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مرحًبا١
طباعة یمكنك هذه، الفوتوغرافية الصور طابعة باستخدام !HP Photosmart 8100 series طابعة لشرائك شكًرا
.وسهلة ممتعة مشروعات إنشاء إلى باإلضافة الكمبيوتر جهاز على وحفظها رائعة فوتوغرافية صور

المعلومات من المزید معرفة
:التالية الوثائق بالطابعة ُمرفق
البرامج وتثبيت الطابعة إعداد طریقة HP Photosmart 8100 series طابعة إعداد دليل یوضح :اإلعداد دليل●

.فوتوغرافية صورة أول وطباعة بها الخاصة
بجهاز توصيلها بدون استخدامها طریقة ویشرح للطابعة، األساسية الميزات المستخدم دليل یوضح :المستخدم دليل●

آنسخة الدليل هذا یتوفر .األجهزة في تحدث التي المشكالت بحل الخاصة المعلومات على یحتوي آما آمبيوتر،
.المستخدم دليل بـ الخاص المضغوط القرص على إلكترونية

.اآلن یدیك بين الذي الكتاب هو HP Photosmart 8100 series لطابعة المرجعي الدليل :المرجعي الدليل●
على للحصول .والضمان الفني والدعم والتشغيل اإلعداد ذلك في بما الطابعة حول أساسية معلومات یتضمن فهو

.المستخدم دليل بـ الخاص المضغوط القرص راجع تفصيلية، إرشادات
●HP Photosmart Printer Help: توضح HP Photosmart Printer Help الشاشة على تظهر التي

.البرامج في تحدث التي المشكالت بحل الخاصة المعلومات على وتحتوي الكمبيوتر جهاز مع الطابعة استخدام طریقة
HP Photosmart Printer على االطالع یمكنك الكمبيوتر، جهاز على HP Photosmart طابعة برامج تثبيت بعد

Help الشاشة على تظهر التي:
)ابدأ (Start قائمة من :Windows تشغيل بأنظمة تعمل التي الشخصية الكمبيوتر أجهزة●

 >  ))البرامج آافة (All Programs حدد ،Windows XP التشغيل نظام في( )برامج (Programsحدد
HP > Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series > Photosmart

Help.
 >  Library حدد ثم )البحث أداة ( Finder في Mac Help > )تعليمات (Help حدد :Macintosh أجهزة●

HP Photosmart Printer Help for Macintosh.

الصندوق محتویات
:التالية العناصر على الطابعة صندوق یحتوي

HP Photosmart 8100 series طابعة●
HP Photosmart 8100 series طابعة إعداد دليل●
HP Photosmart 8100 series لطابعة المرجعي الدليل●
HP Photosmart 8100 series طابعة ببرامج الخاص المضغوط القرص●
المستخدم دليل بـ الخاص المضغوط القرص●
الورق عينات مجموعة●
الفوتوغرافية الصور ورق لتخزین حقيبة●
فوتوغرافية صور طباعة وخرطوشة األلوان ثالثية طباعة خرطوشة●
الطباعة خراطيش واقي●
)إضافي آهرباء سلك على یحتوي وقد الخارجي المظهر في الطاقة إمداد یختلف قد( الطاقة إمداد●

.المنطقة/البلد باختالف المحتویات تختلف قدمالحظة

٣ HP Photosmart 8100 series  لطابعة المرجعي الدليل 



الطابعة على عامة نظرة

الطابعة من األمامي الجزء
الكاميرا منفذ١

رقمية آاميرا لتوصيل المنفذ هذا استخدم
PictBridge™  ،محول لترآيب أو بالطابعة

االختياري الالسلكي الطابعة
HP Bluetooth® .

اإلخراج درج٢
صغيرة الوسائط لتحميل الدرج هذا ارفع
الجزء من الورق انحشار إلزالة أو الحجم
.بالطابعة األمامي

الورق عرض موجه٣
حافة مع یتناسب بحيث الموجه هذا اضبط
.الرئيسي الدرج في الورق

الرئيسي الدرج٤
أو الشفافة األغشية أو العادي الورق ضع

الدرج هذا في األخرى الوسائط أو األظرف
.للطباعة

الممتدة اإلخراج درج دعامة٥
درج لتمدید نحوك اسحبه ثم اللسان، ارفع

عند المطبوع الورق یلتقط بحيث اإلخراج
.الطابعة من إخراجه

الورق طول موجه٦
حافة مع یتناسب بحيث الموجه هذا اضبط
.الرئيسي الدرج في الورق

الفوتوغرافية الصور درج٧
الصور ورق لتحميل اإلخراج درج ارفع

الصور درج إلى الحجم صغير الفوتوغرافية
.الفوتوغرافية

الفوتوغرافية الصور درج منزلق٨
درج لترآيب عنك بعيًدا هذا المنزلق ادفع

.الفوتوغرافية الصور
العلوي الغطاء٩

خراطيش إلى للوصول الغطاء هذا ارفع
الطباعة، خراطيش تخزین ومنطقة الطباعة
.الورق انحشار وإلزالة

الطابعة شاشة١٠
القوائم خيارات لعرض الشاشة هذه استخدم
.الفوتوغرافية والصور

الذاآرة بطاقات فتحات١١
.الفتحات هذه في الذاآرة بطاقات بترآيب قم

١ الفصل

٤ HP Photosmart 8100 series



الطابعة من الخلفي الجزء
الكهرباء سلك توصيل١

الكهرباء سلك لتوصيل المنفذ هذا استخدم
.بالطابعة المّرفق

USB منفذ٢
بجهاز الطابعة لتوصيل المنفذ هذا استخدم

المباشرة للطباعة رقمية بكاميرا أو الكمبيوتر
HP.

الخلفي الوصول باب٣
.الورق انحشار إلزالة الباب هذا بإخراج قم

التحكم لوحة
تشغيل١

لتحویلها أو الطابعة لتشغيل الزر هذا اضغط
.الطاقة توفير وضع إلى

حفظ٢
الفوتوغرافية الصور لحفظ الزر هذا اضغط

جهاز إلى الذاآرة بطاقة على الموجودة
.الكمبيوتر

٣HP Instant Share
فوتوغرافية صورة إلرسال الزر هذا اضغط
حفظ الزران یعمل .اإللكتروني بالبرید

تكون عندما HP Instant Shareو
لمزید .فقط الكمبيوتر بجهاز متصلة الطابعة

.باالتصال االحتفاظ راجع المعلومات، من
الفوتوغرافية الصور تحدید أسهم٤

الصور خالل للتمریر األسهم هذه استخدم
.ذاآرة بطاقة على الموجودة الفوتوغرافية

فوتوغرافية صور تحدید٥
الفوتوغرافية الصورة لتحدید الزر هذا استخدم

.للطباعة حالًيا المعروض الفيدیو إطار أو
إلغاء٦

الصور تحدید إللغاء الزر هذا اضغط
إلیقاف أو قائمة من للخروج أو الفوتوغرافية

.تنفيذه طلبت إجراء
تصغير/تكبير٧

Zoom وضع إلى للدخول الزر هذا اضغط
الفوتوغرافية الصورة ولتكبير )تصغير/تكبير(

عرض وضع من والخروج حالًيا المعروضة
.صور 9

قائمة٨
.الطابعة قائمة لعرض الزر هذا اضغط

تدویر٩
الفوتوغرافية الصورة لتدویر الزر هذا اضغط

.حالًيا المعروضة
١٠OK) موافق(

التي األسئلة على لإلجابة الزر هذا اضغط
خيارات ولتحدید الطابعة، شاشة على تظهر

ُیتبع
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صور 9 عرض وضع والستخدام القائمة،
.الفيدیو ولتشغيل

التنقل أسهم١١
خيارات خالل للتمریر األسهم هذه استخدم
مربع موضع وتحدید الطابعة قائمة

إعادة واتجاه سرعة في والتحكم االقتصاص
.الفيدیو تشغيل

طباعة١٢
فوتوغرافية صور لطباعة الزر هذا اضغط
.ترآيبها تم التي الذاآرة بطاقة من محددة

تخطيط١٣
تخطيط لتحدید المدرَّج القرص هذا ّحرك

.بك الخاصة الفوتوغرافية للصور الطباعة

المؤشرات مصابيح
التشغيل مصباح١

التشغيل قيد الطاقة — مضاء–
الطاقة توفير وضع في الطابعة — مطفأ–

الحالة مصباح٢
التشغيل قيد الطاقة — )أخضر( مضاء–

بالطباعة تقوم ال الطابعة ولكن
الطاقة توفير وضع في الطابعة — مطفأ–
بالطباعة الطابعة تقوم — وامض أخضر–
تدخل تستلزم الطابعة — وامض أحمر–

المستخدم
الورق درج مصابيح٣

الفوتوغرافية الصور درج مصباح–
الصور درج ترآيب تم — مضاء

الفوتوغرافية
تم — مضاء الرئيسي الدرج مصباح–

الرئيسي الدرج ترآيب
الذاآرة بطاقة مصباح٤

الذاآرة بطاقة ترآيب تم — مضاء–
صحيح بشكٍل

ذاآرة بطاقة ترآيب یتم لم — مطفأ–
بين المعلومات نقل جاري — وامض–

جهاز أو والطابعة الذاآرة بطاقة
الكمبيوتر

الطابعة قائمة
الطابعة قائمة إلى العودة إلى قائمة ضغط یؤدي فرعية، قائمة عرض حالة في .الطابعة قائمة إلى للوصول قائمة اضغط
.الرئيسية

١ الفصل
ُیتبع
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:الطابعة قائمة خالل للتنقل
ال التي العناصر تظهر .الطابعة عرض شاشة على تظهر التي القائمة خيارات خالل للتمریر  أو  تنقل اضغط●

).نشطة غير( خافتة بالقائمة إليها الوصول یمكن
.خيار تحدید أو قائمة لفتح )موافق (OK اضغط●
.الحالية القائمة من للخروج إلغاء اضغط●

الطباعة قوائم بنية
المستوى قائمة
األعلى

خيارات/إضافية فرعية قوائمخيارات/فرعية قوائم

 )الكل طباعة( Print allالطباعة خيارات

Print proof sheet )صفحة طباعة
)تجریبية

 

Print proof sheet )صفحة طباعة
)تجریبية

 

Video action prints )مطبوعات
)بالفيدیو التقاطها یتم التي الصور

 

Print range )مجموعة طباعة(Select beginning of range )تحدید
):المجموعة بدایة

Select end of range )نهایة تحدید
):المجموعة

Print index page )صفحة طباعة
)فهرس

 

Print new )جدیدة طباعة( 

Edit )تحریر(Remove Red eye )العين إزالة
)الحمراء

 

Photo brightness )الصور سطوع
)الفوتوغرافية

Photo brightness )الصور سطوع
):الفوتوغرافية

إنقاص أو لزیادة  أو  تنقل اضغط(
).الفوتوغرافية الصور سطوع

Add frame )إطار إضافة(Select pattern )نقش نمط تحدید:(

Select color )لون تحدید:(

Add color effect )األلوان تأثير إضافة(Add color effect )األلوان تأثير إضافة:(
●Black and white )وأسود أبيض(
●Sepia )الداآن البني اللون تأثير(
●Antique )القدیمة الصور تأثير(
●No effect  )default( )تأثير بال

))االفتراضي(
على األلوان بتأثير الخاص الخيار یؤثر ال

خيار باستخدام إنشاؤها تم التي اإلطارات
Add frame )إطار إضافة(.
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المستوى قائمة
األعلى

خيارات/إضافية فرعية قوائمخيارات/فرعية قوائم

Tools )أدوات(View 9-up )صور 9 عرض وضع( 

Slide show )الشرائح عرض(اضغط OK )الشرائح عرض إلیقاف )موافق
اضغط المؤقت، التشغيل إیقاف إلغاء أو مؤقًتا
.الشرائح عرض إلیقاف إلغاء

Print Quality )الطباعة جودة(Print Quality )الطباعة جودة:(
●Best  )default( )ممتازة

))االفتراضي(
●Normal )عادیة(

Print sample page )صفحة طباعة
)عينة

 

Print test page )اختبار صفحة طباعة( 

Clean cartridges )خراطيش تنظيف
)الطباعة

Continue to second level
cleaning?  )من الثاني المستوى متابعة

)التنظيف؟
●Yes )نعم(
●No )ال(

Continue to third level cleaning? 
)التنظيف؟ من الثالث المستوى متابعة(
●Yes )نعم(
●No )ال(

Align cartridge )خرطوشة ضبط
)الطباعة

 

BluetoothDevice address )الجهاز عنوان(Device address )الجهاز عنوان:(
باستخدام تعمل التي األجهزة منك تتطلب قد(

عنوان إدخال الالسلكية Bluetooth تقنية
خيار یوضح .موقعه تحدید المطلوب الجهاز
).الجهاز عنوان هذا القائمة

Device name )الجهاز اسم(Device name )الجهاز اسم:(
تظهر التي للطابعة جهاز اسم تحدید یمكنك(

بتقنية تعمل التي األخرى األجهزة على
Bluetooth موقع تحدد عندما الالسلكية

.)الطابعة

Passkey )نسخة بمقدار العدد لزیادة  تنقل اضغط()التعریف مفتاح
اضغط .العدد لتقليل  تنقل اضغط واحدة،

OK )التالي الرقم إلى للتنقل )موافق.(
لتقنية رقمي تعریف مفتاح تعيين یمكنك(

Bluetooth مستخدمو یحاول التي للطابعة
Bluetooth بتقنية تعمل التي األجهزة

١ الفصل
ُیتبع الطباعة قوائم بنية
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المستوى قائمة
األعلى

خيارات/إضافية فرعية قوائمخيارات/فرعية قوائم

هذا إدخال یجب حيث موقعها تحدید الالسلكية
إعداد حالة في الطباعة، یمكنهم لكي المفتاح

Security level )لتقنية )األمان مستوى
Bluetooth على High )مفتاح .)مرتفع

.)0000 هو االفتراضي التعریف

Accessibility )إتاحة(Accessibility )إتاحة:(
●Visible to all )للكل مرئي(
●Not visible )مرئي غير(

Accessibility إعداد حالة في
غير( Not visible على )اإلتاحة(

تعرف التي لألجهزة فقط یمكن ،)مرئي
.بالطباعة القيام الجهاز عنوان

بتقنية المزودة الطابعة إعداد یمكن(
Bluetooth غير أو مرئية تكون بحيث

بتقنية تعمل التي األخرى لألجهزة مرئية
Bluetooth خيار تغيير طریق عن الالسلكية

.)هذا اإلتاحة

Security level )األمان مستوى(Security Level )األمان مستوى:(
●High )مرتفع(

األجهزة مستخدمي من الطابعة تطلب(
Bluetooth بتقنية تعمل التي األخرى
)الطابعة تعریف مفتاح إدخال الالسلكية

●Low )منخفض(
مستخدمي من الطابعة تطلب ال(

بتقنية تعمل التي األخرى األجهزة
Bluetooth مفتاح إدخال الالسلكية

)الطابعة تعریف

Reset Bluetooth options )إعادة
)Bluetooth خيارات تعيين

Reset Bluetooth options )إعادة
):Bluetooth خيارات تعيين
●Yes )نعم(
●No )ال(

Help )تعليمات(Cartridges )خراطيش(Print Cartridge Help )تعليمات
):الطباعة خراطيش

خالل للتمریر  أو  تنقل اضغط(
ثم للطابعة، المتاحة HP طباعة خراطيش
إدخال آيفية لمعرفة )موافق( OK اضغط

)الخرطوشة

Photo sizes )الصور أحجام
)الفوتوغرافية

Photo Sizes Help )أحجام تعليمات
):الفوتوغرافية الصور

أحجام خالل للتمریر  أو  تنقل اضغط(
)المتاحة الفوتوغرافية الصور

ُیتبع الطباعة قوائم بنية
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المستوى قائمة
األعلى

خيارات/إضافية فرعية قوائمخيارات/فرعية قوائم

Paper loading )الورق تحميل(Paper Loading Help )تحميل تعليمات
):الورق

خالل للتمریر  أو  تنقل اضغط(
)الورق تحميل معلومات

Paper jam )الورق انحشار(Paper Jam Help )انحشار تعليمات
):الورق

)الورق انحشار إزالة آيفية لمعرفة حدد(

Camera connect )الكاميرا توصيل(Camera Connect Help )تعليمات
):الكاميرا توصيل

رقمية آاميرا توصيل موضع لمعرفة حدد(
)بالطابعة PictBridge مع متوافقة

Preferences
)تفضيالت(

SmartFocusTurn SmartFocus )حالة
SmartFocus:(

●On  )default( )االفتراضي( تشغيل((
●Off )تشغيل إیقاف(

Digital FlashTurn Digital Flash )حالة Digital
Flash:(

●On )تشغيل(
●Off  )default( )تشغيل إیقاف

))االفتراضي(

Date/time )الوقت/التاریخ(Date/time stamp )الوقت/التاریخ طابع:(
●Date/time )الوقت/التاریخ(
●Date only )فقط التاریخ(
●Off  )default( )تشغيل إیقاف

))االفتراضي(

Colorspace )األلوان مساحة(Choose colorspace )مساحة اختيار
):األلوان

●sRGB
●Adobe RGB
●Auto-select (default( )تحدید

))االفتراضي( تلقائي
Auto-select االفتراضي الخيار یعطي

مساحة باستخدام للطابعة أمًرا )تلقائي تحدید(
.متوفرة آانت إذا Adobe RGB األلوان
حالة في افتراضًيا sRGB الطابعة تستخدم
.Adobe RGB توفر عدم

١ الفصل
ُیتبع الطباعة قوائم بنية
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المستوى قائمة
األعلى

خيارات/إضافية فرعية قوائمخيارات/فرعية قوائم

Passport photo mode )وضع
)سفر جواز بحجم فوتوغرافية صورة

Turn passport photo mode )حالة
)سفر جواز بحجم فوتوغرافية صورة وضع
تشغيل●
●Off  )default( )تشغيل إیقاف

))االفتراضي(
Select Size )الحجم تحدید:(

بتحدید الطابعة تطالبك ،تشغيل تحدید حالة في
.السفر جواز بحجم الفوتوغرافية الصورة حجم
آل طباعة للطابعة السفر جواز وضع یحدد

تحتوي .المحدد بالحجم الفوتوغرافية الصور
.واحدة فوتوغرافية صورة على صفحة آل
نسخ تحدید حالة في ذلك، من الرغم على

تظهر الفوتوغرافية، الصورة لنفس متعددة
توفر حالة في( الصفحة نفس على النسخ جميع
).آافية مساحة
المطبوعة الفوتوغرافية الصور ترك یجب

بحجم الفوتوغرافية الصور وضع باستخدام
الصور باقي مع تجميعها قبل لتجف السفر جواز

Tray select )استخدامها المطلوب الورق أدراج أي یحدد)الدرج تحدید:
عدم حالة في االفتراضي( األمامي●

)الخلفي الدرج ترآيب
الخلفي●
في االفتراضي( مرة آل في السؤال●

)الخلفي الدرج ترآيب حالة

Paper detect )الورق عن الكشف(Auto paper detect )الورق عن الكشف
):تلقائًيا
●On  )default( )االفتراضي( تشغيل((
●Off )تشغيل إیقاف(

Preview animation )الحرآة معاینة:(Turn preview animation )حالة
):الحرآة معاینة

●On  )default( )االفتراضي( تشغيل((
●Off )تشغيل إیقاف(

Video enhancement )تحسين
)الفيدیو

Turn video print enhancement
):الفيدیو طباعة تحسين حالة(
تشغيل●
●Off  )default( )تشغيل إیقاف

))االفتراضي(

ُیتبع الطباعة قوائم بنية
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المستوى قائمة
األعلى

خيارات/إضافية فرعية قوائمخيارات/فرعية قوائم

Restore defaults )اإلعدادات استعادة
)االفتراضية

Restore original factory
preferences )التصنيع تفضيالت استعادة

):األصلية
●Yes )نعم(
●No )ال(

القوائم عناصر لكل التصنيع إعدادات استعادة
)اللغة تحدید( Select language ماعدا

/البلد تحدید( Select country/regionو
في )اللغة( Language ضمن( )المنطقة
))تفضيالت( Preferences قائمة
إعدادات( Bluetooth settingsو

Bluetooth( )ضمن Bluetooth في
).الرئيسية الطابعة قائمة

Language )اللغة(Select language )اللغة تحدید:(

Select country/region )البلد تحدید/
):المنطقة

الورق معلومات
.واألظرف الفهرسة بطاقات مثل الحجم صغيرة الوسائط أو عادي ورق أو فوتوغرافية صور ورق على الطباعة یمكن

الورق تحميل
تحميله المطلوب الدرجالتحميل طریقةالورق نوع

Letter بحجم ورق●
A4 أو

شفافة أغشية●
صور ورق●

20 بحجم فوتوغرافية
10 × 8( سم 25 ×

)بوصة

.اإلخراج درج ارفع١
أو العادي الورق بتحميل قم٢

أو الفوتوغرافية الصور ورق
یكون بحيث الشفافة األغشية
عليه الطباعة المطلوب الوجه
حجم أن من تحقق .ألسفل
موجه یتجاوز ال الورق رزمة
.الورق طول

الصور درج منزلق اسحب٣
أن إلى نحوك الفوتوغرافية

المصباح یضيء عندما .یتوقف
أنه یعني هذا فإن الرئيسي،

الموجود الورق استخدام سيتم
مهمة في الرئيسي الدرج في

.التالية الطباعة
.اإلخراج درج أنزل٤

الرئيسي الدرج

اإلخراج درج1 
الورق عرض موجه2 
الورق طول موجه3 
الفوتوغرافية الصور درج منزلق4 

صور ورق●
10 بحجم فوتوغرافية

الفوتوغرافية الصور درج.اإلخراج درج ارفع١

١ الفصل
ُیتبع الطباعة قوائم بنية
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تحميله المطلوب الدرجالتحميل طریقةالورق نوع

6 × 4( سم 15 ×
)بوصة

فهرسة بطاقات●
Hagaki بطاقات●
L بحجم بطاقات●

یكون بحيث الورق بتحميل قم٢
عليه الطباعة المطلوب الوجه
ورق تستخدم آنت إذا .ألسفل
یكون بحيث أدخله بلسان،
على یحتوي الذي الطرف
.النهایة في اللسان

.اإلخراج درج أنزل٣
الصور درج منزلق ادفع٤

أن إلى بعيًدا الفوتوغرافية
المصباح یضيء عندما .یتوقف
هذا فإن الفوتوغرافية، الصور
الورق استخدام سيتم أنه یعني

الصور درج في الموجود
الطباعة مهمة في الفوتوغرافية

.التالية

اإلخراج درج1 
الورق عرض موجه2 
الورق طول موجه3 

الفوتوغرافية الصور درج منزلق1 

صور ورق●
13 بحجم فوتوغرافية

7 × 5( سم 18 ×
)بوصة

أظرف●

بدفع اإلخراج درج بإخراج قم١
آل على الموجودة األزرار
.باتجاهك الدرج وسحب جانب

الصور ورق بتحميل قم٢
یكون بحيث الفوتوغرافية

عليه الطباعة المطلوب الوجه
.ألسفل

بحيث األظرف بتحميل قم
مواجًها األمامي الوجه یكون
قم .اليسار على واللسان ألسفل
األظرف داخل األلسنة بطي
.الورق انحشار تتجنب حتى

.اإلخراج درج استبدل٣
الصور درج منزلق اسحب٤

أن إلى نحوك الفوتوغرافية
المصباح یضيء عندما .یتوقف

أنه یعني هذا فإن الرئيسي،
الموجود الورق استخدام سيتم
مهمة في الرئيسي الدرج في

.التالية الطباعة

الرئيسي اإلدخال درج

اإلخراج درج1 

ُیتبع الورق تحميل
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تحميله المطلوب الدرجالتحميل طریقةالورق نوع

الورق طول موجه1 
الورق عرض موجه2

الطباعة خراطيش حول معلومات
توفر .واألسود وباألبيض ألوان فوتوغرافية صور طباعة إمكانية HP Photosmart 8100 series بطابعة یتوفر
.بطباعته تقوم الذي المشروع تناسب خرطوشة أفضل اختيار یمكنك بحيث الطباعة خراطيش من أنواع عدة HP شرآة
.الخلفي الغالف على الطابعة هذه مع استخدامها یمكنك التي الخراطيش أرقام تظهر آما

خرطوشة ترآيب عن ینتج قد .للطباعة نتائج أفضل على للحصول فقط HP طباعة خراطيش باستخدام HP شرآة توصي
.الطابعة ضمان سریان إبطال الجدول هذا في ذآرها یرد لم طباعة

الصحيحة الطباعة خراطيش استخدام
هذه الطباعة خرطوشة بترآيب قم…لطباعة

األیسر الحامل في
هذه الطباعة خرطوشة بترآيب قم
األیمن الحامل في

رقم األلوان ثالثية HP خرطوشةآاملة بألوان فوتوغرافية صور
135  رقم أو 134 

الصور طباعة خرطوشة
138  رقم HP الفوتوغرافية

رقم األلوان ثالثية HP خرطوشةوأسود أبيض فوتوغرافية صور
135  رقم أو 134 

الصور طباعة خرطوشة
HP الرمادي بالحبر الفوتوغرافية

100  رقم

الداآن البني بتأثير فوتوغرافية صور
القدیمة الصور بتأثير أو

رقم األلوان ثالثية HP خرطوشة
135  رقم أو 134 

الصور طباعة خرطوشة
ورقم138  رقم HP الفوتوغرافية

 135

نصوص على تحتوي التي الرسومات
ملونة وخطوط

رقم األلوان ثالثية HP خرطوشة
135  رقم أو 134 

HP األسود بالحبر طباعة خرطوشة
130  رقم

خراطيش تعدیل بعدم تنصح  HP أن أیًضا الحظ .الصحيحة الطباعة خرطوشة تستخدم أنك من تحققتنبيهه
عن الناتج أو  HP طباعة خراطيش تعدیل عن الناجم التلف  HP ضمان یشمل ال .تعبئتها إعادة أو  HP طباعة
.تعبئتها إعادة

تجار من عليها الحصول یتم التي الطباعة خراطيش بترآيب HP شرآة توصي طباعة، جودة أفضل على للحصول
.العبوة على المطبوع التاریخ حلول قبل التجزئة

١ الفصل
ُیتبع الورق تحميل
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استبدالها أو الطباعة خراطيش ترآيب

القرنفلي الشریط إزالة

المنطقة هذه لمس تجنب

الطباعة وخراطيش الطابعة تجهيز
المقوى الورق بإزالة قمت قد وأنك الطاقة تشغيل تم أنه من تحقق١

.الطابعة داخل من
.الرئيسي الطابعة غطاء ارفع٢
.الخرطوشتين آال من الالمع القرنفلي الشریط بإزالة قم٣

لصق بإعادة تقم وال اللون نحاسية الموصالت أو الحبر فتحات بلمس تقم ال
.الخراطيش على الشرائط

الخراطيش ترآيب
ثم ألسفل الخراطيش حامل على اضغط خرطوشة، استبدال عند١

.للخارج الخرطوشة اسحب ثم لفتحه للخارج اسحبه
مع الخرطوشة عنونة بطاقة على الموجود الرمز یتطابق أن یجب٢

العنونة بطاقة تكون بحيث الخرطوشة بحمل قم .الصحيح الحامل
تدخل بحيث الحامل في ألعلى بسيطة بزاویة وأدخلها ألعلى

تثبت حتى الطباعة خرطوشة ادفع .أوًال اللون نحاسية الموصالت
.مكانها في

.الخراطيش حامل غطاء أغلق٣
.األمر لزم إذا الثانية، الخرطوشة لترآيب السابقة الخطوات آرر٤
.الرئيسي الغطاء أغلق الخراطيش، ترآيب من االنتهاء عند٥

.المطلوبة بالكفاءة الطابعة تعمل لكي الخرطوشتين آال ترآيب یجب
وضع في الطباعة(  Ink-backup printing mode لك تتيحتلميح

تلف حدوث حالة في حتى الطباعة في االستمرار )الحبر احتياطي
وأغلق الخرطوشة بإزالة قم .منها الحبر نفاد أو الخراطيش بإحدى
 ink-backup printing mode في للدخول الرئيسي الغطاء

العمل، في الطابعة تستمر ).الحبر احتياطي وضع في الطباعة(
بأن لتذآرك رسالة تظهر .متدنية طباعة وجودة أقل بسرعة ولكن

 ink-backup printing mode باستخدام تعمل الطابعة
أسرع في الخرطوشة استبدل ).الحبر احتياطي وضع في الطباعة(

.ممكن وقت

في للحبر التقریبي المستوى إلى لإلشارة السكون شاشة في رمزان یظهر
المختلفة للمستویات نسب وتوجد ترآيبها تم التي الطباعة خرطوشة

رمزي یظهر ال ).تقریًبا وفارغة %25و %50و %75و 100%(
آالهما أو ترآيبها تم التي الخرطوشتين إحدى آانت إذا الحبر مستوى
.األصلية HP خرطوشة ليست
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رسالة تظهر استبدالها، أو طباعة خرطوشة بترآيب تقوم مرة آل في
جودة أفضل على الحصول هذا یضمن .محاذاة صفحة بطباعة تطالبك
.للطباعة

الطباعة خراطيش ضبط
.اإلدخال درج إلى ورق بتحميل قم١
.الخرطوشة ضبط الستكمال الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع٢

طباعة خرطوشة استخدام عدم حالة في
قم وقت، أي في الطابعة من طباعة خرطوشة إزالة عند

.متوفًرا آان إذا الطباعة، خراطيش واقي في بتخزینها
یؤدي .الجفاف من الحبر الطباعة خراطيش واقي یحفظ
حدوث إلى سليمة غير بطریقة الطباعة خرطوشة تخزین
.الطباعة خرطوشة أداء في قصور
خراطيش واقي في طباعة خرطوشة لترآيب←

بزاویة الواقي في الطباعة خرطوشة أدخل الطباعة،
.مكانها في بإحكام ثبتها ثم بسيطة

بوضعه قم الخراطيش، واقي في خرطوشة وضع بمجرد
الغطاء تحت الطابعة في الموجودة التخزین منطقة في

.العلوي

١ الفصل
ُیتبع استبدالها أو الطباعة خراطيش ترآيب
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الجدیدة الطابعة باستخدام الطباعة٢
القسم هذا یتضمن .لألصدقاء أو للعائلة أو خاصة آانت سواء عالية جودة ذات فوتوغرافية صور طباعة جًدا السهل من

.ذلك وغير الصور، وتحدید الذاآرة بطاقات استخدام حول تفصيلية إرشادات إلى باإلضافة للطباعة، السریع البدء خطوات

سریع بدء
.ذلك إجراء طریقة وإليك !فقط خطوات بثالث الفوتوغرافية الصور طباعة یمكنك

للطباعة التجهيز :األولى الخطوة

الطباعة خرطوشة ترآيب

الورق تحميل

الطباعة خراطيش ترآيب١
.الطباعة خراطيش حول معلومات راجع

تلمس ال .الشریط بإزالة وقم الطباعة خراطيش إحدى تغليف انزعأ
.الحبر فتحات أو اللون نحاسية الموصالت

.الطابعة من العلوي الجزء افتحؤ
مع الخرطوشة عنونة بطاقة على الموجود الرمز یتطابق أن یجبإ

العنونة بطاقة تكون بحيث الخرطوشة بحمل قم .الصحيح الحامل
تدخل بحيث الحامل في ألعلى بسيطة بزاویة وأدخلها ألعلى

تثبت حتى الطباعة خرطوشة ادفع .أوًال اللون نحاسية الموصالت
.مكانها في

.طباعة خرطوشة آل ترآيب عند الخطوات هذه آررئ
الفوتوغرافية الصور ورق تحميل٢

.الورق معلومات راجع
.الطابعة من الخلفي الجزء في الموجود اإلدخال درج افتحأ
درج إلى الفوتوغرافية الصور ورق من صفحات عدة بتحميل قمؤ

.اإلدخال
.الورق حافة مع یتناسب بحيث الورق عرض موجه اضبطإ

فوتوغرافية صور تحدید :الثانية الخطوة

ذاآرة بطاقة لترآيب

فوتوغرافية صورة تحدید

.فوتوغرافية صور عليها مخّزن ذاآرة بطاقة أدخل١

إتالف إلى صحيحة غير بطریقة الذاآرة بطاقة إدخال یؤدي قدتنبيهه
راجع الذاآرة، بطاقات حول المعلومات من لمزید .والطابعة البطاقة
.الذاآرة بطاقات ترآيب

الصور خالل للتمریر  أو  فوتوغرافية صور تحدید اضغط٢
.البطاقة على الموجودة الفوتوغرافية

الفوتوغرافية الصورة لتحدید  فوتوغرافية صور تحدید اضغط٣
من األیسر السفلي الرآن في اختيار عالمة تظهر .طباعتها المطلوب
.الطابعة شاشة على الصورة
تحدید راجع الفوتوغرافية، الصور تحدید حول المعلومات من لمزید
.فوتوغرافية صور
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الطباعة :الثالثة الخطوة

الفوتوغرافية الصور طباعة

.المحددة الفوتوغرافية الصور لطباعة طباعة اضغط←

آمبيوتر جهاز استخدام بدون الطباعة
جهاز استخدام بدون رائعة فوتوغرافية صور طباعة إمكانية HP Photosmart 8100 series طابعة لك تتيح

.اإلطالق على الكمبيوتر

الذاآرة بطاقات استخدام
الصور لعرض الطابعة في وترآيبها الكاميرا من الذاآرة بطاقة إزالة یمكنك رقمية، آاميرا باستخدام الصور التقاط بعد

و CompactFlash™ :التالية الذاآرة بطاقات أنواع قراءة إمكانية بالطابعة یتوفر .وطباعتها الفوتوغرافية
Memory Sticks و ™Microdrive و ™MultiMediaCard و ™Secure Digital و ™SmartMedia و

™xD-Picture Card.

.والطابعة الذاآرة بطاقة من آٍل تلف إلى الذاآرة بطاقات من آخر نوع أي استخدام یؤدي قدتنبيهه

.باالتصال االحتفاظ راجع الطابعة، إلى رقمية آاميرا من الفوتوغرافية الصور لنقل أخرى طرق على للتعرف

المدعمة الملفات تنسيقات
غير TIFFو JPEG :مباشرًة الذاآرة بطاقة من وطباعتها التالية الملفات تنسيقات على التعرف إمكانية بالطابعة یتوفر

بها الرقمية الكاميرا آانت إذا .MPEG-1و )مضغوط JPEG(  QuickTimeو )مضغوط AVI  )JPEGو مضغوط
على الملفات بحفظ تقوم أن الحالة هذه في یجب أخرى، ملفات بتنسيقات الفيدیو ومقاطع الفوتوغرافية الصور حفظ إمكانية
راجع المعلومات، من لمزید .التطبيقات أحد باستخدام بطباعتها ذلك بعد تقوم أن على الكمبيوتر جهاز

HP Photosmart Printer Help الشاشة على تظهر التي.

الذاآرة بطاقات ترآيب
.الطابعة في بترآيبها قم ثم الكاميرا من الذاآرة بطاقة بإزالة قم رقمية، آاميرا باستخدام الصور التقاط بعد

الوامض الضوء یُدل .وميًضا یصدر الذاآرة بطاقة مصباح آان طالما الذاآرة بطاقة إزالة عدم یجبتنبيهه
الطابعة تلف إلى عليها التعرف أثناء الذاآرة بطاقة إزالة یؤدي قد .الذاآرة بطاقة على تتعرف الطابعة أن على

.الذاآرة بطاقة على المخزنة المعلومات إتالف أو الذاآرة وبطاقة

٢ الفصل
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xD-Pictureو SmartMedia ذاآرة بطاقة1 
 2Memory Sticks
 3CompactFlash وMicrodrive
 4MultiMediaCard وSecure Digital

ذاآرة بطاقة ترآيب
فقط واحدة ذاآرة بطاقة ترآيب یمكن .الذاآرة بطاقات فتحات من أٍي في بالفعل مرّآبة ذاآرة بطاقات أیة بإزالة قم١

.مرة آل في
.بترآيبها تقوم التي الذاآرة لبطاقة المناسبة الفتحة حدد٢
الثقوب توجيه یتم أو ألسفل اللون نحاسية الموصالت توجيه یتم بحيث المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة بترآيب قم٣

.الطابعة تجاه المعدنية
.مكانها في تستقر حتى الطابعة داخل برفق الذاآرة بطاقة ادفع٤

باستخدام قمت إذا .الذاآرة بطاقة على موجودة فوتوغرافية صورة أول تعرض ثم الذاآرة بطاقة بقراءة الطابعة تقوم
الصور طباعة في ترغب آنت إذا عما الطابعة تسألك الذاآرة، بطاقة من فوتوغرافية صور لتحدید رقمية آاميرا

.الكاميرا بواسطة المحددة الفوتوغرافية

فوتوغرافية صور تحدید
.بالطابعة الخاصة التحكم لوحة خالل من للطباعة أآثر أو واحدة فوتوغرافية صورة تحدید یمكن

فوتوغرافية صورة تحدید
.ذاآرة بطاقة بترآيب قم١
.طباعتها المطلوب الصورة إلى للتنقل  أو  فوتوغرافية صور تحدید اضغط٢

. أو  فوتوغرافية صور تحدید ضغط في استمر سریع، بشكل الصور خالل للتنقلتلميح

.الطابعة شاشة على حالًيا الموجودة الصورة لتحدید  فوتوغرافية صور تحدید اضغط٣
.للطباعة فوتوغرافية صورة تحدید تم أنه لتوضيح الطابعة شاشة من األیسر السفلي الرآن في اختيار عالمة تظهر
بجوار رقم یظهر .الفوتوغرافية الصورة من نسخة من أآثر لطباعة مرات عدة  فوتوغرافية صور تحدید اضغط
.واحدة نسخة بمقدار النسخ عدد لتقليل إلغاء اضغط .للطباعة المحددة النسخ عدد یوضح االختيار عالمة

.السابقة الخطوات آرر إضافية، فوتوغرافية صور لتحدید٤

فوتوغرافية صورة تحدید إلغاء
.تحدیدها إلغاء المطلوب الصورة إلى للتنقل  أو  فوتوغرافية صور تحدید اضغط١
.إلغاء اضغط٢

.الذاآرة بطاقة من حذفها إلى الصور تحدید إلغاء یؤدي ال
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محددة فوتوغرافية صور طباعة
الكاميرا من أو PictBridge مع متوافقة رقمية آاميرا من مباشرًة أو ذاآرة بطاقة من الفوتوغرافية الصور طباعة یمكن

تجریبية صفحة في محددة صور أو الصور آافة أو محددة فوتوغرافية صور طباعة یمكنك .HP المباشرة للطباعة الرقمية
المضغوط القرص على إلكترونية آنسخة المتوفر المستخدم دليل راجع إرشادات، على للحصول .الصور من مجموعة أو

.المستخدم دليل بـ الخاص

الفوتوغرافية الصور تحسين
إضافة یمكنك .إبداعية بطرق استخدامها أو الفوتوغرافية الصور تحسين لك لتتيح متنوعة وتأثيرات أدوات الطابعة توفر

.األصلية الصورة تغيير إلى اإلعدادات تؤدي ال .مزخرف إطار إضافة إلى باإلضافة العين احمرار وإزالة األلوان تأثيرات
القرص على إلكترونية آنسخة المتوفر المستخدم دليل راجع إرشادات، على للحصول .الطباعة على فقط تؤثر ولكنها

.المستخدم دليل بـ الخاص المضغوط

الطابعة تفضيالت تغيير
لوحة في الموجودة الطابعة قائمة باستخدام الشخصية، تفضيالتك مع تتوافق بحيث للطابعة االفتراضية اإلعدادات بتغيير قم

الفوتوغرافية الصور آل على التفضيالت هذه تطبيق ویتم .عامة إعدادات هي الطابعة تفضيالت .بالطابعة الخاصة التحكم
للحصول .الطابعة قائمة راجع االفتراضية، وإعداداتها المتوفرة بالتفضيالت آاملة قائمة على للحصول .طباعتها تتم التي
المضغوط القرص على إلكترونية آنسخة المتوفر المستخدم دليل راجع الطابعة، تفضيالت تغيير حول إرشادات على

.المستخدم دليل بـ الخاص

باالتصال االحتفاظ
.اآلخرین واألشخاص باألجهزة اتصال على للبقاء الطابعة استخدم

األخرى باألجهزة االتصال
.مختلفة إجراءات تنفيذ اتصال نوع آل لك یتيح .األخرى األجهزة أو الكمبيوتر بأجهزة لالتصال طرق عدة الطابعة هذه توفر

النوع هذا ميزاتالمطلوبة والعناصر االتصال نوع

USB
2.0 أو USB(  1.1( عالمي تسلسلي ناقل آابل●

أو )قدم 10( متر 3 بطول آاملة بسرعة متوافق
الطابعة توصيل حول إرشادات على للحصول .أقل

.االستخدام بدء آتيب راجع ، USB بكابل
من اإلنترنت إلى الوصول یمكن آمبيوتر جهاز●

).HP Instant Share استخدام یتم( خالله

راجع .الطابعة إلى الكمبيوتر جهاز من الطباعة●
.آمبيوتر جهاز باستخدام الطباعة

الذاآرة بطاقة من الفوتوغرافية الصور حفظ●
حيث الكمبيوتر، جهاز إلى )الطابعة في المرآَّبة(

 برنامج في تنظيمها أو الصور تحسين یمكن
HP Image Zone.

 باستخدام الفوتوغرافية الصور مشارآة●
HP Instant Share.

 المباشرة للطباعة رقمية آاميرا من مباشرًة الطباعة●
HP Photosmart من لمزید .الطابعة إلى

جهاز استخدام بدون الطباعة راجع المعلومات،
.بالكاميرا ترفق التي والوثائق آمبيوتر

PictBridge
.USB وآابل PictBridge مع متوافقة رقمية آاميرا

من األمامي الجزء في الكاميرا بمنفذ الكاميرا بتوصيل قم
.الطابعة

مع متوافقة رقمية آاميرا من مباشرًة الطباعة
PictBridge الطابعة إلى.

جهاز استخدام بدون الطباعة راجع المعلومات، من لمزید
.بالكاميرا ترفق التي والوثائق آمبيوتر

Bluetoothبتقنية یعمل جهاز أي من الطباعة Bluetooth الالسلكية
.الطابعة إلى

٢ الفصل
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النوع هذا ميزاتالمطلوبة والعناصر االتصال نوع

.HP Bluetooth االختياري الالسلكي الطابعة محول
اشتریته قد آنت إذا أو بالطابعة مرفًقا الملحق هذا آان إذا
تظهر التي "التعليمات"و المرفقة الوثائق راجع حدة، على
.اإلرشادات على للحصول الشاشة على

االختياري الالسلكي الطابعة محول توصيل حالة في
HP Bluetooth الكاميرا، منفذ خالل من بالطابعة

على Bluetooth طابعة قائمة خيارات إعداد من تحقق
.الطابعة قائمة راجع .الحاجة حسب
.Macintosh OS التشغيل نظام مع متوافق غير المحول

HP Instant Share باستخدام االتصال
باستخدام أو اإللكتروني البرید عبر واألقارب األصدقاء مع الفوتوغرافية الصور لمشارآة HP Instant Share استخدم

USB آابل استخدام یجب .اإلنترنت عبر والطباعة التحميض خدمة أو اإلنترنت طریق عن تبادلها یتم التي األلبومات
استخدام حاولت إذا .HP برامج آل عليه ومثبت باإلنترنت متصل آمبيوتر بجهاز الطابعة لتوصيل

HP Instant Share الخطوات خالل توجهك رسالة تظهر تكوینها، أو المطلوبة البرامج آل تثبيت تم قد یكن ولم
.المطلوبة

HP Instant Share الستخدام
.الفوتوغرافية الصور بعض وحدد ذاآرة بطاقة بترآيب قم١
.HP Instant Share اضغط٢
.اآلخرین مع المحددة الفوتوغرافية الصور لمشارآة الكمبيوتر جهاز على تظهر التي اإلرشادات اتبع٣

.HP Instant Share استخدام حول معلومات على للحصول HP Image Zone برنامج "تعليمات" راجع

آمبيوتر جهاز باستخدام الطباعة
الصور تحسين إمكانية یتيح والذي ،HP الفوتوغرافية الصور طابعات بجميع HP Image Zone برنامج إرفاق یتم

تحریر یمكنك .إبداًعا أآثر صور على للحصول البرنامج هذا استخدم .مضى وقت أي من أفضل بشكٍل الفوتوغرافية
تحدید حالة في HP Image Zone برنامج تثبيت یتم .التهنئة بطاقات مثل ممتعة مشروعات وإنشاء ومشارآتها الصور
.البرامج تثبيت راجع .فقط )نموذجي( Typical التثبيت خيار

المعلومات مصدرالبرنامج ميزات

الطباعة في التحكم
HP Photosmart طابعة تشغيل برنامج قوة في تحكم
إمكانية البرنامج هذا یمنحك حيث .درجة أقصى إلى

الصور به تظهر الذي الشكل في الكامل التحكم
:یمكنك .الطباعة بعد بك الخاصة الفوتوغرافية

لتوفير المسودات نوعية من مطبوعة ُنسخ إنتاج●
.الفوتوغرافية الصور ووسائط الحبر

للطابعة أداء أفضل على الحصول آيفية تعلم●
.الرقمية الفوتوغرافية للصور األمثل والشكل

مطبوعات إلنتاج المتقدمة األلوان إعدادات استخدام●
الجودة عالية

 التشغيل بأنظمة تعمل التي الكمبيوتر أجهزة
Windows: الشاشة، على تظهر التي "التعليمات" من

.HP Photosmart Printer Help فوق انقر
على األیمن الماوس بزر انقر الطباعة، حوار مربع داخل
حول المزید لمعرفة هذا؟ ما مربع فوق انقر ثم خيار أي
.الخيار هذا

Mac > )تعليمات( Help حدد :Macintosh أجهزة
Help في Finder )حدد ثم )البحث أداة Library  <

HP Photosmart Printer Help for
Macintosh.

HP Instant Shareاستخدام حول المعلومات من لمزید HP Instant
Share االتصال راجع بك، الخاصة الطابعة طراز مع
.HP Instant Share باستخدام
 التشغيل بأنظمة تعمل التي الكمبيوتر أجهزة

Windows: الشاشة، على تظهر التي "التعليمات" من
 استخدام( Use the HP Image Zone فوق انقر

ُیتبع

٢١ HP Photosmart 8100 series  لطابعة المرجعي الدليل 



المعلومات مصدرالبرنامج ميزات

الصور لمشارآة HP Instant Share استخدم
برنامج لك یتيح .وأصدقائك عائلتك مع الفوتوغرافية

HP Instant Share السهولة بمنتهى یلي بما القيام:
 باستخدام اإللكتروني بالبرید الصور إرسال●

HP Instant Share آبيرة ملفات مرفقات بدون
الصور ومشارآة اإلنترنت على ألبومات إنشاء●

وتخزینها وتنظيمها الفوتوغرافية
بمنتهى وُمعالجة الجودة عالية مطبوعات شراء●

مدى یختلف( اإلنترنت على من والحرفية الدقة
)المنطقة/البلد باختالف توفرها

HP Image Zone(، فوق انقر ثم Share your
images using HP Instant Share )مشارآة

.)HP Instant Share باستخدام الصور
الكمبيوتر أجهزة على HP Instant Share الستخدام

ببدء قم ،Windows التشغيل أنظمة باستخدام تعمل التي
صورة حدد ،HP Image Zone برنامج تشغيل

التبویب عالمة فوق انقر ثم أآثر، أو واحدة فوتوغرافية
HP Instant Share.

برنامج تشغيل ببدء قم :Macintosh أجهزة
HP Instant Share، تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم

.الشاشة على
أجهزة على HP Instant Share برنامج الستخدام
ضغط في استمر ،Macintosh الكمبيوتر

HP Photosmart Menu )قائمة 
HP Photosmart( في Dock )حدد ثم ،)إرساء

HP Instant Share المنسدلة القائمة من.

إبداعية مشروعات

ألبوم نطاق خارج اإلبداع إمكانية البرنامج هذا لك یتيح
HP Image لك یسمح حيث .الفوتوغرافية الصور
Zone في الرقمية الفوتوغرافية الصور باستخدام

:مثل إبداعية مشروعات
بالكي األقمشة على طباعة ورق●
شعارات●
تهنئة بطاقات●

 التشغيل بأنظمة تعمل التي الكمبيوتر أجهزة
Windows: الشاشة، على تظهر التي "التعليمات" من

 استخدام( Use the HP Image Zone فوق انقر
HP Image Zone(، فوق انقر ثم Create

projects )مشروعات إنشاء(.
التي الكمبيوتر أجهزة باستخدام إبداعية بمشروعات للقيام
تشغيل ببدء قم ،Windows التشغيل بأنظمة تعمل

فوتوغرافية صورة حدد ،HP Image Zone برنامج
Projects التبویب عالمة فوق انقر ثم أآثر، أو واحدة

.)مشروعات(
إبداعية بمشروعات للقيام :Macintosh أجهزة

اضغط ،Macintosh الكمبيوتر أجهزة باستخدام
 قائمة( HP Photosmart Menu على باستمرار

HP Photosmart( في النشطة Dock )اإلرساء(،
من )HP صور طباعة( HP Image Print حدد ثم

من اإلبداعية الطباعة خيارات أحد حدد .المنسدلة القائمة
تظهر .)الطباعة نمط( Print Style المنسدلة القائمة

إطار في الشاشة على تظهر التي اإلرشادات
HP Image Print )صور طباعة HP(.

Use فوق انقر الشاشة، على تظهر التي "التعليمات" منالفوتوغرافية الصور تنظيم
the HP Image Zone )استخدام HP Image

Zone(، فوق انقر ثم Manage your images
.)الصور إدارة(

الكمبيوتر أجهزة باستخدام الفوتوغرافية الصور لتنظيم
تشغيل ببدء قم ،Windows التشغيل بأنظمة تعمل التي

عالمة فوق انقر ثم ،HP Image Zone برنامج
.)بي الخاصة الصور( My Images التبویب

٢ الفصل
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المعلومات مصدرالبرنامج ميزات

السيطرة إمكانية HP Image Zone برنامج لك یتيح
ومقاطع الرقمية الفوتوغرافية الصور في الكاملين والتحكم
:یلي بما بالقيام لك یسمح حيث الفيدیو

ألبومات في الفوتوغرافية الصور تنظيم●
التاریخ حسب الفوتوغرافية الصور في البحث●

المعایير من وغيرها األساسية والكلمات
تلقائًيا للصور فهرس إنشاء●

أجهزة في الميزة هذه تتوافر ال :Macintosh أجهزة
Macintosh.

وتحسينها الفوتوغرافية الصور تحریر

:یلي بما القيام HP Image Zone برنامج لك یتيح
إلى باإلضافة یدیوًیا األلوان تصحيحات إجراء●

الفوتوغرافية الصور لتحسين األخرى التعدیالت
طباعتها قبل بك الخاصة

أخرى ورسومات نص إضافة●
الرقمية الفوتوغرافية الصور حجم تغيير●

 التشغيل بأنظمة تعمل التي الكمبيوتر أجهزة
Windows: الشاشة، على تظهر التي "التعليمات" من

 استخدام( Use the HP Image Zone فوق انقر
HP Image Zone(، فوق انقر ثم Edit your

images )الفوتوغرافية الصور تحریر(.
الكمبيوتر أجهزة باستخدام الفوتوغرافية الصور لتحریر
تشغيل ببدء قم ،Windows التشغيل بأنظمة تعمل التي

فوتوغرافية صورة حدد ،HP Image Zone برنامج
.)تحریر( Edit التبویب عالمة فوق انقر ثم أآثر، أو واحدة
الفوتوغرافية الصور لتحریر :Macintosh أجهزة

على باستمرار اضغط ،Macintosh أجهزة باستخدام
HP Photosmart Menu )قائمة 

HP Photosmart( في النشطة Dock )اإلرساء(،
من )HP صور تحریر( HP Image Edit حدد ثم

.المنسدلة القائمة

ُیتبع
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البرامج تثبيت٣

البرامج تثبيت
.الكمبيوتر جهاز على تثبيتها یمكن اختياریة برامج بالطابعة ُیرفق
لتثبيت القسم هذا في الموجودة اإلرشادات استخدم الطابعة، جهاز إلعداد اإلعداد دليل في الواردة اإلرشادات استخدام بعد

.البرنامج

Macintosh آمبيوتر أجهزة لمستخدميWindows تشغيل أنظمة لمستخدمي

.ذلك منك یطلب حتى USB آابل بتوصيل تقم ال :هام
وظائف وآامل HP Image Zone برنامج تثبيت یتم

Typical installation اختيار عند تلقائًيا الطابعة
.HP لبرنامج )نموذجي تثبيت(
في  HP Photosmart المضغوط القرص أدخل١

بجهاز )CD-ROM( المضغوطة األقراص محرك
.الكمبيوتر

التي اإلرشادات واتبع )التالي (Next فوق انقر٢
ظهور عدم حالة في .الشاشة على تظهر

بمحرك setup.exe ملف موقع حدد اإلرشادات،
.فوقه مزدوًجا نقًرا انقر ثم المضغوطة األقراص
.الملفات تحميل یتم حتى دقائق بضع انتظر

Found New شاشة ظهور حالة فيمالحظة
Hardware) جدید جهاز على العثور(

بفصل قم ،)إلغاء (Cancel فوق انقر ،
.التثبيت تشغيل وأعد ،USB آابل

 بمنفذ USB آابل طرفي أحد بتوصيل قم٣
USB وتوصيل الطابعة، من الخلفي بالجزء
بجهاز USB بمنفذ USB آابل من اآلخر الطرف

.مطالبتك عند وذلك الكمبيوتر،
یتم حتى الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع٤

.الكمبيوتر جهاز تشغيل وإعادة التثبيت من االنتهاء
،)التهنئة (Congratulations صفحة ظهور عند
طباعة(  Print a demo page فوق انقر

.)توضيحي عرض صفحة

.ذلك منك یطلب حتى  USB آابل بتوصيل تقم ال :هام
في  HP Photosmart المضغوط القرص أدخل١

بجهاز )CD-ROM( المضغوطة األقراص محرك
.الكمبيوتر

 رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر٢
HP Photosmart CD  )المضغوط القرص 

HP Photosmart(.
 رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر٣

HP Photosmart Install  )تثبيت 
HP Photosmart(. التي اإلرشادات اتبع

.الطابعة برنامج لتثبيت الشاشة على تظهر
 USB بمنفذ  USB آابل طرفي أحد بتوصيل قم٤

اآلخر الطرف وتوصيل الطابعة، من الخلفي بالجزء
الكمبيوتر، بجهاز  USB بمنفذ  USB آابل من

.مطالبتك عند وذلك
لم إذا ).طباعة(  Print حوار مربع في الطابعة حدد٥

Edit فوق انقر القائمة، في الطابعة تظهر
Printer List  )إلضافة )الطابعات قائمة تحریر

.الطابعة
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التثبيت مشكالت حل
الرجاء البرنامج، تثبيت بعد صحيح بشكٍل الكمبيوتر وجهاز الطابعة اتصال عدم أو الطابعة برنامج تثبيت فشل حالة في

اتصل أو الطابعة وثائق راجع المساعدة، إلى حاجة في زلت ما آنت إذا .الممكنة الحلول إلیجاد الصفحة هذه مراجعة
من إصدار أحدث استخدامك من وتأآد الكمبيوتر، وجهاز الطابعة بين الكابالت توصيالت جميع من تحقق .العمالء برعایة
.الطابعة برامج

.الطابعة على یتعرف لم ولكنه )جدیدة أجهزة على العثور معالج (Found New Hardware Wizard فتح یتم
تثبيت تشغيل وأعد USB آابل بفصل قم .البرنامج تثبيت استكمال قبل USB آابل بتوصيل قمت أنك المحتمل من

.البرنامج تثبيت أثناء ذلك منك ُیطلب عندما USB آابل بتوصيل قم .البرنامج

.البرنامج تثبيت أثناء االستجابة عن الكمبيوتر یتوقف
.التثبيت عملية بطء إلى یؤدي مما الخلفية في التشغيل قيد آخر برنامج أو الفيروسات ضد الحمایة برنامج أن ذلك یعني قد

الكمبيوتر ومازال دقائق عدة انقضاء حالة في .دقائق عدة ذلك یستغرق قد الملفات، نسخ من البرنامج ینتهي حتى انتظر
أو مؤقًتا الفيروسات ضد للحمایة برنامج أي تشغيل وإیقاف الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم االستجابة، عن متوقف
.الطابعة برنامج تثبيت أعد ثم األخرى البرامج آافة بإنهاء وقم تعطيله،

.الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة عند تلقائًيا العمل إلى الفيروسات ضد الحمایة برنامج سيعودمالحظة

.التثبيت أثناء )النظام متطلبات (System Requirements الحوار مربع یظهر
متطلبات من األدنى بالحد المكّون بتحدیث قم .النظام متطلبات من األدنى الحد یستوفي ال الكمبيوتر نظام مكونات أحد

.الطابعة برنامج تثبيت أعد ثم النظام

Internet من قدیًما إصداًرا یستخدم الكمبيوتر أن )النظام متطلبات (System Requirements خانة توضح
Explorer.

System Requirements الحوار مربع في )إلغاء( Cancel فوق وانقر المفاتيح لوحة على Ctrl+Shift اضغط
برنامج تثبيت بعد فوًرا Internet Explorer تحدیث یجب .البرنامج تثبيت واستكمال المشكلة لتجاوز )النظام متطلبات (

HP Photosmart، برنامج یعمل لن وإال HP صحيح بشكٍل.
.Internet Explorer تحدیث بعدHP برنامج تثبيت إعادة الضروري من ليسمالحظة

.HP Photosmart بـ الخاص المضغوط القرص قراءة الكمبيوتر على تعذر
ولكن بنجاح أخرى مضغوطة أقراص تشغيل حالة في .خدوش به أو نظيف غير المضغوط القرص آان إذا ما تحقق

.تالف مضغوط قرص على حصلت قد تكون أن المحتمل فمن یعمل، ال HP Photosmart بـ الخاص المضغوط القرص
األخرى، المضغوطة األقراص تشغيل فشل حالة في .www.hp.com/support من الطابعة برنامج تحميل یمكنك
.المضغوطة األقراص محرك إصالح یجب

٣ الفصل
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والضمان الدعم٤
.الطابعة وضمان الفني الدعم حول معلومات على القسم هذا یحتوي

العمالء رعایة
:التالية الخطوات اتبع مشكلة، لدیك آانت إذا
.بالطابعة المرفقة المستندات راجع١

الطابعة إعداد طریقة HP Photosmart 8100 series لطابعة السریع البدء آتيب یوضح :السریع البدء آتيب–
.فوتوغرافية صورة أول وطباعة

آمبيوتر، بجهاز توصيلها بدون استخدامها طریقة ویشرح للطابعة، األساسية الميزات المستخدم دليل یوضح :المستخدم دليل–
على إلكترونية آنسخة الدليل هذا یتوفر .األجهزة في تحدث التي المشكالت بحل الخاصة المعلومات على یحتوي آما

.المستخدم دليل بـ الخاص المضغوط القرص
–HP Photosmart Printer Help: توضح HP Photosmart Printer Help طریقة الشاشة على تظهر التي

.البرامج في تحدث التي المشكالت بحل الخاصة المعلومات على وتحتوي الكمبيوتر جهاز مع الطابعة استخدام
فهو .اآلن یدیك بين الذي الكتاب هو HP Photosmart 8100 series لطابعة المرجعي الدليل :المرجعي الدليل–

إرشادات على للحصول .والضمان الفني والدعم والتشغيل اإلعداد ذلك في بما الطابعة حول أساسية معلومات یتضمن
.المستخدم دليل بـ الخاص المضغوط القرص راجع تفصيلية،

–HP Photosmart Printer Help: توضح HP Photosmart Printer Help طریقة الشاشة على تظهر التي
تثبيت راجع .البرامج في تحدث التي المشكالت بحل الخاصة المعلومات على وتحتوي الكمبيوتر جهاز مع الطابعة استخدام
.البرامج

:یلي بما للقيام www.hp.com/support زیارة الرجاء للمشكلة، حًال بالمستندات المتوفرة المعلومات تتضمن لم إذا٢
الفوري الدعم صفحات إلى الوصول–
ألسئلتك إجابات على للحصول HP إلى إلكتروني برید إرسال–
الفوریة المحادثات عبر HP من الفنيين بأحد االتصال–
للبرامج تحدیثات عن البحث–

.واللغة المنطقة/والبلد للمنتج تبًعا توفرها ومدى الدعم خيارات تختلف
إلى الطابعة اصطحاب منك سيطلب الطابعة، أجهزة أحد في عطل هناك آان إذا .المحلي الشراء بموقع اتصل :فقط أوروبا في٣

تتحمل سوف الضمان، فترة انتهاء وبعد .للطابعة الممنوح المحدود الضمان فترة خالل مجانية الخدمة .منه اشتریتها الذي المنفذ
.الخدمة نظير رسوم

العمالء برعایة اتصل الویب، علىHP مواقع من أو الشاشة على تظهر التي "التعليمات" خالل من المشكلة حل من تتمكن لم إذا٤
.التالي القسم راجع المناطق،/بالبلدان الخاصة الهاتف بأرقام قائمة على للحصول .فيها تقيم التي المنطقة/بالبلد الخاص الرقم على

الهاتف عبر العمالء رعایة
أو ،المحدود الضمان بيان راجع المعلومات، من لمزید .مجاًنا الهاتف عبر الدعم على الحصول یمكنك الطابعة، ضمان سریان فترة أثناء
.المجاني الدعم مدة على للتعرف www.hp.com/support إلى انتقل
HP بموزع اتصل .إضافية رسوم دفع مقابل وذلك الهاتف، عبر المجاني الدعم فترة انتهاء بعد HP من مساعدة على الحصول یمكن

.فيها تقيم التي المنطقة/البلد في الدعم خيارات لمعرفة بالدعم الخاص الهاتف برقم اتصل أو المعتمد
.الهاتف خدمات لشرآة األساسية الرسوم تطبيق یتم .فيه تقيم الذي بالموقع الخاص الهاتف برقم اتصل الهاتف، عبر HP دعم على للحصول

إلى للوصول www.hp.com/support إلى االنتقال الرجاء الغربية، أوروبا منطقة في المقيمين للعمالء بالنسبة :الغربية أوروبا في
.فيها یقيمون التي المنطقة/بالبلد الخاصة الهاتف عبر الدعم أرقام
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www.hp.com/support

Australia

Brasil (fora da 
grande São Paulo)

Brasil (dentro da 
grande São Paulo)

800 171

Canada

Caribbean

Central America

Chile

Columbia

Costa Rica

Česká republika

Ecuador (Andinatel)

Ecuador (Pacifitel)

Guatemala

Magyarország

India

Indonesia

13 10 47

(800) 474-6836

1-800-711-2884

1-800-711-2884

1 600 44 7737

México (Ciudad de México) 

New Zealand

22 404747

Malaysia

Perú

Philippines

Polska

Puerto Rico

România

800 897 1444

Singapore

Russia (Moscow)
Russia (St. Petersburg)

Slovakia

Thailand

Türkiye

Ukraine

United States

Venezuela

México (fuera de 
Ciudad de México)

1588-3003

0800 441 147

1-877-232-0589

095 797 3520
812 346 7997

(380 44) 490 3520

800 4520

(800) 474-6836

Viêt Nam

Nigeria 1 3204 999

61 56 45 43

Argentina
Argentina

(54) 11-4778-8380
0-810-555-5520

01-800-011-4726

1-800-711-2884

1-800-225528

1-800-999-5105

2 532 5222

1 382 1111

(0) 9 830 4848

(55)5258-9922

01-800-4726684

01-800-4746.8368

Trinidad & Tobago 1-800-7112884

71 89 12 22

Rest Of West Africa + 351 213 17 63 80

South Africa (Intl.)

South Africa (RSA) 

+ 27 11 2589301

086 0001030

2 50222444

Republica Dominicana 1-800-7112884

Greece (international)
Greece (in-country)
Greece (Cyprus)

+ 30 210 6073603  
801 11 22 55 47 
800 9 2649

(11) 3747-7799

0-800-10111

22 5666 000

(21) 315 4442

0-800-011-4114 + 
1-800-711-2884

800-360-999

0800-157751
Panama

(02) 8722-8000 

62 (21) 350 3408

66 (2) 353 9000

(212) 444 7171

261 307 310

0570-000511

+81-3-3335-9800

Jamaica 0-800-7112884

(8621) 38814518

852-2802 4098

1800-80-5405

63 (2) 867-3551

65 6272 5300

84 (8) 823 4530

For Bangladesh, Brunei,
Cambodia, Pakistan, and
Sri Lanka

Fax to:
+65-6275-6707

001-800-7112884

هاتفية مكالمة إجراء
:التالية البيانات تحضير أیًضا عليك .العمالء برعایة االتصال عند والطابعة الكمبيوتر جهاز من قریًبا تكون أن یجب
).الطابعة مقدمة في موجود( الطابعة طراز رقم●
).الطابعة من السفلي الجزء في موجود( بالطابعة الخاص المسلسل الرقم●
.الكمبيوتر جهاز على المستخَدم التشغيل نظام●
:الطابعة تشغيل برنامج إصدار●

بزر انقر الطابعة، تشغيل برنامج إصدار لمعرفة :Windows تشغيل بأنظمة تعمل التي الشخصية الكمبيوتر أجهزة–
.)حول (About وحدد Windows التشغيل نظام في المهام بشریط HP رمز فوق األیمن الماوس

).طباعة( Print حوار مربع استخدم الطابعة، تشغيل برنامج إصدار لمعرفة :Macintosh أجهزة–

٤ الفصل
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.الكمبيوتر جهاز عرض شاشة على أو الطابعة شاشة على ظهرت التي الرسائل●
:التالية لألسئلة إجابات●

المشكلة؟ في تسبب الذي الموقف تعيد أن یمكن هل قبل؟ من بشأنها تتصل التي المشكلة حدثت هل–
المشكلة؟ حدوث وقت الكمبيوتر جهاز على جدیدة برامج أي تثبيت أو جدیدة أجهزة أي بترآيب قمت هل–

المحدود الضمان بيان
.حدة على الطابعة صندوق في المحدود الضمان بيان إرفاق یتم
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المواصفات٥
.للطابعة محددة مواصفات یوفر آما ،HP Photosmart طابعة برامج لتثبيت الالزمة النظام متطلبات من األدنى الحد القسم هذا یوضح

على للتعرف .الشاشة على تظهر التي "التعليمات" مراجعة رجاء النظام، ومتطلبات الطابعة مواصفات بكامل قائمة على للحصول
.المعلومات من المزید معرفة مراجعة رجاء الشاشة، على تظهر التي "التعليمات" بعرض الخاصة المعلومات

النظام متطلبات

الشخصية الكمبيوتر ألجهزة األدنى الحدالمكّون
Windows تشغيل بأنظمة تعمل التي

Macintosh ألجهزة األدنى الحد

2000و Microsoft® Windows 98التشغيل نظام
Professional وME وXP Home

XP Professionalو

OS X 10.1 من Mac® التشغيل نظام
10.3 حتى

أو )یعادله ما أو( Intel® Pentium® IIالمعالج
أعلى

G3 أعلى أو

RAM )التشغيل نظام)ميجابایت 128 ُیفضل( ميجابایت 64)العشوائي الوصول ذاآرة Mac OS 10.1 حتى
ميجابایت 128 :10.3

ميجابایت 500ميجابایت 500القرص على المتوفرة المساحة

أعلى أو بت 16 ،600 × 800أعلى أو بت 16 ،600 × 800الفيدیو عرض

CD-ROM(4x4x( المضغوطة األقراص محرك

®Microsoft تشغيل أنظمة :USBالتوصيل
Windows 98 2000و
Professional وME وXP Home

XP Professionalو
PictBridge: الكاميرا منفذ استخدام

األمامي
Bluetooth: المحول استخدام

HP Bluetooth االختياري الالسلكي

USB: والخلفي األمامي المنفذ )OS X
)10.3 حتى 10.1

PictBridge: الكاميرا منفذ استخدام
األمامي

Microsoft Internet Explorerالمستعرض
أحدث أو 5.5

—

الطابعة مواصفات

المواصفاتالفئة

Professional 2000و Microsoft Windows 98 تشغيل أنظمة :USBالتوصيل
10.3 حتى Mac OS X 10.1و XP Professionalو XP Homeو MEو

JPEG Baselineالصور ملفات تنسيقات
TIFF 24-bit RGB مضغوط غير تداخل

TIFF 24-bit YCbCr مضغوط غير تداخل
TIFF 24-bit RGB بت حزم تداخل

TIFF 8-bit بت حزم/مضغوط غير رمادي
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المواصفاتالفئة

TIFF 8-bit بت حزم/مضغوط غير ألوان لوح
TIFF 1-bit 1/بت حزم/مضغوط غيرD Huffman

)بوصة 6 × 4( سم 15 × 10 فوتوغرافية صور ورقالوسائط أحجام
بوصة 6 × 4( سم 1.25 بلسان سم 15 × 10 بحجم فوتوغرافية صور ورق
)بوصة 0.5 بلسان
)بوصة 6 × 4( سم 15 × 10 فهرسة بطاقات
)بوصة 5.8 × 3.9( مم Hagaki 100 × 148 بطاقات
)بوصة 5.8 × 4.1( مم A6 105 × 148 بحجم بطاقات
)بوصة 5 × 3.5( مم L 90 × 127 بحجم بطاقات
0.5 بلسان بوصة 5 × 3.5( مم 12.5 بلسان مم L 90 × 127 بحجم بطاقات
)بوصة

)بوصة 14( مم 356 :للطول المفضل األقصى الحدالوسائط مواصفات
)ِمل 11.5( ميكرومتر 292 :للُسمك المفضل األقصى الحد

الفوتوغرافية الصور ورقالقياسية الوسائط، أحجام
14 × 8.5 إلى بوصة 3 × 3 من( مم 356 × 216 إلى مم 76 × 76 من

)بوصة
العادي الورق
)بوصة 11 × 8.5( مم Letter،  216 × 280 بحجم
)بوصة 14 × 8.5( مم Legal،  216 × 356 بحجم
)بوصة 10 × 7.5( مم Executive،  190 × 254 بحجم
)بوصة 11.7 × 8.27( مم A4،  210 × 297 بحجم
)بوصة 8.3 × 5.8( مم A5،  148 × 210 بحجم
)بوصة 9.8 × 6.9( مم B5،  176 × 250 بحجم

البطاقات
)بوصة 5.83 × 3.94( مم Hagaki  100 × 148 بطاقات
)بوصة 5 × 3.5( مم L،  90 × 127 بحجم
)بوصة 0.5 بلسان بوصة 5 × 3.5( مم 12.5 بلسان مم L  90 × 127 بحجم

5 × 3(  مم 203 × 127  و سم 15 × 10  و مم 127 ×  76 بحجم الفهرسة
)بوصة 8 × 5و بوصة 6 × 4و بوصة
)بوصة 5.85 × 4.13(  مم A6،   105 × 148.5 بحجم

األظرف
)بوصة 8.875 × 3.875(  مم 225.4 × 98.4  بحجم ،9  رقم
)بوصة 9.5 × 4.125(  مم 240 × 105  بحجم ،10  رقم

A2 Invitation، بوصة 5.75 × 4.375(  مم 146 ×  110 بحجم(
DL، بوصة 8.66 × 4.33(  مم 220 × 110  بحجم(
C6، بوصة 6.4 × 4.5(  مم 162 × 114  بحجم(

مخصصة أحجام
14 × 8.5 إلى بوصة 5 × 3 من(  مم 356 × 216  إلى مم 127 × 76  من

)بوصة
العنونة وبطاقات الشفافة األغشية
)بوصة 11 × 8.5( مم Letter،  216 × 280 بحجم

٥ الفصل
ُیتبع

٣٢ HP Photosmart 8100 series



المواصفاتالفئة

)بوصة 11.7 × 8.27( مم A4،  210 × 297 بحجم

)شعارات فوتوغرافية، صور ،inkjet عادي،( الورقالوسائط أنواع
أظرف
شفافة أغشية
عنونة بطاقات
)L حجم ،Hagaki، A6 تهنئة، فهرسة،( البطاقات

بالكي األقمشة على طباعة ورق

IIو I النوع CompactFlashالذاآرة بطاقات
Microdrive

MultiMediaCard
Secure Digital

SmartMedia
Memory Sticks

xD-Picture Card

الجدول هذا في سابًقا الواردة القائمة راجع :الطباعةالذاآرة بطاقات في المدعمة الملفات تنسيقات
الملفات تنسيقات آل :الحفظ

الرئيسي الدرجالورق أدراج
14 × 8.5 إلى بوصة 5 × 3 من( مم 356 × 216 إلى مم 127 × 76 من

)بوصة
الفوتوغرافية الصور درج
Hagakiو )بوصة 6 × 4( سم 15 × 10
اإلخراج درج
المدعمة األحجام آل

الرئيسي الدرجالورق درج سعة
العادي الورق من ورقة 100
ظرًفا 14
)الُسمك حسب( بطاقة 40 إلى 20 من
الشعارات ورق من ورقة 20
العنونة بطاقات ورق من ورقة 30
ورقة 25 أو بالكي األقمشة على الطباعة ورق من ورقة 25 أو شفاف غشاء 25
الفوتوغرافية الصور ورق من
الفوتوغرافية الصور درج
الفوتوغرافية الصور ورق من ورقة 25
اإلخراج درج
العادي الورق من ورقة 50
الشفافة األغشية أو الشعارات ورق أو الفوتوغرافية الصور ورق من ورقة 20
أظرف 10 أو بطاقات 10
بالكي األقمشة على الطباعة ورق أو العنونة بطاقات ورق من ورقة 25

وات 45 إلى 15 من :الطباعةالطاقة استهالك

ُیتبع
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المواصفاتالفئة

وات 5 :السكون وضع
وات 2 :التشغيل إیقاف

HP الرمادي بالحبر الفوتوغرافية الصور طباعة خرطوشةالطباعة خراطيش
HP ألوان فوتوغرافية صور طباعة خرطوشة
األلوان ثالثية طباعة خرطوشة
األسود بالحبر طباعة خرطوشة

Professional 2000 و Microsoft® Windows 98 تشغيل أنظمةUSB دعم
XP Professionalو XP Homeو MEو

10.3  حتى OS X 10.1 التشغيل نظام
)قدم 10(  متر 3  من أقل طوله USB آابل باستخدام HP توصي

Motion JPEG AVIالفيدیو ملفات تنسيقات
Motion-JPEG QuickTime

MPEG-1

البيئية البيانات
.البيئية المواصفات مع تتنافى ال الجودة عالية منتجات بتوفير ،Hewlett-Packard شرآة تلتزم

البيئة حمایة
إلى انتقل المعلومات، من لمزید .البيئة على التأثير تقليل على تساعد التي الخصائص من بالعدید تزویدها الطابعة هذه تصميم في ُروعي
/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship  العنوان على البيئة على بالمحافظة HP شرآة التزام یوضح الذي الویب موقع

environment/.

األوزون إنتاج
).O3( ملحوظ أوزون غاز المنتج هذا من ینبعث ال

الطاقة استهالك
بدون والمال الطبيعية الموارد توفير على یعمل مما ،ENERGY STAR® الوضع استخدام أثناء ملحوظ بشكٍل الطاقة استهالك ینخفض
تشجيع إلى یهدف تطوعي برنامج وهو ،ENERGY STAR لبرنامج طبًقا للعمل مؤهل المنتج هذا .المنتج لهذا الفائق األداء على التأثير
.الطاقة استهالك في اقتصادیة مكتبية منتجات تطویر

ENERGY STAR المتحدة بالوالیات البيئة حمایة وآالة لدى مسجلة أمریكية تجاریة عالمة هي.
على أخذت فقد ،ENERGY STAR برنامج في مشارآة Hewlett-Packard شرآة أن وبما

.الطاقة استهالك في لالقتصاد ENERGY STAR إرشادات مع متوافقًا المنتج هذا یكون أن عاتقها
.www.energystar.gov إلى انتقل المعلومات، من لمزید

الورق استخدام
.DIN 19309 مع بالتوافق تصنيعه معاد ورق الستخدام مؤهل المنتج هذا

البالستيكية األجزاء
إمكانية تعزیز على تساعد التي الدولية المعایير مع بالتوافق )أونس 0.88(  جرام 24  على وزنها یزید التي البالستيكية األجزاء إعداد تم

.الطابعة عمر نهایة في المعالجة إعادة ألغراض ُتخصص التي البالستيكية األجزاء تحدید

المواد سالمة بيانات صحيفة
للعمالء بالنسبة .www.hp.com/go/msds الویب على HP موقع من )MSDS( المواد سالمة بيانات صحيفة على الحصول یمكن
.العمالء برعایة االتصال عليهم یجب اإلنترنت، استخدام إمكانية لدیهم یتوفر ال الذین

٥ الفصل
ُیتبع
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المعالجة إعادة برنامج
یملكون الذین الشرآاء إلى باإلضافة البلدان، من العدید في المعالجة وإعادة المنتجات مرتجعات برامج من متزایًدا عدًدا HP شرآة تطرح
بعٍض بيع إعادة خالل من الموارد على HP شرآة تحافظ .العالم مستوى على اإللكترونية المعالجة إعادة مراآز أآبر بين من مراآز عدة
.شهرة منتجاتها أآثر من

.عمرها نهایة في خاصة بطریقة معالجتها تستوجب والتي الرصاص، مادة فيها ُمستخدم لحامات على الحالي HP منتج یحتوي
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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

Regulatory model number:SDGOA-0402

Declares that the product:

Product name: Photosmart 8100 series (Q3399A)

 Model number(s): Photosmart 8150 (Q3399A)

Power adapters: HP Part # Q0950-4476 (domestic)

 P Part # Q0950-4476 (international)

Conforms to the following product specifications:

Safety:IEC 60950: 3rd Edition: 1999

EN 60950:2000

UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995

NOM 019–SFCI-1993

GB4943:2001

EMC:CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998

IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-33-: 2001 / EN 61000-33-: 2001

CNS13438: 1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2

GB9254: 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 carries the CE marking accordingly.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034
Böblingen Germany.  )FAX +49-7031-14-3143 (
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