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

 ةاديع طريقةب عملي ال لمنتجا انآ ذاإ ٨
 حلل لفوريةا لتعليماتا لىع طلعا
 .لمشكالتا

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

 
 ل حن عضافية إساعدة ميقدم وHP Officejet ابعة طستخدام ان ععلومات ملى علمرجعي الدليل احتويي
 للوازم الب طريقة عن طعلومات ملى عيضًا ألمرجعي الدليل احتويي .لتثبيت املية عثناء ألمشكالتا
 .لضمان امعلومات والدعم ولفنية االمواصفات والملحقاتو
 .HP Officejet جهاز لالنسبة بإلضافية المعلومات اصادر مبين يلتالي اجدوللا

 

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

 إلعداد اشرةن

HP Photo & Imaging Help) عليماتت HP  فصيلية تعلومات مك لوفر ت)لصورل 
  .HP Officejet طابعة للبرنامج استخدام انع
 Help انقر، و)HP ديرم (HP Director لى إذهبا :Windows مستخدميل
 ).عليماتت(
 Help انقر، و)HP ديرم (HP Director لى إذهبا :Macintosh مستخدميل
 . )لصورل  HP عليماتت (hp photo and imaging help نقر ام، ث)عليماتت(

 HP Photo & 
Imaging Help 

 )لصورل  HP عليماتت(

 :لمشكالت ال حلى إلوصولل
 Help نقرا) HP ديرم (HP Director يف :Windows مستخدميل
 عليماتت (HP Photo & Imaging Help ي فلمشكالت ال حتاب آفتحا ).عليماتت(

HP الوصالت ولعامة المشكالت ال حلى إلمؤدية الوصالت اتبع ام، ث)لصورل 
 لوصولا مكني .HP Officejet طابعة بلخاصة المشكالت ال حعليمات تلى إلمؤديةا
 سائلر عضب يف ظهري لذيا )عليماتت (Help رز نم يضًاأ لمشكالتا لح لىإ
 .لخطأا
Apple عليمات تارضع (Apple Help Viewer فتحا :Macintosh مستخدميل

 شكالت ملح ( hp photo and imaging troubleshootingرانقو) 
hp نقر امث) لصورل hp officejet 4100 series . 

Troubleshooting 
help) ل حعليماتت 

 )لمشكالتا

 وقعم نم عليماتت لىع لحصولا مكنكي إلنترنتا لىإ لوصولا استطاعتكب انآ ذاإ
HP هو وإلنترنت الىع: 

www.hp.com/support 
 .ثيرًاآ سألُت لتيا ألسئلةا لىع يضًاأ بجيي لموقعا

 اإلنترنتب لتعليماتا
 لفنيا الدعمو

 ابعة طرص قن مما إReadme لف ملى إلوصول امكنك يلبرنامج اثبيت تعدب
HP Officejet 4100 Series CD-ROMرنامج بافظة حو أ HP Officejet 

4100 Series. لفم Readmeي فهرظ تم للتي المعلومات اخر آلى عحتوي ي 
 :لتالي ابع اتReadme لف ملى إلوصولل .لفورية التعليمات او ألمرجعي الدليلا
). دءب  (Start انقر وWindows هام مريط شلى إذهبا :Windows ـ لالنسبةب
). لبرامج اميعج (All Programs (XP) وأ) لبرامجا (Programs لى إِشرأ
 HP Officejet 4100 Series لى إم ثHewlett-Packard  لى إشرأ
 ).Readme لف مرضع  (View the Readme File اخترو
  افظة حلى إذهبا :Macintosh لـ النسبةب

HD:Applications:HP OfficeJet Software 

 Readme لفم

 لى إلحوار اندوق صيف) عليماتت (Help قر نؤديي :Windows ـ لالنسبةب
 .لحوار اندوق صاخل داإلعدادات ولخيارات ان ععلومات مرضع

 لحوار اربع معليماتت

١ 
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 البداية السريعة

 
 .HP Officejetيمكنك أداء العديد من المهام باستخدام اللوحة األمامية أو برنامج الطابعة 

 بالكمبيوتر يمكنك استخدام اللوحة األمامية HP Officejetحتى إذا لم تقم بتوصيل طابعة 
ات يمكنك تغيير مجموعة آبيرة من اإلعداد. للنسخ أو طباعة الصور أو إرسال فاآس

 .باستخدام أزرار اللوحة األمامية ونظام القائمة

 

 خصائص اللوحة األمامية

 .اطلع على التعليمات التالية وحدد موقع األزرار على اللوحة األمامية

 

 

 
 لزرا لغرضا

 On)عةبا ططفاءإ وتشغيل بقومي :)شغيلت HP Officejet. 1 
 Left Arrow)2 .صي ندخال إن مرة مل آي فرف حسح مو أإلعدادات، اين بلتنقلل :)سار يهمس 

 Right Arrow)3 .إلعدادات اين بلتنقلل :)مين يهمس 
 Enter)4 .لشاشة الى علمعروض اإلعداد افظ حو أختيار الستخدمي :)دخالإ 

 Cancel)5 .إلعدادات ان ملخروج او ألقائمة ان ملخروج لو ألمهمة افيقا إلستخدمي :)لغاءإ 
 Start Color)6 .األلوان باآس فو أسح مو أسخ نملية عبدء لستخدمي :)لوان أدءب 
 Start Black)7 .األسود واألبيض باآس فو أسح مو أسخ نملية عبدء لستخدمي :)سود أدءب 

 Keypad)8 .لنص او ألقيم او أألسماء او أألرقام ادخالإل :)لمفاتيح اوحةل 
 Redial/Pause)(رطة شدراج إو أفاآس بالتصال اعادة إبدءل :)ؤقت موقفت/تصال اعادةإ - (

 .اتف هقم ردخالد إنع
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 ٢ فصل
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 لزرا لغرضا

 Speed Dial)10 .لمبرمجة السريع االتصال ارقام أدخاالت إلى إلوصولل :)ألرقام للسريع الطلبا 
 Setup)11 .الصيانة ولفاآس اإعدادات ولتقارير للقائمة اظام نلى إللوصول :)عدادإ 

 Fax)12 .لفاآس اظيفة وختيارال :)اآسف 
 Scan)13 .لمسح اظيفة وختيارال :)سحم 
 Copy)14 .لنسخ اظيفة وختيارال :)سخن 

 Photo Fit to Page)15 .املة آرقة وحجم بصبح تكي لورة ص:)تكبيرل لصفحة امجحب  

  مع جهاز آمبيوترhp officejetبعة استخدام طا
 إلعداد انشرة لفقًا ولكمبيوتر اجهاز بHP Officejet لطابعة ارنامج بتثبيت بمت قد قنت آذاإ
 HP Director استخدام بHP Officejet ابعة طي فلموجودة السمات اميع جلى إلوصول امكنكي
 ).HP ديرم(

 

 لصورل  hp دير مستعراضا
 .لمكتب اطح سختصار االل خنم) HP ديرم (HP Director لى إلوصول امكني
 :windows مستخدميل
 :ليي مام احدًاو فعلا ١

 .لمكتب اطح سلىع )hp ديرم (hp director مز رلى عزدوجًا مقرًا ننقرا −
) لبرامجا (Programs لى إِشرأ). دءب (Start نقر اWindows هام مريط شيف −

 م ثHewlett-Packard  لى إشرأ). لبرامج اميعج (All Programs  (XP) وأ
 hp photo & imaging اختر وhp officejet 4100 series لىإ

director) ديرم hp لصورل.( 
 .لمثبتةا HP جهزة أائمة قعرض لنقرا) لجهاز اختيارا (Select Device ربع ميف ٢
 .series hp officejet 4100خترا ٣

 .لمحدد الجهاز لسبةلمنا األزرار اوى سعرض يال) لمديرا (Director رز

 

 

 للصور  hpمدير 
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  البداية السريعة

 ٥  الدليل المرجعي

 
لخاصيةا لغرضا

 Select Device)ن مستخدامه اريد تلذي المنتج اختيار اللخاصية اذه هستخدما :)لجهاز اختيارا 
 .لمثبتة انتجاتم HP ائمةق

1 

 Settings)جهاز للمختلفة اإلعدادات اريغي تو أعرض للخاصية اذه هستخدما :)اداتإلعدا HP ثلم 
 .لنسخ او ألمسح او ألطباعةا

2 

 Status)3 .قط فاحد وي فلكل اجهزة ألالنسبة بلحالة اافذة نعرضت :)لحالةا 
 Send a Fax)عدادات إلى إالوصول واآس فرسال إللخاصية اذه هستخدمت :)اآس فرسالإ 

 .لفاآسا
4 

 Scan Picture)ي فعرضها وورة صمسح للخاصية اذه هستخدمت :)ورة صسحم HP Photo & 
Imaging Gallery) رآزم HP  لصورل.( 

5 

 Scan Document)حرير ترنامج بي فعرضه وص نمسح للخاصية اذه هستخدمت :)ستند مسحم 
 .لمحددة الجهة اي فلنصوصا

6 

 Make Copies)لنسخ املع(: وارح ندوق صعرضت Copy) وع نختيار امكنك ييثح) سخن 
 .سخة نمل عد بيمكنك ، والحجم واللون ولنسخ اعدد ولورقا

7 

 View & Print)طباعة ورضع(: عرضت HP Photo & Imaging Gallery) عرضم HP 
 HP بعاتط (HP Photo Prints ستخدام او  ألصور، اتحرير ورض عمكنك ييث، ح)لصورل
لى عورة صنزيل تو أإللكتروني، االبريد بورة صرسال إو  أور، صلبوم أةطباع ومل عو،  أ)لصورل
 .خر آطبيق تلى إورة صسخ نو أإلنترنت،ا

8 

 Help)عليماتت(: لى إصولول الى عساعدت HP Photo & Imaging Help)  عليماتت HP  لصورل (
 .لمشكالت ال حمعلومات ولمنتج، ان عجولة ولبرنامج، ان ععليمات تقدم تلتيا

9 

).لمديرا (Director يارات خن ميار خل آشرح تألدوات، اول حصائح نلى إلوصول للسهم اذا هنقرا 10 
 

 :macintosh مستخدميل
 :ليي مام احدًاو فعلا  ◄

 HP Photo and Imaging مز رلى عزدوجًا مقرًا ننقر، اOS 9 نظام لالنسبةب −
Director )ديرم HP  لمكتب اطح سلىع )لصورل. 

 HP Photo and Imaging مز رلى عزدوجًا مقرًا ننقر، اOS X نظام لالنسبةب −
Director )ديرم HP  لمنصة الىع )لصورل. 

 HP Photo and Imaging Director الل خن ملمتوفرة السمات اعض بوضح يلتالي الشكلا
 اصية خن عوجز مرح شلى علحصول للمفتاح ااجعر .Macintosh ـل) لصورل  HP ديرم(
 . حددةم
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 macintosh OS Xللصور لـ   hpمدير 

 

 
 لسمةا لغرضا

 Select Device)ن مستخدامه اريد تلذي المنتج اختيار اللخاصية اذه هستخدما :)لجهاز اختيارا 
 .مثبتة النتجاتم HP ائمةق

1 

 Settings)جهاز للمختلفة اإلعدادات اغيير تو أعرض للخاصية اذه هستخدما :)إلعداداتا HP ثلم 
 .لنسخ او ألمسح او ألطباعةا

2 

 Scan Picture)ي فعرضها وورة صمسح للخاصية اذه هستخدما :)ورة صسحم HP Photo and 
Imaging Gallery) عرضم HP  لصورل.( 

3 

 Scan Document)تحرير لرنامج بي فعرضه وص نمسح للخاصية اذه هخدمستت :)ستند مسحم 
 .لنصوصا

4 

 Make Copies)لنسخ املع(: وار حندوق صعرضت Copy) وع نختيار امكنك ييثح) سخن 
 .سخة نملء عد بيمكنك ، والحجم واللون ولنسخ اعدد ولورقا

5 

 Send fax)6 .اآس فرسال إللخاصية اذه هستخدمت :)اآس فرسالإ 
 Maintain Printer)رنامج بلى إلوصول لستخدمت :)لطابعة ايانةص HP Inkjet Utilityيث، ح 

 و أختبار افحة صباعة طو ألطباعة، اراطيش خحص فو ألطباعة، اراطيش خمحاذاة ويفظن تمكنكي
 .لمنتج اعم دول حعلومات ملى إلوصول او أابعتك، طسجيل تو أينة، عفحةص

7 

View and Print )طباعة ورضع(: ضعرت HP Photo and Imaging Gallery) عرضم 
HP  لصور اتحرير ورض عمكنك ييث، ح)صورلل. 

8 
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  تحميل المستندات األصلية وتحميل الورق

 
 مكنكي .لمستندات لآللي الملقم الى عحميلها تم تلتي األصلية المستندات ان مسخ نمل عمكنكي
 معو .لشفافيات اأفالم واألحجام واألوزان ولورق ان مختلفة منواع ألى عتنسخ وطبع تن أيضًاأ
 يس لأنه ولصحيحة االطريقة بحميله تن مآدتتأ ولمناسب الورق اختار تن ألمهم ان مإنه فلكذ
 .الفًات

 

 تحميل المستندات األصلية
 .لمستندات لآللي الملقم اي فوضعه بصلي أستند مي أسح مو أسخ نمكنكي
 ندات ١

  .لمستندات لآللي الملقم الى عوصة ب٥ ي ف٣٫٥ ن مقل أورًا صضع تال:مالحظة

 

 

 .ألوراق اافات حند عتوقفان يتى حلداخل لاأليسر وأليمن الورق اليلي دإمالة بمق ٢

 

 تحميل الورق
 ن معينة منواع أتحميل لاصة خعتبارات اناكه .لورق اتحميل لألساسية الطريقة الي ييماف
 صائحن "نظر الطريقة اذه هةعراج معدب .المظاريف والبطاقات ولشفافيات افيلم ولورقا
 ٦ × ٤ لصور ارق وتحميل، و١١ فحة صلورق اينية صي فألخرى الورق انواع أتحميلل
 .١٠ فحة صلبطاقات اتحميل، و٩ فحة صألظرف اتحميل، و٩ فحة صوصةب
 و أنواع أتغيير بيها فقوم ترة مل آي فلورق اعدادات إضبط النتائج افضل ألى علحصولل
 .١٢ فحة صلورق اوعن عداد إنظر المعلومات اند ممزيل .لورق احجامأ
 لورق اينية صحميلت
 .لورق اينية صطالة إداة أمد ولورق، اينية صخفض بمق ١
 .خره آتى حليسار الى علورق ارض عليل دإمالة بمق ٢
 

 

٣

لملقم اآللي للمستندات ا
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 ن ملتأآد للورق افحص تم ثلورق اافات حمساواة لستٍو مطح سلى علورق ازمة رفتحا ٣

 :آلتيا
 .لمطوية او ألمتجعدة االحافات والتجعدات والتراب واتلتشقق ان ماٍل خه أنن مأآدت −
 ستخدم تنت آذا إال إالنوع ولحجم افس نن ملرزمة اي فلورق اميع جن أن مأآدت −

 .ور صرقو
 ني ثتجنبل .توقف يتى حسفل أللطباعة اجه وعل جع ملورق اينية صي فلورق اعض ٤

 ليه عرق وستخدم تنت آاذإ .شدة بفعه دو أدًايع بلورق ادفع ت النك أن مأآد تلورقا
 .وًال ألصفحة ان ملعلوي الجزء اع ضلشرآة انوانع
 زمة رن أن مأآدت .لالزم ان مقل أو ألالزم ان مآثر أرقًا وستخدم ت التى ححترسا
 رض عليل دمة قلى عزيد ي الرتفاعها اأن وألوراق ان ملعديد الى عحتوي تلورقا
 .لورقا

 
 زمة رن أن مأآدت .لورق اافة حند عتوقف يتى حلداخل للورق ارض عليل دإمالة بمق ٥

 .لورق ارض عليل دفتاح محت تمثبتة ولورق اينية صي فستوية ملورقا

 
 .لخروج اينية صنزعا ٦

 

 



 ميل الورقتحميل المستندات األصلية وتح

٩  الدليل المرجعي

 

 

 

 تحميل األظرف
 .HP Officejet ابعة طع مألظرف اطباعة لرنامجك بي فلموجودة الطباعة ااصية خستخدما
 مكنكي .وافذ نو أشابك مها بلتي األظرف او أتوءات، نها بلتي او ألالمعة األظرف استخدم تال
 .ظرف أدة عو أاحد وظرف برقلو اينية صحميلت
 .لورق اينية صن ملورق ال آنزع بمق ١
 الجانبو (لليسار وعلى أللظرف اطاء غعل جع ملصينية اي فلظرف اإمالة بمق ٢

 .توقف يتىح) سفل أللطباعة للمخصصا

 
 .توقف يتى حلظرف الى علورق ارض عليل دضبطا ٣

  .لظرف اثني ت التى ححترسا
 دم عراعىي (لصينية ااخل دألظرف اخول دن مأآد تظرف أدة عتحميل بقوم تنت آذاإ
 ).لالزم ان مآثر ألصينية احميلت
 ن عفاصيل تلى علحصول للكلمات اعالجة مرنامج بي فلتعليمات الفات ملى عطلعا
  .ألظرف الى عتهعطبا لص ننسيق تيفيةآ
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  بوصة٦ × ٤يل ورق الصور قم تحم

 .HP Officejet ابعة طي فوصة ب٦ ي ف٤ لصور ارق وحميل تريقة طلي ييماف
 تى حلصينية اي فلصور ارق وصة رإمالة بم قم ثلورق اينية صن ملورق ال آخرجأ ١

 .توقفت
 .سفل ألتجهًا ملطباعة اانب جن أن مأآدت
 كون تحيث بلصور ارقو تحميل بم ققوب ثه بدمهخست تلذي الصور ارق وان آذاإ
 .نك ملقريبة الجهة اي فلثقوبا

 
 .توقف يتى حلصور ارق وصة رلى علورق ارض عليل دضبطا ٢

 ).لالزم ان مآثر أحّملها تال (لصينية ااخل ددخل يلصور ارق ون أن مأآدت
 قرلو اوع نبطض نظرا .لطباعة ابل قلورق احجم ووع نبط ضن مأآدت :مالحظة

 .١٢ فحة صلورق اجم حضبطو ١٢ فحةص

 

 تحميل البطاقات
 .لبطاقات ارق وحميل تريقة طلي ييماف
 تى حلصينية اي فلبطاقات ان مزمة رمل أم ثلورق، اينية صن ملورق ال آخرجأ ١

 .توقفت
 .سفل ألتجهًا ملطباعة اانب جن أن مأآدت

 

 

   



 ميل الورقتحميل المستندات األصلية وتح

١١  الدليل المرجعي

 

 
  .توقف يتى حلبطاقات الى علورق ارض عليل دضبطا ٢

  ).لالزم ان مآثر أحّملها تال( لصينية ااخل ددخل تلبطاقات ان أن مأآدت

 

 نصائح حول تحمل أنواع الورق األخرى في صينية الورق
 لى علحصولل .لشفافيات اأفالم ولورق اعنوا أعض بحميل تن عرشادات إقدم يلتالي الجدولا
 .لورق احجام أو أنواع أتغيير بيها فقوم ترة مل آي فلورق اعدادات إضبط النتائج افضلأ
 .١٢ فحة صلورق اوع نعدادإ نظر المعلومات ان ممزيدل

 ،HP Photo Paper ورق وHP Photo Paper رق واستخدام بنصح ن النناإ :مالحظة
Glossy، ابعةط ع ملطباعة، ل٦ × ٤ HP Officejet. رق وستخدم الصور اطباعةل 

HP Everyday Photo Paper. لصور اباعة طن متكاحتياج افضل ألى علحصولل 
 .HP Premium Plus Photo Paper رق وستخدما

 

 

 
 رقو صائحن

• HP Premium Inkjet Paper: ريغ ورقلا هجو ىلع رماديلا سهملا انكم دحد 
 .علىأل جهًاتم سهملا لعجع م ورقلا خلدأم ث طباعة،لل مخصصلا

• HP Premium و أ Premium Plus Photo Paper: لماعلا وجهلا لحميت بيج 
 ىتح صليألا تغليفلاي ف فلةقم صورلا راقوأ علجا تجعدلا نعمل( .سفلأل) طباعةلا(
 ورقلان م راقوأ سةمخن ع لقي الا م ميلحت ئمًااد بيج ).ستخدامهاال هزًااج بحصت
 .عاديلا ورقلا لىعأ صورلا قرو عضوم ث ًال،وأ ورقلا نيةيصي ف عاديلا

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

• HP Inkjet T-shirt Transfer Iron-On: لبق امًامت تويًاسم طباعةلا قرو علاج 
 فلةقم طباعةلا راقوأ علجا دجعتلا نعمل( .مجعدةلا وراقألا مِّلحت ال تخدامه؛سا
ي ف حدةاو قةرو غذيةتبقم  ).ستخدامهاال هزًااج بحصت ىتح صليألا تغليفلاي ف
 جهًاتم زرقألا شريطلا (سفلأل جهًاتم مطبوعلا ريغ وجهلا لعجع م ة،رمل آ
 ).علىأل

• HP Matte Greeting Cards و أHP Glossy Greeting Cards و أHP Felt 
Textured Greeting Cards:  قرون م يرةغص مةزرضع HP تهنئةلل طاقاتب ل

  .سفلأل طباعةلا هجو لعجع م وقفتت ىتح ورقلا نيةيصي ف

 HP راقأو
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 رقو صائحن

 ةصصمخلا  A4 مجحو أ letter خطابلا مجحن م اقاتطب قرو ئمًااد 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 •
ع م ورق،لا نيةيصي ف عاديلا ورقلا لىعأ بطاقاتلا راقوأن م مةزرضع  •

  .ةرمل آ حدةاو قةرو عدلمب طاقاتبلا عضتال  .سفل ألةطباعلا هجو لعج

 الصقةلا بطاقاتال
)طقف طباعةلاع م ملعت(

 سفلأل طباعةلا هجو لعجع م hagaki اقاتطبو أ بريديةلا بطاقاتلا مةزر خلأد
ن م يمنىلا جهةلا ىلع بريديةلا بطاقاتلا فُص .وقفتت ىتح ورقلا نيةيصي ف
بطاقات،لان م يسرىلا هةجلا ىلع علىأل قلورا ضرع يللد ملأو ورق،لا نيةيص
 .وقفتي ىتح

 ملعت (بريديةلا بطاقاتال
 )طقف طباعةلاع م

 .وقفتي ىتح ورقلا نيةيصي ف سفلأل طباعةلا هجو لعجع م صورلا قرو خلأد
 مقو ورق،لا نيةيصن م يمنألا جانبلا ىلع صورلا رقول طويلةلا حافةلاضع 
 يللد مالةإبم قم ث صور،لا رقول طويلةلافة حالا ىلع ورقلا ضرع يللد الةمبإ
م ق وبقثه ب تخدمهست ذيلا صورلا قرو ناآ اإذ .وقفتي ىتح ورقلا لوط
 .كنم قريبةلا جهةلاي ف ثقوبلا ونكت يثحب صورلا قرو حميلتب

 ٦×  ٤ صورلا قور
ع م ملعي (صةوب
 )طقف طباعةلا

 

 ضبط نوع الورق
 قروو أ  شفافياتلا لميفو أ  صورلا قرو لثم ورقلان م تلفخم عون تخدامسا يدرت تنآ اإذ
 صينيةلاي ف ورقلا كلذ حميلتب ومقتن أ الإ يكلعا م  نشراتلا قروو أ مالبسلا ىلع كيلا
  .اعةبط دةوج ضلفأ مانضل ورقلا عون داداتعإ ييرغت كلذ دعب يكلع بيج .رئيسيةلا
 .تخدمهست ذيلا ورقلا عون بسح ورقلا عون عدادإب صحتن
 ازهجن م طباعةلل ورقلا عو نبطض يدرت تنآ اإذ .طقف نسخلا يارخب علقتي عدادإلا اهذ
 .لبرنامجاب) اعةبط (Print اروح دوقنصي ف خصائصلا بطضا بيوترمآ
 ).ورقلا عون (Paper Type هرظي ىتح) خسن (Copy غطاض ١
 .مناسبلا ورقلا عون هرظي ىتح   غطاض ٢
  .معروضلا ورقلا عون ترخام ث) خالإد (Enter غطاض ٣

 

 الورقضبط حجم 
 طريقةلا تخدماس  .A4و أ Legalو أ Letter جمحب قر ومتخداسا HP Officejet ابعةطل كنيم
 .نسخلا ياراتخل ورقلا مجح بطضل تاليةلا
 ).نسخلا قرو مجح (Copy Paper Size هرظي ىتح) خسن (Copyر ز غطاض ١
  .مناسبلا ورقلا مجح هرظي ىتح   غطاض ٢
 .معروضلا ورقلا مجح ترخام ث) خالإد (Enter غطاض ٣

 أثرتت .كررتم كلشب ورقلا وجرخ نيةيصن م ورقلا زالةإبم ق ورقلا حشارنا جنبلت
ن م زيدلم .تخدمهاست تيلا حبرلا ميةآو ورقلا وعنب ورقلا وجرخ نيةيص ةعس
 .٤٣ حةفص فنيةلا معلوماتلا ظرنا خروجلا نيةيص ةعسن ع معلوماتلا

 

 

  



 

  ١٣

 استخدام خصائص النسخ

 
 :لي يما بلقيام الى عساعدك تلنسخ اصائصخ
 .أسود وأبيض ولونة ملجودة االية عسخ نملع •
 وأ% ٢٠٠ لىإ% ٢٥ ن متراوح تنسبة بعملها بقوم تلتي النسخ اجم حكبير تو أصغيرت •

 .لنسخة لألصلي الحجم انم) لطراز اسبح% (٢٠٠ لىإ% ٥٠
 .عملها بقوم تلتي النسخ اودة جحدد ولنسخ ادد عراخت واآنة دو أاتحة فلنسخة اجعلا •
 رق واستخدام بلصور، ان ملجودة االية عسخ نعمل للخاصة النسخ اصائص خستخدما •

  .فاف شرق وعمل لو ألصور، لاصخ

 

 عمل نسخ
 ابعة طرنامج باستخدام بو أHP Officejet طابعة لألمامية اللوحة ااستخدام بسخ نمل عمكنكي

HP Officejet ن مي أاستخدام بتوفرة ملنسخ اصائص خن ملعديدا .لكمبيوتر اهازج 
 .لخاصة النسخ اصائص خلى إلوصول اك لوفر يلبرنامج ان أجد تد قلك ذمعو .ريقتينطلا
 نتهاء ان مقيقتين دعد ببطها ضعاد يألمامية اللوحة الى عختارها تلتي النسخ اعدادات إميعج
 و هما آفتراضية، اإعدادات آإلعدادات احفظ بمت قاذ إال إلنسخ، ان مHP Officejet ابعةط
 .١٥ فحة صلنسخ اهام مجميع لإلعدادات اغيير تيف وضحم

 

 عمل نسخة
 . لمناسب االورق بلورق اينية صحميلت ١
 .ألصلي المستند احميلت ٢
 ).سخن (Copy ر زضغطا ٣
 .لمطلوبة النسخ ادد عدخال إل و أ ضغط او ألمفاتيح اوحة لستخدما ٤
 ). نلوا أدءب (Start Color وأ) سود أدءب ( Start Black ضغطا ٥

 دءب (Start Black ضغط امث) سخن (Copy ر زضغط ااحدة وسخة نعملل !مالحظة
 ).لوان أدءب (Start Color وأ) سودأ

 جبي .HP Officejet هاز جي فثبتة مأللوان الطباعة ارطوشة خن أن مأآدت:مالحظة
 .سخة نمل عند علطباعة ارطوشتي خرآيبت

 

 زيادة سرعة أو جودة النسخ
 .لنسخ اجودة ورعة سلى عؤثر تيارات خالث ثك لوفر تHP Officejet ابعةط
)  ألفضلا( Best يارخ .لورق انواع أجميع لودة جعلى أوفري) ألفضلا (Best يارخ •

 .ألخرى الجودة اعدادات إن مبطأ أسرعة بنسخي
 عظم مي فه بنصح ُيلذي اإلعداد اهو ولجودة االية عسخة ننتجي)  اديع (Normal يارخ •

 .)فضلأ (Best يار خن مآبر أسرعة بسخين) اديع (Normal يارخ .سخنل ااالتح
 ي فقاربًا مكون يلنصا ).اديع (Normal عداد إن مآبر أسرعة بنسخي) سرعأ (Fast يارخ •

 Fast يار خستخداما .ودة جقل أكون تد قلصور الكن و،)اديع (Normal عداد إلودتهج
 .لحبر ان مقل أمية آستخدم ينه أللطباعة اطيشار خستبدال ارات مدد عن ميضًا أقللي) ريعس(

 

٤
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 .ألصلي المستند احميلت ١
 ).لنسخ اودةج (Copy Quality ظهر تتىح) سخن (Copy ضغطا ٢
 .ختيارهال) دخالإ (Enter ضغط ام ثلمطلوب، الحجم اظهر يتى ح ضغطا ٣
 ). لوان أدءب (Start Color وأ) سود أدءب ( Start Black ضغطا ٤

 

 ضبط عدد النسخ
 .ألمامية اللوحة ااستخدام بلنسخ ادد عبط ضمكنكي
 ).سخن (Copy ر زضغطا ١
 .لمطلوبة النسخ ادد عدخال إل و أ ضغط او ألمفاتيح اوحة لستخدما ٢
 ).دخالإ (Enter ضغطا ٣
 ). لوان أدءب (Start Color وأ) سود أدءب ( Start Black ضغطا ٤

 ١٠ لى إلوصول اند عإنه فأليمن، السهم ار زلى عغطضل اي فالستمرار اندع !مالحظة
 .لنسخ ان مآبر أدد على علضبط اسهل يكي لمسة خن ممضاعفات بلنسخ ادد عتغيري

 

 تصغير  أو تكبير نسخة
 ).كبيرت/يرصغت (Reduce/Enlarge استخدام بصلي أستند من مسخة نكبير تو أصغير تمكنكي
 نظرا) لصفحة احجمب (Fit to Page ثل مضافية اإللنسخ ايارات خن علمعلومات ان ممزيدل
 .١٥ فحة صلخاصة النسخ اهام مجراءإ
 ).كبيرت/صغيرت (Reduce/Enlarge ظهر تتىح) سخن (Copy ضغطا ١
 Enter ضغط ام، ث)كبيرت/صغيرت (Reduce/Enlarge اري خظهر يتى ح ضغطا ٢

 .ختيارهال) دخالإ(
 Set يار خظهر يوففس%) ١٠٠ خصصم (Custom 100% خترت اذاإ ٣

Custom Size) ئوية مسبة نآتب او أألسهم افاتيح مستخدما ).خصص مجم حبطض 
 .لمفاتيح اوحة للىع

 .لمطلوبة المئوية النسبة ارض عندع) دخالإ (Enter ضغطا ٤
 ). لوان أدءب (Start Color وأ) سود أدءب ( Start Black ضغطا ٥

 

 عمل نسخ فاتحة أو داآنة
 .عملها بقوم تلتي النسخ لالداآن ولفاتح استوى مضبطل) اآند/ اتحف (Lighter/Darker ر زستخداما
 ).اآند/اتحف (Lighter/Darker يار خظهر يتىح) سخن (Copy ضغطا ١

 لى عقياس ملى عوائر دكل شلىع) اآند/اتحف (Lighter/Darker يم قدى مظهري
 .ألمامية اللوحة ااشةش

  .اآنة دلنسخة اجعل ل و أاتحة فلنسخة اجعل ل ضغطا ٢
 .ضغطه تلذي الزر اسب حليمين، او أيسارل اهة جلدائرة اتحركت

 .لمعروض الضبط اختيارال) دخالإ (Enter ضغطا ٣
 ). لوان أدءب (Start Color وأ) سود أدءب ( Start Black ضغطا ٤

 

 زيادة وضوح النص وألوان الصور
) ورةص (Photo ستخدام او أادة، حودسأل النص اافات حجعلل) صن (Text ستخدام امكنكي
 حتوي يألصلي المستند اان آذاإ) ختلطم (Mixed و أورك، صي فلفاتحة الوانأل اتحسينل
 .لمحسنات اميع جطفاءإل) ئ شال (None ختيار ايضًا أمكنكي .نص وورة صلىع

 



 خدام خصائص النسخاست

١٥   الدليل المرجعي

 
) لنص احسينت(  Text طفاء إمكنكي .الفتراضي الخيار اوه) لنص احسينت(  Textيارخ
 :آلتي ادوث حندع) شيءال (None وأ) ختلطم (Mixed وأ) ورةص (Photo اختيارب
 .سخك ني فلنص ابعض بحيط تأللوان ان متفرقة مقطن •
 ).لسة سيرغ (قع بها ببدو تالسوداء ولكبيرة األحرفا •
 .وداء سجزاء ألى عحتوي تلملونة الرقيقة الخطوط او أألشياءا •
 .توسطة ملى إاتحة فمادية رناطق مي فظهر تفقية أيضاء بو أيةببي حشرطةأ •
 ).لمحسناتا (Enhancements ظهر تتىح) سخن (Copy ضغطا ١
 وأ) ورةص (Photo و أ)صن(Text  (لمطلوب المحسن اظهر يتى ح ضغطا ٢

Mixed) ختلطم (وأ None) شيءال.(( 
 .لضبط اختيارال) دخالإ (Enter ضغطا ٣
 ). لوان أدءب (Start Color وأ) سود أدءب ( Start Black ضغطا ٤

 

 تغيير اإلعدادات لجميع مهام النسخ
 غييرات تلك ذشملي .الفتراضي الضبط اجعلها بالبًا غستخدمها تلتي الطباعة اعدادات إحفظا
، )لورق اجمح (Paper Sizeو) لورق اوعن (Paper Type ثل ملنسخ ايارات خيف
 ددع (Number of Copies ثل مألمامية اوحةلل الى علموجودة األخرى النسخ اإعداداتو
 ).لنسخ اودةج (Copy Qualityو) لنسخا
 .لنسخ ايارات خلى عطلوبة مغييرات تي أعمل بمق ١
 ).ديدة جفتراضية اعدادات إبطض (Set New Defaults يار خظهر يتىح) سخن (Copy ضغطا ٢
 ).عمن (Yes ظهر تتى حضغط ا ٣
 .اضيةرفت اخيارات آلخيارات اضبطل) دخالإ (Enter ضغطا ٤

 .عداداتك إفظ حتمي

 

 إنجاز مهام النسخ الخاصة
 و أورة صنسخ بيضًا أقوم تن أHP Officejet طابعة لمكن يلعادي النسخ اعم دلى إاإلضافةب
  .لصفحة اجم حع متناسب يكي للنسخة اجم حغييرت

 ةنسخ صور
 .لصورة اتحسين ولصحيح الورق اوع نيارات خحديد تجب يورة صسخ نندع
 لمستندات لآللي الملقم اي فألصلية اتنداتسلم احميلت ١

 .ألصلية المستندات احميل تنظر المعلومات ان ممزيدل
  .لرئيسية الورق اينية صي فحميله تجب يور صرق وستخدم تنت آذاإ ٢
 ).لورق اوعن (Paper Type ظهر يتىح) سخن (Copy ضغطا ٣
 Enter ضغط ام ث)ورةصPremium Photo)   Premium ظهر تتى ح ضغطا ٤

 .ختيارها ال)دخالإ(
 ).لمحسناتا (Enhancements ظهر تتىح) سخن (Copy ضغطا ٥
 .ختيارهاال) دخالإ (Enter ضغط امث) ورةص (Photo ظهر تتى ح ضغطا ٦
 ). لوان أدءب (Start Color و أ)سودأ دءب ( Start Black ضغطا ٧

 Photo Fit to Page ر زستخدم الكاملة الصفحة احجم بليًا آورة صتكبيرل !مالحظة
 ).لصفحة احجم بورةص(
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 .المنطقة/تختلف األحجام حسب البلد*

Letter 
Legal 

A4 

) Noال  ( 
) Yesنعم  ( 

) Textنص  ( 
) Photoصورة  ( 

) Mixedمختلط  ( 
) Noneال شئ  ( 

 
 عمل نسخة بحجم الصفحة

 و أليًا آلصورة اكبير تريد تندماع) لصفحة احجم بورةص (Photo Fit to Page يار خستخدما
 كي لغيرة صورة صكبير تمكنكي .A4 و أLetter لورق اجم حناسب يكي لألصلي المستند اصغيرت
 ورةص (Photo Fit to Page يار خستخداما .دناه أبين مو هما آلكامل، االحجم بفحة صناسبت
 .لهوامش اول حلصور او ألنص للمطلوب اير غلقص ان مضًاي أمنع يدق)  لصفحة احجمب

 

 

  

 

 .لمستندات لآللي الملقم اي فصلي أستند محميلت ١
 .٧ فحة صألصلية المستندات احميلت ىل عطلع المعلومات ان ممزيدل

 ).لصفحة احجم بورةص (Photo Fit to Page ر زضغطا ٢

 لموجودةا)  سحم (Scan وأ) سخن (Copy وأ) اآسف (Fax زرار أضغط تال:مالحظة
 ).لصفحة احجم بورةص (Photo Fit to Page ر زغط ضند عألمامية اللوحة الىع

 .ختياره ال)دخالإ (Enter ضغط ام ثلمناسب، الورق اوع نظهر يتى ح ضغطا ٣
 ). لوان أدءب (Start Color و أ)سودأ دءب ( Start Black ضغطا ٤

 

 لنسخ ااراتخي

    ).سخن (Copy غط ضند علمتاحة الخيارات ابين يلتالي الشكلا

 .صورة متكررة) نسخ (Copyلتصفح خيارات النسخ اضغط 
 للتحرك إلى الضبط الذي تريده داخل أحد  و اضغط 

 .خيارات النسخ
 .الختيار الضبط المعروض) إدخال (Enterاضغط 

Copy Quality
 )  جودة النسخ(

Paper Type 
 ) نوع الورق(

Reduce/Enlarge 
 )تكبير/ تصغير(

Lighter/Darker 
 )أغمق/ أفتح(

Copy Paper Size*
 ) * نسح حجم الورق(

Set New Defaults
)ضبط االفتراضات الجديدة(

Enhancements 
 )التحسينات(

 بحجم الصفحة مستند أصلي

) Normalعادي  ( 
) Fastسريع  ( 
) Bestاألفضل  ( 

Plain Paper 
 )  ورق عادي(

Photo Paper 
 )  ورق صور(

Transparency 
 )  ورق شفاف(

 Actual Size 
 )  الحجم الفعلي(

Custom 100% 
 ) %١٠٠ مخصص (

Full Page 91% 
 ) %٩١ صفحة آاملة (

Legal > Ltr 72% 
)%٧٢رسالة > قانوني (
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 استخدام خصائص المسح

 
 سح ممكنكي .لكمبيوتر اجهاز للكترونية إيغة صلى إالنص ولصور احويل تملية عو هلمسحا
 .لنصية االمستندات ولصورا
 لبه جمكنك يإنه فترونيةكل إيغة صي فكون يلممسوح النص او ألممسوحة الصورة ان ألظرًان
 ن أمكنكي .حتياجاتك اناسب يكي ليلهتعد ولرسومات ارنامج بو ألكلمات اعالجة مرنامج بلىإ
 :آلتي افعلت
 إنشاء وألقارب، الى إإللكتروني االبريد بإرسالها وألنواع اميع جن ملصور اسحم •

 .تكاقصاص وصورك للكتروني إلبوم أنشاء إو أنزلك مو أمكتبك للصور ان مخزونم
 وفر يما مع،شرو مي فاقتباسه ولكلمات اعالجة مرنامج بلى إجلبه وقال من ملنص اسحم •

 .لنص ادخال إعادة إي فستخدمه تلذي الوقت اليكع

 لكمبيوتر اجهاز بHP Officejet ابعة طوصيل تجب يلمسح اصائص خستخدامال !مالحظة
 يعمل وثبتًا مHP Officejet ابعة طرنامج بكون ين أيضًا أجبي .لتشغيل اضع وي فجعلهاو
 ع معمل يHP Officejet هازج شغيل 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

 يزًا حتطلبي) على أو ألبوصة اي فقطة ن٦٠٠ (الية عضوح ودرجة بلمسحا : مالحظة
 توقف يقد فلصلب القرص اىل عاٍف آيز حناك هكن يم لذاإ .لصلب القرص الى عبيرًاآ
 .لجهازا

 

 صلي أستند مسحم
 .لكمبيوتر اجهاز بOfficejet رنامج بن مو أHP Officejet هاز جن ملمسح ادء بمكنكي
 نظر اHP Officejet هاز جرنامج من بورك صو أستنداتك مسح من علمعلومات ان ممزيدل

scan pictures and documentsي ف HP Photo & Imaging Help. 
 HP Officejet هاز جن مصلي أستند ممسحل
 .لمستندات لآللي الملقم اي فألصلية المستندات اتحميل بمق ١

 .٧ فحة صألصلية المستندات احميلت لى عطلع المعلومات ان ممزيدل
 ).سحم (Scan ضغطا ٢
 Scan ر زضغط بو ، أ و أ ضغط بحددة مهةج) لى إسحم (Scan toر ختا ٣

 .تكررة مصورةب) سحم(
 يأ ).لصورل HP عرضم (HP Photo & Imaging Gallery ي هالفتراضية الجهةا
 Scan ةائم قي فيضًا أظهر تHP Officejet هاز جدعمها يلكمبيوتر اهاز جلى عطبيقاتت

to) لى إسحم.(  
 ). لوان أدءب (Start Color و أ)سودأ دءب ( Start Black ضغطا ٤

 .لمحددة الجهة الى إلصورة اإرسال وألصلي المستند اسح متمي
 HP عرضم (HP Photo & Imaging Gallery ستخدام ان علمعلومات ان ممزيدل
 how to use theي  ف)لصور ادارةإ( manage imagesنظر ا) لصورل

software )لبرنامج استخدام ايفيةآ(. 
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 لمسح ايقافإ

  .الموجود على اللوحة األمامية) إلغاء (Cancelيمكنك إيقاف المسح بضغط زر 
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 استخدام خصائص المسح

 
 :يمكنك HP Officejetاستخدام جهاز ب
 .رسال واستالم الفاآسات الورقيةإ •
 .رسال فاآسات إلى جهاز آمبيوترإ •
 .رسال واستالم الفاآسات الملونةإ •
 .HP Officejet صائص الفاآس متاحة فقط مع بعض أجهزةخ

 

 رسال فاآسإ
 : هذه الهيئات ما يليشملت .مكنك إرسال فاآس بالعديد من الهيئاتي
 ).باستخدام اللوحة األمامية أو الكمبيوتر(رسال فاآس ورقي إ •
 ).باستخدام الكمبيوتر(رسال فاآس ورقي مع صفحة تغطية تم إعدادها بالكمبيوتر إ •
 ).باستخدام الكمبيوتر (رسال ملف مع أو بدون صفحة تغطيةإ •
 ).باستخدام الكمبيوتر(حة واحدة رسال صفحة تغطية تم إعدادها بالكمبيوتر آفاآس من صفإ •

 اجع رلكمبيوتر اهاز جاستخدام باآس فرسال إن علمعلومات ان ممزيدل : مالحظة
HP Photo & Imaging Help) ليلد HP  لصورل.( 

 انت آذا إال إقريرًا  تHP Officejet ابعة ططبع ت الالفتراضي الضبط اسبح : مالحظة
 لى عصيرة قفترة لظهر تلةعام مل آعدب .لفاآس استقبال او أرسال إشأن بةلشك مناكه
 لى إحتاج تنت آذاإ .رساله إم تد قا مندًا بن ألى إشير تأآيد تسالة رألمامية اللوحة ااشةش
 ن ممزيد ل٢٢ فحة صلطباعة اقاريرت نظر انجاح برسالها إم تلفاآسات اأن بطبوع مأآيدت
 .لطباعة ايررقا تيارات خن علمعلوماتا

 الوقت ولتاريخ ابط ضنظرا .لك ذعلت فدق كن تم لذا إالوقت ولتاريخ اضبطا : مالحظة
 . ٢٧ فحة صيف

 

 hp officejetرسال فاآس من طابعة إ
 .في الملقم اآللي للمستندات حميل مستند أصليت  ١

 .٧صفحة  حميل المستندات األصليةتمزيد من المعلومات اطلع على ل
التصال ا( Speed Dial باستخدام لوحة المفاتيح، أو اضغط زر سدخل رقم الفاآأ  ٢

 . حتى يظهر إدخال االتصال السريع المطلوب)السريع
إعداد  (set up speed dialingمزيد من المعلومات عن االتصال السريع انظر ل

 ). للصور HPتعليمات  (HP Photo & Imaging Helpفي ) عاالتصال السري
 ).دء ألوانب (Start Colorأو  )سودأبدء  ( Start Blackضغط ا  ٣

 

 عدادات واستخدام االتصال السريع قبل إرسال فاآسغيير اإلت
 .حميل مستند أصلي في الملقم اآللي للمستنداتت  ١

 . ٧صفحة  صليةحميل المستندات األتمزيد من المعلومات اطلع على ل
االتصال ( Speed Dial باستخدام لوحة المفاتيح، أو اضغط زر سدخل رقم الفاآأ ٢

  .السريع المطلوب حتى يظهر إدخال االتصال )السريع
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إعداد  (set up speed dialingمزيد من المعلومات عن االتصال السريع انظر ل

 ). للصور HPتعليمات  (HP Photo & Imaging Helpفي ) االتصال السريع
 ).دخالإ (Enter ضغطا ٣
 .لفاآس ايارات خين بلتنقلل) اآسف (Fax ضغطا ٤
 .إلعداد ايارات خين بلتنقل  ل طغض ادادهع إغيير تريد تلذي الخيار الى إصل تندماع ٥
 .إلعداد اقبولل) دخالإ (Enter ضغط اغييره تريد تلذي الخيار الى إصل تندماع ٦
 ).لوان أدءب (Start Color وأ) سود أدءب ( Start Black ضغطا ٧

 

 لوان أاآس فرسالإ
 نت آذاإ .ىألخر األلوان الفاآس اجهزة أمن ولى إلملونة الفاآسات ااستالم ورسال إمكنكي
 هاز جديه للمستلم ان أHP Officejet هاز جحدد وألمامية اللوحة ان ماآس فإرسال بقومت
 ن ماآس فإرسال بقوم تنت آذاإ .األسود واألبيض بلفاآس ارسل يإنه فأسود وبيض أاآسف
 إنه فأسود وبيض أاآس فهاز جديه للمستلم ان أHP Officejet ازه جحدد وألمامية اللوحةا
 .األسود واألبيض بلفاآس ارسال إحاول تن أك منطلبي
 حميل تجبي .األلوان بلفاآسات ارسال إلألصلية المستندات اقط فستخدم تأن بنصح ننناإ
 اآس فرسال إمكنك ي النه أيث حلمستندات، لآللي التلقيم احدة وي فلملونة األصلية المستنداتا
 دة على إاأللوان باآس فسالرإل .الفاآس ولمسح اصائص خاستخدام بلذاآرة ان ملونم
 .ستخدمه تلذي البرنامج اوأ) لمديرا (Director ن ملفاآس اإرسال بم قستلمينم
 ألمامية اللوحة ان ملون ماآس فرسالإل
  .لمستندات لآللي الملقم اي فألصلية المستندات احميلت ١

 .٧ فحة صألصلية المستندات احميلت لى عطلع المعلومات ان ممزيدل
االتصال ( Speed Dial باستخدام لوحة المفاتيح، أو اضغط زر سدخل رقم الفاآأ ٢

 . حتى يظهر إدخال االتصال السريع المطلوب)السريع
 set up speedنظر  السريع االتصال ايود قنشاء إن علمعلومات ان ممزيدل

dialing )لسريع اتصالال اعدادإ(ي ف HP Photo & Imaging Help) عليماتت HP  
 ).لصورل

 ).لوان ألبدءا (Start Color ر زضغطا ٣

 

 حق القت وي فاآس فرسال إلوعد محديدت
 صبح تندماع (لوقت افس ني فحق القت وي فأبيض وسود أاآس فرسال إلوعد محديد تمكنكي
 .احد وستلم مختيار امكنك يألمامية اللوحة استخدمت اذاإ ).ثًال مشغولة مير غلهاتف اطوطخ
 .تصال احقيق تمجرد بليًا آلفاآس ارسال إتم يلمحدد الوقت احين يندماع
 .لمستندات لآللي الملقم اي فألصلية المستندات احميلت ١
االتصال ( Speed Dial باستخدام لوحة المفاتيح، أو اضغط زر سدخل رقم الفاآأ ٢

 .ال السريع المطلوب حتى يظهر إدخال االتص)السريع
 ).دخالإ (Enter ضغطا ٣
 .لفاآس ايارات خين بلتنقلل) اآسف (Fax ضغطا ٤
 ).اآس فرسال إريقةط (How to Fax ائمة قلى إصل تندما علتنقل ان عوقفت ٥
 .إلعداد ايارات خين بلتنقل ل  ضغطا ٦
 ).حق القت وي فاآس فرسالإ (Send Fax Later يار خلى إصل تندما عللتنق ان عوقفت  ٧
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 ).دخالإ (Enter ضغطا ٨
 .لرقمية المفاتيح اوحة لستخدمًا م)إلرسال اقتو( Send Time إلرسال اقت ودخلأ ٩
 ).ساًءم (PM ـ ل2 وأ) باحًاص (AM ـ ل1 ضغط الك ذنك مبلط يندماع ١٠
 .)ال( Noـ  ل2 و ، أ)عمن( Yesـ  ل1 ضغطا) آلن؟ اآسلفا اخزينت (?Store Fax Now هور ظندع ١١

 عدم و2 ختيار االة حيف .لمحدد الوقت اي فإرساله ولذاآرة الى إلمستند اسح متم ي1 ختيار االة حيف
 .إلرسال اقت وبل قألصلي المستند اتحميل بقوم تأن بذآرك تسالة رظهر تألصلية المستندات احميلت
 ).سود ألبدءا (Start Black ر زضغطا ١٢

 

 حق القت وي فرساله إحدد ماآس فلغاءإ
 .رساله إجري ياآس فو ألذاآرة اي فحفوظ ماآس في ألغاء إمكنكي
 .لمؤجل الفاآس الغاءإل) لغاءإ (Cancel ضغطا •

 

 اآس فستالما
 لم وlegal حجم باآسًا فسلمت تذاإ .ليًا آلمستلمة الفاآسات اطباعة لبطه ضم تHP Officejet هازج
 حيث بلفاآس اتصغير بقوم تلوحدة اإنه فحجم برق وستخدام الهيئًا مHP Officejet هاز جكني
 .٢٥ فحة صآللي التصغيرا لى عطلع المعلومات ان ممزيدل .حميله تم تلذي الورق احجم بصبحي
 HP Officejet هاز جه بلموصل الخط انفس بوصل ملمكالمات الى عآللي الردز لها جديك لان آذاإ
 .لفاآس استالم اي فHP Officejet هاز جبدأ ين أبل قلمطلوبة الرنات ادد عبط ضليك عجب يقدف
 .٥ و هاآس في أHP Officejet هاز جستقبل ين أبل قلرنات لالفتراضي العددا

 

 لرد ابل قلرنات ادد عبطض
 اندمع .لهاتف الى عليًا آHP Officejet هاز ججيب ين أبل قلمطلوبة الرنات ادد عيددح تمكنكي
 .ليًا آلك ذبط ضتمي) لفاآس اعداد إرشدم (Fax Setup Wizard تشغيل بقومت
 Rings to بط ضجب يلهاتف الى عجيب ين أHP Officejet هاز جن مريد ت النت آذاإ

Answer) لرد ابل قناتر (لىع No Answer) لرد ادمع.( 
 ).عدادإ (Setup ضغطا ١
 .خرى أرة م3 ضغط ام ث3 ضغطا ٢

 ختيار امث) لفاآس لألساسي اإلعدادا (Basic Fax Setup ائمة قارختي الى إلك ذؤديي
 ).لرد ابل قناتر (Rings to Answer يارخ

 ).دخالإ (Enter ضغط ام ثلرنات ادد عختيار الألسهم افاتيح مستخدما ٣

 

 ويًادي آساف تالماس
 ال ىتح HP Officejet ازهجن م ليةصأ تنداتسمي أ زالةإب صحكنن ويًادي آساف تالمسا لقب
 .خطألا ريقطب الجتهاعم متي
 ).ردلا مدع (No Answer ىلع طهبضم ت) ردلا لبق اتنر (Rings to Answer اريخن أن م ققتح
 هاتفلاط خ سفن ىلع موجودلا هاتفلا اعةمس تقطلا HP Officejet ازهج نري دماعن ١

 .HP Officejet ازهجه ب موصللا
 ءدب (Start Colorو أ) ودسأ ءدب (Start Black غطضا فاآسلا مةغن معست دماعن ٢

 جدوي ذيلا هاتفلاط خ سفن ىلع (حويلهتب تفاهن م فاآسلا لقىتت تنآ اذإو ، أ)وانلأ
 .تفكاه ىلع 3 2 1 غطضا) اهب اشرةبم صًالتم سيل كنهلو HP OfficeJet ازهجه ب

 .سماعةلاع ض نتهاءالا دبع ٣
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 تقاريرلا اعةطب

و أ سلهرت آساف لكل تقاريرلا أآيدتو خطألا اريرقت باعةطل HP Officejet بعةاط دادعإ كنكيم
  .يهالإ تاجحت دمانع ويًادي تقاريرلا بعطتن أ ضًايأ كنكيم .سلمهتت

 يًالآ تقاريرلا شاءإن
 .يًالآ لتأآيداو خطاءألا اريرقت بعطت يكل HP Officejet بعةاط يئةهت ىلع اعدكسي ضبطلا اهذ
 ).دادعإ (Setup غطاض ١
 .5 غطضام ث 1 غطاض ٢

 Automatic تيارخام ث) طباعةلا ريرقت (Print Report تيارخا ىلإ كلذ دييؤ
Reports Setup) يًالآ تقاريرلا دادعإ.( 

 :تاليةلا تقاريرلا واعنأ نيب تنقللل   غطاض ٣
 طاءخأن م عوني أ اكنه ونكي دمانع طبع ُي،)أطخل آ (Every Error ارخي −

 ).تراضيفا (فاآسلا
 .بثلاي ف أطخ اكنه ونكي دمانع بعط ي،)رسالإلاي ف أطخ( Send Error ارخي −
ي ف أطخ اكنه ونكي دمانع بعط ي،)ستالمالاي ف أطخ( Receive Error ارخي −

 .ستالمالا
 .آساف تالمساو أ سالرإ هايف متي ةرمل آ آدؤ ي،)آسافل آ( Every Fax ارخي −
 .آساف سالرإ هايف متي ةرمل آي ف بعطي )طقف سالرإ( Send Only ارخي −
 .يًالآ فاآسلا اريرقت بعطي ال ،)قافيإ( Off ارخي −

  ).خالدإ (Enter غطضا يدهرت ذيلا تقريرلا ىلإ لصت دماعن ٤

 

 ويًادي تقاريرلا شاءإن
-Speed اعةبط طقف كنكمي كمبيوترلا ازهجمن  .ويًادي اريرلتقا باعةطبك ل محسي عدادإلا ههذ

Dial List) سريعلا تصالالا ئمةاق (وFax Log) فاآسلا لجس.( 
 ماميةألا لوحةلان م اريرقت باعةلط
 .1 غطضام  ث،)دادعإ (Setup غطاض ١

 ).ريرقت اعةطب (Print Report ئمةقا تياراخ ىإل كذل دييؤ
 :تاليةلا تقاريرلا عنواأ نيب تنقللل   غطاض ٢

 .آساف املةعم رخأ اصيلفت بعط، ي)خيرةألا معاملةلا (Last Transaction ارخي −
 .آساف املةعم ٣٠ رخآ لجس بعط، ي)فاآسلا لجس (Fax Log ارخي −
 .ةمبرمجلا سريعلا تصالالا رقامأب ئمةاق بعط، ي)سريعلا تصالالا ئمةاق (Speed Dial List ارخي −
 خيصشتي ف ساعدتكمل ريرًاقت بعط، ي)تبارخا حةفص ريرقت (Self-Test Report ارخي −

 .٣٢ حةصف في تياذ ريرتق اعةطب ظران معلوماتال من زيدلم .لمحاذاةاو طباعةلا كالتشم
 ليآلا عدادإلاو  ه،)يًالآ تقاريرلا دادعإ( Automatic Reports Setup ارخي −

 .٢٢فحة صي ف يةلآ راريقت شاءنإي ف موضحلا تقاريرلل
 ).خالدإ (Enter غطضا يدهرت ذيلا تقريرلا ىلإ لصت دماعن ٣

 

 لتبايناو وضوحلاي ف تحكمال
  .رسالهاإب ومقت تيلا مستنداتلا باينتو وحضو ييرغت كنهمي HP Officejet ازجه

 وضوحلا ييرتغ
  .لفاآساب سلرت تيلا مستنداتلا ودةجو بثلا عةرس ىلع ثرؤي وضوحال
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 ماميةأل اةلوحلان م وضوحلا غييرتل
 .مستنداتلل ليآلا ملقملاي ف صليةألا مستنداتلا ميلتح ١
االتصال السريع( Speed Dial باستخدام لوحة المفاتيح، أو اضغط زر سدخل رقم الفاآأ ٢

 . حتى يظهر إدخال االتصال السريع المطلوب)
 ).خالدإ (Enter غطاض ٣
 .فاآسلا اراتيخ نيب تنقللل) آساف (Fax غطاض ٤
 ).وضوحلا (Resolution ئمةاق ىلإ لصت اندمع تنقللان ع قفتو ٥
 Photo، )دياع(Standard  (مطلوبةلا وضوحلا دةوج هرظت ىتح  غطاض ٦

 .))ًادج يققد( Very Fine، )يققد( Fine، )رةوص(
 ).خالدإ (Enter غطاض ٧

 .مستلملا فاآسلا عمهادي وحضو جةرد علىأب طقف فاآساتلا سلري HP Officejet ازجه
 فاآساتلا سالرإ يةلعم نأب ملع ىلع ونكتن أ بجي)  رةوص (Photo ترتخا اإذ
 ).رةوص (Photo ختياراب صحنن لفاآساب روص سالرإ دعن . ولطأ تًاقو تغرقست

 

 تباينلا ييرتغ
ن م تحفأو أ مقغأ ونكين أ ألسوداو بيضألا فاآسلا ديرت تنآ اذإ عدادإلا اذه ييرغت بيج
  .صليألا مستندلا
 ماميةألا لوحةلان م وضوحلا غييرلت
 .مستنداتلل ليآلا ملقملاي ف ةليصألا مستنداتلا ميلتح ١
االتصال ( Speed Dial باستخدام لوحة المفاتيح، أو اضغط زر سدخل رقم الفاآأ ٢

 .ع المطلوب حتى يظهر إدخال االتصال السري)السريع
 ).خالدإ (Enter غطاض ٣
 .فاآسلا اراتيخ نيب تنقللل) آساف (Fax غطاض ٤
 ).مقغا/تحفأ (Lighter/Darker ئمةاق ىلإ لصت دمانع تنقللان ع قفتو ٥

 .لشاشةاب ياسقم ىلع ئرةاد لكش ىلع قيملا ىدم هريظ
 .مقغأ فاآسلا علجل و أ تحفأ فاآسلا علجل  غطاض ٦

 .رزي أ غطضت دمانع ينًاميو أ ارًاسي دائرةلا حركتت
 .حديدهتب تمق ذيلا عدادإلا بولقل )خالإد (Enter غطاض ٧

 

 خرىألا فاآسلا داداتعإ ييرتغ

 يًالآ مقر بلط ادةإع
 .يًالآ يهلع ردلا متيم ل ألرقاماو مشغولةلا رقامألا بلط عادةإل HP Officejet ازهج طبض كنكيم
 ادةعإ ليةمع يرست يكل ملعي كمبيوترلا كرت بجي كمبيوترلا ازهجن م آسًااف أتدبد ق تنآ اإذ
 .صحيحةلا لطريقةاب تصالالا
 ).دادعإ (Setup غطاض ١
 .4 غطاض ٢

 ).فاآسلل متقدملا عدادإلا (Advanced Fax Setup ئمةاقار تيخا ىلإ كلذ دييؤ
 :تاليةلا خياراتلا دأح تراخ ٣

 .3 غطاض  −
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 غال انشةحال  فيلب الطدةإعا (Busy Redial ر خيايار ذلك إلى اختيديؤ
 غال عند انشتصال االودةاعم (Busy Redial  لـفتراضي االعدادإلا ).طالخ
 .)تصال االودةاعم (Redial  هو)طالخ

 .4 طغضا  −
 عدم ةحال  فيلب الطدةإعا (No Answer Redial ر خيايارلك إلى اخت ذيديؤ
 ةحال  فيتصال االودةاعم (No Answer Redial  لـفتراضي االعدادإلا ).دالر

 .)تصال االودةم معادع (No Redial  هو)دعدم الر
 ).الإدخ (Enter طغضا ٤
 ودةعدم معا (No Redial أو) تصال االودةمعا (Redial تيار الخ طغضا ٥

 غبةسب الر ح،)تصالاال
 ).الإدخ (Enter طغضا ٦

 

 إعادة إرسال الفاآسات إلى رقم آخر
 ل آخر خالس إلى رقم فاآلمه تتسي الذاآس الفال إرسنك يمكس فاآال إرسدة إعاصيةابخ
 .الية التة ساع٢٤ الـ ةفتر
 مامية األوحةالل  منرير تقااعةبلط
 ).دإعدا (Setup طغضا ١
 .7 طاضغ  ثم3 طغضا ٢

 ثم) اآس للفساسي األعداداإل (Basic Fax Setup مة قائيار ذلك إلى اختيديؤ
 ).إعادة إرسال فاآس أسود فقط (Fax Forwarding Black Only ر خياياراخت

 .اآس الفه إليلترس  أند ترييالذ) اآسرقم الف (Fax Number ل منك ذلك أدخب يطلمادنع ٣
 ).الإدخ (Enter طغضا ٤
 .قمية الرفاتيح المة لوحخدمًا مست)دء البيختار( Start Date لخدأ ٥
 .قمية الرفاتيح المة لوحخدمًا مست)دءوقت الب( Start Time لخدأ ٦
 ).ًءمسا (PM لـ 2 أو) حًاصبا (AM  لـ1 ط منك ذلك اضغب يطلمادنع ٧
 .قمية الرفاتيح المة لوحدمًاخ مست)يقاف اإليختار( Stop Date لخدأ ٨

 ).ل تعمرسال اإلدةإعا (Fax Forwarding On اشةعلى الشتظهر 

 

 تحرير أو إلغاء إعادة إرسال فاآس
 ه إليل ترسي الذقم الرير إلى تغياجتجد أنك تحت  قدفاآسات االال إرسدة إعاية خاصيلد تشغعن
ل سا إردة إعاادات إعداءإلغ  فيبترغد ق .خالها قمت بإدي التيقاف واإلدء البعيدموا  أواآسالف
 .اآسات الفال إرسدة إعاية خاصاءإطف  أورير لتحالية التطوات الخعبتا .عها جمياآسالف
 مامية األوحةالل  منس فاآال إرسدة إعاريرلتح
 ).ادإعد (Setup طغضا ١
 .7 طاضغ  ثم3 طغضا ٢

 ثم) اآس للفساسي األعداداإل (Basic Fax Setup مة قائيار ذلك إلى اختيديؤ
 ).إعادة إرسال فاآس أسود فقط (Fax Forwarding Black Only ر خياياراخت

 Forwarding is ON 1=Edit 2=Cancelاشة  على الشسالة هذه الررهظت ٣
 ي الذقم الررير لتح1 طغضا .ةبعد لحظ) اءإلغ= ٢  يلتشغ= ١ ل تعمرسال اإلدةإعا(

 على ر تظهي التسائل الرعبتا .يقاف واإلدءب الات أوقييرلتغ  أوه إلياآس الفال إرسدتري
 .اشةالش
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 مامية األوحةالل  منسل فاآسا إردة إعاغاءإلل
 )اءإلغ (Cancel طغضا •

 أو
 ر يظهماعند. ٢٤ ةصفح  فيس فاآال إرسدة إعااءإلغ  أويرتحر  فيوجودة المطوات الخعبات

  فيرسالاإل دة إعايةخاص (Forwarding is ON 1=Edit 2=Cancel اشةعلى الش
  .اآسلفال ا إرسدة إعاغاء إلل2 طاضغ) اءإلغ= ٢  يرتحر=١ شغيلوضع الت

 

 خطاء األيح وضع تصحخدامتاس

  منك وذلاتف، الهط خطوة سوء حالب بسبيانات فقد البليقل) ECM (خطاء األيحع تصحوض
 اتف الهموسر .ئاط الخزءالج  بثدة إعاائيًا تلقلب ويطث الباء أثنث تحدي التخطاء آشف األلخال
 وضع د يزييئة الساتف الهط خطوةحالي ف .يدة الجاتف الهوط لخطنسبة أقل بالح وقد تصبثر،تتأ ال

 ر أآثل بشكيانات البل يرسنه ولكاتف، الهوم ورسرسالوقت اإل  منECM خطاء األيحتصح
ذا إال إ) يلهتشغ  هوفتراضي االبطالض) ( ECM (خطاء األيح وضع تصحئتطف ال .ماديةاعت
 .ضة مخفم رسوبل أقل مقاة جودل قبوكانك بإمن وآارة آبيدة زيااتف الهم رسوتزاد
 مامية األوحةالل  منECM خطاء األيح وضع تصحاد إعدييرلتغ
 ).ادإعد (Setup طغضا ١
 .7 طاضغ  ثم4 طغضا ٢

 م ث،)اآس للفتقدم المعدادإلا (Advanced Fax Setup مة قائيار هذا إلى اختيديؤ
 .)وضع تصحيح األخطاء (Error Correction Mode ر خياياراخت

 .طفاء واإلشغيل بين وضع التنقل للت طغضا ٣
 .ديده قمت بتحي الذعداد اإلول لقب)الخدإ (Enter طغضا ٤

 

 لي اآلصغيرط التضب

حجم   منر أآبم بحجس فاآقبال عند استHP Officejet ز جهالهيفع  ماد يحدعدادا اإلهذ
 سب تناث بحيورة الصيريتم تصغ) فتراضياال (عداد هذا اإليلد تشغنع .فتراضي االرقالو

 ي التعلومات الماعة لطبانية الثفحة الصخدام يتم استاصية هذه الخاءد إطفنع .ةحصفحجم ال
 .ولى األفحة الصيهاتكف ال
 ).ادإعد (Setup طغضا ١
 .5 طاضغ  ثم4 طغضا ٢

 م ث،)اآس للفتقدم المعدادإلا (Advanced Fax Setup مة قائيار هذا إلى اختيديؤ
 .) آلييرغصت (Automatic Reduction ر خياياراخت

 .طفاء واإلشغيل بين وضع التنقل للت طغضا ٣
 .ديده قمت بتحي الذعداد اإلول لقب)الخدإ (Enter طغضا ٤

 

 وت الصوىط مستضب

 صوت وىتسم .سماعة والنين صوت الرط لضبويات مستث ثالر توفHP Officejet عةبطا
ل  صوت آوىمست  هوماعة صوت السوىتسم .اتف صوت جرس الهوىمست  هونينالر
 ).مناع (Soft  هوفتراضي االعدادإلا .فاآس والتصال االات مثل نغم،آخر ئش
 ).ادإعد (Setup طغضا ١
 .6 طاضغ  ثم3 طغضا ٢

 ثم) اآس للفساسي األعداداإل (Basic Fax Setup مة قائيار ذلك إلى اختيديؤ
 ).مستوى الرنين والتنبيه (Ring and Beep Volume ر خياياراخت

 .)اءإطف (Off أو) فعمرت (Loud  أو)مناع (Soft :يارات أحد الختيار الخ طغضا ٣
 .ديده قمت بتحي الذعداد اإلول لقب)الخدإ (Enter طغضا ٤
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 )ميزتالم يننالر(د الرن نمط رني رييغت

س لنف فتهوا ماعدة أرق رآةابمشح حيث تسم تف،االه تاشرآ هارتوف ةيخاص ميزتالم ينرنلا
 ينننمط الر دمخاست مةد الخهذهك كن لدي ت لمإذا .خاصن مط رني نقم لهر آل .طالخ
 ).يننلر اآل (All Ringsوهو  تراضي،فاال

ة رآ شمنب اطل ميزتالم يننالر ةياص خبهف بخط هات HP Officejetز جها يلصإذا قمت بتو
 آساالف لماتاآخر لمك ًاطونم تيةوالص الماتكللمد واحن مط رني نلكص خص تأن تفااله
 ).سألي رقم فاآ ضلفألا يارلخ اهوت رناث ال ثأو نارنت(
 ).داإعد (Setupاضغط  ١
 .2ط ضغ اثم 4اضغط  ٢

ثم  ،آساللف قدمتالم داداإلع Advanced Fax Setup ةمقائ اريهذا إلى اختدي ؤي
 ).دللر ينن الرنمط( Answer Ring Pattern ر خيا اريختا

 Single ،)يننالر عانو أآل (All Rings:اراتيهذه الخبين  قلنللت اضغط  ٣
Rings) ةدرنة واح(، Double Rings) ن،ارنت Triple Rings) ترناث ثال(، 

Double & Triple) ترنا ثوثال نارنت.( 
 ).لاإدخ (Enterط اضغ مقالرا لهذ تفاالهة بل شرآ قمن ددحالم ينننمط الرر  ظهوعند ٤

 .آساللف) ترناث ثال (Triple Rings أو) نيرنت (Double Rings خدامتباس كحننصإننا  !مالحظة

 

 يعرالس صالتاال دداعإ

ي الت آساالف امقألر التاإدخ صيتخص كنيمك بيوترمالكز ها جأوز جها HP Officejetل الخن م
 Speed Dial زر خدامتباس ةعبسر قامرذلك على طلب هذه األ دكيساع .رةرمتك ةربصو دمهاختست

د زي ي الما ءاإنش كيمكن .نيدد عدد أو عمن الخوإد اميةماأل حةوعلى الل جودوالم) يعرالس صالتاال(
 ).٧٠ هو ازاترعض الط بفي صىقاألد الح(ي فردع سري لااتص لا إدخ١٠٠على 
 .يعرالس صالتاال داتاإعدل لعم نامجرالب خدامتباس كحننصا إنن

م دع يال ازهالج ؛دواحف هاتم برقه ربطن يمك يعرالس صالتاال لإدخا : مالحظة
  .يعرالس صالتاال عاتومجم

 & Hp Photo في )يعرالس صالتاال داإعد( Set up speed dialing رانظ لوماتعلم امن دزيمل
Imaging Help) ماتيتعل hp رو للص.( 

 

 رادفلأل يعرالس صالتاال داتاإعد ءشانإ
 .رةرمتك ةربصو دامهاخاستم سيتي الت آساالف ماأرق لاإدخ ككنمي
 ).داإعد (Setupاضغط  ١
 .1ط ضغ اثم 2اضغط   ٢

 اريخت اثم) يعرالس صالتاال داإعد (Speed Dial Setup ةمقائ اريهذا إلى اختدي ؤي
 ).رادفلأل يعرالس صالتاال (Individual Speed Dialر خيا

 ).لاإدخ (Enterاضغط  ٣
 .شةاعلى الشر يظه صصخغير الم لواأل يعرالس صالتاال لخادإ

 .روضعالم يعرالس صالتاال لاإدخ يارتالخ) لاإدخ (Enterاضغط  ٤
 ).لاإدخ (Enterط ضغ اثم مقذلك الر يصصلتخ) آسارقم الف (Fax Numberأدخل  ٥

 .ًا رقم٥٠إلى  آساصل طول رقم الف يأن كنملمان م
-(ة شرطض لعر) زرمو (Symbolsط اضغي رقم عبلكل تتا ٍنثواث ثالة لمدة وقف الخإلد !مالحظة

.( 
 ).لاإدخ (Enterط ضغ اثم آةرلش اأو صخاسم الشأدخل  ٦

 



 استخدام خصائص المسح
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 .ًارف ح١٣لى ع مسطول االد زيي ال
 .٢٨ة صفح نص لإدخاعلى ع اطل لوماتعلم امن دزيمل

رقم  داإعدد إذا آنت تري) معن (1ط اضغ) آخر لاإدخ (Enter Anotherر ظهوبعد ٧
 .وجرلخل) ال (2ط ضغ اأو، آخر

 

 يعرالس صالتاال داتا إعدحسم
 .يفردع رقم سري لادخإح لمس ليةاالت واتطالخبع تا
 ).داإعد (Setupاضغط  ١
 .ىمرة أخر 2ط ضغ اثم 2اضغط  ٢

 اريخت اثم) يعرالس صالتاال داإعد (Speed Dial Setup اريهذا إلى اختدي ؤي
Delete Speed Dial) عسري لامسح اتص.( 

 ).لاإدخ (Enterط ضغ اثمه مسحد تريي الذ ديرالف خالداإلر حتى يظه اضغط  ٣

 

 يةامماأل حةوالل خدامتباس اسيةساأل آساالف داتا إعدطبض

 مجارن بفي) آساالف داإعدد مرش (Fax Setup Wizard خدامتباس كحننصنا نإ
HP Officejet إلى  ولصالو ًاأيض يعطتست كنولك اسية؛ساأل آساالف داتاإعدع جمي ئةيلته

 .اميةماأل حةولل امن داداتعتلك اإل
 تفاالهم اسم ورقر ظهو ةرعلى ضرو ائحوتنص الل حدةتالم ياتاللوا في : مالحظة

 .ليةاالت ضوعاتولم افي ةدبها وارح ننصي الت داداتعلإل نىداألالحد  .ساآ فللى آع

 

 قتووال ريخاضبط الت

 .ًاييدو قتووال ريخاالتط لضب ليةاالت واتطالخبع تا
 .)داإعد (Setupاضغط  ١
 .1ط ضغ اثم 3اضغط  ٢

 ثم) آساللف اسيساأل دادعاإل (Basic Fax Setup ةمقائ اريذلك إلى اختدي ؤي
 .)قتووال ريخاالت( Date and Time رخيا اريختا

  .اتيحفالمة لوح خدامتباس قتووال ريخاالت الخإلد شةاعلى الشي الت امرواألاتبع  ٣
  .ةنلس امن نيسوى آخر عدد دمخستت ال !مالحظة
 :ددد واح عمن ونكالم مقصفر قبل الر ددالعب اآتد دد واح عقت من وأو خيارت لا إدخعند !مالحظة
 .02-03-08 أو  03:45 الثالمل  سبيعلى

 .شةاعلى الش قتووال ريخاالتر يظه تهاءنبعد اال
 ريخاالت ناقد ففي HP Officejetز ها جعن ربائيهالك اريالت اعطانق بيتسب !تحذير
 .دفق تال آساالف ماسم ورق ماتومعلولكن  .ددينحالم قتووال

 

 آساالف سةيضبط ترو

 .ويسةرلت افي آساالفم ورقك اسم الخإلد ليةاالت واتطالخبع تا
) آساالف سةيترو (تركشالم فيرمز تعر ريغي تضبط أون مك يال رجلما في : مالحظة
 .تمدعالم HP ليبوآل اتص لوماتعلم امن دلمزي .كذل بلهح مصر لومسئ طةسإال بوا

 ).داإعد (Setupاضغط  ١
 .2ط ضغ اثم 3ط اضغ ٢
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 اريخت اثم)  آسالفل سياساأل دادعاإل (Basic Fax Setup ةمقائ اريذلك إلى اختدي ؤي

 .)آساالف سةيترو( Fax Header رخيا
 دمةقالم شاداتراإل دمخاست. منك ذلكب يطل امعند آةرسم الش اأو صيخالشك اسمأدخل  ٣

 ".نص لاإدخ "ناتحت عنو لياالت ءزلج افي
 ).لاإدخ( Enterاضغط  ٤
 .ميةقالر اتيحفالمة لوح خدامتباس آسارقم الفأدخل  ٥
 ).لاإدخ (Enterاضغط  ٦

 

 نص خالدإ

 حةوعلى الل جودةوالم اتيحفالمة لوح خدامتباسص الن لادخ إعن حئصا نلكم تقد ليةاالت ئمةقالا
 .اميةماأل
 . مساالف حرو بستناي الت اتيحفالم ماأرقاضغط  •

ABC  .ا الرقم، وهكذاهذه األحرف تناسب هذ. 
2     

 روفحال بثم أوًال يرةبالك روفحبال فرلكي ترى الح نيمرت رارزأحد األاضغط  •
 .يرةغالص

 

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

 

 

 في لياالت فرالح بسيناي الذ مقالرط ضغ اثم ط اضغ يححالص فرالحر  ظهوبعد •
 .يححالص فرالحر حتى يظه نيمرتط اضغى  أخرمرة .مسالا

 .(#)ع فراط اضغع فرا اجإلدر •
 :احةتالم وزمالر ةمقائ عراضتالس (*)ز رموط اضغ @رمز مثل  الإلدخ •
 .يححالص خالداإلل عم بم قثم هحلمس ط اضغ تأ أخطإذا •
 .خاالتداإلظ لحف) لاإدخ (Enterط اضغص الن لاخد إنم تهاءن االبعد  •

 

 صالتاالة غم نمن آدتألا

 .يحةحالص ريقةطبال لهايوص تم تقد صيالتولت امنق تحق آساالف ةيخاص دامخ استلبق
 ).سفاآ (Faxاضغط  ١
 لااتص ةملنغ تماعاالس ٢
 .صيالتولت امند تأآ لااتصة نغمع سم ت آنت الإذا ٣
 .المةكالم اءهإلن) ءاإلغ (Cancelاضغط  ٤
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Fine )دقيق( 
 Very Fine 
 )دقيق جدًا(

Photo )صورة(
Standard 

 )عادي(

No) ال ( 
Yes) نعم ( 

Send Fax Now 
 )إرسال فاآس اآلن(

Fax from Memory
 )فاآس من الذاآرة(

Send Fax Later 
إرسال فاآس في وقت (

 )الحق
Poll to Receive 

 )طريقة إرسال الفاآس(

Enter Fax # or  
 ) رقم الفاآس أو (

Speed Dial 
)  الطلب السريع لألرقام(

1:Individual Speed Dial
 )  الطلب السريع لألفراد(

2:Delete Speed Dial 
 ) ع مسح الطلب السري(

3: Print Speed Dial List 
 طباعة قائمة الطلب السريع (

 ) لألرقام

1:Automatic Reports 
Setup 

 )  إعداد التقارير آليًا(
2:Answer Ring Pattern

 )  نمط رنين الرد(
3:Busy Redial 

 إعادة الطلب عند انشغال (
 ) الخط

4:No Answer Redial 
 إعادة الطلب في حالة عدم (

 ) الرد
5:Automatic 

Reduction 
 )  تصغير آلي(

6:Backup Fax 
Reception 

 )  استقبال فاآس احتياطي(
7:Error Correction 

Mode 
 )  اإلعداد األساسي للفاآس(

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 or Pulse 
Dialing 

 )  أو بالنبض طلب بالنغمة(
6:Ring and Beep 

Volume 
 )  مستوى الرنين والتنبيه(

7:Fax Forwarding  
Black Only 

)  إعادة إرسال فاآس أسود فقط(

 
 ام الفاآس مهئمةقا

                                                                 ).اآسف (Faxخيارات التالية تصيح متاحة عند الضغط على زر ال

 ئمة اإلعداد ألوامر الفاآسقا

      .دادات الفاآس التالية متوفرة في قائمة اإلعدادإع

 .أدخل رقم الفاآس أو رقم اتصال سريع
 .تستخدم عند ضغط زر الفاآس

 .  لالنتقال للخيار الذي تريده  و اضغط 
 .الختيار الضبط المعروض) إدخال (Enterاضغط 

Resolution
 )  الوضوح(

How to Fax 
 )ل الفاآسطريقة إرسا(

Lighter/Darker 
 )أغمق/ أفتح(

Fax Number
 )  رقم الفاآس(

Set New Defaults
 ضبط االفتراضات (

 ) الجديدة

2:Speed Dial Setup
)  إعداد الطلب السريع لألرقام(

4:Advanced Fax 
Setup  

 )اإلعداد المتقدم للفاآس(

3:Basic Fax Setup 
 )اإلعداد األساسي للفاآس(

  .لعرض خيارات القائمة) داإعد (Setupاضغط 
 .  لالنتقال للضبط الذي تريده  و اضغط 
 .الختيار الضبط المعروض) إدخال (Enterاضغط 
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  ٣١

 hp officejet  صيانة طابعة

 
 جبي .شغيل تالة حفضل أي ف HP Officejet ابعة طلى علحفاظ انت ععليما تقدم يلجزء اذاه
 .لضرورة اند علصيانة اإجراءات بلقياما

 

 لزجاجي اللوح انظيفت
 لى عيؤثر وألداء ابطاء إلى إؤدي يلك ذغير والشعر واألوساخ ولتراب ان ملمتسخ الزجاجا
 ).سخن (Copyو) لصفحة احجمب (Fit to Page ثل ملخاصة السماتا
 .لماسحة اطاء غارفع ولتيار اصدر من ملطاقة الك ساسحب 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 ألبنزين او أألسيتون او ألخادشة المواد استخدم تال  !تنبيه
 لى عباشرة ملسوائل اضع تال .تالفه إلى إؤدي تلمواد اذه هن أيث حجاجي؛زل اللوحا
 .لفها تتسبب ولوحدة احت تلسوائلا تسرب تدق .لزجاجا

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

 

 

٧
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 ألبيض الشريط انظيفت

 .لماسحة اطاء غسفل ألموجود األبيض الشريط الى علبسيطة األوساخ اتراآم تدق
 .لماسحة اطاء غارفع ولتيار اصدر من ملطاقة الك ساسحب ولوحدة اطفئأ ١
 توسط مصابون بليًال قبللة مسفنج إطعة قو أاعمة نماش ققطعة بألبيض الشريط اظفن ٢

 .افئ دماء ولترآيزا
 .لشريط اخدش ت الألوساخ؛ ازالة إلخفة بلشريط اظفن ٣
 .اعمة نماش قطعة قو أمواهاالش بلشريط اففج ٤

 .لشريط اخدش تد قنها أللورق ان مصنوعة ملمسح لوادًا مستخدم تال !تنبيه
 استخدام بلسابقة الخطوات ارر آيدًا جلشريط انظيف تي فلمواد الك تساعد تم لاذإ ٥

 قايا بي أزالة إلبللة مماش ققطعة بيدًا جلشريط اامسحو) لمسحل (أليسوبروبيل احولآ
 .حولآ

 

 لخارج ان متنظيفال
 لىع ن مالبقع واألوساخ ولتراب امسح للخيوط ان مخالية ومبللة واعمة نماش قطعة قستخدما
 عن ولداخل ان ملوحدة ان علسوائل ابعاد إجبي .نظيفًا تتطلب ت اللداخل ان ملوحدةا .لغطاءا
 .لتحكم اوحةل

 

 لطباعة اراطيش خع ملعملا
 جراءات إبعض بلقيام الى إحتاج تد قHP Officejet ابعة طن مباعة طودة جفضل أضمانل
 لى ععرض تسالة رلك ذنك مطلب تدمان علطباعة اراطيش خاستبدال بالقيام ولبسيطة الصيانةا
 .ألمامية اللوحةا

 

 اتي ذختبار اقرير تباعةط
 ستبدال او أنظيف تبل قاتي ذختبار اقرير تباعة طليك عجب يلطباعة اع مشكالت مادفتك صذاإ
 لك ذي فما بلطباعة، اراطيش خن عفيدة معلومات مك لوفر يلتقرير اذاه .لحبر ارطوشاتخ
  .لحالة اعلوماتم
 ).عدادإ (Setup ضغطا ١
 .4 ضغط ام ث1 ضغطا ٢

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

 ). لوان أدءب (Start Color وأ) سود أدءب ( Start Black ضغطا ٣
 .HP OfficeJet طابعة لاتي ذختبار اقرير تباعة طتمي

 

 لطباعة اراطيش خع مامللتعا
 ع ملتعامل اآيفية وألجزاء اسماء أعرف تن أجب يباعة طرطوشة خي أنظيف تو أستبدال ابلق
  .لطباعة ارطوشةخ

  



 hp officejetصيانة طابعة  
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 استبدال خرطوشات الطباعة
 تبدالسا يكلع بجي نهأب بركخت يكل تاليةلا ظروفلاي ف هرظت يةاممألا لوحةلا ائلرس
 .طباعةلا طوشاترخ
 لوماتعم ىلع حصوللل داخللان م خلفيلا غالفلا ىلع طباعةلا اطيشرخ بلط ىلع لعاط
 .يلةدب اعةبط اطيشرخ بلط أنشب
 .تحهفل طباعةلا طوشةرخ ىلإ وصوللا باب فعرام ث وحدةلا شغيلتبقم  ١

 .يتهاؤر مكنيو طباعةل اةطوشرخ حركتت

 

 

 

 يدًاعب وكحن حبهاسام ث حريرها،تل سفلأل فعهادا حرآةلان ع طباعةلا طوشةرخ قفوت دبع ٢
 .حتهاتفن ع

 

 

 ال تلمس نقاط التالمس النحاسية أو فتحات الحبر

 نقاط تالمس نحاسية
تحات الحبر تحت ف

شريط بالستيكي بقطعة  الشريط
 وردية

 )يجب إزالته(

 باب الوصول إلى خرطوشة الطباعة
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 سوداءلا طباعةلا رطوشةخو يسارلا ةهج ضعوت وانلأ ثالثةلا تاذ طباعةلا طوشةخر
 .يمينلا ةهج ضعوت

 
 .طباعةلا طوشةرخ ىلإول وصلا باب لقأغ ٥

 

 

 .ديًااع رًامأ طباعةلا طوشةرخ حاتتفي ف حبرلا اآمرت ديع :مالحظة
 شفكل فةخب بالستيكيلا شريطلا خلعاو تغليف،لان م جديدةلا طباعةلا طوشةرخ لعاخ ٣

 .لونلا ورديةلا بالستيكيةلا قطعةلا مسلت ال ىتح عنايةلا خيوتع م حبر،لا حاتفت

 
 حبرلا حاتتفو أ نحاسيةلا تالمسلا اطقن مسلتال  !تنبيه
 اففج نعمل حاللاي ف طباعةلا طوشةرخ رآيبتبم ق بالستيكيلا شريطلا ةالزإ جردبم
 .فتحاتلاي ف حبرلا

 دنع" ةقط "دثحت ىتح ئلةام اويةزب مناسبةلا ةتحفلاي ف جديدةلا طباعةلا طوشةرخ فعاد ٤
 .انهاكمي ف بيتهاثت

 اويةزب خرطوشةلا الةمإ بيج .فتحةلاي ف تقيمسم كلشب خرطوشةلا عفد اولحتال  !تنبيه
  .ئلةام
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 محاذاة خراطيش الطباعة

و أ رآيبتب هايف ومقت ةرمل آي ف طباعةلا اطيشرخ اذاةحم HP Officejet بعةاط كنم لبتط
 .جودةلا ليةاع اعةبطك ل منضي طباعةلا اطيشرخ اذاةمح .اعةبط طوشةرخ تبدالسا
 :كلذ كنم لبطي دمانع طباعةلا اطيشرخ حاذاةلم
 .ماميةألا لوحةلا ىلع) خالدإ (Enterر ز غطاض ١

 خراطيشلا حاذاةمل) تبارخا وذجمن (حةفص اعةبط ميت
 ليآلا ملقملاي ف سفلأل ههاجو ونكي يثحب خراطيشلا اذاةحم حةفص حميلتبقم  ٢

 .رىخأ ةرم) خالدإ (Enterر ز ضغطاو ورقلا ضرع لةدأ نيب مستنداتلل
 .هانم لصختو أ نيةاث ةرم ورقةلا تخدمسا ٣
 :رخآ تقوي أي ف خراطيشلا حاذاةلم
 ).دادعإ (Setup غطاض ١
 .2 غطضام ث 5 غطاض ٢

 Align اريخ تيارخام ، ث)صيانةلا (Maintenance ئمةاق تيارخا ىلإ كلذ دييؤ
Print Cartridge) اعةبط طوشةرخ اذاةحم.( 

 ).خالدإ (Enter غطاض ٣
 خراطيشلا حاذاةمل) تبارخا جوذمن (حةفص اعةبط ميت

 ليآلا ملقملاي ف سفلأل ههاجو ونكي يثحب خراطيشلا اذاةحم حةفص حميلتبقم  ٤
 .رىخأ ةرم) خالدإ (Enterر ز ضغطاو ورقلا ضرع لةدأ نيب مستنداتلل

 . هانم لصختو أ نيةاث ةرم ورقةلا تخدماس ٥

 

 تنظيف خراطيش الطباعة
 ئيةو ضوطًاطخ)  تياذ تبارخا ريرقت (Self-Test Report هرظي دمانع خاصيةلا هذه تخدماس
 كلذ سببيت .ضرورةلا دنع الإ طباعةلا اطيشرخ ظفنتال  .وانلأ رطةشأي أ لالخ ضاءيب
 .حبرلا حاتتف رمع قلليو حبرلاي ف قداف وثدحي ف
 ).دادعإ (Setup غطاض ١
 .1 غطضام ث 5 غطاض ٢

 Clean اريخ تيارخام ، ث)صيانةلا (Maintenance ئمةاق تيارخا ىلإ كلذ دييؤ
Print Cartridge) طباعةلا اطيشرخ ظيفنت.( 

 .هانم لصختو أ نيةاث ةرم ورقةلا تخدماس .ظيفهانتم تد ق خراطيشال نماذجلان م حةفص اعةبط ميت
 طباعةلا اطيشرخ نظيفتب امكيق دعب ئةيس دوبت زالتام طباعةلاو أ نسخلا دةوج نتاآ اإذ
 .رةمتأثلا طباعةلا طوشةرخ تبدلسا

 

 استعادة ضبط المصنع
 تعادةسا تياراخ .HP Officejet بعةاط اءرش دنع يهلع نتاآا م ىلإ مصنعلل صليةألا عداداتإلا ةادتعسا كنكيم
 .بطهاضب تمقد ق ونكت مسحلل داداتعإ يأو تاريخلا لوماتعم ادعا م عداداتإلا يعمج تعيدسي مصنعلا طبض
 .طقف ماميةألا لوحةلان م عمليةلا هذه جازنإ كنكيم
 ).دادعإ (Setup غطاض ١
 .3 غطضام ث 5 غطاض ٢

 Restore Factory تيارخام ، ث)صيانةلا (Maintenance تيارخا ىلإ كلذ دييؤ
Defaults) مصنعلا طبض تعادةسا.(. 

  .مصنعلل فتراضيةالا عداداتإلا تعادةسا ميت
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 ضبط سرعة اللف

 اهب هرظت تيلا سرعةلاي ف حكمتلا ىلع اعدكسي) لفلا عةرس (Scroll Speed ارخي
Fast و أ) دياع (Normal تيارخا كنكيم .ماميةألا لوحةلا شةاشي ف يةلنصا رسائللا
 ).دياع (Normalو ه فتراضيالا ضبطال ).يءطب (Slowو أ) يعرس(
 ).دادعإ (Setup غطاض ١
 .6 غطضام ث 5 غطاض ٢

 Set Scroll Speed تيارخام ، ث)صيانةلا (Maintenance تيارخا ىلإ كلذ دييؤ
 ).لفلا عةرس طبض(

  ).خالدإ (Enter غطضام ث مطلوبةلا سرعةلا ىت ح طغاض ٣

 

 ضبط وقت تأخير األوامر
 رضعت تيلا تأخيرلا ةدمي ف تحكملا ىلع اعدكسي) فوريلا تأخيرلا (Prompt Delay ارخي
و أ) يعرس(Fast و أ) دياع (Normal تيارخا كنكيم .ماميةألا لوحةلا شةاشي ف رسالةلا اهب

Slow) يءطب.( و هي فتراضالا ضبطالNormal) دياع.( 
 ).دادعإ (Setup غطاض ١
 .7 غطضام ث 5 غطاض ٢

 Set Prompt Delay تيارخام ، ث)صيانةلا( Maintenance تيارخا ىلإ كلذ دييؤ
Time) فوريلا تأخيرلا تقو طبض.( 

  ).خالدإ (Enter غطضام ث تأخيرلا تقو هرظي ىتح   غطضا ٣

 

 أصوات الصيانة الذاتية
 صيانةلان م ديًااع ءًازج اذه ديع .تلفةخم كانيكيةيم واتًاصأ معستد ق جتمنلا تخدامسا ناءأث
  .جهازلل ذاتيةلا
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 رات القائمةإعدادا خيا

   ).دادعإ (Setupر زن م احةتم تاليةلا خياراتال

طباعة (Print Reportت لعرض خيارا) إعداد (Setupاستخدم 
و) إعداد االتصال السريع (Speed Dial Setupو) تقرير

Basic Fax Setup) و) اإلعداد األساسي للفاآسAdvanced 
Fax Setup) و) اإلعداد المتقدم للفاآسMaintenance 

 ).الصيانة(

 . لالنتقال للضبط الذي تريده و اضغط 
 .الختيار الضبط المعروض) إدخال (Enterاضغط 

1: Last Transaction 
 )المعاملة األخيرة(
 

2: Fax Log)  سجل
 )الفاآس

 
3: Speed Dial List 

قائمة الطلب السريع (
 )لألرقام

 
4: Self-Test Report

 )ار ذاتيتقرير اختب(
 

5: Automatic 
Reports Setup)  إعداد

 )التقارير آليًا

Print Report 1
 )طباعة تقرير(

1: Clean Print 
Cartridges)  تنظيف

 )خراطيش الطباعة
 

2: Align Print 
Cartridges)  محاذاة

 )خراطيش الطباعة
 

3: Restore Factory 
Defaults)  استعادة ضبط
 )المصنع

 
4: Reprint Faxes in 

Memory) اعة إعادة طب
)الفاآسات التي في الذاآرة

 
 5: Set Language & 

Country/Region 
)اإلقليم/ضبط اللغة والبلد(

 
6: Set Scroll Speed 

 )ضبط سرعة اللف(
 

7: Set Prompt Delay 
Time)  ضبط وقت التأخير
 )الفوري

Maintenance 5
 )الصيانة(

1: Automatic 
Reports Setup)  إعداد

 )التقارير آليًا
 

2: Answer Ring 
Pattern) نمط رنين الرد(

 
3: Busy Redial) ة إعاد

 )الطلب عند انشغال الخط
 

4: No Answer 
Redial)  إعادة الطلب في

 )حالة عدم الرد
 

5: Automatic 
Reduction )  تصغير

 )آلي
 

6: Backup Fax 
Reception)  استقبال
 )فاآس احتياطي

 
7: Error Correction 

Mode)  وضع تصحيح
 )األخطاء

4 Advanced Fax 
Setup 

 )اإلعداد المتقدم للفاآس(

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 or Pulse 

Dialing)  طلب بالنغمة أو
 )بالنبض

 
6: Ring and Beep 

Volume)  مستوى الرنين
 )والتنبيه

 
7: Fax Forwarding 

Black Only)  إعادة
 )إرسال فاآس أسود فقط

3 Basic Fax Setup
)اإلعداد األساسي للفاآس(

1: Individual Speed 
Dial)  الطلب السريع
 )لألفراد

 
2: Delete Speed 

Dial) مسح الطلب السريع(
 

3: Print Speed Dial 
List)  طباعة قائمة الطلب

  )السريع لألرقام

2 Speed Dial 
Setup 

 )إعداد االتصال السريع(
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  معلومات إضافية لإلعداد

 
 :آلتي ارى تن أجبي .لنوافذ ان مدد عرض عتم يHP Officejet رنامج بثبيت تثناءأ
 لتثبيتا •
 لملفات اسخن •
 لكهربائي االتيار بHP Officejet ابعة طوصيل تلبط •
 حديد تعالمة وألخضر انواللب) وافقم (OK لمةآ •
 )لحاالت ال آي فاك ذحدث ي الدق (لكمبيوتر اشغيل تعادة إلبط •
 لتسجيلا •
 :آلتي ان محققت .لتثبيت اي فشكلة مناك هكون تقد فلنوافذ اذه هل آشاهد تم لذاإ
 يقونة ألى عزدوجًا مقرًا ننقرا (يقونات أت سلىع) HP ديرم (HP Director حتويي •

HP Director) ديرم HP (لمكتب اطح سلى علتيا.( 
 ).لطابعاتا (Printers وار حربع مي فسجلة مHP Officejet ابعة طكونت •
 ن ألى إشير ت)لنظام اينيةص( System Trayي  فHP Officejet طابعة ليقونة أوجدت •

 .اهزة جHP Officejet ابعةط
 تى حقائق ددة عنتظر تن أليك عجب يقد فيقونات أتس) HP ديرم (HP Director ظهر يم لذاإ
  .لكمبيوتر اجهاز بHP Officejet ابعة طوصيل تتمي

 

  التثبيت المحتملةمشكالت
 HP Officejet 4100 لمدمج القرص ادخال إعد بلكمبيوتر ااشة شلى عئ شظهر يم لذاإ

Series CD-ROMلكمبيوتر اجهاز بلمدمجة األقراص احرك مي ف 
 ).شغيلت (Run خترا) بدأا (Start ائمة قنم ١
 ير غلمدمجة األقراص احرك مان آذاإ (d:\setup.exe دخلأ) شغيلت (وار حربع ميف ٢

 ).وافقم (OK نقر ام ثلمناسب األقراص احرك مرف حستخدم اd لحرف لخصصم
 :آلتي اتبع ايقونات أت سلى عحتوي يال) HP ديرم (HP Director ان آذاإ
 لتيار ان عHP Officejet ابعة طفصل ام ثثبت مألمامية اللوحة اطاء غن أن محققت •

 .خرى أرة متوصيلها بقم ولكهربائيا
 .لكهربائي االتيار بتصالن ملطاقة اآبل وUSB لب آن أن محققت •

 .خرى أرة مالتيار بتوصيله بم قم ثلكهربائي التيار ان عUSB بل آفصلا −
 .لكهربائي االتيار بتصل مير غحور مو ألمفاتيح الوحة بUSB بل آتثبيت بقم تال −
 .قل أو أمتار أ٣ وله طUSB بل آن أن محققت −
 ألجهزة اصل فلى إحتاج تقد فلكمبيوتر اجهاز بثبتة مUSB جهزة أدة عديك لان آذاإ −

 .لتثبيت اثناء ألتيار ان عألخرىا
 .AppleTalk بكة شدعم تال:مالحظة

 .خرى أرة متيارلا بتوصيلها بم قم ثلحائط ان ملكهربائي التيار ان عHP Officejet ابعة طفصلا •
 .لكمبيوتر اهاز جشغيل تعدأ •

 

٨
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 ي فعمل تلتي التطبيقات امعرفة ل)لنظام اينيةص( System Tray فحص اWindows يف
 .لكمبيوتر اهاز جشغيل تعادة إبل قغلقها أم ثلخلفيةا

 

 hp officejet ابعة طشغيل ترنامج بثبيت تإعادة وزالةإ

 لبرنامج اثبيت تزالة إلى إحاجة بكون تقدف) لمديرا (Director ي فيقونات أت سظهر تم لذاإ
 زالتها إن مأآدت .لصلب القرص ان مHP Officejet رنامج بلفات ممسح تال .ثبيته تإعادةو
 .HP Officejet رامج بجموعة مي فلمتوفرة التثبيت ازالة إدمة خاستخدام بلصحيحة االطريقةب
 Windows مبيوتر آهاز جن ملتثبيت ازالةإل
 .لكمبيوتر اهاز جن عHP Officejet ابعة طفصلا ١
 All وأ) رامجب (Programs اختر، و)دءب (Start نقر المهام اريط شيف ٢

Programs) يف) لبرامج اميعج (XP)اختر، و Hewlett-Packard .خترا  
hp officejet 4100 seriesختر ام، ث software uninstall. 

 .لشاشة الى علتي التوجيهات اتبعا ٣
 .HP Officejet ابعة طصل فن مأآدت

 ).ال (No نقر المشترآة الملفات اثبيت تزالة إريد تنت آذا إما عئلت سذاإ ٤
 ذه هسح مم تذا إلصحيحة االطريقة بعمل ت الد قلملفات اذه هستخدم تلتي األخرى البرامجا
 .لملفاتا

 شغيل تأعد وHP Officejet ابعة طفصل البرنامج اثبيت تزالة إن ملبرنامج انتهي ين أعدب ٥
 .لكمبيوترا

 .وترلكمبي اشغيل تعادة إبل قHP Officejet ابعة طصل فتم ين ألضروري انم:مالحظة
 شغل مي فHP Officejet 4100 Series CD-ROM رص  قع ضلبرنامج اثبيت تعادةإل ٦

 .لشاشة الى عظهر تلتي التعليمات ااتبع ولمدمجة األقراصا
 لتي التعليمات اتباع اع، مHP Officejet ابعة طتشغيل وتوصيل بم قلبرنامج اثبيت تعدب ٧

 ).إلعداد اةشرن (Setup Poster ي فلتي االتعليمات ولشاشة الىع
 تى حقائق ددة عالنتظار اليك عجب يد قتشغيلها وHP Officejet ابعة طوصيل تعدب
 ".شَّغل وآِّبر "حداث أكتملت
 يف) لحالة اراقبم (Status Monitor يقونة أرى توف سلبرنامج اثبيت تكتمل يندماع

System Tray) لنظام اينيةص(. 
 يقونة ألى عزدوجًا مقرًا ننقر الصحيحة ايقةالطر بثبيته تم تد قلبرنامج ان أن ملتحققل ٨

HP Director) ديرم HP (يقونات أهرت ظذاإ .لمكتب اطح سلىع HP Director) ديرم 
HP (لصحيحة االطريقة بثبيته تم تد قلبرنامج اكون يلستا. 

 
 Macintosh مبيوتر آهاز جن متيلتثب ازالةإل
 .لكمبيوتر اهاز جن عHP Officejet ابعة طفصلا ١
 .Applications:HP All-in-One Software افظة حلى عنقرا ٢
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 ).HP ثبيت تزيلم (HP Uninstaller لى عزدوجًا مقرًا ننقرا ٣
 .لشاشة الى عظهر تلتي التوجيهات اتبعا ٤
 أعد وHP Officejet ابعة طفصل ابرنامجل اثبيت تزالة إن ملبرنامج انتهي ين أعدب ٥

 .لكمبيوتر اشغيلت
 شغل مي فHP Officejet 4100 Series CD-ROM رص  قع ضلبرنامج اثبيت تعادةإل ٦

 . لمدمجة األقراصا
 شرةن (Setup Poster ي فلتي التعليمات اتبع البرنامج اثبيت تعادة إندع:مالحظة

 ثبيت تن مالنتهاء احين ليوترلكمب اجهاز بHP Officejet ابعة طوصل تال ).إلعدادا
 .لبرنامجا

  hp all-in-one installer ثبت ملى عنقر ام ثلمدمج القرص افتح المكتب اطح سلىع ٧
)hp ظهر تلتي التعليمات ااتبعو) احد وي فلكلا. 

 

 بهاتف أو مودم أو جهاز رد آلي على hp officejetتوصيل طابعة 
 المكالمات

 لى عآللي الرد لهاز جو أودم مو أاتف هط خي فشتركي ن أHP Officejet جهاز لمكني
 هاز جقوم يلمكالمات الى عآللي الرد لهاز جع مشترآًا ملهاتف اط خكون يندماع .لمكالماتا

HP Officejetآللي الرد اهاز جلى إلصوتية المكالمات اتوجيه ولفاآس اكالمات ملى عالرد ب 
 .لمكالمات الىع

 خط ولكمبيوتر اجهاز بHP Officejet هاز جوصيل تن علوماتعلم ان ممزيدل:مالحظة
 .لجهاز اع مسلمتها تلتيا) إلعداد اشرةن (Setup Poster اجع رلهاتفا

 لمكالمات الى علي آد رهاز جو أودم مو أهاتف بhp officejet ابعة طتوصيلل
 .HP Officejet هاز جلف خلموجود ا٢ لموصل ان ملبالستيكية السدادة انزعا ١

 HP Officejet على طابعة ٢الموصل    
 اصل فراء شجب  يHP Officejet جهاز بلموجود ا٢ الموصل بهاز جن مآثر أتوصيلل
 .٢ الموصل بتوصيله وY رف حكل شلىع

 لمكالمات الى عآللي الرد اهاز جو ألمودم او ألهاتف ان ملهاتف الك ستوصيل بمق ٢
 ).Y رف حكل شلى علذي الفاصل اوأ (٢ الموصلب

 .لغرض اهذا لHP Officejet هاز جع مسلمتهي تلذ الهاتف الك سستخدم تال !تنبيه
 لحائط اقبس ملى إHP Officejet جهاز بلموجود ا١ الموصل بلهاتف الك سوصيل تجبي
 .لتفاصيل ان ممزيدل) إلعداد اشرةن (Setup Poster نظرا .لهاتف انظام بلخاصا

  
 HP Officejet على طابعة ١الموصل  

 لرد ابل قلرنات ادد عبطض نظر المكالمات الى عآللي الرد لهاز جتوصيل بقوم تنت آذاإ ٣
 و ألصحيحة، اقةيالطر بناتلر ادد عضبط بلخاصة التعليمات امعرفة ل٢١ فحة صيف
 لمعلومات ان ممزيد ل٢٦ فحة صي ف)لمميز الرنينا (لرد انين رمط نغييرت لى عطلعا
 .لوارد الرنين انماط أنع

 .ه بلفاآسات استالم ااصية خطفئ أودم مهاز جتوصيل بقوم تنت آذاإ ٤
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 تعليمات إضافية لحل المشكالت

 لتثبيت اشكالت من علمعلومات ان ملمزيد الىع لحصول لreadme لف ملى إلرجوع اريد تدق
 ي فلموجودا) بدأا (Start ر زن مreadme لف ملى إلوصول امكنك يWindows يف .لمحتملةا
  ابعة، طHewlett-Packard، )رامجب (Programs ختر المهام؛ اريطش

hp officejet 4100 series، View the Readme File )لف مرض عمث Readme(. 
 ي فلموجود الرمز الى عرتين مالنقر بreadme لف ملى إلوصول امكنك يMacintosh ظام نيف
 .HP OfficeJet رنامج بليه علذي المضغوط القرص لألعلى المستوى اجلدم
 :لك ذي فما بلمعلومات، ان ملمزيد اوفر يreadme لفم
 هاز جعادة إلبيتلتث اي فلفشل اعدب) ثبيتتل اعادةإ (Re-install لمساعد البرنامج استخداما •

 .HP Officejet رنامج بثبيت تإعادة بسمح تلتي الحالة الى إلكمبيوترا
 ن ملتخلص لWindows 98 يف) لتثبيت اعادةإ (Re-install لمساعد البرنامج استخداما •

 USB ظام نشغيل ترنامجب (Composite USB System Driver جود ودم عطأخ
 ). لمرآبا
 شغيل تعدب .لبرامج اثبيت تبل قرآيبها تم تد قألجهزة اتان آذا إلخطأ اذا هحدث يدق
 تثبيت بقم ولكمبيوتر اهاز جشغيل تعدأ) لتثبيت اعادةإ (Re-install لمساعد البرنامجا
 .الكمبيوتر بHP Officejet هاز جوصيل تبل قHP Officejet رنامجب

  :لموقع اذا هنت ملمعلوما ان ملمزيد الى علحصول ايضًا أمكنكي
www.hp.com/support 
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  معلومات فنية

 
 HP عليماتت (HP Photo & Imaging Help ي فإلضافية المواصفات اعلومات ملى عالطالع امكني
  .hp officejet 4100 series جهاز بلخاص الجزء ايف) لصورل

  لفعلية المواصفاتا
 طوشاترخ وندب (وزنلا
 )طباعةلا

 االرتفاع عرضال العمق

 لقم اآللي للمستنداتفي حالة إغالق صواني الورق والم
 ) سم١٨٫٢٤( بوصة ٧٫١٨ ) سم٤٢٫٥٨( بوصة ١٦٫٧٦ ) سم٢٠٫٩٦( بوصة ٨٫٢٥ ) آجم٣٫٤( رطل ٧٫٥

 في حالة مد الملقم اآللي للمستندات وصينية الورق

 ) سم٢٦٫١٥( بوصة ١٠٫٣٠ ) سم٤٢٫٥٨( بوصة ١٦٫٧٦ ) سم٤٧٫٠٩( بوصة ١٨٫٥٤ ) آجم٣٫٤( رطل ٧٫٥
 

 مواصفات الطاقة
 صىقأد ح تاو ٧٥ :طاقةلا تهالكاس •
 ضيًارأ صلوم ردد،تم اريت لتوف ٢٤٠ ىلإ ١٠٠ ):دخوللا لتيةوف (مصدرال •
 رتزيه ٦٠ ىلإ ٥٠ :دخوللا ددتر •
 صىقأ دحب بيرمأ ١ :تيارال •

 

 ظيميةنت لوماتمع
 معلوماتال ).ورص لل HP ليماتعت (HP Photo & Imaging Helpي ف افيةضإ ظيميةنت لوماتعم اكهن
  ).صورلل HP ليماتعت (HP Photo & Imaging Helpي ف واردةلا معلوماتلا غيلت جزءلا اذهي ف اردةولا

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. 

هذا الجهاز الرقمي ال يتعدى حدود الفئة ب بالنسبة النبعاثات الضوضاء الالسلكية الناتجة عن األجهزة الرقمية 
  .في لوائح التشويش الالسلكي إلدارة االتصاالت الكنديةالمبينة 

 لكندية الهاتف ابكة شستخدمي ملى إشعارإ
يتم تأآيد ذلك برقم . هذا الجهاز يفي بمواصفات إنداستري آندا الفنية المعمول بها بالنسبة لألجهزة الطرفية

 استنادًا إلى إقرار المطابقة مما يدل  قبل رقم التسجيل يشير إلى أن التسجيل قد أجريICاختصار . التسجيل
 .اعتمدت الجهاز" إنداستري آندا"إنه ال يعني أن ". إنداستري آندا"على الوفاء بالمواصفات الفنية لـ 

 المخصص لكل جهاز فرعي يوفر مؤشرًا ألقصى عدد من األجهزة RENالعدد المعادل للرنين  :مالحظة
نهاية الوصلة البينية قد تتكون من أي مجموعة من األجهزة . تفالطرفية المسموح بتوصيلها بالوصلة البينية للها

 .5بشرط أن ال يزيد مجموع األعداد المعادلة للرنين على 
 .٦٨ البند FCC، وفقًا لنتائج اختبار ٠٫٣B لهذا المنتج هو RENعدد 
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 EEAإشعار إلى جميع مستخدمي المنطقة االقتصادية األوروبية 

 
 :المناطق التالية/هذا المنتج مصمم للعمل مع شبكات الهواتف التناظرية في البلدان

 

  

يتوقف توافق الشبكات على اإلعدادات التي يحددها العميل، والتي يجب إعادة ضبطها الستخدام الجهاز مع 
 Hewlett-Packard Companyاتصل بالبائع أو . شبكة هاتف في أي بلد آخر سوى البلد الذي تم شراؤه منه
 .إذا آان من الضروري الحصول على دعم إضافي للمنتج

بشأن توصيل جهاز طرفي ) ٢المحلق  (EC/١٩٩٩/٥ تم اعتماده من قبل المّصنع وفقًا للنشرة هذا الجهاز
ومع ذلك فإنه نظرًا لالختالفات بين شبكات . PSTNواحد في عموم أوروبا بشبكة تحويل الهواتف العامة 
 ضمانًا غير مشروط المناطق فإن الموافقة نفسها ال تعطي/تحويل الهواتف العامة الموجودة في مختلف البلدان

 .PSTNبالتشغيل بنجاح في آل نقطة طرفية لشبكة 
 .في حالة حدوث أي مشكالت يجب عليك االتصال بمّورد الجهاز أوًال

 

geräuschemission 
LpA < 70 dB 

am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 

nach DIN 45635 T. 19 

 

notice to Korean customers 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

  ٤٥

 hpدعم  

 
 . Hewlett-Packardهذا الجزء يشرح معلومات خدمات الدعم التي تقدمها 

إذا لم تتمكن من العثور على اإلجابة التي تحتاجها في المستند المطبوع أو الفوري المقدم مع المنتج يمكنك 
في الواليات بعض خدمات الدعم متوفرة فقط . المبينة في الصفحات التالية HPاالتصال بأحد خدمات دعم 

إذا لم . المناطق في جميع أنحاء العالم/المتحدة وآندا، في حين أن البعض اآلخر متوفر في العديد من البلدان
 .معتمد HPمنطقتك اتصل بأقرب موزع / يكن رقم هاتف خدمة الدعم موجودًا في القائمة الخاصة ببلدك

 

 الحصول على الدعم والمعلومات األخرى من اإلنترنت
 :وهو HP آان باستطاعتك الوصول إلى اإلنترنت يمكنك الحصول على تعليمات من موقع إذا

www.hp.com/support 
 .يوفر هذا الموقع الدعم الفني والبرامج وبرامج التشغيل والتوريدات ومعلومات طلب المنتجات

 

 لعمالءل  hp عمد
 أي بتعلق تشكالت مادفتك صذاإ .HP Officejet هاز جع مخرى أرآات شن ممبيوتر آرامج بناك هكون تدق
 .لشرآة الك تي فالخبراء باالتصال بنية فساعدة مفضل ألى عحصل تسوف فلبرامج اذه هنم
 .التصالل اب قآلتي اتبع العمالءل HP خدمة بالتصال اردت أذاإ
 :ن أن مأآدت ١

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

 :لطابعة ابط ضعدأ ٢
 .لطابعة لألمامية اللوحة الى علموجود التشغيل ار زاستخدام بلطابعة اطفئأ  .أ
 .لوحدة الف خن ملتيار ان علطاقة الك سفصلا  .ب
 .الوحدة بلطاقة الك سوصيل تعدأ  .ت
 .لتشغيل ار زاستخدام ببعةلطا اغِّلش  .ث

  :عنوانه وإلنترنت الىع HP وقع مزيارة بفضل تلمعلومات ان ممزيدل ٣
www.hp.com/support 

 :لعمالءل HP عم دمثل ملى إلتحدث اتريد ولمشكالت الك تواجه تزال ت النت آذاإ ٤
 الرقم وID لخدمة اعريف تقم رعرضل .نك مالقرب  بلمسلسل االرقم وID لخدمة اعريف تقم رعض −

 يف) لوان أدءب (Start Colorو) دخالإ (Enter دخلأ .آلتي اتبع األمامية اللوحة الى علمسلسلا
 ضغط الشاشة اذه هنم .ألمامية اللوحة ااشة شلى عID لخدمة اعريف تقم رظهر يتى حلوقت افسن
  .لمسلسل الرقم ارض عتم يتى حأليمن السهما

 علومات ملى علحصول ل٣٢ فحة صي فاتي ذختبار اقرير تعةبا طنظرا .اتيًا ذجريبيًا تقريرًا تطبعا −
  .لتقرير اذا هباعةط نع

 .لونة مسخة نعمل بمق −
 .ليالتفص بشكلتك موصف لستعدًا منآ −

 .التصال اند علطابعة ان مالقرب بكون تن أجبي .لعمالءل HP دعم بتصلا ٥

 

 لضمان اترة فالل خلمتحدة الواليات اي فالتصالا
هذه الخدمة مجانية خالل مدة الضمان؛ ومع ذلك تسري عليك أسعار . 2551-323 (208)اتصل بـ 

 .قد يسري عليك رسم بعد انتهاء مدة الضمان. المكالمات الخارجية العادية
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 أيام في األسبوع ٧ ساعة يوميًا ٢٤الدعم بالهاتف في الواليات المتحدة متوفر باللغتين اإلنجليزية واألسبانية 

 ).ام وساعات الدعم بدون إشعار مسبققد تتغير أي(
 

 االتصال من أي مكان في العالم
للدعم الدولية  HPللحصول على أرقام هواتف خدمة . األرقام المبينة أدناه حديثة في تاريخ طباعة هذا الدليل

 :منطقتك أو لغتك/ الحالية تفضل بزيارة هذا العنوان واختر بلدك
www.hp.com/support 

 :كنك أيضًا زيارة هذا العنوانفي آوريا يم
http://www.hp.co.kr 

منطقتك غير موجودة في القائمة / إذا آانت بلدك. المناطق التالية/في البلدان HPيمكنك االتصال بمرآز دعم 
 .لمعرفة آيفية الحصول على الخدمات HPاتصل بالموزع المحلي أو أقرب مكتب دعم ومبيعات 

في بعض . الضمان؛ ومع ذلك تسري عليك أسعار المكالمات الخارجية العاديةخدمة الدعم مجانية خالل مدة 
 .الحاالت يسري أيضًا رسم ثابت على آل حادث

منطقتك باالطالع على / للدعم بالهاتف في أوروبا يرجى معرفة التفاصيل وحاالت الدعم بالهاتف في بلدك
 :الموقع التالي

www.hp.com/support 
 . على رقم الهاتف المحدد في هذا الكتيب HPأن تسأل البائع أو تتصل بـ ويمكنك بدًال من ذلك 

آجزء من جهودنا المتواصلة لتحسين خدمة الدعم بالهاتف ننصحك باالطالع على موقعنا على اإلنترنت 
 .بصورة منتظمة للحصول على معلومات جديدة بشأن خصائص الخدمة والتسليم

 

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

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

 أسبانيا 123 321 902 34+ الصين 7980 6868 10 86
  8000 8877 3 61+ عمان 8454 883 4 971+

1902 910 910 
 أستراليا

 إسرائيل 8304848 9 (0) 972+ )دقيقة/يورو ٠٫٣٤(فرنسا  22 60 69 0892
 األآوادور 2884-711-1800 الفلبين 632-867-3551

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

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

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

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

 آندا بعد الضمان 1-877-621-4722
 )المكالمةرسم حسب (

 إيطاليا 226410350 (0) 39+

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

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

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

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

   



  hpدعم

٤٧   الدليل المرجعي

 
 ةطقمنلا/ بلدال فنيلا hp مدع قةمنطلا/ بلدال فنيلا hp مدع

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

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

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

0800 010 055 
 تايوان

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

 ١الجزائر 543 61564 (0) 213+ النرويج 6299 11 22 47+
 جمهورية التشيك 261307310 (0) 420+ النمسا 6080 00 810 (0) 43+

خارج جمهورية (جنوب أفريقيا  9301 258 11-27+ نيوزيلندا 147 441 0800
 )جنوب افريقيا

1-600-112267 
91 11 6826035 

داخل جمهورية (جنوب أفريقيا  1030 000 086 الهند
 )جنوب أفريقيا

 جواتيماال 5105-995-1800 هولندا 8751 606 20 (0) 31+
 الدانمرك 45 39 29 4099+ (SAR)هونج آونج  8555 3002 (2) 85+

0570 000 511 
+81 3 3335 9800  

  أو محلي42 44 315 1 40+ اليابان
01 3154442 

 رومانيا

 سلوفاآيا 08080 682 2 (0) 421+ اليمن 8454 883 971+
 سنغافورة 5300 6272 65 اليونان 603 73 1060 30+

 السويد 2170 619 8(0) 46+  

المغرب وتونس : المناطق التالية/ يدعم العمالء الذين يتحدثون اللغة الفرنسية من البلدانCall Centerمرآز االتصاالت  ١
 .والجزائر

 . هذا يدعم العمالء الذين يتحدثون األلمانية والفرنسية واإليطالية من سويسراCall Centerمرآز االتصاالت  ٢

 
 االتصال في أستراليا بعد الضمان

، وسوف يحتسب على بطاقة 8000 8877 03إذا لم تكن طابعتك في مدة الضمان يمكنك االتصال بـ 
يمكنك ). شامًال ضريبة البضائع والخدمات( دوالرًا ٢٧٫٥٠ائتمانك رسم دعم بعد الضمان عن آل حالة بقيمة 

من  )  دوالرًا تضاف على حساب هاتفك٢٧٫٥٠يحتسب عليك مبلغ  (910 910 1902أيضًا االتصال برقم 
 ).الرسوم وساعات الدعم تخضع للتغيير بدون إشعار. ( مساًء من االثنين إلى الجمعة٥ صباحًا إلى ٩

 

 تجهيز الطابعة للشحن
للعمالء أو الرجوع إلى مكان الشراء  أن ترسل الطابعة للخدمة يرجى  HP االتصال بدعم إذا ُطلب منك بعد

اتباع خطوات فصل التيار وإعادة وضع الطابعة في الصندوق المبينة أدناه لتجنب حدوث المزيد من الضرر 
 .HPلمنتج 
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 د قHP Officejet هاز جأن وزالتها، إمت تد قألقالم ان أأآد تHP Officejet هاز جقل نندع :مالحظة

 لعربة اعود تتى حلكافي الوقت انتظرت اأنك ولطاقة، ار زلى عالضغط بلصحيحة االطريقة بغالقه إمت
 .إليقاف اضع ولى إلماسحة اعود تحتى ولخدمة، احطة ملىإ) لمتحرك الجزءا(

 .لطابعة اتشغيل بمق ١
 .كانها مي فظل تلطباعة اربةع وشغيلها تند عبدأ ت الابعتك طانت آذا إ٦ لى إ١ لخطوات ان عغاضىت
 .٧ لخطوةا لىإ ذهبا .لطباعة ارطوشات خلع خن متمكن تنل

 .لطباعة ارطوشة خلى إلوصول ااب بفتحا ٢
 .ؤيتها ريمكن ولطباعة اربة عتحركت

 .لطباعة اراطيش خلع خن ععلومات ملى علحصول ل٣٣ فحة صلطباعة اراطيش خستبدالر انظا ٣
 .الطابعة بضر يد قذلك باملقي ادمع .لطباعة ارطوشتي خخلعا !تنبيه

) لطابعة اع مرسلها تال (اترآها وجف ت التى حلهواء اليها إنفذ ي القيبة حي فلطباعة ارطوشات خعض ٤
 .لك ذلعمالءل HP عم دمثل منك ملب طذا إالإ

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

 .وضح مو هما آيديك، بألمامية اللوحة اطاء غن مماميأل الجزء امسكا  .أ
 .لوحدة ان متحريره لإحكام بألمامية اللوحة اطاء غرفعا  .ب

    

 

 

 .يراعى عدم إعادة غطاء اللوحة األمامية مع الوحدة. احتفظ بغطاء اللوحة األمامية  ٨
ف الوحدة للشحن باستخدام مواد التغليف األصلية أو مواد التغليف التي أتت مع الوحدة المستبدلة قم بتغلي  ٩

 ).إن وجدت(

 

 

    

 تلفلا ملشي ال ضمانال .اسبةنم رىخأ ليفغت ادوم تخدامسا جىري صليةألا تغليفلا ادوم يكدل نكيم ل اإذ
     .مناسبلا ريغ نقللا/مناسبلا ريغ تغليفلا ببسب شحنلاي ف دثحي ذيلا

  



  hpدعم

٤٩   الدليل المرجعي

 
 .ضع بطاقة اإلعادة في الشحن على الصندوق من الخارج  ١٠
 :يجب وضع األشياء التالية في الصندوق ١١

 ).عينات من مشكالت جودة الطباعة تكون مفيدة(وصف تام للمشكلة لموظفي الخدمة  −
 .و أي شئ آخر يثبت الشراء لتحديد فترة الضماننسخة من قسيمة المبيعات أ −
 .اسمك وعنوانك ورقم الهاتف الذي يمكن من خالله االتصال بك أثناء اليوم −

 

 hpمرآز توزيع 
 جزاءألاو أ عدادإلا رةشنو أ مطبوعلا مرجعيلا دليللان م خةسنو أ HP Officejet ازهج نامجرب لبلط
  :يلي امم حداو ملعقم ب عمالءلا لبقن م تبدالهاسا كنمي تيلا خرىألا
 .2551 323 (208) قمرب صلتا دانآو أ متحدةلا والياتلافي  •
 :موقعلا اذه يارةزب ضلتف •

http://www.hp.com/cposupport/software.html 
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 لضمان اعلوماتم

 
 HP Officejet 4100 series هازج
 احدة ونةس ):المصنعية وألجهزةا (لمحدود الضمان ادةم
 ًاوم ي٩٠ )لمدمجة األقراص اسائطو (لمحدود الضمان ادةم
 لى علمطبوعا" لضمانا "اريخ تهاية نتى حوأ HP بر حفاد نحينل )لطباعة اراطيشخ (لمحدود الضمان ادةم
 .وًال أحدث يمايه ألخرطوشة،ا

 

 لضمان ادمةخ
 لسريعة الخدمةا

 مالء ععم درآز موأ HP دمة خمكتب بالتصال العميل الى عجب يلسريعةا HP صليح تدمة خلى علحصولل
HP مالء ععمد لى عطلعا .وًال أبسيطة اللمشكالت احلل hp لواجب الخطوات امعرفة ل٤٥ فحة صيف 
 .لعمالء ادعم بالتصال ابل قتخاذهاا
 لعميل ابل قن مألجزاء الك تستبدال الممكن امن وسيط بزء جستبدال الى إحتاج تلعمالء احد أحدة وانت آاذإ
 لحالة اذه هيف .لسريع التوصيل اخدمة بشحنة آإرسالها بستبدالها العميل لمكن يلتي األجزاء اوصيل تمكني
 لقطعة، استبدال اشأن بالهاتف بمساعدةل اتقدم ، وقدمًا مالضرائب والجمارك  ولشحنة اكاليف تدفعب HP قومت
 .عادته إلعميل انم HP طلب تزء جي أن عالضرائب والجمارك ولشحن اكاليف تتدفعو
 لى علحاصلين ان مهم لالمصرح ولمحددين الخدمة ايدمزو للعمالء اوجيهت HP مالء ععم دمرآز لجوزي
 .HP نتج مصيانةل HP عتمادا

 

 لضمان احديثت

 بدأ يلخدمة اطاءغ .HP SUPPORTPACK الل خن منوات سالث ثلى إلعادي المصنع امان ضحديث تمكنكي
 قدم يلبرنامج اذاه .لمنتج اراء شن مألولى اومًا ي١٨٠ لـ االل خلحزمة اراء شيجب ولمنتج اراء شاريخ تيف
 ساًء م٤ ىل إباحًا ص٩ من ولجمعة الى إالثنين ان مMST توقيت بساًء م١٠ لى إباحًا ص٦ ن مالهاتف بلدعما
 سوف فلمنتجات احد أستبدال الى إحاجة بأنك بالتصال اثناء ألفني الدعم ارر قذاإ .لسبت ايام أMST توقيتب
 .قط فلمتحدة الواليات اي فتوفرم .سوم ري أدفع تن أون ديللتا العمل اوم يي فليك إلمنتج اذا هشحنب HP قومت
 :HP وقع مزيارة بضلف تو أ4747-999-888-1 ـ بتصل المعلومات ان ممزيدل

http://www.hp.com/go/hpsupportpack 
 خر آكان مي أن مالتصالاى ل عطلعا .لمحليا HP مالء ععم دمكتب بالتصال ارجى يلمتحدة الواليات اارجخ
 .لعمالء ادعم للدولية الهواتف ارقام أائمة قمعرفة ل٤٦ فحة صلعالم ايف

 

 لخدمة لhp officejet هاز جعادةإ

 يف hp مالء ععمد لى عطلعا .HP مالء عدعم بالتصال اجب يلخدمة لHP Officejet هاز جدةعا إبلق
  .لعمالء امعد بالتصال ابل قتخاذها الواجب الخطوات امعرفة ل٤٥ فحةص

 لمحدود العالمي اhewlett-packard مان ضيانب
 لمحدود الضمان ادىم

 HP Officejet نتج مل آأنب") لعميلا ("لنهائي ادملمستخ اصفته بلعميل لHewlett-Packard ("HP") ضمنت
4100 Series") لمادة اي فلعيوب ان مالية خاللوازم والمواد والملحقات ولبرمجيات الك ذي فماب") لمنتجا 

 .لعميل ابل قن ملشراء ااريخ تن مبدأ تلتي المدة اوال طالصنعةو
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 ال .لبرمجة اعليمات تنفيذ تي فلفشل الى عال إلمحدودا HP مان ضسري ي اللبرمجيات ان ملمنتجات لالنسبةب
 .ألخطاء ان ماليًا خكون يو أتوقف ين لنتج مي أشغيل تأنب HP ضمنت

  لمشكالت اشمل يال ولمنتج للعادي االستعمال لتيجة ننشأ تلتي اعيوب الوى سشمل ي اللمحدودا HP مانض
 لمواد او ألبرمجياتا) ب (و ألصحيح اير غلتعديل او أةلصيانا) أ (ـ لتيجة ننشأ تلتي المشكالت اثل مألخرىا
 .لمنتج امواصفات لخالفة مروف ظي فلتشغيلا) ج (وأ HP دعمها تو أقدمها ت اللتي اللوازم اوأ
 راطيش خوأ HP ير غرآة شي أنتاج إن مباعة طراطيش خستخدام اؤثر ي الألجهزة انم HP منتجات لةبالنسب
 معو .العميلو HP ين ببرم معم دقد عي أو ألعميل للشرآة اقدمه تلذي الضمان اىل علؤها معاد يلتي الطباعةا
 وأ HP نع صنت ميس لباعة طرطوشة خستخدام الى إببه سرجع يلف تو أطل عي أالة حي فإنه فلكذ
 ي فنفقت ألتي االمواد ولعمالة للقياسي الوقت اظير نسومًار HP تقاضى توف سصنيعها تعاد مباعة طرطوشةخ
 .لتلف او ألعطل الك ذصالح إللطابعة انةياص
 لمنتج اتصليح بقوم توفس HP إن  فنتج مي أي فيب عأي بشعارًا إلسارية الضمان ادة مثناءأ HP سلمت تذاإ
 إن فلمحدودا HP مان ضشملها ي اللعمالة اكلفة تانت آذاإ .HP ختاره تا مفق وستبداله، او أيب عه بلذيا
 .لعمالة لالنسبة  بلقياسيةا HP مسو رفق وكون توف سلتصليحاتا
 HP مان ضشمله ييب عه بنتج مي أستبدال او أصالح إلى عناسبًا، مكون يا مفق ، وادرة قيرغ HP انت آذاإ
 .لمنتج اراء شعر سإعادة بالعيب بشعارها إعد بلوقت ان معقولة مدة مالل خقوم توفس HP إنف
HP لى إيب عه بلذي المنتج اإعادة بلعميل اقوم يتى حعويضلت او أالستبدال او أاإلصالح بلزمةم HP كون تال
. 
 .بدالهتس اتم يلذي المنتج اداء أن عداؤه أقل ي الن أشرط بديد جبه شو أديدًا جكون يد قديل بنتج ميأ
 ي فلجديدة لعادلة مّصنعة مواد مو أكونات مو أجزاء ألى عحتوي تد قنتج، أ ي ملك ذي فما، بHP نتجاتم
 .دائهاأ

 في ولمنتج لعم دواجد تيهف HP ـ لكون يوقع مو أنطقةم/لد بي أي فسري ينتج مل آن علمحدودا HP مانض
 كون تال .لمحلية المعايير اسب حلضمان ادمة خستوى مختلف يدق .HP نتجات مسويق تيها فتم يلتي األماآنا

HP د قلمنتج اكن يم  لوقع مو أةنطقم/لد بي فعمل يجعله تكي للمنتج اظيفة وو أالءمة مو أكل شتغيير بلزمةم 
 .يه فلعمل لصميمه تمت

 

 لضمان ادودح
 ن مخر آرط شون أما ضي أقديم تلغير ان مورديها موأ HP ـ لجوز ي اللمحلي القانون اه بسمح يلذي االقدرب
 لشروط او ألضمانات االتحديد بترفضو HP منتجات بتعلق ييما فمنيًا، ضو أريحًا صان آواًء سوع، نيأ
 .حدد مرض غي ألالمالءمة ولمرضية االجودة ولتسويق لقابلية باللخاصة امنيةلضا

 

 لمسئولية ادودح
 اصة خعويضات تذا هلضمان اناي بي فليها علمنصوص التعويضات اعد تلمحلي القانون اه بسمح يلذي االقدرب
 .ليه عقاصرة وحده والعميلب
 عد ت الذا هلضمان ايان بي فاص خوجه بلمحددة التزاماتال اباستثناء ولمحلي القانون اه بسمح يلذي االقدرب

HP و ألمباشرة اير غو ألمباشرة األضرار ان عسئولين مألحوال ان مال حي أي فلغير ان موردوها موأ 
 خرى أانونية قظرية ني أو ألضرر او ألعقد الى إستند تانت آواًء سالستتباعية، او أضيةرلع او ألخاصةا
 .ألضرار الك تدوث حاحتمالب إلشعار ام تسواًءو

 

 لمحلي القانونا
 الية ون مختلف تخرى أقوق حيضًا ألعميل لكون يدق .حددة مانونية ققوقًا حلعميل لعطي يذا هلضمان ايانب
  .لعالم اي فخرى أنطقةم/بلد  لنطقةم/لد بمن وندا آي فمنطقة لنطقة ممن ومتحدة اللواليات اي فخرىأل

  



 معلومات الضمان

٥٣   الدليل المرجعي

 
 م تد قذا هلضمان ايان بعتبر ين أجب يلمحلي القانون اع متعارضَا مذا هلضمان ايان بهب كون يلذي االقدرب
 االت حعض بسرى ت الد قلمحلي القانون الك ذموجبب .لمحلي القانون الك ذع متماشيًا مكون يكي لعديلهت
 ي فياتلوال ابعض لجوز يلمثال ابيل سلىع .لعميل الى عذا هلضمان ايان بتحديدات ولمسئولية افضر
 :نأ) ندا آي فلمناطق الك ذي فماب (لمتحدة الواليات اارج خلحكومات ابعض ولمتحدة الوالياتا
 ميل عي أللقانونية الحقوق احديد تن مذا هلضمان ايان بي فلواردة االتحديدات ولمسئولية افض راالت حمنعت
 ؛)ثًال ملمتحدة المملكة ايف(
 و ألتحديدات؛ او ألمسئولية افض راالت حيقطب تلى عّصنع مي أدرة قلك ذخالف بقيدت
  الو أفضها رلمّصنع استطيع ي اللتي الضمنية الضمانات ادة محدد تو أضافية إمان ضقوق حلعميل امنحت
 .لضمنية الضمانات ادة مشأن بلتحديدات لسمحت
 ه بلمسموح القدر ااءباستثن وذا، هلضمان ايان بروط شإن فنيوزيلندا وستراليا أي فلعمالء امعامالت لالنسبةب
 إللزامية القانونية الحقوق الى إاإلضافة بكون تن أيجب وعديلها تو أقييدها تو أستثناؤها اجوز ي الانونًا،ق
 .لعمالء اهؤالءل HP نتجات ميع بي فها بلمعمولا
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 الفهرس

 
 
 لفهرسا
 ألرقاما
 ١٢، ١٠ حميل،ت
 وصة ب٦ ي ف٤ ور صرقو

 أ
 ٤٥ تصال،ا
 ١٩ ريع، ستصالا

 ٢٦ ولية، أعدادات إنشاءإ
 ٢٧ إلعدادات، اسحم

 رسالإ
 ٢٤عادة إرسال الفاآسات، إ

 ٢٤ لفاآسات، ارسال إعادة إلغاءإ
 ألمامية، اللوحة ان ملوان أاآسف

٢٠ 
 ٢٠ لوان، أاآسف

 ٤٥ لهاتف، ارقامأ
 ٤٥ لدعم، ادمات خلهاتف، ارقامأ
 ٣٥ لمصنع، ابط ضستعادةا
 ستالما

 ٢١ اآس،ف
 صواتأ

 ٣٦ لذاتية، الصيانةا
 ٢٤ لفاآسات، ارسال إعادةإ

 ٢٤ لغاء،إ
 ٤٠ لبرنامج، اثبيت تعادةإ
 لخدمة، لHP Officejet هاز جعادةإ

٥١ 
 لب طعادةإ

 لرد، ادم عو ألخط انشغال اندع
٢٣ 

 عدادإ
 ٣٩ ضافية، إعلوماتم
 ٢٩ ائمة،ق

 عداداتإ
 ٣٦ وري، فأخيرت
 ٣٦رض سرعة التصفح، ع

 ٢٨، ٢٧ اآس،ف
 ١٥، ١٣ سخ،ن

 ألفراد للسريع اتصالال اعداداتإ
 ٢٦ نشاء،إ
 فتراضية اعداداتإ

 ٣٥ ستعادة،ا
 ظرفأ

 ٩ حميل،ت
 ١٣ لنسخ، لودة جفضلأ

 ١٣ لنسخ، للعادية الجودةا
 لغاءإ

 ٢١فاآس مؤجل، 
 ١٠ سح،م

 لصورا
 ١٤تحسين النسخ، 

 ١٥ سخ،ن
 ألمامية اللوحةا

 ٢٨ ص، ندخالإ
 ١٩ اآس، فرسالإ
 ٣رس تعليمي، د

 ٣٦ لفوري، التأخير ابطض
 ٣٦ لتصفح، ارعة سرضع

 ٧ لمستندات، لآللي الملقما
 ٧ لمستندات، لآللي الملقما
 HP وراقأ

 ١١ لتحميل، ان عصائحن
 يقافإ

 ٢١ ؤجل، مآسفا
 ١٠ سح،م

 ب
 ١٦ لصفحة،م احجب
 ريعة سدايةب

 ٤ مبيوتر، آهاز جع مدامستخا
 ٤ لمدير، اراجعةم

 رنامجب
 ٤٠ رآيب، تإعادة وزالةإ
 هنئة تطاقاتب

 ١١ حميل،ت
 هنئة تطاقاتب

 ١١، ١٠ حميل،ت
 صقة الطاقاتب

 ١١ حميل،ت

 ت
 ٢٠ اآس، فجيلتأ
 وري فأخيرت

 ٣٦ عداد،إ
 اريخت

 ٢٧ عدادات،إ
 باينت

 ٢٣ لفاآس، لغييرت
 ١٤ون الصورة، ل
 ٤٧ لشحن، لجهيزت
 ١٤ لنسخ، اينحست

 حميلت
 ٩ ظرف،أ
 ١١، ١٠ لتهنئة، اقاتاطب
 ١٤ لورق، اوع نغييرت
 ٣٣ لطباعة، اراطيشخ
 ١٢ لورق، اجم حبطض
 آللي الملقم اي فصلي أستندم

 ٧ لمستندات،ل
 ١١صائح، ن

 ١٢، ١٠ لصور، ارقو
 ٧ رق،و

 لي آصغيرت
 ٢٥ اآس،ف 

 ١٦، ١٤ سخة، نصغيرت
 ١ عليمات،ت
 ١٤ سخة، نغميقت
 ١٤ سخ،لن افتيحت
 قاريرت

 ٢٢ لفاآس، للي آنشاءإ
 ٢٢ لفاآس، لدوي ينشاءإ
 ٣٢ختبار ذاتي، ا

 ٢٢ باعة،ط
 ٣٢ اتي، ذختبار اقريرت
 ١٦، ١٤ لنسخ، اكبيرت
 نظيفت

 ٣١ لزجاج،ا
 ٣٥ لطباعة، اراطيشخ
 ٣٢ريط أبيض، ش

 ٣٢ لخارج، انم

 ج
 HP Officejet هازج
 ١٣ لسريع، النسخ اودةج

 ح
 ١٢ ،ةخلنس لغيير تلورق، اجمح
 لمشكالت الح

 ٤٠ لبرنامج، ارآيب تإعادة والةإز

 خ
 ٤٥ لدعم، ادماتخ
 راطيشخ

 ٢٣ ستبدال،ا
 ٣٥ حاذاة،م
 راطيش خنظر الحبر، اراطيشخ

 لطباعةا
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 لهاتف اطخ
 ٢٦ تعددة، مرقامأ

 د
 عليمي ترسد

 ٤ سخة، نملع
 ٣ مامية، أوحةل
 ٤٥، HP لعمالء اعمد
 ٤٥ لعمالء، اعمد

 ٤٥ إلنترنت، الى عوقعم

 ر
 رد يم لقمر

 ٢٣ ليًا، آلطلب اعادةإ
 شغول مقمر

 ٢٣ ليًا، آلطلب اعادةإ
 ٢٧ لمشترك، اعريف تمزر
 ٢٦ تميز، منينر

 ز
 جاجز

 ٣١ نظيف،ت

 س
 للف ارعةس

 ٣٦ عداد،إ

 ش
 حنش

 ٤٧، HP Officejet هازج
 بيض أريطش

 ص
 يانةص
 ٣٦ لذاتية، اانةيلص اصواتأ
 ٣٦ ادية، عصواتأ
 ٣٣ لطباعة، اراطيش خستبدالا
 ٣٥ لمصنع، ابط ضستعادةا
 ٣٢قرير اختبار ذاتي، ت

 ٣١ لزجاج، انظيفت
 ٣٢ ألبيض، الشريط انظيفت
 ٣٥ لطباعة، اراطيش خنظيفت
 ٣٢ لخارج، ان منظيفت
 ٣٥ لطباعة، اراطيش خحاذاةم
 لورق اينيةص
 ٧ ،لحميت
 ٨ لورق، اروج خينيةص

 ض
 بطض

 ٢٥ لفاآس، للصوت استوىم
 لمصنع ابطض
 ٣٥ ستعادة،ا

 ٤٥ ،مانض
 ٥١ يان،ب
 ٥١ حديث،ت
 ٥١ دمة،خ

 ط
 اقةط

 ٤٣ واصفات،م
 باعةط

 ٩ ظرف،أ
 ٣٣ستبدال، ا

 ٢٢ اآس، فقاريرت
 ٣٢ اتي، ذختبار اقريرت
 ٣٥ نظيف،ت
 باعة طراطيشخ
 ٣٥ حاذاة،م
 ٣٢ ناولة،م
 T-shirt لقمصان الى عباعةط

Transfer Iron-On 
 ١١ حميل،ت
 ٦٠ لطباعة، اراطيش خلبط

 ع
 لرنات اددع

 ٢١ بط،ض
 لنسخ اددع

 ١٤ بط،ض

 ف
 ٢٨ اآس،ف

 ١٩ ألمامية، اللوحة ان مرسالإ
 ٢٤ لفاآسات، ارسال إعادةإ
 لخط انشغال اند عقم رلب طعادةإ

 ٢٣ لرد، ادم عوأ
 ٢٨، ٢٧ عدادات،إ
 ٢٤ اآس، فرسال إعادة إلغاءإ
 ٢١ ؤجل، ماآس فلغاءإ
 لسريع االتصال اعدادات إنشاءإ

 ٢٦ ألفراد،ل
 ٢٨ختبار، ا

 ٢١ ي،دو يستالما
 ٢١ ستالم،ا
 ١٩ لسريع، االتصالا
 ٢٢ لشكل، اي فلتحكما
 ٢٠ ألمامية، اللوحة ان ماأللوانب
 ٢٠ األلوان،ب
 ٢٠ أجيل،ت
 ٢٧ رويسة،ت
 ١٩ إلعدادات، اغييرت
 ٢٣ لتباين، اغييرت
 ٢٢ ح،ولوض اغييرت
 ٢٦ لرد، للرنين اموذج نغييرت
 ٢٢ لية، آقاريرت
 ٢٢ دوية، يقاريرت

 ٢٩ اد،إلعد اائمة قياراتخ
 ٢٦ تميز، منينر
 ٢٧ الوقت، ولتاريخ ابطض
 ٢٥ آللي، التصغير ابطض
 ٢١ لرنات، ادد عبطض
 ٢٥ لصوت، استوى مبطض
 ٢٢ لتقارير، اباعةط
 ٢٩ ائمة،ق
 لسريع، االتصال اعدادات إسحم

٢٧ 
، (ECM)ألخطاء اصحيح تضعو

٢٥ 
 فافية شيلمف

 ١١ لتحميل، ان عصائحن
 ٧ ه، بوصىي

 ق
 وائمق

 ٢٩ اآس، فعدادإ
 ١٦ لنسخ، اياراتخ
 ٣٧ يانة،ص

 ٣٧باعة التقارير، ط
 ٢٩ اآس،ف

 ل
 لمفاتيح اوحةل

 ٢٨ ص، ندخالإ
 ونل

 ١٤ حسين،ت
 ٢٠اآس من اللوحة األمامية، ف

 ٢٠ اآس،ف

 م
 ٣٥ لطباعة، اراطيش خحاذاةم
 ٤، HP ديرم
 ٤ لمدير، اراجعةم
 ٤٩، HP وزيع ترآزم
 صلية أستنداتم

 ات،لمستند لآللي الملقم اي فحميلت
٧ 

 لصوت استوىم
 ٢٥ بط،ض

 لصوت استوىم
 ٢٥ بط،ض

 سحم
 ١٨يقاف، إ

 ١٧ ألمامية، اللوحة انم
 ٤٣ نظيمية، تعلوماتم
 واصفاتم

 ٤٣ اقة،ط
 ٤٣ ادية،م
 ٤٣ علية، فواصفاتم
 
 



 الفهرس

٥٧  الدليل المرجعي

 ن
 ١٦، ١٣ سخ،ن

 ١٤، ١٣ عدادات،إ
 ١٦ لصفحة، احجمب
 ١٤ حسين،ت
 ١٤ كبير، تو أصغيرت
 ١٥ الفتراضية، اعدادات اإلغييرت
 ١٤ غميق، تو أفتيحت
 ١٣ ودة،ج
 ١٦ لقائمة، اياراتخ

 ٤رس تعليمي، د
 ١٣ رعة،س
 ١٥ ورة،ص

 ١٤ لنسخ، اددع
 صن

 ٢٨ ألمامية، اللوحة ان مدخالإ
 ١٤ حسين،ت
 ٢٦ لرد، للرنين اموذجن

 و
 رقو

 ٧ حميل،ت
 لنسخة، لالفتراضي الحجم اغييرت

١٢ 
 ١٢ لنوع، اغييرت

 ١٢ لحجم، ابطض

 ١١لتحميل، اصائح عن ن
 ٧ ه، بوصىي
 لصور ارقو

 ١٢، ١٠ حميل،ت
 لحبر لافث نرقو

 ١١ حميل،ت
 ٢٥، (ECM)ألخطاء اصحيح تضعو
 ضوحو

 ٢٢ لفاآس، لغييرت
 قتو

٢٧ عداد،إ
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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 4100 series (Q1608A) 
Model Number(s): officejet 4110 (Q1609A), officejet 4110xi (Q1610A), officejet 

4110v (Q1611A), officejet 4105 (Q1612A), officejet 4105z 
(Q1613A), officejet 4115 (Q1614A) 

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 
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 
 CNS13438:1997 
 FCC Part 15-Class B / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 
 GB 9254-1998 
Telecom:  TBR21: 1998 
 
Supplementary Information 
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 
73/23/EEC, 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 140, D-71034 Böblingen, Germany (FAX + 49-
7031-14-3143) 

 
 



 

   
 طلب المواد

 HP Premium Inkjet فافيات  شو أHP Premium Inkjet Paper رق وثل ملمواد اطلبل
Transparency Filmلقمصان 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 

 other countriesتر اخآندا ولمتحدة الواليات ااستثناء بألخرى الدول اي فطلبياتل لالنسبةب
 مكنك يلموقع اذا هنم. hpshopping.com وقع مترك ل)معن( Yes نقر ام ث)ألخرى البلدانا(
 .ك بلخاصة المنطقة او أللغة اجد تيث حhpshopping.com وقع ملى إلوصولا

 

 لطباعة اراطيش خلبط
 

 خراطيش طباعة hp سجل مقمر
 سوداء HPخرطوشة طباعة   مل١٩، ٥٦#خرطوشة طباعة سوداء 
  مل١٧، ٥٧#خرطوشة طباعة ألوان 
  مل٨، ٢٨#خرطوشة طباعة ألوان 

 ألوان HPخرطوشة طباعة 
  ثالثة ألوان HPخرطوشة طباعة 
 HP عم دوقعم نم عليماتت لىع لحصولا مكنكي إلنترنتا لىإ لوصولا تطاعتكساب 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 حئصان •
 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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