة اقارير تيارات خن علمعلومات انم

 

 للوحة الى علفاآس انطقة مي فلموجودة ارألزرا الى علتعرف للتالي التوضيحي الرسم انظرا
 .ألماميةا

 

 

 hp officejet ابعة طن ماآس فرسالإ
HP OfficeJet ابعة طن ماآس فرسال إللتالية الخطوات اتبعا

ألصلي المستند احميلت ١
 .٩ فحة ص)ألصلية استنداتمل احميلت( load originalsلى  عطلع ااتلمعلوم ان ممزيدل

 

   .لمتعددة الصفحات اات ذلفاآسات ارسال إللمستندات لآللي الملقم اماستخد اجبي :مالحظة

.لمفاتيح اوحة لاستخدام بلفاآس اقم ردخلأ ٢
بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٣

 ).وانالنسخ، أل

٦

الوصول إلى أزرار الطلب 
السريع لألرقام بلمسة واحدة

إطفاء الرد اآللي/ تشغيل

.اآستغيير وضوح الف

.بدء الفاآس

استخدم لوحة المفاتيح لطلب 
أرقام الفاآس، وإدخال نص، 

وتحديد بنود القائمة، الخ

.يعيد طلب آخر رقم ُطِلب

.التنقل خالل قيود الطلب السريع لألرقام
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 Send from :سأل ُتوف سلمستندات لآللي الملقم اي فصلي أستند مناك هكن يم لذاإ ٤

Glass? )لزجاجي؟ اللوح ان مرسالإ(. ـ  ل1 ضغطاYes )عمن(ـ ل 2 و أNo )ال(.
ـ  ل2 غطت ضذاإ .لزجاجي اللوح ان ملمستند اسح متم ي)عمن( Yesـ  ل1 غطت  ضذاإ

No )نك  مطلب تألمامي اللوحا لى عسالة ررض عتم، ي)الLoad originals, 
then press Enter )عدب .)إلدخال ار زلى علضغط ام ثألصلي المستند احميلت 

.لفاآس ارسال إي فHP OfficeJet ابعة طبدأد تلمستن احميلت

 اآس فرسال إلألرقام للسريع الطلب ايود قستخداما
 لطلب ايود قاستخدام وعداد إمكنك يكررةت مصورة بستخدم ترقام ألى إلفاآسات ارسال إندع
 عض بلى عالضغط باآس فرسال إلى عساعدك يألرقام للسريع الطلب ايدق .ألرقام للسريعا
 لمعلومات ان ممزيدل .وًال أإعدادها بقوم تن أعد بال إظهر ت الألرقام للسريع الطلب ايودق .ألزرارا
.٣٨ فحة صألرقام للسريع الطلب اعدادإ نظر األرقام للسريع الطلب انع
ألصلي المستند احميلت ١
.)ألرقام للسريع الطلبا( Speed Dialر  زضغطا ٢

 ألولى ا٦ ـل اي فستخدامه اريد تلذي الرقم للسريع اطلب الدخال إان آذا إديلة بآطريقةو !مالحظة
 Startضغط  الك ذعد بمكنكي .احدة ولمسة بألرقام للسريع الطلب ازرار أحد أستخدام امكنكي

Copy, Black) بدء النسخ، أسود ( أوStart Copy, Color) لحال اي ف).بدء النسخ، ألوان.
:لمطلوب الرقم اكان متحديد للي يما ماحد وعمل بمق ٣

.لمطلوب الرقم للسريع الطلب ايد قظهر يتى ح ضغطا −
 .لمفاتيح اوحة لستخداما بلسريع الطلب ايد ققم ردخلأ −

بدء  (Start Copy, Colorأو ) بدء النسخ، أسود (Start Copy, Blackضغط ا ٤
 ).النسخ، ألوان

 

 إرسال فاآس ألوان
 اآس فرسال إاولت حذاإ .ألخرى األلوان الفاآس اجهزة أمن ولى إلملونة الفاآسات ااستالم ولارس إمكنكي
.األبيض واألسود بلفاآس ارسل يHP OfficeJet هاز جإن فأبيض وسود أاآس فهاز جديه لستلم ملى إلوانأ
 ن مدًال بصلي أستند ماستخدام بنصحك نإننا فلوان أاآسات فرسال إند عودة جفضل أضمانل
.مكن أن إسخة نستخداما
 .ألرقام للسريع الطلب اصائص خاستخدام بجموعة ملى إلوان أاآس فرسال إمكنك ي اللك ذلى إاإلضافةب
ألصلي المستندا حميلت ١

.٩ فحة صألصلية المستندات احميلت لى عطلع المعلومات ان ممزيدل
 لسريع االتصال ازرار أو ألسريع الطلب ار زو ألمفاتيح اوحة لن ملفاآس اقم ردخلأ ٢

.احدة ولمسةب
 .)لوان ألفاآس، ادءب( Start Fax, Colorضغط ا ٣

 

 إرسال فاآس إلى عدة مستلمين
 بيض أاآس فرسال إلى عساعدك يلبث امر أإن فHP OfficeJet هاز جن ماآسًا فرسلت أذاإ
 .ألرقام للسريع الطلب ايود قن مفراد أيد ق٢٠ لى عزيد ي الا مضم تجموعة ملى إأسودو
.HP OfficeJet هاز جاآرة ذي فلفاآس ارآيب تجب يلبثر ام أستخدامال
 ألصلي المستند احميلت ١
 .لمطلوب الرقم للسريع الطلب ايد قظهر يتى  ح)قامألر للسريع الطلبا( Speed Dialضغط ا ٢
 .)سود ألفاآس، ادءب( Start Fax, Blackضغط ا ٣
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 ٣١  الدليل المرجعي

 
 تحديد موعد إلرسال فاآس في وقت الحق

 لهاتف اطوط خكون تندماع (لوقت افس ني فحق القت وي فأبيض وسود أاآس فسالر إلوعد محديد تمكنكي
 .جموعة مو أاحد وستلم مختيار امكنك يألمامية اةللوح استخدمت اذاإ ).ثًال مشغولة ميرغ
.لخاصية اذه هستخدام ابل قالتاريخ ولوقت احديد تجبي :الحظةم
.تصال احقيق تمجرد بليًا آلفاآس ارسال إتم يلمحدد الوقت احين يندماع
.لمستندات لآللي الملقم اي فو ألزجاجي اللوح الى عألصلي المستند امِّلح ١

.٩ فحة صألصلية المستندات احميلت لى عطلع ااتلمعلوم ان ممزيدل
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ٢
.خرى أرة م2 ضغط ام ث2 ضغطا ٣

 Send Fax) لفاآس اظائفو( Fax Functionsختيار  الى علك ذساعدك يوفس
Later Black Only )قط فسود أحق، القت وي فاآس فإرسالو(.

.لرقمية المفاتيحا وحة لستخدمًا م)إلرسال اقتو( Send Timeدخل أ ٤
.)ساًءم( PMـ  ل2 و أ)باحًاص( AMـ  ل1 ضغطا ٥
 و ألمستلم ااآس فقم ردخل أ)لفاآس اقم ردخلأ( Enter fax numberهور  ظندع ٦

 .)دخالإ( Enterضغط ا .لسريع االتصالا ر زستخدمًا ملمجموعة اددح
 و أ ،)عمن( Yesـ  ل1 ضغط ا)آلن؟ الفاآس اخزينت( ?Store Fax Nowهور  ظندع ٧

.)ال( Noـ  ل2
 د ق2 ختيار اندع .لمحدد الوقت اي فيرسل ولذاآرة الى إلمستند اسح متم ي1 خترت اذاإ
 حميلت( Load the original before the send timeـ  بذآرك تسالة رظهرت
 آللي الملقم اي فحميلها تد قستنداتك مانت آذاإ ()إلرسال اقت وبل قألصلي المستندا
).لرسالة اذه هىر تن للمستنداتل

 

إلغاء فاآس محدد إرساله في وقت الحق
.رساله إجري ياآس فو ألذاآرة اي فحفوظ ماآس في ألغاء إمكنكي
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.خرى أرة م2 ضغط ام ث2 ضغطا ٢

 Send Fax) لفاآس اظائفو( Fax Functionsختيار  الى علك ذساعدك يوفس
Later Black Only )قط فسود أحق، القت وي فاآس فإرسالو(.

 ي فرساله إلمحدد الفاآسا( Scheduled Fax in Memoryعرض  تلتحكم اوحةل
.لفاآس ارقم ولمحدد االوقت و)لذاآرة اي فحق القتو

 لغاء إل1 ضغط ا،)ال= ٢ عمن= ١ (Yes 2=No=1ظهر ت )لغاء؟إ( ?Cancelلـ  اندع ٣
.حق القت وي فرساله إلمحدد الفاآسا
 حدد ماآسف( Cancelled Scheduled Faxلرسالة  اظهر ت)عمن( Yesختيار  اندع
.ألمامية اللوحة ااشة شلى ع)حق القت وي فرسالهإ

 )في حالة توفر ذلك(إرسال ملف آمبيوتر آفاآس 
 رامج بثل مألخرى الكمبيوتر ارامج بن مباشرة ماآس فإرسال بسمح ي الHP OfficeJet هازج
 اآس فبرنامج ولفاآس لودم مديك لكون ين أبدال .إللكترونية ااولدجل ابرامج ولكلمات اعالجةم
 جهاز بلتشغيل اظام نتضمن يدق .فاآس آلكتروني إلف مرسال إللكمبيوتر اجهاز بثبتًام
.لكمبيوتر اجهاز بلمثبت المودم اع مستخدامه امكنك ياآس فرنامج بك بلخاص الكمبيوترا   
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 جهاز بلخاص االفاآس والكمبيوتر بلخاص الفاآس ان مكل لاحد واتف هط خستخدام امكنكي

HP OfficeJet. قم بتوصيل  .يالتصلتو اغيير تدون بلفاآس اهازي جاستخدام بلك ذك لسمحي
 . آما هو موضح أدناهHP OfficeJetجهاز الفاآس الخاص بالكمبيوتر بجهاز 

 
 .HP OfficeJet بجهاز ١وّصل سلك الهاتف من مقبس الحائط إلى المقبس  ١
انزع . (HP OfficeJet بجهاز ٢وّصل سلك الهاتف من مودم الكمبيوتر إلى المقبس  ٢

 ).الجزء البالستيكي من المقبس أوًال
 بمودم HP OfficeJet إلعداد جهاز HP OfficeJetشغل مرشد اإلعداد من برنامج  ٣

.بالكمبيوترالفاآس الخاص 

 استالم فاآس
 .دويًا يو أليًا آتالفاآس استالم امكنكي) (HP OfficeJet هاز جعداد إكيفية لفقًاو
 إطفاء بمت قذا إالإ (لمستلمة الفاآسات اطباعة وستالم الHP OfficeJet ابعة طبط ضليًا آتمي
 ن مورق بحمَّلة مHP OfficeJet ابعة طكن تلم وحجم باآسًا فسلمت تذاإ ).آللي الرد ااصيةخ
 نت آذا إال إحَّمل،مل الورق اجم حناسب يحيث بلفاآس اتصغير بليًا آلوحدة اقوم تlegal جمح
 .آللي التصغير ااصية ختعطيل بمت قدق
 .لصور لHP عليمات تي فآللي التصغير ابطض نظر المعلومات ان ممزيدل

 

 استقبال فاآس آليًا
 طفاء، إو أشغيل تضع وي فآللي الرد ااصية خونك تHP OfficeJet هاز جشغيل تندع
 HP  هاز جغالق إم تندما ععمل ت أو العمل تلخاصية اذه هانت آذا إا ملى علك ذيتوقفو

OfficeJetلسابقة المرة ايف. 
 .ألخضر الضوء اضاء يتى ح)آللي الردا( Auto Answerر  زضغط التشغيلل ◄

 

 استالم فاآس يدويًا
 لى عن مصلية أستندات مي أزيل تأن بHP OfficeJet طابعة باآس فمستال ابل قنصحك ننناإ
.لزجاجي اللوحا
.ألخضر الضوء انطفئ يتى ح)آللي الردا( Auto Answerر  زضغطا ١

.آللي الرد ااصية خعطيل تلى إلك ذؤديي
 ط خفس نلى علموجودة الهاتف اماعة سرفع اHP OfficeJet ابعة طرس جرن يندماع ٢

 HP ابعة طلف خلسماعة ارآيب تمكني (HP OfficeJet ابعة طه بلمتصلة الهاتفا
OfficeJetتحات فاستخدام ب RJ-11إلضافية ا.( 

 

 



استخدام خصائص المسح

 ٣٣  عيالدليل المرج

 
:لي يما ماحدًا وفعل الفاآس اغمات نمعت سذاإ ٣

 .)سود ألفاآس، ادءب( Start Fax, Blackضغط ا −
 ابعةط ه بوجد تلذي الهاتف اط خفس نلىع (تحويله باتف هن ملفاآس اتلقى تنت آذاإ −

HP OfficeJetنتظرا .اتفك هلى ع123 ضغطا) ها بباشرة متصًال ميس للكنه و 
.لهاتف اضع وعد أم ثآسالف اغماتن

 طباعة التقارير
 و أرسله تاآس فكل للتقارير اتأآيد ولخطأ اقارير تطباعة لHP OfficeJet ابعة طعداد إمكنكي
  .ليها إحتاج تماند عدويًا يلتقارير اطبع تن أيضًا أمكنكي .تسلمهت

 إنشاء التقارير آليًا
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.6 ضغط ام ث3 ضغطا ٢

يار  خختيار ام ، ث)قرير تباعةط( Print Reportائمة  قختيار الى إذاي هؤدي
Automatic Reports Setup )لتقارير لآللي اإلعدادا(.

.لتالية التقارير انواع أين بلتنقل ل ضغطا ٣
− Every Error )لفاآس اخطاء أن موع ني أناك هكون يندما عطبع ، ُي)طأ خلآ 

).فتراضيا(
− Send Error )لبث اي فطأ خناك هكون يندما عطبع ، ي)لاإلرس اي فطأخ.
− Receive Error )ستالمال اي فطأ خناك هكون يندما عطبع ، ي)الستالم اي فطأخ.
− Every Fax )اآس فستالم او أرسال إيها فتم يرة مل آؤآد ، ي)اآس فلآ.
− Send Only )اآس فرسال إيها فتم يرة مل آي فطبع ، ي)قط فرسالإ.
− Off )ليًا آلفاآس اقارير تطبع ت ، ال)فايقإ.

 .)دخالإ( Enterضغط  اريده، تلذي الخيار اهور ظعدب ٤

 

 إنشاء التقارير يدويًا
.3 ضغط ام ، ث)لقائمةا( Menuضغط ا ١

.)لطباعة اقريرت( Print Reportائمة ق ختيارا لىإ لكذ ؤديي
.لتالية التقارير انواع أين بلتنقل ل ضغطا ٢

− 1: Last Transaction )م تاآس فخر آالة حلى إشير ، ي)ألخيرةة المعاملا 
.رسالهإ

− 2: Fax Log )إرسالها وستالمها ام تاآسًا ف٤٠ خر آقريبًا تبين ، ي)لفاآس اجلس.
− 3: Speed Dial List )الجماعية ولفردية ارقامك أبين ، ي)لسريع االتصال اائمةق.
− 4: Menu Settings )له آلقائمة اظام نختصرة مصيغة بنيب ، ي)لقائمة اعداداتإ 

.لحالية اإلعدادات الى إيشيرو
− 5: Self-Test Report )مزيدل .اتي ذختبار اقرير تطبع ، ي)اتي ذختبار اقريرت 

.42 فحةص يف اتي ذقريرت باعةط نظرا لمعلوماتا نم
− 6: Automatic Reports Setup )آللي اإلعداد او ، ه)لتقارير للي آعدادإ 

.33 فحة صي فلية آقارير تنشاءإ ي فلموضح اريلتقارل
 .)دخالإ( Enterضغط  ام ثريده، تلذي التقرير اخترا ٣
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 التباين ولوضوح اي فلتحكما

 قوم تتى حارية سغييراتك تظلت .إرسالها بقوم تلتي المستندات اتباين وضوح وغيير تمكنكي
  .الفتراضية القيم الى إداتاإلعد اعود تلعمل اوقف تن مقيقتين دعد بخرى؛ أرة متغييرهاب

 ضوح وعدادات إن أما آسات،لفاآ ارسال إلى عؤثر ت اللنسخ اعداداتإ :مالحظة
 .لنسخ الى عؤثر ت اللفاآسا

 

 تغيير الوضوح
.الفاآس برسل تلتي المستندات اجودة ولبث ارعة سلى عؤثر يلوضوحا
.الفاآس بلخاص الجزء اي فلوضوح ار زضغطا ١
.ريده تلذي الخيار اظهر يتى حلمتاحة ااتلخيارل اال خن ملمرور ل ضغطا ٢

.لمستلم الفاآس ادعمها يضوح ورجة دأعلى بقط فلفاآسات ارسل يHP OfficeJet هازج
 لفاآسات ارسال إملية عأن بلم على عكون تن أجب ي)ورةص( Photoخترت  اذاإ
.)ورةص( Photoاختيار  بنصح نالفاآس بور صرسال إندع . طول أقتًا وستغرقت

 لتباين اغييرت.لمطلوب الخيار اختيار ال)دخالإ( Enterضغط ا ٣

 

 تغيير التباين
 فتح أو أغمق أكون يكي لأسود وبيض أاآس فرسال إريد تنت آذا إإلعداد اذا هغيير تجبي
 .ألصلي المستند انم
.القائمة بلخاص الجزء اي ف)غمقأ/فتحأ( Lighter/Darkerر  زضغطا ١

.الشاشة بياس مقلىع ائرة دكل شلى علقيم ادى مظهري
.غمق ألفاآس اجعل ل و  أفتح ألفاآس اجعل ل ضغطا ٢

.ضغطه تلذي الزر اسب حليمين، او أليسار اهة جلدائرة اتحركت
 .لمحدد اإلعداد استخدام ال)دخالإ( Enterضغط ا ٣

 

 ليًا آقم رلب طعادةإ

 إلعدادا .ليًا آليه علرد اتم يم لقم رو أشغول مقم رلب طعادة إلHP OfficeJet هاز جبط ضمكنكي
 عاودةم( Redialو  ه)لخط انشغال اند عالتصال اعاودةم( Busy Redialـ  لالفتراضيا
 )لرد ادم عالة حي فالتصال اعاودةم( No Answer Redialـ  لالفتراضي اإلعدادا .)التصالا
 عادة إلرات م٥ ي هلطلب اعادة إحاوالت مددع .)التصال اعاودة مدمع( No Redialو ه
.لرد ادم عسبب بلطلب اعادة إالة حي فاحدة ومرة ولخط، انشغال االة حي فطلبال
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.3 ضغط ام ث6 ضغطا ٢

 ، )لفاآس للمتقدم اإلعدادا( Advanced Fax Setupائمة ق ختيار الى إذا هؤديي
.)لخط انشغال اند عالتصال اعاودةم( Busy Redialيار  خختيار امث

 دمع( No Redialو  أ)التصال اعاودةم( Redialيارات  خعرض  ل ضغطا ٣
.)التصال اعاودةم

  .ختياره ال)دخالإ( Enterضغط  المطلوب اإلعداد اظهر ياندمع ٤
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ٥
 .4 ضغط ام ث6 ضغطا ٦
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 م ، ث)لفاآس للمتقدم اإلعدادا( Advanced Fax Setupائمة  قختيار الى إذا هؤديي
.)لرد ادم عالة حي فالتصال اعاودةم( No Answer Redialيار  خاريختا

.)التصال اعاودة مدمع( No Redialو  أ)التصال اعاودةم( Redialيارات  خعرض  ل ضغطا ٧
 .ختياره ال)دخالإ( Enterضغط  المطلوب اإلعداد اظهر يندماع ٨

 

 (ECM) ألخطاء اصحيح  تضع وستخداما

 الل خن مذلك ولهاتف، اطوط خالة حوء سسبب بلبيانات اقد فقللي) ECM (ألخطاء اصحيح تضعو
 تأثر، ت اللهاتف اسومر .لخاطئ الجزء اث بعادة إلقائيًا تيطلب ولبث اثناء أحدث تلتي األخطاء اشفآ
 صحيح تضع وزيد يلسيئة الهاتف اطوط خالة حيف .لجيدة الهاتف اخطوط لالنسبة بقل أصبح تقدو
 طفئ تال .عتمادية اآثر أشكل بلبيانات ارسل يلكنه ولهاتف، ارسوم وإلرسال اقت ون مECM ألخطاءا
 يادة زلهاتف اسوم رادت زذا إالإ) شغيله تو هالفتراضي الضبطا) ( ECM (ألخطاء اصحيح تضعو
.خفضة مسوم رقابل مقل أودة جبول قي فرغب تآنت وبيرةآ
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.7 ضغط ام ث6 ضغطا ٢

 م ، ث)لفاآس للمتقدم اإلعدادا( Advanced Fax Setupختيار  الى إلك ذؤديي
. )ألخطاء اصحيح تضعو( Error Correction Modeختيار ا

.)التشغيل (On و)إلطفاءا( Offين  بلتنقل ل ضغطا ٣
 .لمحدد اإلعداد استخدام ال)دخالإ( Enterضغط ا ٤

 

 آللي التصغير ابطض

 هذاب .الفتراضي الورق احجم لالنسبة بريب آاآس فستالم االة حي فHP OfficeJet هاز جفعله يا محدد يلضبط اذاه
 ذه هطفاء إعم .احدة وصفحة لناسبة مكون تحيث بلصورة اصغير تتمي) الفتراضيا (لوضع الى عإلعدادا
.انية ثفحة صي فىألول الصفحة اجم حناسب ت اللتي المعلومات اباعة طتم يلخاصيةا
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.5 ضغط ام ث7 ضغطا ٢

 م ، ث)لفاآس للمتقدم اإلعدادا( Advanced Fax Setupختيار  الىك إل ذؤديي
.)آللي التصغيرا( Automatic Reductionختيار ا

.)التشغيل (On و)إلطفاءا( Offين  بلتنقل ل ضغطا ٣
 .لمحدد اإلعداد استخدام ال)دخالإ( Enterضغط ا ٤

 

 لصوت استوى مبطض

.)اعمن( Softو  هالفتراضي الضبطا .البيب ولرنين استوى مضبط لستويات مالث ثه بHP OfficeJet هازج
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
 .5 ضغط ام ث7 ضغطا ٢

 Ring andيار  خختيار ام ، ث)يانةلصا( Maintenanceختيار  الى إذا هؤديي
Beep Volume )البيب ولرنين استوىم(.

 Offو  أ)رتفعم( Loudو  أ)اعمن(  Soft :لتالية الخيارات احد  أختيار ال ضغطا ٣
  .)طفاءإ(

 .)دخالإ( Enterضغط ا ٤
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 )لمميز الرنينا (لرد للرنين اموذج نغييرت

 ادة عتم يلخط افس نلى علهواتف ارقام أن ملعديد اديك لكون تأن بك لسمح يلذي المتميز الرنينا
 لآ .لمناطق اميع جي فتوفرًا مكون ي القد وضافي، إسم رظير نلهاتف ارآات شواسطة بقديمهت
 لى عضبوطًا مHP OfficeJet هاز جع دلخدمة اذه هديك لكن تم لذاإ .اص خنين رموذج نه لقمر
).All Rings (لرنين انواع أميع جالفتراضي، الوضع استخداما
 احد ونين رموذج نك لخصص تن ألهاتف ارآة شن مطلب الرنين اتميز مخط بHP OfficeJet هاز جوصيل تالة حيف
).لفاآس اقمر لالنسبة بألفضل اي هنات رالث ثو أنتانر (لفاآس امكالماتر لخ آنموذج ولصوتية المكالماتل
.آللي الرد الى عضبوط مهاز جن أن محققت ١
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ٢
.2 ضغط ام ث6 ضغطا ٣

 م ، ث)لفاآس للمتقدم اإلعدادا( Advanced Fax Setupختيار  الى إلك ذؤديي
.)لرد للرنين اموذجن( Answer Ring Patternختيار ا

 Single  ،)لرنات اميعج ( All Rings :لخيارات اذه هالل خلتنقل ل ضغطا ٤
Rings )حادية أناتر(،  Double Rings )زدوجة مناتر(،  Triple Rings 

.)ثالثية وزدوجةم( Double & Triple  ،)الثية ثناتر(
.)دخالإ( Enterضغط  الرقم اذلك للهاتف ارآة شحدده تلذي الرنين اموذج نهور ظعدب ٥

 .لثالثية الرنات او ألمزدوجة الرنات ااستخدام بنصح ننناإ !مالحظة

 

 ألرقام للسريع الطلب اعدادإ

 لتي الفاآس ارقام أليود قخصيص تمكنك يلكمبيوتر اهاز جو أHP OfficeJet هاز جالل خنم
ر  زاستخدام بسرعة بألرقام اذه هلب طلى علك ذساعدكي .تكررة مصورة بستخدمهات

Speed Dial )لطلب ازرار أو أألمامية اللوحة الى علموجود ا)ألرقام للسريع الطلبا 
 ألرقام للسريع الطلب ليدًا ق١٠٠ لى عزيد ي الا منشاء إمكنكي .احدة ولمسة بألرقام للسريعا
).HP OfficeJet ابعة طوديل مسب حلك ذختلفي (مجموعات وفرادأل
 .لصور ل HP عليمات تي فلفاآس اصائص خستخداما ي فسريعل االتصال اعدادإ نظر المعلومات ان ممزيدل

 

 لسريع الطلب اعدادات إنشاءإ
 .تكررة مصورة بستخدامها اتعاود سلتي الفاآس ارقام أدخال إمكنكي
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.1 ضغطا مث 4 ضغطا ٢

 م ، ث)ألرقام للسريع الطلب اعدادإ( Speed Dial Setupائمة  قختيار الى إلك ذؤديي
 .)ألفراد ارقام أللسريع الطلبا( Individual Speed Dialيار  خختيارا
.لشاشة الى عألرقام للسريع الطلب لخصص مير غيد قول أظهري

.قامرأل  للسريع الطلب للمعروض القيد اختيار ال)دخالإ( Enterضغط ا ٣
.)دخالإ( Enterضغط  ام ثلرقم، الك ذتخصيص للفاآس اقم ردخلأ ٤

 صورة ب)لرموزا( Symbolsضغط  اقم، رتابع تاخل دانيتين ثن مؤقتة مفةق ودخالإل !مالحظة
.رطة شظهر تتى حتكررةم

.)دخالإ( Enter ضغط ام ثلشرآة، او ألشخص اسم ادخلأ ٥
  .38 فحة ص)صلن ادخالإ( enter textلى  عطلع المعلومات ان ممزيدل
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 ذا إ)عمن( Yesـ  ل1 ضغط ا)خر؟ آدخالإ( ?Enter Another :لسؤال اظهر يندماع ٦

  .إلنهاء ل)ال( Noـ  ل2 ضغط او أخر، آقم رعداد إريد تنتآ

 لسريع االتصال اعدادات إذفح
 .ألرقام للسريع الطلب اعدادات إسح ممكنكي
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.3 ضغطا مث 4 ضغطا ٢

  ،)ألرقام للسريع الطلب اعدادإ( Speed Dial Setupائمة  قختيارى ال إلك ذؤديي
.)لسريع الطلبا( Delete Speed Dialذف  حيار خختيار امث
.لشاشة الى عألرقام للسريع الطلب لخصص ميد قول أظهري

:ليي مام احدًاو فعلا ٣
.مسحه ل)إلدخالا( Enterر  زضغط اذفه حريد تلذي الرقم او هلمعروض الرقم اان آذاإ −
 لمناسب، السريع الطلب اقم رظهر يتى ح و أ ضغط اختلف مقم رختيارال −

 .ختياره ال)دخالإ( Enterضغط  امث

 

 لورق اجم حبطض

 قاسم .لفاآس ارسال إلستخدامه ايتم سلذي الورق اجم حختيار امكنك يألمامية اللوحة انم
.Legal و أA4 و أLetter و هلمتاح الورقا
.)لقائمةا( Menu زر ضغطا ١
.4 ضغط ام ث5 ضغطا ٢

 م، ث)لفاآس لألساسي اإلعدادا( Basic Fax Setupائمة  قختيار الى إذا هؤديي
.)لورق اقاسم( Paper Sizeيار  خختيارا

 .ختياره ال)دخالإ( Enter ضغط ام ثلمطلوب، الحجم اظهر يتى ح ضغطا ٣

 

 الوقت ولتاريخ ابطض

 لحالي االوقت ولتاريخ اطبع ياآس فرسال إندع .ألمامية اللوحة ان مالوقت ولتاريخ ابط ضمكنكي
.الدولة وللغة اعداد إلى عالوقت ولتاريخ ايغة صعتمدت .لفاآس ارويسة تطولب
 .ليًا آالوقت ولتاريخ اضبط بادة عقوم يترلكمبيو ارنامجب
.)لقائمةا( Menu ر زضغطا ١
 .1 ضغط ام ث5 ضغطا ٢

 م ، ث)لفاآس لألساسي اإلعدادا( Basic Fax Setupمة ئا قختيار الى إذا هؤديي
.)الوقت ولتاريخا( Date and Timeيار  خختيارا

 وحة للى عسبلمنا الرقم اضغطب) قط فقمين رخرآ (السنة واليوم ولشهر ادخلأ ٣
.لمفاتيحا
 عد بقم رل آلى إليًا آتقدم يألول الرقم احت تلبداية اي فرضه عقدم تلذي السفلي المؤشرا
 ن مألخير الرقم ادخال إعد بليًا آلوقت احث مظهري .ر زلى عيها فضغط ترة ملآ
.لتاريخا

.الدقائق ولساعات ادخلأ ٤
.دخاله إتم يلوقت ان مقم رخر آعد بليًا آظهر ي)ساًءم/باحًاص( AM/PMحث م

 .)ساًءم( PMـ  ل2 و أ)باحًاص( AMـ  ل1 ضغطا ٥
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 عادة إالة حي فقط فلكن وألمامية، اللوحة الىر عظه تالتاريخ ولوقت للجديدة اإلعداداتا

 .الوقت ولتاريخ ابطض
) اليلح الوقت اي فحدد مقتو/اريخ توجد يال (ألولى المرة لالوقت ولتاريخ اإعداد بقوم تنت آذاإ
 Yes .)ال= ٢  عمن= ١ .وافق؟م( ?Yes 2=No OK=1ـ بتبوعًا مظهر يلجديد التاريخ اإنف
 .لوقتا/لتاريخ ابط ضإعادة بك لسمح ي)ال( Noختيار ا .لوقتا/لتاريخ اضبط ت)عمن(

 

 لفاآس ارويسة تبطض

 عدادإ احرس( Fax Setup Wizardاستخدام  بلترآيب اثناء أعدادها إادة عتم يلفاآس ارويسةت
HP ديرم( HP Directorن  ملفاآس اعداد إاحر سستخدام امكنك يغييرها تردت أذاإ .)لفاآسا
 .ألمامية اللوحة ان ملفاآس ارقم وسمك ادخال إللخطوات اذه هتباع امكنك يو، أ)

 

 ال إغييرها توأ) لفاآس ارويسةت (لمشترك اعريف تمز ربط ضمكن ي اللمجر ايف :مالحظة
 .لمعتمد اHP موزع بتصل المعلومات ان مزيدمل .ه لصرح موظف مواسطةب

 

.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.2 ضغط ام ث5 ضغطا ٢

 ختيار ام، ث)لفاآس لألساسي اإلعدادا( Basic Fax Setup ائمة قختيار الى إذا هؤديي
.)لفاآس ارويسةت( Fax Headerيار خ

 و هما آلمفاتيح اوحة لستخدمًا مسمك ادخل أ)سمكا( Your Nameظهر  يندماع ٣
.٤١ فحةص لنص ادخالإ لتالي القسم اي فوضحم

.)دخالإ( Enter ضغطا ٤
.لك ذنك مطلب يندما عك بلخاص الفاآس اقم ردخال إللمفاتيح اوحة لستخدما ٥
  .)دخالإ( Enter ضغط اك بلخاص الفاآس اقم ردخال إن مالنتهاء اعدب ٦

 

 ص ندخالإ
.ألمامية اللوحة الى علموجودة المفاتيح اوحة لاستخدام بصلن ادخال إن عالحظات مك لوفر تلتالية القائمةا
.السم احرف أع متناسب تلتي المفاتيح اوحة لرقام أضغطا •

ABC  .هذه األحرف تناسب هذا الرقم، وهكذا. 
2     

 .لكبيرة ااألحرف بم ثلصغيرة ااألحرف بوًال أرف حمشاهدة لرات مدة عرًا زضغطا •
 .ليًا آلكبيرة األحرف الى عبطه ضتم يلمة آي أن مألول الحرفا

 

JKL للوصول إلى هذا الحرف: j k l J K L 5 
 7 6 5 4 3 2 1 : هذا العدد من المرات٥اضغط     5

 ي فلتالي الحرف للمناسب الرقم اضغط ام ، ث ضغط الصحيح، الحرف اهور ظعدب •
.لصحيح الحرف اظهر يتى حرات مدة عضغط الك ذعدب .السما

.ر زخر آلى علضغط ان مانية ث١٫٥ عد بليمين اهة جليًا آلمؤشر اتقدمي •
.(#) )سافةم( Spaceضغط  اسافة، مدخالإل •
 ائمة قالل خلتنقل لتكررة مصورة ب(*) )موزر( Symbolsضغط  اثل ممز ردخالإل •

.! و_ و@ و# و=و‘   و() و/ و و. و& و- و*  :هي ولمتاحة، الرموزا
.لصحيح القيد اعمل بم قم ثمسحه، ل طغض اطأ خرتكبت اذاإ •
 .يودك قتخزين ل)دخالإ( Enterضغط  النص ادخال إن مالنتهاء اعدب •
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 لذاآرة اي فلتي الفاآسات اباعة طعادةإ

 اآرتها، ذي فلفاآس افحات صن محدود مدد عخزين تمكنها يHP OfficeJet ابعةط
 اآرة ذنفد تندماع .شتريته اذي اللموديل الى عخزينها تمكن يلتي الصفحات ادد عيعتمدو

HP OfficeJetخرى أاآس فكالمات مي أستقبل ت الإنها فلفاآسات اتخزين للمخصصة ا 
.لمحفوظة الفاآسات اباعة طتم يتىح
 )لذاآرة اي فلتي الفاآسات اباعة طعادةإ( Reprint Faxes in Memoryمر أ
 رطوشة خن ملحبر افد نذا إلمثال ابيل سلىع .لذاآرة اي فحفوظ ماآس في أباعة طعيدي
 ميع جطبع يلخيار اذاه .اآس في أباعة طند علورق انحشر يندما عو ألطباعةا
  اللتي الفاآسات ااعةب طيقاف إل)لغاءإ( Cancelضغط  الذاآرة؛ اي فلتي الفاآساتا
.ليها إحتاجت
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.3 ضغط ام ث2 ضغطا ٢

 ختيار ام ، ث)لفاآس اائفوظ( Fax Functionsائمة  قختيار الى إذا هؤديي
 ي فلتي الفاآسات اباعة طعادةإ( Reprint Faxes in Memoryيار خ
.لذاآرة ان ملفاآسات اباعة طتمي .)لذاآرةا
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 hp officejet  صيانة طابعة

 
 جبي .شغيل تالة حفضل أي فHP OfficeJet ابعة طلى علحفاظ ان ععليمات تقدم يلجزء اذاه
 .لضرورة اند علصيانة اإجراءات بلقياما

 

 تنظيف اللوح الزجاجي
 ألداء ابطاء إلى إؤدي يلك ذغير والشعر واألوساخ وألصابع اصمات بن ملمتسخ الزجاجا
.)سخن (Copy  و)لصفحة احجمب( Fit to Pageثل  ملخاصة السماتا لى عيؤثرو
.لغطاء اارفع ولتيار اصدر من ملطاقة الك سبحاس ولوحدة اطفئأ ١
 لزجاج انظف من مقليل ببللة مسفنج إطعة قو أاعمة نماش ققطعة بلزجاجي اللوح اظفن ٢

.لخدش اسبب ي اللذيا
 لى علكربون الوريد آابع رو أزينلبن او أألسيتون او ألخادشة المواد استخدم تال !تنبيه

 لى عباشرة ملسوائل اضع تال .تالفه إلى إؤدي تلمواد اذه هن أيث حلزجاجي؛ اللوحا
.لفها تتسبب ولوحدة احت تلسوائل اتسرب تدق .لزجاجا

 .قع بدوث حمنع للسليولوزي اإلسفنج او ألشامواه ان مقطعة بلزجاجي اللوح اففج ٣

 

 آللي التلقيم احدة وجاج زنظيفت
 لقيمها تتم يلتي المهام اعالجة مهتظيف ولرئيسي الزجاجي السطح اسار يلى علموجود الزجاجي الشريطا
 فس نتبعا .تسخًا ملزجاجي السطح اان آذا إطوط خظهر تدق .لمستندات لآللي التلقيم احدة ونم
 .آلخر الزجاج اتنظيف لالنسبة بلحال او هما آلزجاجي الشريط اتنظيف بلخاصة اإلجراءاتا

 

 

 

 تنظيف ظهر الغطاء
.لوحدة اطاء غسفل ألموجود األبيض اتنداتسلم اطاء غلى علبسيطة األوساخ اتراآم تدق
.لغطاء اارفع ولتيار اصدر من ملطاقة الك ساسحب ولوحدة اطفئأ ١
 صابون بليًال قبللة مسفنج إطعة قو أاعمة نماش ققطعةب ألبيض المستندات اطاء غظفن ٢

 .افئ دماء ولترآيز اتوسطم

 

 

٧
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.لغطاء اخدش ت الألوساخ؛ ازالة إلخفة بلغطاء اظفن ٣
.اعمة نماش قطعة قو أالشامواه بلغطاء اففج ٤

.لغطاء اخدش تد قنها أللورق ان مصنوعة ملمسح لوادًا مستخدم تال !تنبيه
 حول آاستخدام بلسابقة الخطوات ارر آيدًا جغطاءل المواد الك تنظف تم لذاإ ٥

 .لوح آقايا بي أزالة إلبللة مماش ققطعة بيدًا جلغطاء اامسحو) لمسحل (أليسوبروبيلا

 

 التنظيف من الخارج
 لى عن مالبقع واألوساخ ولتراب امسح للخيوط ان مخالية ومبللة واعمة نماش قطعة قستخداما
 عن ولداخل ان ملوحدة ان علسوائل ابعاد إجبي .نظيفًا تتطلبت  اللداخل ان ملوحدةا .لغطاءا
 .لتحكم اوحةل

 

 نتجات مو ألكحول استخدم ت اللوحدة ان ملمطلية األجزاء للف تدوث حتجنبل :مالحظة
 .طائها غو ألوحدة لألمامي اللوح الى علكحولية القاعدة اات ذلتنظيفا

 

 لطباعة اراطيش خع ملعملا
 جراءات إبعض بلقيام الى إحتاج تد قHP OfficeJet ابعة طن مباعة طودة جفضل أضمانل
 عرض تةلسا رلك ذنك مطلب تندما  علطباعة اراطيش خاستبدال بالقيام ولبسيطة الصيانةا
 .لوان أدون بجزاء أباعة طعند وألمامية اللوحة الىع

 

 اتي ذختبار اقرير تباعةط
 باعة طليك عجب يلحبر ارطوشات خالستبد او أنظيف تبل قلطباعة اع مشكالت مادفتك صذاإ
 لك ذي فما بلطباعة، اراطيش خن عفيدة معلومات مك لوفر يلتقرير اذاه .اتي ذختبار اقريرت
 .الةحل اعلوماتم
 .)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.5 ضغط ام ث3 ضغطا ٢

-Selfختيار  الك ذعد بيتم ، و)قرير تباعةط( Print Reportختيار  الى إذا هؤديي
Test Report )اتي ذختبار اقريرت(.

  .HP OfficeJet طابعة لاتي ذختبار اقرير تباعة طتمي

 

 لطباعة اراطيش خع ملتعاملا
 ع ملتعامل اآيفية وألجزاء اسماء أعرف تن أجب يباعة طرطوشة خي أنظيف تو أستبدال ابلق
 .لطباعة ارطوشةخ
)٢٧ #و أ٥٦# (وداء سHP رطوشةخ •
)٥٧# (لوان أHP رطوشةخ •
)٥٨# (لصور للوان أHP طوشةرخ •
 )٢٨# (لوان أالثة ثHP رطوشةخ •
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 ٤٣  عيالدليل المرج

 

 
 

                      
 

 

 لطباعة ارطوشة خماية ححدة وستخداما
 ماية ححدةو .لطباعة اخرطوشة لماية ححدة ويضًا ألمست تور صباعة طرطوشة خراء شندع
 ندع .ستخدامها ادم عالة حي فمنة آلطباعة ارطوشة خلى علحفاظ لممت صلطباعة ارطوشةخ
 .لطباعة ارطوشة خماية ححدة وي فتخزينها بم قلطابعة ان مباعة طرطوشة خزعن

 

ى ل علحصولل) ٥٨# (لصور اطباعة لHP رطوشة خستخدام اي فرغب تدق  :مالحظة
 خرطوشة ولوان أباعة طرطوشة خرآيب تندع .لصور اباعة طند عاخرة فباعة طودةج
 .حبار أتة سن مظام نديك لكون يلصورل

 عليمات تلى عيضًا أطلعا. ٨٣ فحة صي فلطباعة اراطيش خلبط لى عطلعا :مالحظة
HPلجودة االية عور صباعة طن علمعلومات ان ملمزيد الى علحصول للصور ل. 

 

 رطوشة خإمالة بم قلطباعة ارطوشة خماية ححدة وي فباعة طرطوشة خدخالإل •
.كانها مي فإحكام باقفلها وسيطة باوية زند علطباعة ارطوشة خماية ححدة وي فلطباعةا

 للخلف وسفل ألاضغط ولطباعة، ارطوشةخ ماية ححدة ون ملطباعة ارطوشة خنزعل •
 مل أم ثلطباعة، اشةورط ختحرير للطباعة ارطوشة خماية حوحدة للعلوي الجزء الىع
 .لطباعة ارطوشة خماية ححدة وارج خلطباعة ارطوشةخ

 

 

   

 

 لطباعة ارطوشات خستبدالا
 ستبدال اليك عجب يأنه بخبرك تكي للتالية الظروف اي فظهر تألمامية اللوحة ااشة شسائلر
   .لطباعة ارطوشاتخ

نقاط تالمس نحاسية
فتحات الحبر تحت 

الشريط  شريط بالستيكي
يجب إزالته قبل (

)التثبيت

ال تلمس نقاط التالمس النحاسية أو فتحات الحبر
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 ور صباعة لطور صباعة طخرطوشة بوداء سباعة طرطوشة خستبدال الى إيضًا أحتاج تدق
.لجودة االيةع
 علومات ملى علحصول للداخل ان ملخلفي الغالف الى علطباعة اراطيش خلبط لى عطلعا
.ديلة بباعة طراطيش خلب طشأنب
 لباب اقفل يتى حلمقبض ارفع بلطباعة ارطوشة خلى إلوصول ااب بفتح ام ثلوحدة اغِّلش ١

.كانه ميف
 .لطابعة اسط ولى إلطباعة اربة عتحركت

 

 سحبها ام ثلحبر ارطوشة ختحرير للسقاطة ارفع الحرآة ان علعربة اتوقف تن أعدب ٢
.تحتها فن عبعيدًا وحوكن

 

 
) ٥٨# (لصور اباعةط رطوشة خترآيب للسوداء الطباعة ارطوشة خخلع بقوم تنت آذاإ ٣

.لطباعة ارطوشة خماية ححدة وي فتخزينها بمق
 استخدامب (خفة بلبالستيكي الشريط ااخلع وكانها من ملجديدة الطباعة ارطوشة خخلعا ٤

.لحبر اتحات فكشفل) حبه ستم يلذي الوردي الشريطا
 

 
لحبر اتحات فو ألنحاسية التالمس اقاط نلمس تال !تنبيه

 

ألسنة القفل
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 ٤٥  الدليل المرجعي

 
 د قلطباعة اأس رن أيث حلطباعة اراطيش خلى علشريط اضع وعادة إدم عن مأآدت
.لتلف لتعرضي

.لمناسبة افتحة الي فلجديدة الطباعة ارطوشة خدفعا ٥
 و ألسوداء الطباعة اخرطوشة وليسار اهة جوضع تلوان ألثالثة اات ذلطباعة ارطوشةخ
 .ليمين اهة جوضع تلصور اباعة طشةرطوخ

 

   

 

 ن أن مأآدت .ترآه ام ثتوقف، يتى حسفل ألاضغط وحوك، نلسقاطة ارف طسحبا ٦
.لسفلية القطع اسفل أمسك تلسقاطةا

 

 
 لدعم اقاطةس) تحريرو (سفل ألسحبه بلطباعة اوشةطر خلى إلوصول ااب بقفلا ٧

.ألمامية اللوحة اسفل ألموجودةا

 

 

 لخراطيش احاذاةم
 و أترآيب بيها فقوم ترة مل آي فلطباعة اراطيش خحاذاة مHP OfficeJet ابعة طنك مطلبت
.لجودة االية عباعة طك لضمن يلطباعة اراطيش خحاذاةم .باعة طرطوشة خستبدالا
:لك ذنك مطلب يندما علطباعة اطيشار خمحاذاةل
.ألمامية اللوحة الىع )إلدخالا( Enterر ز ضغطا ١

.ليًا آحاذاتها متم تلخراطيشا لنماذج ان مفحة صعةبا طتمي
:خر آقت وي أي فلخراطيش امحاذاةل
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.2 ضغط ام ث7 ضغطا ٢
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 حاذاةم( Align Print Cartridgesختيار  ام ، ث)لصيانةا( Maintenanceختيار  الى إلك ذؤديي
 .لصحيحة االطريقة بحاذاتها ممت تلخراطيشا لنماذج ان مفحة صباعة طتم ي)لطباعة اراطيشخ

 

 لطباعة اراطيش خنظيفت
 نظفال ت .لوان أشرطة أي أالل خيضاء بوئية ضطوطًا خلذاتي االختبار اقرير تظهر يندما علخاصية اذه هستخدما
.لطباعة ارطوشة خمر عن متقصر ولحبر استهلك تلتنظيف اظيفةو .لضرورة اند عال إلطباعة اراطيشخ
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.1 ضغط ام ث7 ضغطا ٢

 Cleanيار  خختيار ام ، ث)لصيانةا( Maintenanceائمة  قختيار الى إلك ذؤديي
Print Cartridges )لطباعة اراطيش خنظيفت(.

 لطباعة اراطيش ختنظيف بيامك قعد بيئة سبدو تازالت ملطباعة او ألنسخ اودة جانت آذاإ
  .أثرةلمت الطباعة ارطوشة خستبدلا

 

 لمصنع ابط ضستعادةا

 .HP OfficeJet ابعة طراء شند عليه عانت آا ملى إلمصنع لألصلية اإلعدادات استعادة امكنكي
.لتاريخ اعلومات ماعدا مات،دإلعدا اميع جستعيد يلمصنع ابط ضستعادة اختيارا
.قط فألمامية اللوحة ان ملعملية اذه هنجاز إمكنكي
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.3 ضغط ام ث7 ضغطا ٢

 Restore Factoryختيار  ام، ث)لصيانةا( Maintenance ختيار الى إلك ذؤديي
Defaults )لمصنع ابط ضستعادةا(.

  .مصنع للالفتراضية اإلعدادات استعادة اتمي

 

 لطاقة اوفير تقت وبطض

 الستجابة لاهزة جلوحدة انكو تتى ححددة مترة فالل خضاًء مظل يHP OfficeJet حدة وي فلموجود المصباحا
 إطفاء بلوحدة اقوم تلمحددة الفترة الك تالل خHP OfficeJet حدة وستخدم ادم عالة حيف .لفور الى عطلبكل
 .ألمامية اللوحة ااشة شلى ع(Power Save On) عمل يلطاقة اوفير تلرسالة اتعرض ولطاقة اتوفير للمصباحا
).ألمامية اللوحة الىع ر زي أضغط بلوضع اذا هن ملخروج امكنكي(
 ذا إلخطوات اذه هتبعا .اعة س١٢ عد بلطاقة اوفير تضع وي فلدخول لليًا آضبوطة ملوحدةا
.لمدة اذه هبل قلوضع اذا هي فلدخول اHP OfficeJet ابعة طن مردتأ
.)لقائمةا( Menu ر زضغطا ١
.6 ضغط ام ث7 ضغطا ٢

 Power Saveيار خت ام، ث)لصيانةا( Maintenance ختيار الى إلك ذؤديي
Mode Time )لطاقة اوفير تضع وقتو(.

 .)دخالإ( Enterضغط  ام ثلمطلوب الوقت اظهر يتى ح ضغطا ٣

 

 للف ارعة سبطض

 لنصية ائللرسا اها بظهر تلتي السرعة اي فلتحكم الى عساعدك ي)للف ارعةس( Scroll Speedيار خ
 .)طيءب( Slowو  أ)ريعس( Fastو  أ)اديع( Normalختيار  امكنكي .ألمامية اللوحة ااشة شيف

 

  



 hp officejet صيانة طابعة  

 ٤٧  الدليل المرجعي

 
 .)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.7 ضغط ام ث7 ضغطا ٢

 Set Scroll Speedختيار  ام ، ث)لصيانةا( Maintenanceختيار  الى إلك ذؤديي
.)للف ارعة سبطض(

 .)دخالإ( Enterضغط  ام ثلمطلوبة السرعة اتى ح ضغطا ٣

 

 ألمامية اللوحة ارض عاوية زبطض

 اوية زغيير تلى إحتاج تقد فألمامية اللوحة ااشة شلى علنص ارض عي فعوبة صجدت وذاإ
 رض عةاوي زي فلتحكم الى عساعدك ي)لعرض ااويةز( View Angleيار خ .لعرضا
 ريقة طأفضل بلنص اعرض تحيث بلزاوية اغيير تمكنكي .ألمامية اللوحة ااشة شلى علنصا
.لوس جوضع من مو أقوف ووضع من مرضها عندع
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.8 ضغط ام ث7 ضغطا ٢

 اويةز( View Angleختيار  ام، ث)لصيانةا( Maintenance ختيار الى إلك ذؤديي
.)لعرضا

 للوحة ااشة شي فلنص اظهر يتى ح و أ ضغط او، أ)دخالإ( Enter ر زضغطا ٣
 .)دخالإ( Enter ر زضغط ام ثطلوب، مو هما آألماميةا

 

  



 ٧ فصل

hp officejet 6100 series  ٤٨

 



 

 ٤٩ 

 إلعداد لضافية إعلوماتم

 
 طريقة وإلعداد، اثناء أظهر ت الو أظهر تد قلتي الرسائل اع ملتعامل اريقة طتناول يلقسم اذاه
 رنامج بإزالة وضافة إطريقة، وHP OfficeJet طابعة ولكمبيوتر اهاز جين بتصال املع
 ليك عجب يلتي اإلعداد، اشرة ني فوجودة ملعادي الترآيب اعليماتت .HP OfficeJet ابعةط
.حقًا الستخدامها الها بحتفاظاال
 يه فلبحث امكنك يلذي  الصور لHP عليمات تليل دلى عطلع ااملة شعلومات ملى علحصولل
  يف لدليلا لىإ لوصولل .لبرنامج اثبيت تم تذا إال إليه إلوصول امكن ي اللدليل ا.ئ شي أنع

Windowsلى إ ذهباDirector )لمديرا( انقر وHelp )رختا مث )عليماتت User’s 
Guide )لمستخدم اليلد(. 

 Help انقرو) لمديرا( Director لىإ ذهباMacintosh  يف لدليلا لىإ لوصولل
  .)لشاشة الى عدليل الرضع(  View Onscreen Guide خترا مث) عليماتت(

 

 لمحتملة التثبيت اشكالتم
 تعلقة مكالت مشي أصادف تن للصحيحة االطريقة بإلعداد اشرة ني فلموجودة التعليمات اتبعت اذاإ
:لتالية المشكالت ان مشكلة مي أواجه تقد فلتعليمات اتبع تم لذاإ .HP OfficeJet ابعة طتثبيتب
 لى علعثور امت( New Hardware Foundقول  تلتي اMicrosoft سالة رظهر تم لذاإ
)ديد جهازج
 آنت ودادعإل اشرة ني فطلوب مو هما آوًال أHP OfficeJet ابعة طرنامج بتثبيت بمت قذاإ
 لتي اMicrosoft سائل رن مجموعة من أالبد فWindows 98/2000/ME/XP ستخدمت
 ثبيت تثناء أهرت ظد قكون ت(New Hardware Found) ديدة ججهزة ألى علعثور ام تقولت
 .لبرنامجا

 

:آلتي ااول حMicrosoft سائل رظهر تم لذاإ
  الوله طأنو) لثانية اي فيتايجاب م١٢ (لسرعة آامل اUSB بلآ ستخدم تنك أن مأآدت •

).دم ق٩٫٨ (متار ثالثة ألى عزيدي
 ان آذا إا محديد تن علمعلومات ان ممزيدل .USB وصلة لاهز جلكمبيوتر ان أن مأآدت •

 اجع رو ألكمبيوتر اثائق ولى عطلع اUSB وصلة لاهز جك بلخاص الكمبيوتر اهازج
.لكمبيوتر اصنيع تهةج

 هاز جلى عUSB فتحة بمتصل وHP OfficeJet طابعة بدًا جيوصل ملكبل ان أن مأآدت •
 غِّلها شم ثHP OfficeJet ابعة ططفئ ألصحيحة االطريقة بلكبل اوصيل تعدب .لكمبيوترا
.خرى أرةم

.لكمبيوتر اشغيل تأعد وخرى، أرة مغِّلها شم ثHP OfficeJet ابعة ططفئأ •
 .خرى أرة مثبيته تأعد ولبرنامج الةاإز بم قلمشكلة احل تال لسابقة الخطوات اانت آذاإ •

 HP ابعة طرنامج بثبيت تجب يألخطاء، اتجنبل لى عطلع المعلومات ان ممزيدل
OfficeJetابعة طوصيل تبل ق HP OfficeJetلرسائل احدى إهرت ظذاإ .الكمبيوتر ب 

.٥٠ فحة صيف :لي يا متبع ا)وافقم( OKو  أ)لتاليا( Nextنقر  بقمت ولسابقةا
ظهر ي اللفاآس اعداد إاحرن سا آذاإ
 .بل قن مرحها شم تلتي التعليمات اتبعا

 

٨
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 و أWindows 98 (ي ف)ديد جهاز جسالةر( New Hardware Messageهرت  ظذاإ

)ME و أXP و أ2000
 ثبيت تبل قلكمبيوتر اجهاز بباشرة متوصيلها وHP OfficeJet ابعة طإعداد بمت قد قنت آذاإ
 :لتالية اائلسلر احد أواجه تقد فلبرنامجا

 

                              

 
 HP OfficeJet ابعة طوصيل تبل قHP OfficeJet ابعة طرنامج بثبيت تجب يألخطاء، اتجنبل
 :لي يا متبع ا(OK) وافق مو أ(Next) لتالي انقر بقمت وةلسابق الرسائل احدى إهرت ظذاإ .الكمبيوترب

 

.إلنهاء للمفاتيح اوحة للى عEsc ضغطا ١
.HP Officejet هاز جطفئأ ٢
).USB بل آفصلا (لكمبيوتر اهاز جن عHP OfficeJet ابعة طلصفا ٣
.HP OfficeJet ابعة طع ملمقدمة اإلعداد اشرة ني فلموضحة البرنامج اثبيت تطوات ختبعا ٤

بل قن مثبتة مسخة نناك هأن بسالة رهور ظالة حيف
 HP ابعةج طرنام بثبيت تنهاء إن متمكن تن لبل قن مثبتة مسخة نديك لأن بسالة رهرت ظذاإ

OfficeJet.
 طلعا .HP OfficeJet ابعة طرنامج بتثبيت لبل قن ملمثبتة النسخة ازالة إليك عتعين يوفس
.٥٣ فحة صhp officejet ابعة طرنامج بثبيت تإعادة وزالةإ لىع

HP OfficeJet ابعة طع ملتخاطب الى عادر قير غلكمبيوتر اان آذاإ
 مز ران آلمثال ابيل سلىع (HP OfficeJet طابعة ورتلكمبيو اهاز جين بالتصال اعذر تذاإ
 حت تلموضحة المهام افس ناولح) ألصفر األخطاء اثلث مه بHP OfficeJet ابعة طالةح
 .٤٩ فحة صي  فديد جهاز جلى علعثور ام تMicrosoft سالة رظهر تم لذاإ نوانع

 

 لمعلومات ان ملمزيد الى عولصلح لreadme لف ملى إلرجوع ايضًا أريد تدق  :مالحظة
 ر زن مreadme لف ملى إلوصول امكنك يWindows يف .لمحتملة التثبيت اشكالت منع
-Hewlett ، )رامجب( Programsختر  المهام؛ اريط شي فلموجود ا(Start) لبدءا

Packardابعة، ط hp officejet 6100 seriesلف مرض عم، ث Readme. يف 
 لموجود الرمز الى عرتين مالنقر بreadme لف ملى إصولول امكنك يMacintosh ظامن
 .HP OfficeJet رنامج بليها علتي االسطوانة لألعلى المستوى اجلد ميف

 

 



 معلومات إضافية لإلعداد

 ٥١   المرجعيالدليل

 
 لمنطقةا/البلد وللغة اضبطا

 ضبط بمت قذاإ .HP OfficeJet ابعة طرآيب تند علمنطقة او  أالبلد وللغة ابط ضادة عتمي
.لتالية الطريقة استخدم التثبيت اثناء أئةطا خطريقة بللغة او ألمنطقةا/لبلدا
.)لقائمةا( Menuر  زضغطا ١
.4 ضغط ام ث7 ضغطا ٢

 Setختيار  الك ذعد بيتم ، و)يانةص( Maintenanceختيار  الى إذا هؤديي
Language & Country/Region )لمنطقةا/ البلد وللغة ابطض(.

 . و أ استخدام بللغات اين بلتنقل ايضًا أمكنكي .للغات ان مائمة قك لظهرت
.لمطلوبة الغة لددين عن مقم ردخل ألمفاتيح احةو لاستخدامب ٣
  .للغة اتأآيد ل الـ ل2 و أعم نـ ل1 ضغط انك، مطلب يندماع ٤

 

 لمناطقا/لبلدان اين بلتنقل ايضًا أمكنكي .لمحددة الغة للمناطقا/لبلدان اميع جك لظهرت
. وأ  استخدامب

.لمطلوبة المنطقةا/لبلد لددين عن مقم ردخل ألمفاتيح احة لواستخدامب ٥
.لمنطقةا/لبلد اتأآيد ل الـ ل٢ و أعم نـ ل١ ضغط انك، مطلب يندماع ٦
:ليي ما آاتي ذختبار اقرير تطباعة بلمنطقةا/البلد وللغة اأآيد تمكنكي ٧

.)لقائمةا( Menuر  زضغطا  أ
.5 ضغط ام ث3 ضغطا  ب

ختيار  الك ذعد بيتم ، و)قرير تباعةط( Print Reportختيار  الى إذا هؤديي
Self-Test Report )اتي ذختبار اقريرت(. 

 

 لكمبيوترا جهازب hp officejet لطابعةا وصيلت
 HP طابعة بلتوصيل انكمك ينه أمعنى، بHOT Swapping ظام ندعم تHP OfficeJet ابعةط

OfficeJetطابعة بمتصلة ولكمبيوتر اجهاز بتصلة ملطاقة اكون تينما ح HP OfficeJet. 
 

 usb تحة فوصيلت
 رفًا طعض .هل سمر أUSB تحة فريق طن عHP OfficeJet طابعة بلكمبيوتر اهاز جوصيلت
  .HP OfficeJet ابعة طهر ظي فآلخر االطرف ولكمبيوتر اهاز جهر ظي فUSB بل آنم

صلح ي الام صلح يام
 لى علموجودة اUSB تحة فيل فلتوصيا
لمفاتيح اوحةل

لكمبيوتر اجهاز بUSB تحة في فلتوصيلا

 زود مير غUSB حور مي  فلتوصيلا
الطاقةب

 فتحة بالطاقة بزود محور مي فلتوصيلا
USBلكمبيوتر اجهاز ب

  .AppleTalk بكة شدعم تال :مالحظة
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 لكمبيوتر اجهاز بUSB فتحة بلتوصيلا

 

 مبيوتر آهاز جن مأآثر بhp officejet ابعة طوصيلت
 HP طابعة بوصل مالشبكة بخر أمبيوتر آهاز جهناك والشبكة، بتصًال مهازك جان آذاإ

OfficeJetال إلطباعة اصائص خلى إلوصول امكنك يال .طابعتك آلوحدة الك تستخدام امكنك ي 
 تمتع يلذي الوحيد او هHP OfficeJet طابعة بباشرة ملمتصل الكمبيوترا .إلعداد اذا هيف
 .لوظائف اجميعب
 .لشبكات ااستخدام بلطباعة ان علمعلومات ان ملمزيد لإلنترنت الى عHP وقع ملى عطلعا

www.hp.com/support
 HP JetDirect 175X Print Server باعة طملقم بHP OfficeJet ابعة طوصيل تيضًا أمكنكي
 جهزة أجميع لتاحة متكون سلتي اي هقط فلطباعة اظيفة ولكن وشبكة، بباشرة موصلم
 لكن وتاحة، مألمامية اللوحة ان ملفاآسات اإرسال ولنسخ اظائف وظل توفس. لكمبيوترا
. عمل ت اللمسح اظائف وميعج
 HP ع مأتي يلذي البرنامج اثبيت تجب يإلعداد اذا هي فHP OfficeJet ابعة طستخدامال

JetDirect 175x. 

 

 ثبيت تلغاء إجب يHP OfficeJet رنامج ببيتثت بالفعل بمت قد قنت آذاإ :مالحظة
 .HP JetDirect 175x رنامج بثبيت تم ثلبرنامج،ا

  

لطابعة اشغيل ترنامج بثبيتت
 .لتثبيتا ثناء ألطابعة ارنامج بثبيت تنك مطلب يوفس
 .لطابعة اشغيل ترنامج بملف للصحيح المكان احدد ولك ذنك مطلب يندما عرص قدخلأ •

 لدليل اي فلموجود الطابعة اشغيل تلف مكون يXP وWindows 2000 ـ لالنسبةب
 .hpoprn08.inf و هلرئيسيا
. hpoupdrx.inf و هلطابعة اشغيل تلف مكون يME وSE وWindows 98 ـ لالنسبةب
 و هenu يث، حenu\drivers\win9x_me\ لدليل الى إلوصول اليك ععينت يوفس
 .Windows MEل لي دو هwin9x_me وإلنجليزية النسخة اليلد

 

 HP ستخدام اشأن بلمعلومات ان ملمزيد الى علحصول امكنك ياإلنترنت بتصًال منت آذاإ
JetDirect 175xعنوانه ووقع من م HP:

www.hp.com/support 

 

 كل لالشبكةب لخاصا لجزءا لىع ميلع مبيوترآ جهزةأ ٥ تىح ناكه نكوي دق :مالحظة
 .USB و175x نم

  



 معلومات إضافية لإلعداد

 ٥٣  الدليل المرجعي

 
 hp officejet ابعة طامجنر بثبيت تإعادة وزالةإ

 الطريقة بزالتها إن مأآدت .لصلب القرص ان مHP OfficeJet رنامج بلفات ممسح تال
.HP OfficeJet رامج بجموعة مي فلمتوفرة التثبيت ازالة إدمة خاستخدام بلصحيحةا
Windows مبيوتر آهاز جن ملتثبيت ازالةإل

 Allو  أ)مجارب( Programsاختر  ، و)دءب( Startنقر  المهام اريط شيف ١
Programs )ي ف)لبرامج اميعج (XP)اختر، و Hewlett-Packard .خترا hp 

officejet 6100 seriesختر ام، ث HP Uninstaller.
.لشاشة الى علتي التوجيهات اتبعا ٢
.)ال( Noنقر  المشترآة الملفات اثبيت تزالة إريد تنت آذا إما عئلت سذاإ ٣

 ذه هسح مم تذا إلصحيحة االطريقة بعمل ت الد قلملفات اذه هستخدمي تلت األخرى البرامجا
.لملفاتا

 أعد وHP OfficeJet ابعة طفصل البرنامج اثبيت تزالة إن ملبرنامج انتهي ين أعدب ٤
.وترلكمبي اشغيلت

 شغل مي فHP OfficeJet 6100 Series CD-ROM رص  قع ضلبرنامج اثبيت تعادةإل ٥
.لشاشة الى عظهر تلتي التعليمات اتبع والمدمجة األقراصا

Macintosh مبيوتر آهاز جن ملتثبيت ازالةإل

.Applications:HP All-in-One Software افظة حلى عنقرا ١
.)لتثبيت ازيلم( Uninstallerلى  عزدوجًا مقرًا ننقرا ٢
.لشاشة الى عظهر تلتي التوجيهات اتبعا ٣
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 ٥٥ 

 نية فعلوماتم

 
 لنظام اتطلباتم

.شعار إدون بلتغيير لخضع تلتالية المواصفاتا
 
لشخصي الكمبيوتر اتطلباتم

ـ بنصحي ألدنى الحدا لبندا
 و أIntel Pentium III عالجم
 علىأ

و أIntel Pentium II عالج ميأ
Celeronتوافق معالج مو أ 

عهم

لمعالجا
Windows 98 

Windows 98SE 
Windows 2000 

Windows Millennium Edition 
Windows XP

على أو أيجابايت م١٢٨ يجابايت م٦٤ RAM اآرةذ
Windows 98 

Windows 98SE 
Windows 2000 

Windows Millennium Edition 
Windows XP 

تيجاباي م٣٠٠ لتثبيت للالزمة الصلب القرص اساحةم
يجابايت م٥٠  لالزمة افيةإلضا الصلب القرص اساحةم

لممسوحة الصورل
SVGA لوان أ٦٠٠ × ٨٠٠ 

ت ب١٦
لشاشةا

-CD  دمجة مقراص أحركم
ROM

لوسائطا

توفرة مUSB تحةف :روجخ/خولد
ـ بنصحي إلنترنت الى إلوصولا
ـ بنصحي لصوت اطاقةب

I.E. 5.0على أو  أ  
Adobe Acrobat 4على أو أ

خرىأ

 

Macintosh تطلباتم
ـ بنصحي ألدنى الحدا لبندا

G3 Processor or higher لمعالجا

٩
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Macintosh تطلباتم

ـ بنصحي ألدنى الحدا لبندا
يجابايت م١٢٨
يجابايت م٢٥٦

يجابايت م٦٤
يجابايت م١٢٨

RAM اآرةذ
Macintosh OS 9 
Macintosh OS X 

يجابايت م٢٠٠ لتثبيت للالزمة الصلب القرص اساحةم
يجابايت م٥٠  زمةالل اإلضافية الصلب القرص اساحةم

لممسوحة الصورل
SVGA لشاشةا   ٦٠٠ × ٨٠٠

-CD  دمجة مقراص أحركم
ROM

لوسائطا

توفرة مUSB تحةف :روجخ/خولد
ـ بنصحي إلنترنت الى إلوصولا
ـ بنصحي لصوت اطاقةب

 

 لورق اواصفاتم

  لورق اينية صعةس
بلخروج  اينيةص لورق ازنو ألدخول ا ينيةص لنوعا
لون م٢٠ سود، أ٥٠  طل ر٢٤ لى إ١٦ 100

)لمربع المتر لرام ج٩٠ لى إ٦٠(
ادي عرقو

لون م٢٠ سود، أ٥٠  طل ر٢٤ لى إ٢٠ 100
)لمربع المتر لرام ج٩٠ لى إ٧٥(

 Legal رقو

10  ألقصى الحد اؤشر مطل ر١١٠ 40
)لمربع المتر لمرا ج٢٠٠(

طاقاتب

10  طل ر٢٤ لى إ٢٠ 15
)لمربع المتر لرام ج٩٠ لى إ٧٥(

ظرفأ

قل أو أ٢٠  لمتر لرام ج٩٠-٦٠ (طل ر٢٤-١٦ 20
)لمربعا

إلعالنية الالفتاتا

قل أو أ٢٥ وجد يال 25 فافية شيلمف
20 وجد يال 20 لالصقة البطاقاتا
30  طل ر١٤٥ 30

)لمربع المتر لرام ج٢٣٦(
ور ص٦×٤

 .السعة القصوى ١
بتفريغ الصينية بصورة  HP تنصح. سعة الخروج للصينية تتأثر بنوع الورق وآمية الحبر التي تستخدمها ٢

  .متكررة
 



 معلومات فنية

 ٥٧  الدليل المرجعي

 
  لورق احجامأ

لحجما لنوعا
 )م م٢٧٩٫٤ ×  ٢١٥٫٩ (وصة ب١١ × ٨٫٥ :طابخ

Legal: م م٣٥٥٫٦ ×  ٢١٥٫٩ (وصة ب١٤ × ٨٫٥(
Executive: م م٢٦٦٫٧ ×  ١٨٤٫٢ (وصة ب١٠٫٥ × ٧٫٢٥(

A4: م م٢٩٧ × ٢١٠
A5: م م٢١٠ × ١٤٨
B5: م م٢٥٧ × ١٨٢

رقو

 )م م٢٧٩ ×  ٢١٦ (وصة ب١١ × ٨٫٥ :طابخ
A4: م م٢٩٧ ×  ٢١٠ (وصةب١١٫٦٩. × ٨٫٢٧(

عالنية إفتةال

U.S. #10: م م٢٤١٫٣ ×  ١٠٤٫٨ (وصة ب٩٫٥ × ٤٫١٢( 
A2: م م١٤٦ ×  ١١١ (وصة ب٥٫٧٥ × ٤٫٣٧(
DL: م م٢٢٠ ×  ١١٠ (وصة ب٨٫٦٦ × ٤٫٣٣(
C6: م م١٦٢ ×  ١١٤ (وصة ب٦٫٣٨ × ٤٫٤٩(

ظرفأ

 )م م٢٧٩ ×  ٢١٦ (وصة ب١١ × ٨٫٥ :طابخ
A4: م م٢٩٧ × ٢١٠

فافيات شفالمأ

 )م م١٢٧ ×  ٧٦٫٢ (وصة ب٥ × ٣
) مم١٥٢ ×  ١٠١٫٦ (وصة ب٦ × ٤
)م م٢٠٣٫٢ ×  ١٢٧ (وصة ب٨ × ٥

A6: م م١٤٨٫٥ × ١٠٥
م م١٤٨ × ١٠٠ :hagaki هنئة تطاقةب

طاقاتب

 )م م٢٧٩ ×  ٢١٦ (وصة ب١١ × ٨٫٥ :طابخ
A4: م م٢٩٧ × ٢١٠

لالصقة البطاقاتا

 ٢١٦ حتى ١٢٧ × ٧٦٫٢( بوصة ١٤ × ٨٫٥بوصة حتى  5 × 3
) مم٣٥٦× 

مخصص

(ADF) لمستندات لآللي الملقما
قصى أحد برقة و٣٥ -- لحبيبات اول طرق وطل ر٢٤ لى إ١٦ ادي عرقو
 HP Premium Inkjet لحبر لافث ناخر فHP رقو
HP Bright White Inkjet Paper لحبر لافث نمع البيض أHP رقو

اص خرقو

ور صور، صسائط وفافيات،ش دعمه ت اللطابعةا    
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 لطباعة اواصفاتم

(REt) لوضوح اينسح تقنية تع ملبوصة اي فقطة ن١٢٠٠ × ١٢٠٠ •
HP PhotoREt III ع ملوان أةلبوص اي فقطة ن١٢٠٠ × ١٢٠٠ •
لطلب اسب حراريًا حلحبر افثن :لطريقةا •
 PCL 10 و أPCL3 GUI،٣ لمستوى اHP PCL  :للغةا •
لمستند اعقيد تسب حختلف تلطباعة ارعاتس •
)لمتوسط ايف (لشهر اي فطبوعة مفحة ص٥٠٠ :لمهام اورةد •
 )قصى أحدب (لشهر اي فطبوعة مفحة ص٣٠٠٠ :لمهام اورةد •

 

 
 ي ففةل (ةلسرعا
)لدقيقةا

)لبوصة اي فقطةن (لوضوحا لوضعا

2 ١٢٠٠ x ١٢٠٠ سودأ / inkjet/ألفضلا
١٢٠٠

.5 ١٢٠٠ x ١٢٠٠ 
)أحسنة  مقطة ن٤٨٠٠ تىح

للونا  

7 ٦٠٠ x ٦٠٠ سودأ اديع
4 ٦٠٠ x ٦٠٠ للونا  
8 ٦٠٠ x ٦٠٠ سودأ وم يلآ
6 ٦٠٠ x ٦٠٠ للونا  
١٩٫٠ تىح ٣٠٠ x ٣٠٠ سودأ ريعس
١٥٫٠ تىح ٣٠٠ x ٣٠٠ للونا  

 رق ولى عاأللوان بلطباعة لثالي مشكل بلبوصة اي فقطة ن١٢٠٠ × ٤٨٠٠ تىح ١
إلدخال للبوصة اي فقطة ن١٢٠٠ × ١٢٠٠، premium photo papers لفاخر ارولصا  

 لطباعة للهوامش اواصفاتم
 

ليمينا ليسارا  لسفليا
أ)لفية خافةح(

 لعلويا
)ادئة بافةح(

 

رقلو افرخأ
 6.4( وصة ب25.
)مم

 6.4( وصة ب25.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 1.8( وصة ب07.
)مم

U.S. Letter 

 6.4( وصة ب25.
)مم

 6.4( وصة ب25.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 1.8( وصة ب07.
)مم

U.S. Legal 

 6.4( وصة ب25.
)مم

 6.4( وصة ب25.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 1.8( وصة ب07.
)مم

U.S. Executive 

 3.4( وصة ب13.
)مم

 3.4( وصة ب13.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 1.8( وصة ب07.
)مم

ISO A4 

 3.4( وصة ب13.
)مم

 3.4( وصة ب13.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 1.8( وصة ب07.
)مم

ISO A5 



 معلومات فنية

 ٥٩  الدليل المرجعي

 
ليمينا ليسارا  لسفليا

أ)لفية خافةح(
 لعلويا
)ادئة بافةح(

 

 3.4( وصة ب13.
)مم

 3.4( وصة ب13.
)مم

 8.7( وصة ب44.
)مم

 1.8( وصة ب07.
)مم

JIS B5 

ظرفأ
 3.2( وصة ب13.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

U.S. #10 

 3.2( وصة ب13.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

A2 (5.5 baronial) 

 3.2( وصة ب13.
)مم

 3.2( وصةب 13.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

Intnl. DL 

 3.2( وصة ب13.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

Intnl. C6 

طاقاتب
 3.2( وصة ب13.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 1.8( وصة ب07.
)مم

 U.S.3 x 5وصة ب

 3.2( وصة ب13.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 1.8( وصة ب07.
)مم

 U.S.4 x 6وصة ب

 3.2( وصة ب13.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 1.8( وصة ب07.
)مم

 U.S.5 x 8وصة ب

 3.2( وصة ب13.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 1.8( وصة ب07.
)مم

ISO و JIS  A6

 3.2( وصة ب13.
)مم

 3.2( وصة ب13.
)مم

11.7( وصة ب46.
)مم

 1.8( وصة ب07.
)مم

hagaki) 100 x 148 
)مم

0 11.7( وصة ب46. 0
)مم

 x 4 (طار إدون بورةص 0
6(

0 0 11.7( وصة ب46.
)مم

0  طار إدون بA6 طاقةب
)105 x 148.5م م(

0 11.7( وصة ب46. 0
)مم

0 hagaki) 100 x 148 
طار إوندب) مم

نطقة الكتابة مزاحة عن م .ة متوافقة معهي ولكن منطقة الكتابة الكل،LaserJetذا الهامش غير متوافق مع ه ١
 .، مما يسبب هوامش علوية وسفلية غير متماثلة) مم5.4(  بوصة21.المرآز بمقدار 
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 لنسخ اواصفاتم

لرقمية الصور اعالجةم •
)يللمود اسبف حختلي (ألصل ان مسخة ن٩٩ تىح •
)لموديل اسب حختلفي% (٤٠٠ لى إ٢٥ ن مقمي رصغيرت/كبيرت •
فحة صلى علكثير اعالن، إلصفحة، احجمب •
)لموديل اسب حختلفي (لوان ألدقيقة اي فسخة ن١٤ سود، ألدقيقة اي فسخةن ١٩ تىح •
لمستند اعقيد تسب حختلف تلنسخ ارعاتس •

 

 
 قطةن (لمسح اضوحو
أ)لبوصة ايف

 ي فضوحى وقصأ
 ي فقطةن (لطباعةا
)لبوصةا

 لسرعةا
 ي ففةل(
)لدقيقةا

لوضعا

١٢٠٠ x ١٢٠٠ ٢٤٠٠ x ألفضلا سودأ ٠٫٨ ب١٢٠٠ 
١٢٠٠ x ١٢٠٠ ٢٤٠٠ x للونا ٠٫٨ ب١٢٠٠  
٦٠٠ x ٦٠٠ ١٢٠٠ x اديع سودأ ٧ ١٢٠٠ 
٦٠٠ x ٦٠٠ ١٢٠٠ x للونا ٤ ٦٠٠  
٦٠٠ x ٣٠٠ ١٢٠٠ x ريعس سودأ ١٩ تىح ١٢٠٠ 
٦٠٠ x ٦٠٠ ١٢٠٠ x للونا ١٤ ىتح ٣٠٠  

 %٤٠٠تكبير بحد أقصى  ١
 premium inkjet paper  أو ورق photo paperعلى ورق الصور  ٢

 فاآسلا اصفاتمو

وانلأ اشربم آسفا •
)موديللا بسح تلفخي (يعرس صالتا ١٠٠ ىحت •
 ITU-T Test Image #1 ىلإ تنادًاسا) (موديللا بسح تلفخت (حةفص ١٠٠ آرةاذ ىحت •

 تًاقو خذأت فوس علىألا وضوحلا تاذو أ قيدًاعت آثرألا صفحاتال )عاديلا وضوحلا دنع
).ثرآأ آرةاذ ستخدمتو ولطأ

صفحاتلا عددتم يلآ آسفا •
)اترم سمخ ىتح (يلآ صالتا ادةإع •
لنشاطاو تأآيدلا اريرتق •
خطاءألا حيحصت عضوي ف  CCITT/ITU Group 3 آسفا •
ثانيةلاي فت ب لويآ ٣٦٫٦ رعةسببث  •
 ITU-T Test Image #1 بسح (ثانيةلاي فت ب لويآ ٣٣٫٦ عةرسب صفحةلل/اٍنوث ٦ •

 تًاقو خذأت فوس علىألا وضوحلا تاذو أ قيدًاعت آثرألا صفحاتال )عاديلا لوضوحاب
).ثرآأ آرةاذ ستخدمتو ولطأ

 هاتفلا ىلع ردلا ةلآ/ فاآسلا نيب يلآ ويلحتع م جرسلا فآش •

 

 

 

ي ف طةقن (ديعا
)بوصةلا

 طةقن (fine يقدق
)صةبولاي ف

ي ف طةقن (رةصو
)بوصةلا

ي ف طةقن( ٣٠٠
 )بوصةلا

 

100  في200  200 في200   200 في200  
)اديمرت ب ٨(

ودأس 300  في300 



 معلومات فنية

 ٦١  الدليل المرجعي

 

 

 مسحلا اصفاتمو

صورلا روعاتشم شاءإن •
طابعةلاع م فقرم صورلا ررمح •
ريرهحت كنميص ن ىلإ يًالآ نصلا ولحي OCR ضوئيلا مسحلا نامجبر •
 مستندلا قيدعت بسح تلفخت مسحلا عاتسر •

 

وصفال   بندال
 طةقن ١٩٢٠٠ ىتح ئيوض بوصةلاي ف طةق ن٢٤٠٠×  ١٢٠٠

سنّحم بوصةلاي ف
وحضوال

 وانلأت ب ٤٨
)اديمر توىسم ٢٥٦ (اديمرت ب ٨

لونال

TWAINع م وافقةمت بينيةلا وصلةال
US Letter, A4 مسحلا طقةمن

 فعليةلا مواصفاتال

)مس ٣٠ (صةوب ١١٫٨ :رتفاعاال •
)مس ٤٩٫٦ (صةوب ١٩٫٥ :عرضال •
)مس ٣٩٫٤ (صةوب ١٥٫٥ :عمقال •
 )مجآ ١٠٫٩ (لطر ٢٤ :وزنال •

 

 طاقةلا اصفاتمو

صىقأ دحب تاو ٦٠ :طاقةلا هالكتاس •
رضؤم ردد،تم اريت لتوف ٢٤٠ ىلإ ١٠٠ ):دخوللا (مصدرلا لتيةفو •
رتزيه ٦٠ ىلإ ٥٠ :دخوللا ددتر •
 صىقأ دحب بيرمأ ١٫٠ :تيارال •

 

 بيئيةلا مواصفاتال

 جةرد ٩٠ ىلإ ٥٩ (ويةئم جة در٣٢ ىلإ ١٥ :هب موصىلا تشغيللا ارةرح جةرد ىمد •
)رنهيتيةهف

 جةرد ١٠٤ ىلإ ٤١ (ويةئم جةرد ٤٠ ىلإ ٥ :هب مسموحلا تشغيللا ارةرح جةرد ىمد •
)رنهيتيةهف

كثفةتم ريغ بيةسن وبةطر% ٨٥ ىلإ% ١٥ :رطوبةال •
 ىلإ ٤٠- (ويةئم ةرجد ٦٠ ىلإ ٤٠- ):تخزينلا (تشغيليةلا ريغ حرارةلا جةرد ىمد •

 )رنهيتيةهف جةرد ١٤٠

 

 

ي ف طةقن (ديعا
)بوصةلا

 طةقن (fine يقدق
)بوصةلاي ف

ي ف طةقن (رةصو
)بوصةلا

ي ف طةقن( ٣٠٠
 )بوصةلا

 

200 في200  200 في200  200 في200  200 في200  لونال
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 رىخأ اصفاتمو

RAM جابايتي م١٦ ،ROM جابايتيم ٨ :ذاآرةال •

 قعمو من تعليماتلان م مزيدال ىعل حصولال كنكيم نترنتاإل ىإل وصولال ستطاعتكبا نآا اإذ
:ووه HP معد

www.hp.com/support 

 

 اتمنتجلا دارةإل بيئيلا برنامجال

 ةئبيلا ايةحم
 ميمهصت مت منتجلا اهذ .لبيئةاب رضت ال ريقةطب جودةلا تجاتنم قديمتب Hewlett-Packard تزمتل
 .ئتنايب ىلع ثيراتهأت قليلتل عددةتم زايامب
  :نوانهعو بيئةلا وحن اللتزاماب خاصلا HP قعوم يارةزب ضلفت معلوماتلان م زيدلم

 

http://www.hp.com/abouthp/environment  

 ونزوألا تاجإن

  ).O3 (وزونألا زاغن م يرةبآ يةمآ لدوي ال منتجلا اهذ

طاقةلا تهالكاس
 مواردلا فروي ذيلا) Power Save (طاقةلا فيروت عضوي ف حوظلم كلشب خفضني طاقةلا هالكتاس
 ENERGY رنامجبل هلؤي منتجلا اهذ .منتجل ااذهل عاليلا داءألا ىلع تأثيرلا وندب ماللا وفريو طبيعيةلا

STAR® طاقةلا فروت تيلا مكتبيةلا منتجاتلا ويرطت شجيعتل سسُأ وعيطت نامجرب وهو. 

 
 نامجربي ف يكرش ونهاكل رًاظن. U.S. EPAـ ل ريكيةمأ جلةسم مةدخ مةالع ENERGY STAR نامجبر

ENERGY STAR رترق HP رشاداتإب منتجلا اذه يفين أ ENERGY STAR طاقةلا فيروت أنشب.
:تاليلا موقعلا يارةزب ضلفت ENERGY STAR شاداتن إرع معلوماتلان م زيدلم

http://www.energystar.gov

ورقلا تخداماس
.DIN 19309ـ ل قًافو ويرهدت معادلا ورقلا ستخدامال اسبنم منتجلا اهذ

 بالستيكال
 يدزي امم دوليةلا معاييرلل قًافو ييزهامت متي امًارج ٢٥ ىلع نهازو يدزي تيلا بالستيكلا زاءأج
  .منتجلا رمع ايةهني ف تدويرلا ادةعإ غراضأل بالستيكلا ديدحت ىلع ةقدرن الم

 موادلا مةالس اناتيب راتنش
:نوانهعو نترنتإلا ىلع HP قعومن م يهالع حصوللا كنمي MSDS موادلا مةالس اناتيب راتنش

http://www.hp.com/go/msds 
 



 معلومات فنية

 ٦٣  الدليل المرجعي

 
 .U.S دمةخب صلتا نترنتإلا ىلإ ولوصلا تطيعست الو دانآو أ متحدةلا والياتلاي فت آن اإذ

HP FIRST ٧ خطلا حتف مقر تخدمسا. 9300-231 (800) مقر ىلع طلبلا دنع فاآسلل 
.موادلل سالمةلا اناتيب شراتنب ئمةاق ىلع حصوللل
-329 (404)قمرب تصالالا كنهممي نترنتإلا ىلإ وصوللا كنهممي ال ذينلا دوليينلا عمالءال

.معلوماتلان م مزيدلا ىلع حصوللل 2009

 

 تدويرلا ادةعإ نامجبر
ن ع ًالضف بلدانلان م عديدلاي ف ويرهدت عادةإو منتجلا جيعرت امجربن م زايدًاتم دًادع دمتق
 اآم .عالملا حاءنأ يعمجي ف لكترونيةإلا تدويرلا ادةعإ اآزرم برآأن م ضعبع م مشارآةلا
.تشارًانا آثرألا تجاتهانم عيب عادةإو جديدتل واردمب ضًايأ HP تفظحت

 

 تنظيميةلا لوماتمع
  .تنظيميةلا هيئاتلا تلفخم ددهاحت تيلا منتجلا طلباتتم فصت تاليةلا جزاءاأل

 FCC تراطاتاش :مريكيةألا هاتفلا كةبش تخدميسم ىلإ عارإش
 جيلست مقر ىلع تويحت اقةطب جهازلا ذاهب جدوي. ٦٨ جزءل ا،FCC ئحةالب يفي جهازلا اهذ

FCC نينلرل معادللا لعدداو REN هذه ديمقت جىير .رىخأ لوماتعم ىلإ افةضإ جهازلا ذاهل 
 .لوبةطم نتاآ اذإ تفكاه رآةشل معلوماتلا
 وصيلهتل ممصم جهازلا اهذ .آيبيرت ابسقو FCCع م وافقتم تفاه كلس جهازلاع م دميق
 اهذ .٦٨ جزءلا اعيري وافقتم آيبيرت بسقمام ستخداب نىبم صيالتوتو أ تفاه بكةشب
 USOC :قياسيةلا شبكةلل بينيةلا وصلةلل تاليلا مقبسلا لالخن م هاتفلا بكةشب صلوي جهازلا

RJ-11C.

ن رع م تفكاه طخب صيلهاوت كنمي تيلا جهزةألا ددع ديدحتي ف يدفي REN رنينلل معادللا عددال
ط خ ىلع جهزةألان م يربآ ددع ودجو ديؤيقد  .كقمرب تصالالا دنع جهزةألا هذهي ف جرسلا
 يعهامجي ف سيل كنلو مناطقلا ظمعمفي  .دمةاق كالمةمل تجابًةسا يننر وثدح مدع ى إلحداو
 جهزةألا ددعن م تأآدلل ).٥ (قامرأ سةمخ ىلع رنينلل معادلةلا رقامألا ددع يدزي الن أ بجي
 يكلع بج ي،REN رنينلل معادللا لعددا بددحمو ه امل قًافو تفك،اه طخب صيلهاوت كنكمي تيلا
.بعهاتت تيلا تصالالا نطقةمل REN ددع صىقأ حديدتل محليةلا هاتفلا آةشرب تصالالا
 عطق بعهاتت تيلا هاتفلا رآةشل وزجي نهإف هاتفلا بكةشل رًارض ببسي جهازلا اذه ناآ اإذ
 وفسف دمًاقم لكذب عاركش إرذعت اإذ .كنمأن إ دمًاقم لكذب بروكخي وفوس .قتًاؤم كنع خدمةلا
 وزيج .FCC ىدل تظلملاي ف قكحب ضًايأ طاركخإ متي فسو .كنمم تقو رعسأي ف الغكبإ متي
و أ غليهاشمو أ  هزتهاجأو أ هيزاتهاجت ىلع ديالتعت راءجإ بعهاتت تيلا هاتفلا رآةشل
 عاركشإ متسي كلذ وثدح لةاحفي  .جهازلل صحيحلا تشغيللا ىلع ثرؤتن أ نهاأشن م راءاتهاجإ
.تمرةسم مة خدىلع حصوللل صةرف يكدل ونكي ىتح بقًاسم
 اذهن م انكمي أي ف بحثلاو أ صنعلا هةجب تصالالا جىري جهازلا اذهع م كلةشم دفتكاص اإذ
 اذه لصف بعهاتت تيلا هاتفلا آةرش كنم لبطتقد  .تصليحلاو أ ضمانلا لوماتعمن ع دليللا
 ريقةطب ملعي ال جهازلا اذهن أن م تأآدلا ينحلو أ مشكلةلال ح ينحل شبكةلان ع جهازلا
.طئةخا
 طوطخب تصالاال .هاتفلا آةرش دمهاقت تيلا عملةلا مةدخع م جهازلا اذه تخدامسا وزجيال 
و أ لدولةاب عامةلا مرافقلا جنةلب صلات .دولةلا رضهافت تيلا تعرفاتلل ضعخي زميلةلا هواتفلا
 .معلوماتلان م زيدملات مؤسسلا نةجلو أ عامةلا خدمةلا نةجل
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 رقامأب ريبيةجت الماتكم لمعو أ/و برمجةلا دعن .يًالآ رقملا بلط كانيةمإ ملشي زجهالا اهذ
:طوارئلا اتفوه
.مكالمةلا راءجإ ببس يكلع دري نمل شرحتو خطلا ىلع لظتن أ بيج •
 تقوي فو أ باآرلا صباحلاي في أ ذروة،لا عاتاس ريغي ف عمالألا ذههب قياملا بيج •

.ليللان م أخرتم
 ىلع ريست ال هواتفلل لنسبةاب سمعلا ىلع معينةلا هزةجألا وافقتل FCC ئحةال :عارإش
.جهازلا اذه

و أ بيوترمآ ازهج تخدامسا صخشي أ ىلع ظرحي ١٩٩١ امعل هواتفلا تهلكيسم ايةمح نونقا
 رسالةلا كلت نكلم تا م الةسري أ رسالإل فاآس،لا هزةجأ كلذي ف امب ر،خآ كترونيلإ ازهجي أ
ي فو أ سالهارإ متي حةفصل آن م سفليلاو أ علويلا ءزجلاي ف مشاه يف ضحاو كلشب تويحت
و أ مؤسسةلا عريفتو هيف سلترأ ذيلا لوقتاو تاريخلا مرسلةلا صفحاتلان م ولىألا صفحةلا
 ةمؤسسلاو أ رسالةلل مرسللا جهازلا تفاه قمرو رسالةلل مرسللا شخصلاو أ خرىألا جهةلا
و أ ٩٠٠ـ ب دأبي مًاقر ديمهقت متي ذيلا هاتفلا مقر ونكي الن أ بيج .فردلاو أ خرىألا جهةلاو أ
 معلوماتلا كلت رمجةلب .خارجيةلاو أ محليةلا مكالماتلا اليفكت ىلع اليفهكت يدزت رخآ مقري أ
.برنامجلاي ف موضحةلا خطواتلا تكمالسا يكلع بجيك ب خاصلا فاآسلا ازهجي ف

FCC statement 

 The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has 
specified that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 
harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. Class B limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. However, there is not 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 
• Increase the separation between the equipment and the receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 

which the receiver is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 
655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal 
Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV 
Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government 
Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.    
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Caution!  Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard 
Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to 
operate this equipment.

doc statement / déclaration de conformité (Canada)

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant 
les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans 
le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des 
Communications du Canada.

ن ع ناتجةلا السلكيةلا ضوضاءلا نبعاثاتال لنسبةاب ب فئةلا وددح عدىتي ال رقميلا جهازلا اهذ
.كنديةلا تصاالتالا دارةإل السلكيلا تشويشلا ائحولي ف مبينةلا رقمية الجهزةألا

كنديةلا هاتفلا كةبش تخدميسم ىلإ عارإش
 نيعت شهادةلا ههذ .معتمدةلا جهزةألا ددحت Industry Canada يهالع مكتوبلا الصقةلا بطاقةال
 ددحمو ه امآ صاالتتالا بكاتشل لوقايةاو لتشغيلاو سالمةلا تراطاتشا عضبب يفي جهازلان أ
 فوس جهازلان أ منضت ال دائرةال .طرفيةلا جهزةألل فنيةلا شتراطاتالا تنداتسم/ تندسمي ف
 .خدمستملا ضيري ذيلا لمستوىاب ملعي
 آةرش جهيزاتتب وصيلهتب مهل موحسم هنأن م تأآدلا مستخدمينلا ىلع بجي جهازلا اذه آيبرت لقب
ن أ عميللا ىلع بيج .بولةقم صيلوت يقةرط ستخداماب جهازلا آيبرت ضًايأ بيج .محليةلا تصاالتالا
.واقفمال ضعبي ف خدمةلا هوردت نعمي الد ق سابقةلا لشروطاب لتزامالا نأب يعو ىلع ونكي

أي  .موردلا ددحي ثلمم لبقن م أنهاشب تنسيقلا راءجإ بجي مدةمعتلا جهزةألا ليحاتتص
د ق جهازلا طالعأو أ جهازلا اذه ىلع تخدمسملا لبقن م راؤهاجإ متي ديالتعتو أ ليحاتصت
.جهازلا لصف مستخدملان م لبطت نأل بًابس تصاالتالا رآةشل طيعت

 رضيةألا وصيالتتلان أن م تأآدلا مستخدمينل الىع بجي شخصيةلا ايتهممح لجأمن 
 د،جون إ داخلية،لا معدنيةلا مياهلا ابيبنأ ظامنو هاتفلا طوطخو طاقةلا رفقمل كهربائيةلا
.ريفيةلا مناطقلاي ف خصوصلا هجو ىلع مًااه ونكيد ق حتياطالا اهذ .ًاعم صلةتم

 بغينيل ب نفسهمأ بتوصاللا هذه لمع اولواحي الن أ مستخدمينلا ىلع بيج !بيهتن !تنبيه
.اسبًانم ونكي بماسح كهربائيلاو أ مناسبةلا كهربائيلا فحصلا هةجب صالتالا يهملع
 قصىأل شرًاؤم فروي عيرف ازهج لكل مخصصلا REN رنينلل معادللا عددال :حظةمال
 وصلةلا ايةنه .هاتفلل بينيةلا لوصلةاب وصيلهاتب مسموحلا طرفيةلا جهزةألان م ددع
 معادلةلا عدادألا موعجم يدزي الن أ رطشب جهزةألان م موعةجمي أن م كونتتد ق بينيةلا
.٥ ىلع رنينلل
.٦٨ بندلا FCC بارختا تائجنل قًاف و،0.3Bو ه منتجلا ذاهل REN دعد

 EEA وروبيةألا قتصاديةالا منطقةلا تخدميسم يعمج ىلإ عارإش

 :تاليةلا لدانبالي ف تناظريةلا هواتفلا كاتبشع م عمللل ممصم منتجلا اهذ
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 طهابض ادةعإ بجي لتياو ل،عميلا ددهاحي تيلا عداداتإلا ىلع شبكاتلا افقوت وقفيت
 لبائعاب صلات .هنم اؤهرشم ت ذيلا بلدلا ىوس رخآ دلبي أي ف تفاه كةبشع م جهازلا ستخدامال
.منتجللي افضإ معد ىلع حصوللا ضروريلان م ناآ اذإ Hewlett-Packard Companyو أ
 صيلوت أنشب) ٢ محلقلا (EC/1999/5 نشرةلل قًافو مّصنعلا لبقن م تمادهعام ت جهازلا اهذ
 رًاظن نهإف كلذ عوم .PSTN عامةلا هواتفلا يلوتح بكةشب روباوأ وممعي ف حداو فيرط ازهج
 سهافن موافقةلا نإف بلدانلا تلفخمي ف موجودةلا عامةلا هواتفلا ويلحت كاتبش نيب ختالفاتالل
.PSTN بكةشل فيةرط طةقنل آي ف جاحنب لتشغيلاب روطشم ريغ انًامض طيعت ال

 .ًالأو جهازلا ّوردمب تصالالا يكلع بجي كالتشمي أ وثدح لةاحفي 

 

notice to users of the Irish telephone network 

 This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect 
dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is 
recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting. 

 لمانيةألا هاتفلابكة ش تخدميسم ىلإ عارإش
 جىير .تناظريةلا PSTN تحويللا اتفوه بكةشب طقف توصيللل متمص HP 6100 Series تجاتمن
 بسقم مقري ف hp officejet 6100 series بعةاطع م مقدملا TAE N هاتفلا صلوم بسقم صيلوت
 حداواز هجآ تخدامهاسا كنمي hp officejet 6100 series تجاتنم. N رمزلا) TAE 6 (حائطلا
 .خرىألا معتمدةلا طرفيةلا جهزةألاع م) تواليلا ىلع صيلوت (جموعةمآو أ/و

 

geräuschemission 

 
LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 19 

VCCI-2 (Japan) 

 

  

لنداهو متحدةلا مملكةال مانياأل
طالياإي بانياأس نسافر
سويدال آسمبورجلو جيكابل
رلنداأي دانمركال نمساال
يسراسو دهفنل نرويجال

برتغالال يونانال
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 كوريينلا عمالءلا ىلإ عارإش
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declaration of conformity 
 According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

 
Manufacturer’s Name and Address: 
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA 
declares that the product 
Product Name: hp officejet 6100 series (Q1636A) 
Model Number(s): officejet 6105 (Q1637A), officejet 6110 (Q1638A), officejet 

6110xi (Q1639A), officejet 6110v (Q1640A) 
Product Options: All 
conforms to the following Product Specifications: 
Safety: EN60950:1992 +A1, A2, A3, A4 & A11 
 IEC60950:1991 +A1, A2, A3 & A4 
 UL1950/CSA 22.2 No. 950, 3rd Edn: 1995 
 NOM-019-SCFI-1993 
 IEC 60825-1:1993 +A1/EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 

(Laser/LED) 
EMC: CISPR22:1993 +A1 & A2 / EN55022:1994, +A1 & A2 -Class B 
 CISPR24:1997/EN55024:1998 
 IEC 61000-3-2:1995 / EN61000-3-2:1995 
 IEC 61000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995 
 AS/NZS 3548: 1992 
 CNS13438 
 FCC Part 15-Class B / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 
 GB 9254-1998 
Telecom TBR21: 1998, EG 201 121: 1998 
 
Supplementary Information 
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 
73/23/EEC, and the EMC Directive 89/336/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EC 
(ANNEX II) carries the CE marking accordingly. 
European Contact for regulatory topics only: Your local Hewlett-Packard Sales and Service 
Office or 
Hewlett-Packard GmbH. 
Department HQ-TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Böblingen, Germany (FAX + 49-
7031-14-3143) 
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 hp officejet 6100 طابعة لعم دلى علحصولا

 
 .Hewlett-Packard قدمها تلتي الدعم ادمات خعلومات مشرح يلجزء اذاه
 ع ملمقدم الفوري او ألمطبوع المستند اي فحتاجها تلتي اإلجابة الى علعثور ان متمكن تم لذاإ
 دمات خعضب .اليةلت الصفحات اي فلمبينة ا HP عم ددمات خأحد بالتصال امكنك يلمنتجا
 ن ملعديد اي فتوفر مآلخر البعض ان أين حي فآندا، ولمتحدة الواليات اي فقط فتوفرة ملدعما
 لقائمة اي فوجود مير غلدعم ادمة خاتف هقم ركن يم لذاإ .لعالم انحاء أميع جي فلبلدانا
 .عتمد مHP وزع مأقرب بتصل انطقتك مو ألدك ببلخاصةا

 

 إلنترنت ان مألخرى الوماتالمع ولدعم الى علحصولا
 :هوو HP وقعم نم عليماتت لىع لحصولا مكنكي إلنترنتا لىإ لوصولا استطاعتكب انآ ذاإ

www.hp.com/support 
 .لمنتجات الب طمعلومات والتوريدات ولتشغيل ابرامج والبرامج ولفني الدعم الموقع اوفري

 

 لعمالء لhp عمد
 ادفتك صذاإ .خرى أرآات شن ممبيوتر آرامج بHP officejet ابعة طع مناك هكون تدق
 االتصال بةين فساعدة مفضل ألى عحصل تسوف فلبرامج اذه هن مأي بتعلق تشكالتم
.لشرآة الك تي فالخبراءب
.التصال ابل قآلتي اتبع العمالء لHP خدمة بالتصال اردت أذاإ
:ن أن مأآدت ١

.لتشغيل اضع وفي ولطاقة امقبس بوصلة مابعتكط-أ  .أ
.لصحيحة االطريقة بثبيتها تم تلمحددة الطباعة اراطيشخ  .ب
.إلدخال اينية صي فةحلصحي االطريقة بحميله تم ته بلموصى الورق اوعن  .ت

:لطابعة ابط ضعدأ ٢
.لطابعة لألمامية اللوحة الى علموجود ا)لتشغيلا( Onر  زاستخدام بلطابعة اطفئأ  .أ
.لوحدة الف خن ملتيار ان علطاقة الك سفصلا  .ب
.الوحدة بلطاقة الك سيلوص تعدأ  .ت
.)لتشغيلا( On ر زاستخدام بلطابعة اغِّلش  .ث

 :عنوانه وإلنترنت الى عHP وقع ماؤةيز بفضل تلمعلومات ان ممزيدل ٣
www.hp.com/support 
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:لعمالء لHP عم دمثل ملى إلتحدث اتريد ولمشكالت الك تواجه تزال ت الانت آذاإ ٤

 لمسلسل اقمك رعرضل .نك مالقرب بID خدمة العريف ترقم ولمسلسل الرقم اعض −
 بدء (Start Copy, Black  و)إلدخالا( Enterر  زضغط األمامية اللوحة الىع
 للوحة ااشة شيف) Info (لمعلومات اائمة قظهر تتى حلوقت، افس ني ف)سود ألنسخ،ا
 ,Start Copy   و)إلدخالا( Enter ر زضغط اID دمة خعرضل .ألماميةا

Black) لوقت افس ني ف)سود أنسخ،ل ابدء. 
 لحصول ل٤٧ فحة صي فاتي ذختبار اقرير تباعةط نظرا .اتيًا ذجريبيًا تقريرًا تطبعا −

 .لتقرير اذا هباعة طن ععلومات ملىع
.لونة مسخة نعمل بمق −
.التفصيل بشكلتك موصف لستعدًا منآ −

 .تصالال اند علطابعة ان مالقرب بكون تن أجبي .لعمالء لHP دعم بتصلا ٥

 

 لضمان اترة فالل خلمتحدة الواليات اي فالتصالا
 توقيت بساًء م١٠ لى إباحًا ص٦ ن ملجمعة الى إالثنين انم) ٢٠٨  (٣٢٣-٢٥٥١ ـ بتصلا
 ذهه.  MST توقيت بساًء م٤ لى إباحًا ص٩ ن ملسبت اوم يفي و(MST) لقياسي المرتفعاتا
 دق .ارية سظل تلخارجية امكالماتلر اسعا أإن فلك ذمع ولضمان؛ ادة مالل خجانية ملخدمةا
 .لضمان ادة منتهاء اعد بسم رليك عسريي

 

 لعالم اي فكان مي أن مالتصالا
 HP دمة خواتف هرقام ألى علحصولل .لدليل اذا هباعة طاريخ تي فديثة حدناه ألمبينة األرقاما
:غتكل و أنطقتك مو ألدك باختر ولعنوان اذا هزيارة بفضل تلحالية الدولية الدعمل

www.hp.com/support 
:لعنوان اذا هيارة زيضًا أمكنك يوريا آيف

www.hp.co.kr/ 
:لعنوان اذا هيارة زيضًا أمكنك يليابان ايف

www.hp.co/jp 
 ير غنطقتك مو ألدك بانت آذاإ .لتالية االمناطق ولبلدان اي فHP عم دمرآز بالتصال امكنكي
 يفية آمعرفة لHP مبيعات وعم دكتب مقرب أوأ لمحلي االموزع بتصل القائمة اي فوجودةم
.لخدمات الى علحصولا
 لخارجية المكالمات اسعار أليك عسري تلك ذمع ولضمان؛ ادة مالل خجانية ملدعم ادمةخ
.ادث حل آلى عابت ثسم ريضًا أسريت يلحاال اعض بيف .لعاديةا
 نطقتك مو ألدك بي فهاتفال بلدعم احاالت ولتفاصيل اعرفة مرجى يوروبا أي فالهاتف بلدعمل
:لتالي الموقع الى عاالطالعب

http://www.hp.com/cposupport/loc/regional.html 
 .لكتيب اذا هي فلمحدد الهاتف اقم رلى عHP ـ بتصل تو ألبائع اسأل تن ألك ذن مدًال بيمكنكو
 لى عوقعنا ملى عاالطالع بنصحك نالهاتف بلدعم ادمة ختحسين للمتواصلة اهودنا جن مجزءآ
 .التسليم ولخدمة اصائص خشأن بديدة جعلومات ملى علحصول لنتظمة مصورة بإلنترنتا

 

 
فنيلا hp مدع منطقةلا/ بلدال فنيلا hp مدع ةطقمنلا/ بلدال

+41 (0) 84 880 1111 األرجنتين 5520-555-0810 ٢سويسرا
800-360-999 يشيل األردن 8454 883 4 971+

86 10 6564 5959 الصين +34 902 321 123 أسبانيا
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فنيلا hp مدع منطقةلا/ بلدال فنيلا hp مدع ةطقمنلا/ بلدال

+971 4 883 8454 عمان +61 3 8877 8000 
1902 910 910

أستراليا

0892 69 60 22 )دقيقة/ يورو٠٫٣٤(فرنسا  +972 (0) 9 8304848 إسرائيل
632-867-3551 الفلبين 1800-711-2884 وادوراألآ

+971 4 883 8454 فلسطين +49 (0) 180 52 58 143 )دقيقة/ يورو٠٫١٢(ألمانيا 
 أو0800-47468368

800-477-7777
فنزويال +971 4 883 8454 اإلمارات العربية المتحدة

(502) 207-8488 )آارآاس(فنزويال  62-21-350-3408 أندونيسيا
+358 (0) 203 47 288 فنلندا +44 (0) 207 512 5202 )لغة إنجليزية(أوروبا 

84 (0) 8 823 4530 فيتنام +7 (380-44) 490-3520 أوآرانيا
+971 4 883 8454 قطر +353 (0) 1 662 5525 أيرلندا

1-877-621-4722 آندا بعد الضمان
)رسم حسب المكالمة(

+39 (0) 226410350 إيطاليا

(905) 206 4663 آندا خالل الضمان +7 812 346 7997 االتحاد الروسي
سينت بيترسبيرج

080 999 0700 )خارج سيئول(آوريا  +7 095 797 3520 االتحاد الروسي
موسكو

+82 (2) 3270 0700 )سيئول(آوريا  800 728 )دبي(البحرين 
0-800-011-0524 آوستا ريكا (11) 3747 7799 )جراند ساو بولو(البرازيل 

9-800-114-726 آولومبيا 0800 157751 )ديمي لوآاليداديس(البرازيل 
+971 4 883 8454 الكويت +351 21 3176333 البرتغال
+971 4 883 8454 لبنان +32 (0) 2 626 8807 )الفرنسية(بلجيكا 

1-800-805405 ماليزيا +32 (0) 2 626 8806 )الهولندية(بلجيكا 
+36 (0) 1 382 1111 المجر 001-800-7112884 بنما

02 532 5222 مصر +48 22 865 98 00 بولندا
+212 22404 747 ١المغرب 1-877-2320-589 بيرتو ريكو
01-800-472-6684 المكسيك 0-800-10111 بيرو

5258-9922 )مسكيكو سيتي(المكسيك  +66 (2) 661 4000 تايالند
+800 897 14440 المملكة العربية السعودية +886-2-2717-0055 

0800 010 055
تايوان

+44 (0) 207 512 52 02 المملكة المتحدة +90 216 579 7171 ترآيا
1-800-711-2884 منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى +216 1891 222 ١تونس

+47 22 11 6299 النرويج +213 (0) 61564 543 ١الجزائر

+43 (0) 810 00 6080 النمسا +420 (0) 261307310 جمهورية التشيك
0800 441 147 نيوزيلندا +27-11 258 9301 خارج جمهورية (جنوب أفريقيا 

)جنوب افريقيا
1-600-112267

91 11 6826035
الهند 086 000 1030 داخل جمهورية (جنوب أفريقيا 

)جنوب أفريقيا
+31 (0) 20 606 8751 هولندا 1800-995-5105 جواتيماال

+85 (2) 3002 8555 (SAR)هونج آونج  +45 39 29 4099 الدانمرك
0570 000 511

+81 3 3335 9800 
اليابان   أو محلي42 44 315 1 40+

01 3154442
رومانيا

+971 883 8454 اليمن +421 (0) 2 682 08080 سلوفاآيا
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فنيلا hp مدع منطقةلا/ بلدال فنيلا hp مدع ةطقمنلا/ بلدال

+30 1060 73 603 اليونان 65 6272 5300 سنغافورة
 +46 (0)8 619 2170 السويد

 .المغرب وتونس والجزائر:  يدعم العمالء الذين يتحدثون اللغة الفرنسية من الدول التاليةCall Centerمرآز االتصاالت  ١
  .سرا هذا يدعم العمالء الذين يتحدثون األلمانية والفرنسية واإليطالية من سويCall Centerمرآز االتصاالت  ٢

    لضمان اعد بستراليا أي فالتصالا
 حتسب يسوف، و٠٣ ٨٨٧٧ ٨٠٠٠ ـ بالتصال امكنك يلضمان ادة مي فابعتك طكن تم لذاإ
 ريبة ضامًالش (والرًا د٢٧٫٥٠ قيمة بالة حل آن علضمان اعد بعم دسم رئتمانك اطاقة بلىع
 بلغ مليك عبحتسي (١٩٠٢ ٩١٠ ٩١٠ رقم بالتصال ايضًا أمكنكي). الخدمات ولبضائعا

 لى إالثنين ان مساًء م٥ لى إباحًا ص٩  نم) اتفك هباس حلى عضاف توالرًا د٢٧٫٥٠
 ).شعار إدون بلتغيير لخضع تلدعم اساعات ولرسوما( .لجمعةا

    

 لشحن للطابعة اجهيزت
 لطابعة ارسل تنأ  لشراء اكان ملى إلرجوع او ألعمالء لHP دعم بالتصال اعد بنك ملب ُطذاإ
 تجنب لدناه ألمبينة الصندوق اي فلوضع اإعادة ولتيار اصل فطوات ختباع ارجىي لخدمةل
 .HP منتج للضرر ان ملمزيد ادوثح
.لطابعة اغلش ١

 لطباعة اعربة وشغيلها تند عبدأ ت الابعتك طانت آذا إ٦ لى إ١ لخطوات ان عغاضىت
.٧ لخطوةا لىإ ذهبا .لطباعة ارطوشات خلع خن متمكن تنل .كانها مي فظلت

.لحبر ارطوشة خلى إلوصول ااب بفتحا ٢
 راطيش خستبدالا نظرا .لسقاطات ااخفض وماآنها، أن ملطباعة اراطيش خخلعا ٣

.لطباعة اراطيش خلع خن ععلومات ملى علحصول ل٤٨ فحة صلطباعةا
.الطابعة بضر يد قذلك بلقيام ادمع .لسقاطتين ااخفض ولطباعة ارطوشتي خخلعا !تنبيه

 رسلها تال (اترآها وجف ت التىء حلهوا اليها إنفذ ي القيبةح ي فلطباعة ارطوشات خعض ٤
.لعمالء لHP عم دمثل منك ملب طذا إالإ) لطابعة اعم

.لطابعة اطفئأ ٥
.لحبر ارطوشة خلى إلوصول ااب بغلقأ ٦
:لي يما آألمامية اللوحة اطاء غخلعا ٧

.ألمامية اللوحة اطاء غن مانب جل آلى عليدين اعض  .أ
 .لقاع ان ملغطاء اخلع اإلبهامين ااستخدامب  .ب

 

 
 

 

 



 hp officejet 6100الحصول على دعم لطابعة 

 ٧٣  الدليل المرجعي

 
.لوحدة اع مألمامية اللوحة اطاء غعيد تال .ألمامية اللوحة اغطاء بحتفظا ٨
 لوحدة اع متت ألتي التغليف اواد مو أألصلية التغليف اواد ماستخدام بلشحن للوحدة الِّفغ ٩

 ).جدت ونإ( لمستبدلةا

 
  اللضمانا .سبةان مخرى أغليف تواد مستخدام ارجى يألصلية التغليف اواد مديك لكن يم لذاإ
.لمناسب اير غلنقلا/لمناسب اير غلتغليف اسبب بلشحن اي فحدث يلذي التلف اشملي

.لخارج ان ملصندوق الى علشحن اي فإلعادة اطاقة بعض ١٠
:لصندوق اي فلتالية األشياء اضع ون أجبي ١١

 كون تلطباعة اودة جشكالت من ميناتع (لخدمة اموظفي للمشكلة لوجز مصفو −
).ةفيدم
.لضمان اترة فتحديد للشراء اثبت يخر آئ شي أو ألمبيعات اسيمة قن مسخةن −
 .ليوم اثناء أك بالتصال االله خن ممكن يلذي الهاتف ارقم وعنوانك وسمكا −
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 hp وزيع ترآزم

 و أإلعداد اشرة نو ألمطبوع المرجعي الدليل ان مسخة نو أHP OfficeJet ابعة طرنامج بطلبل
 :لي يما ماحد وعمل بم قلعمالء ابل قن مستبدالها امكن يلتيى األخر األجزاءا

.2551 323 (208) رقم بتصل اندا آو ألمتحدة الواليات ايف •
:لموقع اذا هةزيار بفضلت •

https://warp2.external.hp.com/Driver/dr_country_select.asp

 

 



 

 ٧٥ 

 لضمان اعلوماتم

 
hp officejet 6100 series ابعةط

احدة ونةس ):المصنعية وألجهزةا (لمحدود الضمان ادةم
ومًا ي٩٠ )لمدمجة األقراص اسائطو (لمحدود الضمان ادةم
 ومًا ي٩٠ )لحبر اراطيشخ (لمحدود الضمان ادةم

 

 لضمان ادمةخ

 لسريعةة الخدما
 و أHP دمة خمكتب بالتصال العميل الى عجب يةلسريع اHP صليح تدمة خلى علحصولل
 فحةص ي فhp مالء ععمد لى عطلعا .وًال ألبسيطة المشكالت احل لHP مالء ععم درآزم

.لعمالء ادعم بالتصال ابل قتخاذها الواجب الخطوات امعرفة ل69
 جزاءأل الك تستبدال الممكن امن وسيط بزء جبدالتس الى إحتاج تلعمالء احد أحدة وانت آذاإ
 خدمة بشحنة آإرسالها بستبدالها العميل لمكن يلتي األجزاء اوصيل تمكن يلعميل ابل قنم
 ، قدمًا مالضرائب والجمارك  ولشحنة اكاليف تدفع بHP قوم تلحالة اذه هيف .لسريع التوصيلا
 ن عالضرائب والجمارك ولشحن اكاليف تتدفع ولقطعة، استبدال اشأن بالهاتف بلمساعدة اتقدمو
.عادته إلعميل ان مHP طلب تزء جيأ
 ن مهم لالمصرح ولمحددين الخدمة امزودي للعمالء اوجيه تHP مالء ععم دمرآز لجوزي
 .HP نتج مصيانة لHP عتماد الى علحاصلينا

 

 لضمان احديثت

 .HP SUPPORTPACK الل خن منوات سالث ثلى إلعادي المصنع امان ضحديث تمكنكي
 ن مألولى اومًا ي١٨٠ لـ االل خلحزمة اراء شيجب ولمنتج اراء شيخار تي فبدأ يلخدمة اطاءغ
 ن مMST توقيت بساًء م١٠ لى إباحًا ص٦ ن مالهاتف بلدعم اقدم يلبرنامج اذاه .لمنتج اراءش
 لفني الدعمر ار قذاإ .لسبت ايام أMST توقيت بساًء م٤ لى إباحًا ص٩ من ولجمعة الى إالثنينا
 ليك إلمنتج اذا هشحن بHP قوم تسوف فلمنتجات احد أستبدال الى إحاجة بأنك بالتصال اثناءأ
.قط فلمتحدة الواليات اي فتوفرم .سوم ري أدفع تن أون دلتالي العمل اوم ييف
:HP وقع مزيارة بفضل تو أ١-٨٨٨-٩٩٩-٤٧٤٧ ـ بتصل المعلومات ان ممزيدل

http://www.hp.com/go/hpsupportpack 
 التصالا لى عطلعا .لمحلي اHP مالء ععم دمكتب بالتصال ارجى يلمتحدة الواليات اارجخ
 .لعمالء ادعم للدولية الهواتف ارقام أائمة قمعرفة ل70 فحة صلعالم اي فخر آكان مي أنم

 

 

١١
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 لخدمة لhp officejet 6100 ابعة طعادةإ

 مالء ععمد لى عطلعا .HP مالء عدعم بصالتال اجب يلخدمة لHP officejet ابعة طعادة إبلق
hpلعمالء ادعم بالتصال ابل قتخاذها الواجب الخطوات امعرفة ل69 فحة صي ف. 

 

 لمحدود العالمي اhewlett-packard مان ضيانب

 لمحدود الضمان ادىم
 نتج مل آأنب") لعميلا ("لنهائي المستخدم اصفته بلعميل لHewlett-Packard (“HP”) ضمنت

HP officejet 6100 Series") اللوازم والمواد والملحقات ولبرمجيات الك ذي فماب") لمنتجا 
.لعميل ابل قن ملشراء ااريخ تن مبدأ تلتي المدة اوال طالصنعة ولمادة اي فلعيوب ان ماليةخ
 عام وألجزاء ان عاحد وام عمدة للمحدود اHP مان ضكون يألجهزة ان منتج مكل لالنسبةب
 ن عومًا يسعين تلمحدود اHP مان ضدة مكون ترىألخ المنتجات اجميع لالنسبةب .لصنعة لاحدو
 .الصنعة وألجزاء ان ملآ
 نفيذ تي فلفشل الى عال إلمحدود اHP مان ضسري ي اللبرمجيات ان ملمنتجات لالنسبةب
.ألخطاء ان ماليًا خكون يو أتوقف ين لنتج مي أشغيل تأن بHP ضمن تال .لبرمجة اعليماتت

 شمل يال ولمنتج للعادي االستعمال لتيجة ننشأ تلتي اعيوبل اوى سشمل ي اللمحدود اHP نامض
 و ألصحيح اير غلتعديل او ألصيانةا) أ (ـ لتيجة ننشأ تلتي المشكالت اثل مألخرى  المشكالتا
 روف ظي فلتشغيلا) ج (و أHP دعمها تو أقدمها ت اللتي اللوازم او ألمواد او ألبرمجياتا) ب(
.لمنتج امواصفات للفةاخم
 HP ير غرآة شي أنتاج إن مبر حراطيش خستخدام اؤثر ي الألجهزة ان مHP منتجات لةالنسبب
 عم دقد عي أو ألعميل للشرآة اقدمه تلذي الضمان الى علؤها معاد يلتي الحبر اراطيش خوأ
 تخدام اسلى إببه سرجع يلف تو أطل عي أالة حي فإنه فلك ذمعو .العميل وHP ين ببرمم
 HP تقاضى توف سصنيعها تعاد مبر حرطوشة خو أHP عن صن ميست لبر حرطوشةخ
 لعطل الك ذصالح إللطابعة ايانة صي فنفقت ألتي االمواد ولعمالة للقياسي الوقت اظير نسومًار
.لتلف اوأ
 قوم توف سHP إن  فنتج مي أي فيب عأي بشعارًا إلسارية الضمان ادة مثناء أHP سلمت تذاإ
 شملها ي اللعمالة اكلفة تانت آذاإ .HP ختاره تا مفق وتبداله،س او أيب عه بلذي المنتج ايحلتصب

.لعمالة لالنسبة  بلقياسية اHP سوم رفق وكون توف سلتصليحات اإن فلمحدود اHP مانض
 يب عه بنتج مي أستبدال او أصالح إلى عناسبًا، مكون يا مفق ، وادرة قير غHP انت آذاإ
 إعادة بالعيب بشعارها إعد بلوقت ان معقولة مدة مالل خقوم توف سHP إن فHP مان ضشملهي
.لمنتج اراء شعرس
 لذي المنتج اإعادة بلعميل اقوم يتى حلتعويض او أالستبدال او أاإلصالح بلزمة مHP كون تال
.HP لى إيب عهب
 تم يلذي المنتج اداء أن عداؤه أقل ي الن أشرط بديد جبه شو أديدًا جكون يد قديل بنتج ميأ
.ستبدالها
 عادلة مّصنعة مواد مو أكونات مو أجزاء ألى عحتوي تد قنتج، أ ي ملك ذي فما، بHP نتجاتم
.دائها أي فلجديدةل

 لمنتج لعم دواجد تيه فHP ـ لكون يوقع مو ألد بي أي فسري ينتج مل آن علمحدود اHP مانض
 سب حلضمان ادمة خستوى مختلف يدق .HP نتجات مسويق تيها فتم يلتي األماآن افيو
 عمل يجعله تكي للمنتج اظيفة وو أالءمة مو أكل شتغيير بلزمة مHP كون تال .لمحلية المعاييرا
 .يه فلعمل لصميمه تم تد قلمنتج اكن يم  لوقع مو ألد بيف

 



معلومات الضمان

 ٧٧  الدليل المرجعي

 
 لضمان ادودح

 و أمان ضي أقديم تلغير ان مورديها مو أHP ـ لجوز ي اللمحلي القانون اه بسمح يلذي االقدرب
 ترفض وHP منتجات بتعلق ييما فمنيًا، ضو أريحًا صان آواًء سوع، نيأ ن مخر آرطش
 ي ألالمالءمة ولمرضية االجودة ولتسويق للقابلية للضمنية الشروط او ألضمانات االتحديدب
 .حدد مرضغ

 

 لمسئولية ادودح
 ذا هلضمان ايان بيا فليه علمنصوص التعويضات اعد تلمحلي القانون اه بسمح يلذي االقدرب
.ليه عقاصرة وحده والعميل باصة خعويضاتت
 يان بي فاص خوجه بلمحددة االلتزامات اباستثناء ولمحلي القانون اه بسمح يلذي االقدرب
 ألضرار ان عسئولين مألحوال ان مال حي أي فلغير ان موردوها مو أHP عد ت الذا هلضمانا
 لعقد الى إستند تانت آواًء ستباعية،الست او ألعرضية او ألخاصة او ألمباشرة اير غو ألمباشرةا
 .ألضرار الك تدوث حاحتمال بإلشعار ام تسواًء وخرى أانونية قظرية ني أو ألضرر اوأ

 

 لمحلي القانونا
 خرى أقوق حيضًا ألعميل لكون يدق .حددة مانونية ققوقًا حلعميل لعطي يذا هلضمان ايانب
 خر آبلد للد بمن وندا آي فمنطقة لنطقة ممن ولمتحدة اياتاللو اي فخرى ألالية ون مختلفت
.لعالم ايف
 يان بعتبر ين أجب يلمحلي القانون اع متعارضَا مذا هلضمان ايان به بكون يلذي االقدرب
 لقانون الك ذموجبب .لمحلي القانون الك ذع متماشيًا مكون يكي لعديله تم تد قذا هلضمانا
 .لعميل الى عذا هلضمان ايان بتحديداتو لمسئولية افض رتاال حعض بسرى ت الد قلمحليا
 ارج خلحكومات ابعض ولمتحدة الواليات اي فلواليات ابعض لجوز يلمثال ابيل سلىع
:نأ) ندا آي فلمناطق الك ذي فماب (لمتحدة الوالياتا
 لحقوق احديد تن مذا هلضمان ايان بي فلواردة االتحديدات ولمسئولية افض راالت حمنعت
؛)ثًال ملمتحدة المملكة ايف (يلم عي أللقانونيةا
و ألتحديدات؛ او ألمسئولية افض راالت حطبيق تلى عّصنع مي أدرة قلك ذخالف بقيدت
 لمّصنع استطيع ي اللتي الضمنية الضمانات ادة محدد تو أضافية إمان ضقوق حلعميل امنحت
.ةلضمني الضمانات ادة مشأن بلتحديدات لسمح ت الو أفضهار
 لقدر اباستثناء وذا، هلضمان ايان بروط شإن فنيوزيلندا وستراليا أي فلعمالء اتمعامال لالنسبةب
 لى إاإلضافة بكون تن أيجب وعديلها تو أقييدها تو أستثناؤها اجوز ي الانونًا، قه بلمسموحا
 .لعمالء اهؤالء لHP نتجات ميع بي فها بلمعمول اإللزامية القانونية الحقوقا
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 الفهرس

  
األرقام
٢٢، ١ على ٢خاصية 

 بوصة، تحميل ٦ في ٤ورق صور 
١٤، ١٣

أ
٣٨إدخال نص من لوحة مفاتيح، 

إرسال
٣١تأخير فاآس، 

٢٩فاآس، 
٣٠فاآس لعدة مستلمين، 

٦٩أرقام هواتف، 
٦٩أرقام هواتف، خدمات دعم، 

٣٤أرقام، إعادة طلب، 
٥٠إزالة البرنامج، 

أزرار
١٩ ،٤أغمق، / أفتح

٤إلغاء، 
٢٥، ٥بدء المسح، 

١٨، ٤تكبير، / تصغير
١٨، ٤جودة، 

٢٢، ٤خصائص خاصة، 
٣٢رد آلي، 

٣٦، ٣٠، ٣طلب سريع لألرقام، 
١٨، ٤عدد النسخ، 

٤قائمة، 
٣لوحة أمامية، 

٣٨، ٣لوحة المفاتيح، 
٢٦، ٤مسح إلى، 

٢٣نوع الورق، 
٤وضوح، 

١٢أظرف، تحميل، 
٣٤ الخط، إعادة الطلب عند انشغال

٣٤إعادة الطلب في حالة عدم الرد، 
٥٠إعادة تثبيت البرنامج، 

  hp officejet 6100إعادة طابعة 
٧٦للخدمة، 

٣٤إعادة طلب، أرقام، 
إعداد

٤٩معلومات إضافية، 
٣٧إعداد التاريخ، 

٥١إعداد اللغة، 
٣٧إعداد الوقت، 

٤٦إعداد سرعة اللف، 
٤٦إعداد وضع توفير الطاقة، 

داداتإع

١٨أفضل جودة للنسخ، 
٢٠نسخ صورة، 

١٩آثافة لون النسخ، 
١٩اإلعدادات االفتراضية للنسخ، 

١٨جودة النسخ، 
١٨سرعة النسخ، 

٥١البلد واللغة، 
١٩تغميق نسخة، 

٣٧التاريخ والوقت، 
١٨تكبير نسخة، 

١٨جودة النسخ السريع، 
٣٨ترويسة فاآس، 

١٩تفتيح نسخة، 
١٨ية، جودة النسخة العاد

٣٧حجم الورق، 
٤٦وضع توفير الطاقة، 

١٨تصغير نسخة، 
٣٥مستوى صوت الرنين والبيب، 

١٩حفظ نسخة، 
٤٦سرعة اللف، 
١٩تحسين نص، 
إعدادات افتراضية

٤٦استعادة ضبط المصنع، 
١٩تغيير للنسخ، 

إعدادات االتصال السريع لألفراد، 
٣٦إنشاء 

٤٠إعدادات الفاآس األساسية، 
دات المصنع االفتراضيةإعدا

٤٦استعادة، 
١٩تغيير للنسخ، 

٦٩إعالن التوافق، 
١٨أفضل جودة للنسخ، 

إلغاء
٤زر، 

٣١فاآس مؤجل، 
٢٦مسح، 
٢٤نسخ، 

إيقاف
٢٦مسح، 
٢٤نسخ، 

٤٦استعادة ضبط المصنع، 
٥استعراض المدير، 

٣٢استالم، فاآس، 
البداية السريعة

٥استخدام مع الكمبيوتر، 
٥استعراض المدير، 
الملقم اآللي للمستندات

تحميل المستندات األصلية في، 
١٠

ب
٣٠بث فاآس، 

٢٠بحجم الورقة، 
برنامج

٥مقدمة، 
بطاقات

١٤تحميل، 
hagakiبطاقات 

١٤تحميل، 
١٤، ١٣بطاقات بريدية، تحميل، 

١٤بطاقات تهنئة، تحميل، 

ت
تأجيل

٣١إلغاء فاآس مؤجل، 
٣١فاآس، 

٣١أخير فاآس، ت
تباين

٣٤تغيير للفاآس، 
٤٧شاشة اللوحة األمامية، 

١٩تباين، تحسين ألوان الصورة، 
٥١، USBتثبيت آبل 

٢٠تحسين وضع الصورة، 
١٩تحسينات، 
١٩تحسينات، 

٣٤تحكم في وضوح الفاآس، 
تحميل

١٢أظرف، 
١٤، hagakiبطاقات 

١٤، ١٣بطاقة بريدية، 
١٥تغيير نوع الورق، 

٤٣راطيش طباعة، خ
١٥ضبط حجم الورق، 

مستند أصلي على اللوح 
٩الزجاجي، 

١٠مستند أصلي في الملقم، 
 ١٤نصائح، 

 ١٤، ١٣ورق صور، 
 ١٠ورق، 

 ٣٨ترويسة، فاآس، 
 ٢٠، ١٨، ٤تصغير نسخة، 

 ١تعليمات، 
 ١٩تغميق نسخة، 



 سالفهر
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 تفتيح أو تغميق
٣٤فاآس، 

١٩، ٤تفتيح أو تغميق النسخ، 
 تقارير

٤٢ار ذاتي، اختب
٣٣فاآس آلي، 

٣٣فاآس يدوي، 
٢٩فاآس، 

 ٣٣تقارير خطأ، فاآس، 
 ٤٢تقرير اختبار ذاتي، 

٢٠، ١٨، ٤تكبير نسخة، 
٢٠، ١٨، ٤تكبير نسخة، 

تنظيف 
 ٤١الزجاج، 

 ٤٦خراطيش الطباعة، 
 ٤١مسند الغطاء، 
 ٤٢من الخارج، 
٤١تنظيف الزجاج، 

ج
١٨جودة الطباعة، 
١٨يع، جودة النسخ السر

 ١٨جودة النسخة العادية، 

ح
 ١٥حجم الورق، تغيير للنسخة، 

٢٥حفظ صورة ممسوحة، 
حل المشكالت

إزالة وإعادة تثبيت البرنامج، 
٥٠

خ
٦٩خدمات دعم، 

خراطيش
٤٣استبدال، 
٤٥محاذاة، 

خراطيش حبر، أنظر خراطيش 
 الطباعة

خراطيش طباعة
 ٤٣استبدال، 
 ٤٣تخزين، 
 ٤٦تنظيف، 

 ٤٣حماية، وحدة 
٢٢، ٤خصائص خاصة، 

٩تحديدات، 
٣٦ أرقام متعددة، –خط الهاتف 

د
درس تعليمي

٣خصائص اللوحة األمامية، 
 ٦٩ للعمالء، hpدعم 

 ٦٩دعم العمالء، 

ر
٣٦رنين مميز، 

ز
٤٧زاوية العرض، ضبط، 

٣٢، ٣زر الرد اآللي، 

ش
٣شاشة اللوحة األمامية، 

٤٦سرعة اللف، 
٥١ ضبط اللغة،

٤٧ضبط زاوية العرض، 

ص
 صور

١٩تحسين نسخة، 
٢٠نسخ، 

 ٢٢صورة، إزاحة، 
صيانة

 ٤٣استبدال خراطيش الطباعة، 
 ٤٦استعادة ضبط المصنع، 

 ٤٢التنظيف من الخارج، 
 ٤٢تقرير اختبار ذاتي، 

 ٤١تنظيف اللوح الزجاجي، 
 ٤٦تنظيف خراطيش الطباعة، 

 ٤١تنظيف ظهر الغطاء، 
 ٤٥ش، محاذاة الخراطي

 ٤٦وقت وضع توفير الطاقة، 
١٥صينية الخروج، 

١٢أداة التمديد، 
 ١٠صينية الورق، تحميل، 

ض
ضبط

 ٣٧التاريخ والوقت، 
 ٥١اللغة والبلد، 

 ٣٨ترويسة فاآس، 
 ٤٧زاوية العرض، 

 ٤٦سرعة اللف، 
 ٣٦طلب سريع لألرقام، 

 ١٨عدد النسخ، 
 ٤٦وضع توفير الطاقة، 

ضبط اإلعدادات
٤٧عرض، زاوية ال
٣٥فاآس، 
١٩نسخ، 
٥١ضبط البلد، 

٣٥ضبط مستوى الصوت للفاآس، 
ضمان

٧٦بيان، 
٧٥تحديث، 
٦٩خدمة، 
٤، )حاجة إلى انتباه(ضوء تعجب 

 ٣ضوء مشبك الهاتف، 

ط
 hp officejetطابعة  

٥برنامج، 
٧وظائف القوائم، 

 طباعة
 ١٢أظرف، 

 ٣٣تقارير فاآس، 
 ٤٢تقرير اختبار ذاتي، 

 ٣٩فاآسات في الذاآرة، 
المتواصل، ) اإلعالنات(ورق 

 ١٥نصائح عن التحميل، 
 ٢٣طباعة بالكي، 

٢٣طباعة على األقمشة، 
١٤تحميل، 

 ٨٣طلب خراطيش الطباعة، 
طلب سريع لألرقام

 ٣٨إدخال نص، 
٣أزرار، 

 ٣٦إعداد، 
 ٣٦إنشاء إعدادات المجموعة، 

 ٣٦إنشاء إعدادات لألفراد، 
 ٣٠، إلرسال فاآس

ع
عدة مستلمين

٣٠إرسال فاآس إلى، 
 ٤عدد النسخ، 

غ
 ٤١غطاء  مسند، تنظيف، 

ف
فاآس

 ٣٨إدخال نص، 
 ٣٠إرسال باأللوان، 

 ٣٠إرسال فاآس لعدة مستلمين، 
 ٢٩إرسال، 
 ٣أزرار، 

إعادة الطلب عند انشغال الخط، 
٣٤ 

إعادة طباعة الفاآسات التي في 
 ٣٩الذاآرة، 

 ٣٤إعادة طلب آلي، 
 ٣٤، ٣دة طلب األرقام آليًا، إعا

إعدادات إرسال باستخدام الطلب 
 ٣٠السريع، 

 ٣١إلغاء فاآس مؤجل، 
إنشاء إعدادات الطلب السريع 

 ٣٦لألرقام لألفراد، 
 ٣٢استالم يدوي، 

 ٣٢استالم، 
 ٣٠بث، 
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 ٨١ الدليل المرجعي

 ٣١تأجيل اإلرسال، 
 ٣١تأخير اإلرسال، 

 ٣٨ترويسة، 
٣٤تغميق، 

٣٤تغيير التباين، 
٣٤، تغيير الوضوح

٣٦تغيير نموذج الرنين للرد، 
٣٤تفتيح، 

 ٣٣تقارير المعامالت، 
 ٣٣تقارير تأآيد، 
 ٣٣تقارير خطأ، 

 ٣٣، ٢٩تقارير، 
 ٣رد آلي، 

٣٦رنين مميز، 
 ٣٨ضبط الترويسة، 

٣٥ضبط التصغير اآللي، 
 ٣٥ضبط الصوت، 

٣٧ضبط حجم الورق، 
 ٣٣طباعة التقارير، 

 ٣٣طلب سريع لألرقام، 
٣٤م، مظهر التحك

٣٥وضع تصحيح األخطاء، 
 ٣وضوح، 
فيلم شفافية

١٠خيارات موصى بها، 
١٤نصائح عن التحميل، 

ق
٤٠قائمة وظائف الفاآس، 

٤٠قوائم، 
 ٤٠إعداد الطلب السريع لألرقام، 

 ٢٤إعداد النسخ، 
 ٤٠إعداد متقدم للفاآس، 

 ٤٠الوضع والصيانة، 
 ٤٠وظائف الفاآس، 

ك
 ١٩آثافة النسخة الملونة، 

ل
لوحة أمامية

٣٨إدخال نص، 
٣خصائص، 
٢٥مسح من، 

 ٣لوحة المفاتيح، 
لون

٣٠فاآس، 
١٩آثافة النسخة، 

م
٤٥محاذاة الخراطيش، 

٥ ، hpمدير 
٧٤، hpمرآز توزيع 

مستندات أصلية

طباعة اثنين على صفحة واحدة، 
٢٢

طريقة وضعها على اللوح 
 ٩الزجاج، 

طريقة وضعها في ملقم 
 ١٠ت، المستندا

 ٢١عدة نسخ، 
٣٥مستوى الصوت، ضبط للفاآس، 

٣٥مستوى الصوت، ضبط، 
مستوى صوت الرنين والبيب، ضبط، 

٣٥ 
مسح

 ٣أزرار، 
 ٢٦إيقاف، 

 ٢٥من اللوحة األمامية، 
 ٢٦وجهة مختلفة، 

٢٦ للصور، hpمعرض 
 ٦٤معلومات التنظيمية، 

 مقدمة
٥إلى المدير، 

٥٨مواصفات، 

ن
نسخ
 ٢٢، ١ على ٢

 ٣ار، أزر
 ٢١أصل، 

 ١٩إعدادات افتراضية، 
 ٢٤إيقاف، 

 ٢٠بحجم الصفحة، 
 ١٩تحسينات، 
 ١٨تصغير، 
 ١٩تغميق، 

 ١٩تغيير اإلعدادات االفتراضية، 
 ١٩، ٤تفتيح، 
 ١٨تكبير، 
 ١٨، ٤جودة، 

 ١٨سرعة، 
 ٢٠صورة، 

 ١٨ضبط عدد النسخ، 
 ٢٣طباعة على األقمشة، 

 ٢١عدة نسخ على صفحة واحدة، 
 ١٧عمل نسخ، 

 ١٩آثافة األلوان، 
 ٢٠مهام النسخ الخاصة، 

نص
٣٨إدخال من لوحة المفاتيح، 

١٩تحسين، 
٣٦نموذج الرنين للرد، 

هـ
٢٢هوامش إزاحة، 
٢٢هوامش، زيادة، 

و
٤٣وحدة حماية خرطوشة الطباعة، 

ورق
١٠تحميل، 

تغيير الحجم االفتراضي للنسخ، 
١٥

١٥تغيير النوع، 
١٥ضبط الحجم، 
١٠ موصى به،

١٥-١٤نصائح عن التحميل، 
١٤، نصائح عن التحميل، hpورق 

ورق إعالنات
١٥نصائح لتحميل، 

 legalورق بحجم 
١٤، ١٣ورق صور، تحميل، 

ورق مستمر
١٥نصائح عن تحميل، 
١٤ورق نافث للحبر، تحميل، 
٣٥وضع تصحيح األخطاء، 

٤٦وضع توفير طاقة المصباح، 
٤٦وضع توفير طاقة المصباح، 

٣٤ تغيير للفاآس، –وضوح 
٤٦وقت وضع توفير الطاقة، 
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 ٨٣   طلب المستلزمات

 طلب المستلزمات

 
  HP OfficeJet 6100 Series جهاز للمستلزمات اطلب للتالية المعلومات استخدما

 طلب المواد

 HP Premium Inkjet فافيات  شو أHP Premium Inkjet Paper رق وثل ملمواد اطلبل
Transparency Filmنالقمص الى علطباعة ارق وو أ HP Iron-On T-shirt Transfer paper 

:لتالية المواقع الى عطلع اHP Greeting Cards لتهنئة اطاقات بوأ
 www.hpshopping.com لى عطلع اآندا ولمتحدة الواليات اي فلطلباتل •
www.hpshopping.com لى عطلع البلدان اميع جي فلطلبات لالنسبةب •

 لموقع اترك تكي ل)معن( Yesنقر  ام ث)ألخرى البلدانا( other countriesختر ا
hpshopping.com. 

 و ألمحددة اللغة امعرفة لhpshopping.com لموقع الى إلوصول امكنك يلموقع اذا هنم
.لمحددة المنطقةا

 لطباعة اراطيش خلبط
 HP OfficeJet 6100 ابعة طع مستخدامها امكنك يلتي الطباعة اراطيش خبين يلتالي الجدولا

Series. رطوشةخ HPن مدًال بستخدامها او هنها ملغرض ا(58#) األلوان بلصور ااعةبط ل 
.لوان أ٦ لى إلوان أ٤ ن ملعادية الطباعة افاءة آزيادة لألسود االلون بلطباعة لHP رطوشةخ

 
hp سجل مقمر باعة طراطيشخ
وداء سHP باعة طرطوشةخ ل م١٩، ٥٦ #وداء سباعة طرطوشةخ
 ل م١٧، ٥٧ #لوان أباعة طرطوشةخ
 ل م١٧، ٥٨# لوان أباعة طرطوشةخ

 لوان أHP باعة طرطوشةخ
لوان أHP لصورة لباع طرطوشةخ  

 HP عم دوقعم نم عليماتت لىع لحصولا مكنكي إلنترنتا لىإ لوصولا استطاعتكب انآ ذاإ
 :هوو

www.hp.com/support

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 hp officejet علوماتم رآزم زيارةب فضلت
.HP OfficeJet  ابعةط نم يمةق فضلأ لىع لحصولل ليهإ حتاجت ام لآ هب وجدي يثح

لفنيا لدعما •
ألصنافا لبط معلوماتو لتوريداتا •
لمشروعاتل صائحن •
نتجكم تحسينل رقط •
 

www.hp.com/support
Hewlett-Packard Company ـ ل٢٠٠٢ لنشر اقوق ح© 

 .لصينا وأ نغافورةس وأ لمانياأ وأ لمكسيكا وأ ألمريكيةا لمتحدةا لوالياتا يف بعط
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