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HP All-in-One حول عامة فكرة١
مثل المهام بعض إنجاز یمكن .الكمبيوتر تشغيل دون مباشرة، HP All-in-One وظائف من العدید إلى الوصول یمكن
.HP All-in-One جهاز باستخدام وسهولة بسرعة ذاآرة بطاقة من صور طباعة أو نسخة عمل

برنامج إلى الوصول وآيفية التحكم، لوحة ووظائف ،HP All-in-One أجهزة ميزات بالوصف الفصل هذا یتناول
HP Image Zone.

HP Image Zone برنامج باستخدام HP All-in-One الجهاز بواسطة المزید إجراء یمكنكتلميح 
من لمزید .والصور الضوئي، والمسح للنسخ، محسنة وظائف البرنامج یوفر .بك الخاص الكمبيوتر على المثبت

 استخدام و الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر المعلومات،
HP Image Zoneجهاز بواسطة المزید إلجراء HP All-in-One.

 HP All-in-One جهاز عن سریعة لمحة

الوصفالالصقة البطاقة

غطاء١

الزجاجي السطح٢

الكاميرا ومنفذ الذاآرة بطاقة فتحات٣

الورق عرض دليل٤

الورق حاویة إطالة أداة٥

الورق حاویة٦

التحكم لوحة٧

التحكم لوحة عرض شاشة٨

الخلفي الخارجي التنظيف باب٩

الخلفي USB منفذ١٠

المستخدم دليل٥
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الوصفالالصقة البطاقة

الطاقة توصيل١١

 التحكم لوحة عن عامة فكرة

البطاقة
الالصقة

والوصف االسم

١Control panel display )بالصور، الخاصة الملفات وأسماء القوائم، یعرض ):التحكم لوحة عرض شاشة
.العرض لتحسين بزاویة ووضعها ألعلى التحكم لوحة شاشة سحب یمكن .والرسائل

٢On )جهاز تشغيل إیقاف أو بتشغيل یقوم ):تشغيل HP All-in-One. جهاز یكون عندما HP All-in-One في
جهاز عن تماما الكهربائي التيار ولفصل .الطاقة من ضئيلة بكمية الجهاز تزوید یستمر التشغيل، إیقاف وضع

HP All-in-One، التيار مصدر من الطاقة سلك افصل ثم الجهاز، تشغيل بإیقاف قم.

٣Setup )والتعليمات الصيانة، وإجراء تقاریر، على للحصول القائمة نظام إلى الوصول یمكنك ):إعداد. 

٤Left arrow )عرض شاشة على الملفات أسماء عرض عند للخلف االنتقال أو القيم بإنقاص یقوم ):لليسار سهم
.التحكم لوحة

٥OK )التحكم لوحة عرض شاشة على معروضة قيمة أو إعداد أو قائمة یحدد ):موافق.

٦Photo Menu )أو فوتوغرافية، صور بنسخ یقوم أو طباعتها، ليتم فوتوغرافية صورًا یحدد ):الصور قائمة
 .الفوتوغرافية الصور بضبط أو التخطيط بتغيير أو الورق، وحجم نوع بتغيير أو الصورة، بتغييرحجم

١ الفصل
ُیتبع

٦ HP PSC 1600  All-in-One  series

رة
فك

 
مة
عا

 
ول
ح

 H
P 

A
ll-

in
-O

ne



البطاقة
الالصقة

والوصف االسم

٧Select Photos )الذاآرة بطاقة من طباعتها سيتم التي الصور یحدد ):الصور اختيار.

٨Print Photos )الذاآرة بطاقة من المحددة الصور یطبع ):الصور طباعة.

٩Scan To )الضوئي للمسح وجهة تحدید ):إلى مسح. 

١٠Copy Menu )الورق ونوع الورق، وحجم النسخ، عدد مثل النسخ، خيارات یحدد ):النسخ قائمة.

١١Reduce/Enlarge )تم الذي المحدد الورق حجم إلى تكبيره أو األصلي المستند بتصغير یقوم ):تكبير/تصغير
.الورق حاویة في تحميله

١٢Start Copy Black )أسود نسخ مهمة یبدأ ):أسود نسخ بدء. 

١٣Start Copy Color )ألوان نسخ مهمة یبدأ ):ألوان نسخ بدء. 

١٤No. of Copies )المطلوب النسخ عدد یحدد ):النسخ عدد.

١٥Start Scan )الزر باستخدام بتحدیدها قمت التي الوجهة إلى بإرسالها ویقوم ضوئي مسح مهمة یبدأ ):المسح بدء
Scan To )إلى مسح.(

١٦Proof Sheet )ذاآرة بطاقة فتحة في ذاآرة بطاقة إدخال عند مراجعة ورقة لطباعة یستخدم ):مراجعة ورقة.
ورقة على صور تحدید یمكنك .الذاآرة بطاقة في الموجودة الصور لجميع مصغرة صورًا المراجعة ورقة تعرض

.ضوئيًا المراجعة ورقة مسح طریق عن طباعتها ثم المراجعة،

١٧Right arrow )عرض شاشة على الملفات أسماء عرض عند لألمام االنتقال أو القيم بزیادة یقوم ):لليمين سهم
.التحكم لوحة

١٨Cancel )إعدادات من الخروج أو قائمة من الخروج أو مهمة إیقاف ):إلغاء.

القوائم عن عامة فكرة
بجهاز الخاصة التحكم لوحة عرض شاشة على تظهر التي األعلى المستوى لقوائم سریًعا مرجًعا التالية الجداول توفر

HP All-in-One.

Copy Menu )النسخ قائمة( 
Copy Paper Size )ورق حجم

)النسخ

Paper Type )الورق نوع(

Copy Quality )النسخ جودة(

Lighter/Darker )أغمق /أفتح(

Enhancements )تحسينات(

Color Intensity )األلوان آثافة(

Set New Defaults )ضبط
)جدیدة افتراضات

ُیتبع
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Scan To Menu )إلى مسح( 
HP Image Zone

Microsoft Word

Adobe Photoshop

HP Instant Share

لذلك، .الكمبيوتر جهاز على المثبتة التطبيقات ذلك في بما الضوئي، المسح وجهات )إلى مسح( Scan To القائمة تسرد
.هنا المعروضة الوجهات عن مختلفة ضوئي مسح وجهات )إلى مسح( Scan To القائمة تسرد قد

Photo Menu )الصور قائمة( 
Select Photos )الصور اختيار(

Number of Copies )النسخ عدد(

Image Size )الصورة حجم(

Paper Size )الورق حجم(

Paper Type )الورق نوع(

Layout Style )التخطيط أسلوب(

Smart Focus )الذآي الترآيز(

Digital Flash )الرقمي الفالش(

Set New Defaults )ضبط
)جدیدة افتراضات

Proof Sheet Menu )المراجعة أوراق قائمة( 
Print )طباعة(

Scan )مسح(

Setup Menu )اإلعداد قائمة( 
١. Help Menu )التعليمات قائمة(

٢. Print Report )تقریر طباعة(

٣. Tools )األدوات(

٤. Preferences )تفضيالت(

إلى سریًعا وصوًال )اإلعداد قائمة( Setup Menu في الموجود )التعليمات قائمة( Help Menu قسم لك یوفر
.متصل آمبيوتر جهاز شاشة على المعلومات معظم تقدیم یتم .الرئيسية التعليمات مواضيع

 HP All-in-One جهاز بواسطة المزید إلجراء HP Image Zone استخدام
.HP All-in-One جهاز بإعداد قيامك عند بك الخاص الكمبيوتر جهاز على HP Image Zone برنامج تثبيت یتم

.للجهاز المصاحب "اإلعداد دليل" انظر المعلومات، من لمزید
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: (OS)  التشغيل نظام حسب HP Image Zone برنامج إلى الوصول طریقة تختلف

HP Image برنامج إدخال نقطة تكون ،Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز لدیك آان إذا●
Zone النافذة هي HP Director.

نقطة تكون ،Macintosh التشغيل نظام من األحدث أو 5 .1 .10  اإلصدار عليه مثبت آمبيوتر جهاز لدیك آان إذا●
.HP Image Zone النافذة هي HP Image Zone البرنامج إدخال

نقطة تكون ،Macintosh التشغيل نظام من األحدث أو 6 .2 .9  اإلصدار عليه مثبت آمبيوتر جهاز لدیك آان إذا●
.HP Director النافذة هي HP Image Zone البرنامج إدخال

.وخدماته HP Image Zone برنامج تشغيل بدء من اإلدخال نقطة ُتمكنك

عن ابحث .HP Image Zone برنامج باستخدام وسهولة بسرعة HP All-in-One جهاز وظائف تمدید یمكنك
.بك الخاصة للمشاریع مساعدة ومعلومات المواضيع بأحد خاصة تلميحات بتوفير تقوم الدليل، في هذه مثل مربعات

     HP Image Zone  (Windows)  برنامج إلى الوصول
برنامج ميزات تظهر ).ابدأ( Start القائمة أو النظام، حاویة رمز أو المكتب، سطح رمز من HP Director بفتح قم

HP Image Zone في HP Director.

HP Director لفتح
:یلي مما واحدًا نفذ.١

.HP Director الرمز فوق مزدوجًا نقرًا انقر ،Windows مكتب سطح على من–
 الرمز فوق مزدوجًا نقرًا انقر ،Windows مهام شریط یمين أقصى في الموجودة النظام حاویة في–

Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
آافة( All Programs أو )البرامج( Programs إلى وأشر ،)ابدأ( Start فوق انقر المهام، شریط في–

).مدیر( Director فوق انقر ثم ،HP وحدد ،)البرامج
.المثبتة باألجهزة قائمة لمشاهدة انقر ،)جهاز تحدید( Select Device المربع في.٢
.HP All-in-One جهاز بتحدید قم.٣

جهاز على مختلف بشكل أدناه الموجود HP Director رسم في الموجودة الرموز تظهر قدمالحظة 
لم إذا .تحدیده یتم الذي بالجهاز المقترنة الرموز لعرض HP Director تخصيص یتم .بك الخاص الكمبيوتر

 في الوظيفة أو الميزة بهذه الخاص الرمز عرض یتم فلن معينة، وظيفة أو بميزة مزود المحدد الجهاز یكن
HP Director.

قد یكون فقد رموز، أیة یتضمن ال بك الخاص الكمبيوتر جهاز على الموجود HP Director آان إذاتلميح 
الموجودة الطرق إحدى باستخدام البرنامج تثبيت بإلغاء قم الخطأ، هذا لتصحيح .البرنامج تثبيت أثناء خطأ حدث
.تثبيته وإعادة البرنامج تثبيت إلغاء في

والغرض االسمزر

Scan Picture )في ویعرضه رسم أو صورة، أو فوتوغرافية، صورة یمسح ):صورة مسح HP Image
Zone. 

Scan Document )البرنامج في ویعرضه ورسومات، نًصا أو نًصا، یتضمن مستنًدا یمسح ):مستند مسح
 .المحدد

Make Copies )الحوار مربع یعرض ):نسخ عمل Copy "نسخة عمل یمكنك حيث المحدد، للجهاز "نسخ
 .والحجم واللون، النسخ، وعدد الطباعة، جودة تحدید یمكنك .مستند أو صورة من مطبوعة
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والغرض االسمزر

HP Image Zone: یعرض HP Image Zone، یمكنك حيث:

وتحریرها الصور عرض●
متعددة بأحجام الصور طباعة●
وطباعتها نشرة أو بریدیة، بطاقة أو صور، ألبوم إنشاء●
الوسائط متعدد مدمج قرص إنشاء●
 ویب موقع أو اإللكتروني البرید خالل من الصور مشارآة●

Transfer Images )صور نقل برنامج یعرض ):الصور نقل HP، جهاز من الصور بنقل لك یسمح الذي
HP All-in-One، الكمبيوتر جهاز على وحفظها. 

Document viewer )وتحریرها، عليها، والعثور المستندات، باستيراد یقوم ):المستندات عارض
 .وإرسالها وطباعتها، ومعالجتها، وعرضها،

Software Update مثل القائمة وعناصر اإلضافية الميزات حول معلومات على للحصولمالحظة 
 انظر ،)HP تسوق(  HP Shopping  و )اإلبداعية األفكار( Creative Ideasو ،)البرنامج تحدیث(

HP Image Zone Help )تعليمات  HP Image  Zone( الفوریة.

وضبط حالته، من والتحقق استخدامه، في ترغب الذي الجهاز تحدید على لمساعدتك الالئحة وعناصر القوائم أیضًا تتوافر
.العناصر هذه التالي الجدول یوضح .الفوریة التعليمات إلى والوصول المختلفة، البرنامج إعدادات

الغرضالميزة

توفر التي ،)HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help إلى للوصول الميزة هذه استخدمالتعليمات
.HP All-in-One لجهاز المشكالت حل ومعلومات البرنامج تعليمات

.المثبتة األجهزة قائمة من استخدامه ترید الذي الجهاز لتحدید الميزة هذه استخدمجهاز تحدید

المسح أو الطباعة، مثل تغييرها، أو HP All-in-One لجهاز مختلفة إعدادات لعرض الميزة هذه استخدماإلعدادات
.النسخ أو الضوئي،

.HP All-in-One لجهاز الحالية الحالة لعرض الميزة هذه استخدمالحالة

 )Macintosh التشغيل نظام من األحدث أو 5 .1 .10  اإلصدار( HP Image Zone برنامج إلى الوصول
. Macintosh التشغيل نظام من 4 .1 .10  - 0 .0 .10  اإلصدار دعم یتم المالحظة 

.المنصة في HP Image Zone الرمز وضع یتم ،HP Image Zone برنامج بتثبيت قيامك عند

:طریقتين بإحدى HP Image Zone برنامج إلى الوصول یمكنك

HP Image Zone النافذة خالل من●
HP Image Zone منصة القائمة خالل من●
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HP Image Zone النافذة استخدام
:أساسيين عنصرین HP Image Zone النافذة تتضمن

)خدمات/منتجات( Products/Services التبویب بعالمتي الخاصة العرض ناحية●
 HP لمنتجات الميزات من العدید إلى الوصول إمكانية )منتجات( Products التبویب عالمة لك توفر–

imaging، مهام الالئحة تتضمن قد .الحالي للمنتج المتاحة بالمهام وقائمة المثبتة بالمنتجات منبثقة قائمة مثل
على لمساعدتك تطبيق فتح إلى المهام إحدى فوق النقر یؤدي .الصور نقل أو الضوئي، المسح أو النسخ، مثل
.المهمة تنفيذ

أن یمكن التي الرقمي التصویر تطبيقات إلى الوصول حق )خدمات( Services التبویب عالمة تمنحك–
.ومشارآتها وإدارتها، وتحریرها، الصور، عرض في تساعدك

)HP Image  Zone  تعليمات في البحث( Search  HP Image  Zone Help النص مربع●
)HP Image  Zone  تعليمات في البحث( Search  HP Image  Zone Help النص مربع لك یسمح
.عبارات أو أساسية آلمات عن )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help في بالبحث

HP Image Zone النافذة لفتح
.المنصة في الموجود HP Image Zone الرمز فوق انقر←

.HP Image Zone النافذة تظهر
.فقط المحدد للجهاز المالئمة HP Image Zone ميزات HP Image Zone النافذة تعرض

یتم .بك الخاص الكمبيوتر جهاز على مختلف بشكل أدناه الجدول في الموجودة الرموز تظهر قدمالحظة 
الجهاز یكن لم إذا .المحدد بالجهاز المقترنة الميزات رموز لعرض HP Image Zone النافذة تخصيص
.HP Image Zone النافذة في الوظيفة أو الميزة هذه عرض یتم فلن محددة، وظيفة أو بميزة مزود المحدد

المنتجات

والغرض الميزةالرمز

Unload Images )الكمبيوتر جهاز إلى ذاآرة بطاقة من الصور لنقل الميزة هذه استخدم ):الصور تنزیل
 .بك الخاص

Scan Picture )في وعرضها ضوئيًا صورة لمسح الميزة هذه استخدم ):صورة مسح HP Gallery. 

Scan to OCR )إلى مسح OCR:( نص تحریر برنامج في وعرضه ضوئيًا نص لمسح الميزة هذه استخدم
 .المحدد الوجهة

.المناطق/البلدان المنطقة،/البلد حسب الميزة هذه توفر إمكانية تختلفمالحظة 

Make Copies )ملونة أو وأسود أبيض نسخة عمل في الميزة هذه استخدم ):نسخ عمل. 

الخدمات

والغرض الميزةالرمز

HP Image Edit: واألحدث 2 .10  اإلصدار( .الصور لتحریر الميزة هذه استخدم( 

)فقط 5 .1 .10  اإلصدار( .وتحریرها الصور لعرض الميزة هذه استخدم

المستخدم دليل١١
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الخدمات

والغرض الميزةالرمز

HP Gallery: واألحدث 2 .10  اإلصدار( .الصور لعرض الميزة هذه استخدم( 

HP Image Print: المتاحة العدیدة القوالب من قالب باستخدام ألبوم من صور لطباعة الميزة هذه استخدم. 

HP Instant Share: بعميل الخاص الكمبيوتر برنامج لفتح الميزة هذه استخدم HP Instant Share.
 )فقط واألحدث 2 .10  اإلصدار(

HP Email Portal: اإللكتروني البرید خالل من بسهولة الصور إلرسال الميزة هذه استخدم. 

استخدامه، في ترغب الذي الجهاز باختيار اللوائح وعناصر القوائم من العدید لك تسمح الميزات، رموز إلى باإلضافة
.العناصر هذه التالي الجدول یوضح .الفوریة التعليمات إلى والوصول البرنامج إعدادات من العدید وضبط حالته، من والتحقق

الغرضالمبزة

.المثبتة األجهزة قائمة من استخدامه ترید الذي الجهاز لتحدید الميزة هذه استخدمجهاز تحدید

المسح أو الطباعة، مثل تغييرها، أو HP All-in-One لجهاز مختلفة إعدادات لعرض الميزة هذه استخدماإلعدادات
.النسخ أو الضوئي،

في البحث
HP Image

Zone Help
تعليمات(
 HP Image 

Zone(

توفر التي ،)HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help في للبحث الميزة هذه استخدم
.HP All-in-One لجهاز المشكالت حل ومعلومات البرامج تعليمات

HP Image Zone بـ الخاصة المنصة قائمة استخدام
قائمة تلقائيًا تتضمن .HP Image Zone لخدمات اختصاًرا HP Image Zone بـ الخاصة المنصة قائمة توفر

HP Image النافذة في الموجودة )الخدمات( Services التبویب عالمة الئحة في المتاحة التطبيقات آافة المنصة
Zone. تفضيالت ضبط أیضًا یمكنك HP Image Zone الئحة من مهام مثل القائمة، إلى أخرى عناصر إلضافة
من لمزید ).HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help أو )منتجات( Products التبویب عالمة

).HP Image Zoneتعليمات( HP Image Zone Help انظر المعلومات،

HP Image Zone بـ الخاصة المنصة قائمة لعرض
.HP Image Zone بـ الخاص المنصة رمز على باستمرار الماوس زر اضغط←
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 )Macintosh التشغيل نظام من األقدم أو 6 .2 .9  اإلصدار( HP Image Zone برنامج إلى الوصول
،HP All-in-One جهاز قدرات إلى استنادًا .HP Image Zone لبرنامج اإلدخال نقطة هو HP Director یعد

أو رقمية آاميرا من تنزیلها أو نسخها، أو ضوئيًا، الصور مسح مثل الجهاز وظائف بتهيئة HP Director لك یسمح
جهاز على وإدارتها وتعدیلها، الصور، لعرض HP Gallery لفتح HP Director استخدام أیضًا یمكنك .ذاآرة بطاقة

.الكمبيوتر

HP Director لفتح
:طریقتين بإحدى HP Image Zone برنامج إلى الوصول یمكنك.١

.المكتب سطح على الموجود HP Director لبرنامج المستعار االسم فوق مزدوجًا نقرًا انقر–
-Applications:Hewlett المجلد في HP Director لـ المستعار االسم فوق مزدوجًا نقرًا انقر–

Packard:HP Photo and Imaging Software.
 جهاز المثال، سبيل على( مختلفة أنواع ذات HP من متعددة أجهزة بتثبيت قمت إذامالحظة 

HP All-in-One، ،نوع من ضوئي وماسح وآاميرا HP(، رمز عرض یتم HP Director لكل
على( الجهاز نوع نفس من جهازین بتثبيت قمت إذا ذلك، مع .المكتب سطح على األجهزة أنواع من نوع
مختلفين HP All-in-One بجهازي بتوصيله تقوم محمول آمبيوتر جهاز لدیك یكون قد المثال، سبيل

.المكتب سطح على فقط واحد HP Director رمز عرض یتم)المنزل في واألخر العمل في واحد –-

.HP Director النافذة تظهر.٢
.فقط المحدد بالجهاز الخاصة المهام أزرار HP Director یعرض

یتم .بك الخاص الكمبيوتر جهاز على مختلف بشكل أدناه الجدول في الموجودة الرموز تظهر قدمالحظة 
المحدد الجهاز یكن لم إذا .المحدد بالجهاز المقترنة الميزات رموز لعرض HP Director القائمة تخصيص
.الوظيفة أو الميزة بهذه الخاص الرمز عرض یتم فلن معينة، وظيفة أو بميزة مزوًدا

الجهاز مهام

الغرضالرمز

Unload Images )الكمبيوتر جهاز إلى ذاآرة بطاقة من الصور لنقل الميزة هذه استخدم ):الصور تنزیل
 .بك الخاص

Scan Picture )في وعرضها ضوئيًا صورة لمسح الميزة هذه استخدم ):صورة مسح HP Gallery. 

Scan Document )نص تحریر برنامج في وعرضه ضوئيًا نص لمسح الميزة هذه استخدم ):مستند مسح
 .المحدد الوجهة

.المناطق/البلدان المنطقة،/البلد حسب الميزة هذه توفر إمكانية تختلفمالحظة 

Make Copies )ملونة أو وأسود أبيض نسخة عمل في الميزة هذه استخدم ):نسخ عمل. 
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والمشارآة اإلدارة

الغرضالرمز

HP Gallery: لعرض الميزة هذه استخدم HP Gallery وتحریرها الصور لعرض. 

موجودة أخرى تطبيقات بتحدید رموز بدون التي القائمة عناصر من العدید لك تسمح ،HP Gallery ميزة إلى باإلضافة
التعليمات إلى والوصول ،HP All-in-One جهاز في موجودة ميزة إعدادات وتغيير بك، الخاص الكمبيوتر جهاز على

.العناصر هذه التالي الجدول یوضح .الفوریة

والمشارآة اإلدارة

الغرضالميزة

.بك الخاص الكمبيوتر جهاز على أخرى تطبيقات لتحدید الميزة هذه استخدم التطبيقات من المزید

HP موقع لتحدید الميزة هذه استخدم ویب على HP ویب على.

.HP All-in-One جهاز مع للتعليمات مصدر لتحدید الميزة هذه استخدم HP تعليمات

المسح أو الطباعة، مثل تغييرها، أو HP All-in-One لجهاز مختلفة إعدادات لعرض الميزة هذه استخدم اإلعدادات
.النسخ أو الضوئي،

١ الفصل
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المعلومات من مزید معرفة٢
.واستخدامه HP All-in-One جهاز إعداد حول معلومات الشاشة، على ومعروضة مطبوعة مختلفة، موارد توفر

اإلعداد دليل
.البرنامج وتثبيت HP All-in-One جهاز إلعداد إرشادات "اإلعداد دليل" یوفر
.بالترتيب الخطوات تنفيذ من تأآد

الجزء في "وإصالحها األخطاء استكشاف" انظر اإلعداد، أثناء مشاآل لدیك آان إذا
بزیارة قم أو ،المشكالت حل معلومات أو ،"اإلعداد دليل" من األخير

www.hp.com/support.

HP PSC 1600 series
User Guideالمستخدم دليل

،HP All-in-One جهاز استخدام آيفية حول معلومات "المستخدم دليل" یتضمن
.بخطوة خطوة وإرشادات المشكالت حل تلميحات ذلك في بما

HP Image Zone جولة
فكرة على للحصول تفاعلية وطریقة ممتعة، HP Image Zone في الجولة تعتبر
آيف ستتعلم .HP All-in-One جهاز مع المضمن البرنامج عن موجزة عامة

.وطباعتها وترتيبها ,الصور تحریر في HP Image Zone یساعدك

HP Director
االفتراضية، واإلعدادات الكمبيوتر، برامج إلى سهل وصول HP Director یوفر

،HP Director تشغيل لبدء .HP بجهاز الخاصة الفوریة والتعليمات والحالة،
.المكتب سطح على الموجود HP Director رمز فوق مزدوجًا نقرًا انقر

HP Image Zone Help )تعليمات  HP Image  Zone(

معلومات )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help توفر
.HP All-in-One بجهاز الخاص البرنامج استخدام حول مفصلة

على الحصول( Get  step-by-step  instructions الموضوع یوفر●
HP Image برنامج استخدام حول معلومات )بخطوة خطوة إرشادات
Zone أجهزة مع HP.

یمكنك ما استكشاف( Explore what you can do الموضوع یوفر●
یمكنك التي واإلبداعية العملية األشياء حول المعلومات من مزید )به القيام
.HP وأجهزة HP Image Zone برنامج باستخدام بها القيام

من التحقق في ترغب آنت أو المساعدة من المزید إلى بحاجة آنت إذا●
Troubleshooting and الموضوع انظر ،HP برامج تحدیثات

support )والدعم المشكالت حل.(
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الجهاز من فوریة تعليمات
مواضيع حول إضافية معلومات ویتضمن الجهاز من الفوریة التعليمات توفير یتم

.التحكم لوحة من الفوریة التعليمات إلى الوصول یمكنك .محددة

.التحكم لوحة على )إعداد( Setup على اضغط.١
.التحكم لوحة شاشة على "التعليمات" قائمة تظهر

).موافق( OK على اضغط.٢
.المتاحة التعليمات خيارات خالل للتمریر  أو  على اضغط.٣
.الكمبيوتر شاشة على المحدد الموضوع لعرض )موافق( OK على اضغط.٤

 Readme )التمهيدي المستند(
غير تكون قد التي المعلومات أحدث )التمهيدي المستند( Readme ملف یتضمن
.األخرى المنشورات في موجودة

).التمهيدي المستند( Readme ملف إلى للوصول البرنامج بتثبيت قم

www.hp.com/supportمن والدعم التعليمات على الحصول فيمكنك ,إنترنت إلى الوصول حق لدیك آان إذا
التشغيل وبرامج الفني الدعم هذا ویب موقع یوفر .ویب على HP موقع

.المنتجات طلب ومعلومات والمستلزمات

٢ الفصل
ُیتبع
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االتصال معلومات٣
آبل باستخدام آمبيوتر بجهاز مباشر بشكل اتصال إجراء یمكنك بحيث USB بمنفذ مزودًا HP All-in-One جهاز یأتي

USB. خارجي طباعة ملقم باستخدام إليها الوصول یمكن والتي االتصال بشبكة االتصال إمكانية على أیضًا ویحتوي  
(HP JetDirect  175x) . شراء یمكن  HP JetDirect  لجهاز آملحق HP All-in-One بمشارآة لك ویسمح

.بالفعل موجودة Ethernet اتصال شبكة خالل من زهيدة وبأسعار بسهولة الجهاز

  المعتمدة االتصاالت أنواع

أجهزة من به الموصى العددالوصف
للحصول المتصلة الكمبيوتر

أداء أفضل على

اإلعداد إرشاداتدعمها یتم التي البرامج ميزات

متصل واحد آمبيوتر جهازUSB اتصال
HP All-in-One بجهاز

.USB آبل باستخدام

الجزء في USB منفذ یوجد
.الجهاز من الخلفي

للحصول "اإلعداد دليل" اتبع.الميزات آافة دعم یتم
.مفصلة إرشادات على

.خمسWindows طابعة مشارآة

آمبيوتر جهاز تشغيل یجب
لن وإال الوقت، طوال المضيف
الكمبيوتر أجهزة تتمكن

جهاز إلى الطباعة من األخرى
HP All-in-One.

الميزات آافة دعم یتم
آمبيوتر جهاز على الموجودة
الطباعة دعم فقط یتم .المضيف

.األخرى الكمبيوتر أجهزة من

إرشادات على للحصول
مشارآة استخدام انظر اإلعداد،
.Windows طابعة

  الطابعة مشارآة
(Macintosh) 

.خمس
آمبيوتر جهاز تشغيل یجب

لن وإال الوقت، طوال المضيف
الكمبيوتر أجهزة تتمكن

جهاز إلى الطباعة من األخرى
HP All-in-One.

الميزات آافة دعم یتم
آمبيوتر جهاز على الموجودة
الطباعة دعم فقط یتم .المضيف

.األخرى الكمبيوتر أجهزة من

إرشادات على للحصول
مشارآة استخدام انظر اإلعداد،
 منX اإلصدار( الطابعة

Macintosh(.

خالل من بالشبكة االتصال
HP JetDirect  175x  

(J 6035C) 
منتج توافر إمكانية تختلف

 HP JetDirect  البلد حسب/
.المناطق/البالد المنطقة،

متصلين آمبيوتر أجهزة خمس
.االتصال بشبكة

و الطباعة دعم فقط یتم
Webscan. من لمزید
Webscan حول المعلومات

 استخدام انظر ،)ویب مسح(
Webscan.

من والطباعة النسخ دعم یتم
تحكم لوحة خالل

HP All-in-One.

إرشادات على للحصول
 إعداد انظر اإلعداد،

HP JetDirect  175x.
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 USB آبل باستخدام االتصال
"اإلعداد دليل" في USB آبل باستخدام HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر توصيل حول مفصلة إرشادات تضمين یتم

.للجهاز المصاحب

   Windows طابعة مشارآة استخدام
متصل االتصال شبكة على موجود آخر آمبيوتر جهاز وهناك اتصال، بشبكة متصل بك الخاص الكمبيوتر جهاز آان إذا

طابعة مشارآة باستخدام آطابعة الجهاز هذا استخدام یمكنك ،USB آبل بواسطة HP All-in-One بجهاز
Windows. بجهاز مباشر بشكل المتصل الكمبيوتر جهاز یعمل HP All-in-One جميع ولدیه للطابعة آمضيف

تتم أن یجب .فقط الطباعة ميزات إلى وصول حق آعميل، إليه یشار والذي بك، الخاص الكمبيوتر لجهاز ویكون .الميزات
.المضيف آمبيوتر جهاز على األخرى الوظائف آافة

Windows طابعة مشارآة لتمكين
.الفوریة Windows تعليمات أو لدیك الكمبيوتر جهاز مع الوارد المستخدم دليل راجع←

   )Macintosh من X اإلصدار( الطابعة مشارآة استخدام
متصل االتصال شبكة على موجود آخر آمبيوتر جهاز وهناك اتصال، بشبكة متصل بك الخاص الكمبيوتر جهاز آان إذا

جهاز یعمل .الطابعة مشارآة باستخدام آطابعة الجهاز هذا استخدام یمكنك ،USB آبل بواسطة HP All-in-One بجهاز
الكمبيوتر لجهاز ویكون .الميزات جميع ولدیه للطابعة آمضيف HP All-in-One بجهاز مباشر بشكل المتصل الكمبيوتر
جهاز على األخرى الوظائف آافة تتم أن یجب .فقط الطباعة ميزات إلى وصول حق آعميل، إليه یشار والذي بك، الخاص
.المضيف آمبيوتر

الطابعة مشارآة لتمكين
.المنصة في )النظام تفضيالت( System Preferences حدد المضيف، آمبيوتر جهاز في.١

).النظام تفضيالت( System Preferences نافذة ُتظهر
).مشارآة( Sharing حدد.٢
).الطابعة مشارآة( Printer Sharing فوق انقر ،)خدمات( Services التبویب عالمة من.٣

  HP JetDirect  175x إعداد
 (LAN)  محلية اتصال شبكة على موجودین آمبيوتر أجهزة خمسة قبل من HP All-in-One جهاز مشارآة یمكن

بتوصيل ببساطة قم .االتصال شبكة على الموجودة الكمبيوتر أجهزة لكافة طباعة آملقم HP JetDirect   175x  باستخدام
 HP JetDirect  بجهاز HP All-in-One وrouter )موجه( أو Hub )المدمج القرص بتشغيل قم ثم ،)موزع
 HP JetDirect  installation. ملف( المطلوبة الطابعة تشغيل برامج توجد INF( الخاص المدمج القرص على

.HP All-in-One لجهاز بالتثبيت

 باستخدام وإرساله ضوئيًا ممسوح مستند طباعة یمكنك ،HP JetDirect  175x باستخداممالحظة 
Webscan )تحكم لوحة من والطباعة نسخ عمل أیضًا یمكنك آما .بك الخاص الكمبيوتر جهاز من )ویب مسح 

HP All-in-One.
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  HP JetDirect  175x  (Windows)  باستخدام االتصال بشبكة HP All-in-One جهاز لتوصيل
:یلي مما واحدًا بإجراء قم.١

"اإلعداد دليل" استخدم مرة، ألول HP JetDirect  175xو HP All-in-One بإعداد تقوم آنت إذا–
.الجهاز إعداد إرشادات واتبع HP All-in-One بجهاز الخاص

توصيله في اآلن وترغب USB آبل بواسطة آمبيوتر بجهاز متصًال HP All-in-One جهاز آان إذا–
جهاز من HP Image Zone برنامج تثبيت بإلغاء قم ،HP JetDirect  175x باستخدام االتصال بشبكة

.تثبيته وإعادة البرنامج تثبيت إلغاء انظر المعلومات، من لمزید .الكمبيوتر
. (LAN)  المحلية االتصال بشبكة الطباعة ملقم لتوصيل HP JetDirect   175x  إعداد إرشادات اتبع.٢
.HP All-in-One جهاز من الخلفي الجزء في الموجود USB بمنفذ  HP JetDirect  بتوصيل قم.٣
.HP JetDirect بتثبيت الخاص المضغوط القرص بإدخال قم.٤

.االتصال شبكة على  HP JetDirect  موقع تحدید في هذا المدمج القرص تستخدم سوف
.HP JetDirect تثبيت برنامج لتشغيل )تثبيت( Install حدد.٥
.HP All-in-One بتثبيت الخاص المدمج القرص بإدراج قم المطالبة، عند.٦

ال ،HP JetDirect   175x  و HP All-in-One لجهاز أولي تثبيت بإجراء تقوم آنت إذامالحظة 
.فقط أدناه الموجودة لإلرشادات وفقًا التشغيل برامج بتثبيت قم .HP All-in-One إعداد معالج بتشغيل تقم

:بك الخاص التشغيل لنظام المناسبة الخطوات اتبع.٧

:2000  أو Windows XP تستخدم آنت إذا
.hpoprn 08.inf الطابعة، تشغيل برنامج ملف وحدد المضغوط للقرص الجذر الدليل إلى باالستعراض قم

:ME أو Windows 98 تستخدم آنت إذا
.للغة الصحيح الفرعي المجلد عن وابحث "Drivers" المجلد إلى المدمج القرص باستعراض قم.أ

enu\drivers\ الدليل إلى انتقل اإلنكليزیة، باللغة المتحدثين للعمالء بالنسبة المثال، سبيل على
\win 9x_me، أن حيث enu و اإلنكليزیة باللغة الخاص المجلد هو win 9x_me بـ الخاص المجلد هو

Windows ME. هو الطابعة تشغيل برنامج ملف ویكون hpoupdrx.inf.
.المطلوبة الملفات من ملف لكل ذلك بتكرار قم مطالبتك، حالة في.ب

.الكمبيوتر شاشات على تظهر التي اإلرشادات إتباع طریق عن التثبيت بإآمال قم.٨
قم ،USB آبل باستخدام بك الخاص الكمبيوتر جهاز بتوصيل الحق وقت أي في ترغب آنت إذامالحظة 

على من HP الطابعة تشغيل برنامج تثبيت بإلغاء وقم ،HP All-in-One جهاز من HP Jet Direct بفصل
.HP All-in-One جهاز مع الوارد اإلعداد دليل في الموجودة اإلرشادات اتبع ثم الكمبيوتر، جهاز

  HP JetDirect  175x  (Macintosh)  باستخدام االتصال بشبكة HP All-in-One جهاز لتوصيل
. (LAN)  المحلية االتصال بشبكة الطباعة ملقم لتوصيل HP JetDirect   175x  إعداد إرشادات اتبع.١
.HP All-in-One جهاز من الخلفي الجزء في الموجود USB بمنفذ  HP JetDirect  بتوصيل قم.٢
:یلي مما واحدًا نفذ.٣

 بتثبيت الخاص المضغوط القرص إدخال من تأآد مرة، ألول HP All-in-One جهاز بإعداد قيامك حالة في–
HP All-in-One إعداد معالج بتشغيل وقم الكمبيوتر جهاز في الموجود المضغوطة األقراص محرك في 
HP All-in-One.

.بك الخاص الكمبيوتر لجهاز االتصال شبكة دعم برنامج تثبيت یتم ذلك عند
-HP all-in إعداد مساعد( HP all-in-one Setup Assistant یظهر التثبيت، عملية انتهاء عند

one( الكمبيوتر جهاز على.
-HP all-in إعداد مساعد( HP all-in-one Setup Assistant بفتح قم األقراص، محرك من–

one( التالي الموقع من:  Applications:Hewlett-Packard:HP Photo  & Imaging
 Software:HP AiO  Software

.الكمبيوتر جهاز على )HP all-in-one إعداد مساعد( HP all-in-one Setup Assistant یظهر
.المطلوبة المعلومات بتوفير وقم الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٤
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شاشة على الموجودة )TCP/IP اتصال شبكة( TCP/IP Network فوق النقر من تأآدمالحظة 
.االتصال

Webscan استخدام
استخدام طریق عن HP Jet Direct  175x خالل من أساسي بمسح بالقيام )ویب مسح( Webscan خاصية لك تسمح

قم .الكمبيوتر على الجهاز برامج تثبيت بدون HP All-in-One من المسح بإجراء أیضًا لك یسمح آما .ویب مستعرض
المضمن ویب ملقم إلى بالوصول قم ثم ویب، مستعرض في HP Jet Direct بجهاز الخاص IP عنوان بإدخال فقط

).ویب مسح( Webscanو HP JetDirect بـ الخاص

المسح تدعم وال HP Jet Direct جهاز مع لالستخدام فریدة )ویب مسح( Webscan لبرنامج المستخدم واجهة تعتبر
مسح( Webscan بـ الخاصة اإللكتروني البرید وظائف تعد .HP Image Zone المسح برنامج مثل الوجهات إلى
باستخدام باالتصال قمت قد تكن لم إذا HP Image Zone المسح برنامج باستخدام یوصى ثم ومن محدودة، )ویب

HP Jet Direct.

)ویب مسح( Webscan الستخدام
.حرره ثم HP Jet Direct  175x جهاز من الخلفي الجزء في الموجود االختبار زر على بسرعة اضغط.١

.HP All-in-One على HP Jet Direct لجهاز الشبكة تكوین صفحة طباعة یتم
مستعرض في )الشبكة تكوین صفحة من عليه الحصول یتم( HP Jet Direct بجهاز الخاص IP عنوان أدخل.٢

.الكمبيوتر جهاز على ویب
.المستعرض نافذة في HP Jet Direct ویب ملقم یفتح

).مسح( Scan حدد.٣
.الشاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع.٤

٣ الفصل
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الورق وتحميل األصول تحميل٤
أو ضوئيًا، مسحها أو نسخها، ليتم الزجاجي السطح على األصلية المستندات تحميل حول إرشادات الفصل هذا یوفر

حدوث وتجنب الورق؛ حاویة في الورق وتحميل بك؛ الخاصة للمهمة الورق أنواع أفضل واختيار بالفاآس؛ إرسالها
.للورق انحشار

     أصلي مستند تحميل
هو آما الزجاجي، السطح على وضعها بواسطة ضوئيًا مسحها أو A 4 أو letter بحجم أصلية مستندات نسخ یمكنك
.الصور لطباعة الزجاجي السطح على مراجعة ورقة تحميل عند اإلرشادات هذه اتباع أیًضا یجب .هنا موضح

.نظيفين والغطاء الزجاجي السطح یكن لم إذا صحيح بشكل الخاصة الخصائص من العدید تعمل المالحظة 
.HP All-in-One جهاز تنظيف انظر المعلومات، من لمزید

الزجاجي السطح على أصلي مستند لتحميل
للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند من األولى الصفحة وضع الغطاء ارفع.١

.الزجاجي
.الزجاجي للسطح اليمنى للزاویة المراجعة ورقة قمة محاذاة من فتأآد مراجعة، ورقة بتحميل تقوم آنت إذا

على الموجودین الدليلين راجع األصلية، المستندات تحميل عند المساعدة من مزید على للحصولتلميح 
.الزجاجي السطح من واليمنى األمامية الحواف

.الغطاء أغلق.٢
الغطاء رفع طریق عن ضوئيًا مسحها أو الكبير الحجم ذات األصلية المستندات نسخ یمكنكتلميح 

بجانبي وامسك فتح، للوضع الغطاء ارفع الغطاء، لرفع .HP All-in-One جهاز على من بالكامل
أعد .الغطاء نزع عند عادیة بطریقة HP All-in-One جهاز یعمل .ألعلى الغطاء اسحب ثم الغطاء،
.المناسبة الفتحات في الموجودة المفصالت بإدخال الغطاء وضع
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والنسخ للطباعة ورق اختيار
للحصول التالية التوصيات راجع .بك الخاص HP All-in-One جهاز في الورق وأحجام أنواع من العدید استخدام یمكنك
.اإلعدادات هذه تغيير تذآر الورق، أحجام أو أنواع تغيير عند .والنسخ الطباعة في جودة أفضل على

 بها الموصى الورق أنواع
بشكل تصميمه تم الذي HP ورق باستخدام HP شرآة فتنصحك للطباعة، جودة أفضل على الحصول في ترغب آنت إن

في المع غير أو المع صور ورق بتحميل قم مثًال، صور، بطباعة تقوم آنت إذا .بطباعته تقوم الذي للمشروع خاص
.الغرض لهذا خصيصًا المصمم ورق نوع فاستخدم تقدیمي، عرض أو نشرة بطباعة تقوم آنت إذا .الورق حاویة

أو الفوریة، )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر ،HP ورق حول المعلومات من لمزید
:ویب على HP موقع راجع

www.hp.com/support/inkjet_media

.اآلن فقط اإلنكليزیة باللغة الموقع من الجزء هذا إتاحة یتممالحظة 

 تجنبه یجب الذي الورق
انحشار في بسهولة، یتمدد الذي الورق أو ناعمًا، قوامه یكون والذي جدًا، القليل الُسمك ذي الورق استخدام یتسبب قد

ظهورها عدم أو الحبر ارتشاح أو المطبوعة الصور اتساخ في یتسبب قد الحبر یقبل ال ورق أو ثقيل ورق استخدام .الورق
.بالكامل

:التالية الورق أنواع على بالطباعة ننصح ال
).HP inkjet أجهزة مع لالستخدام خاص بشكل تصميمه یتم لم ما( ثقوب أو فتحات على یحتوي الذي الورق●
.بالحبر تلطخها یمكن آما متساو، بشكل عليها الطباعة تظهر ال النوعية هذه فمثل .الكتان مثل السمك، شدیدة المواد●
 لجهاز الخصوص وجه على تصميمه یتم لم والذي المطلي الورق أو اللمعان، أو النعومة، شدید الورق●

HP All-in-One. الجهاز في الورق ینحشر قد HP All-in-One الحبر یطرد أو.
.بالحبر تلطخها یتم وقد تلتصق، أو تتجعد قد ).الثالثية أو المزدوجة النماذج مثل( األجزاء متعددة النماذج●
).الورق انحشار حدوث في وتتسبب األسطوانات في تلتصق قد .فتحات أو مشابك بها التي المغلفات●
.إعالنات ورق●

.لدیك الورق أنواع بعض تتوفر ال قد ,فيها تقيم التي المنطقة/الدولة إلى إستناًدا

٤ الفصل

٢٢ HP PSC 1600  All-in-One  series

يل
حم
ت

 
ول
ص
األ

 
يل
حم
وت

 
رق
الو

http://www.hp.com/support/inkjet_media


:التالية الورق أنواع بنسخ ننصح ال
 ورق أو , سم  18 × 13  بحجم ورق أو , سم  15 × 10  بحجم ورق أو ،A 4 أو ،letter خالف ورق نوع أي●

Hagaki )فقط اليابان( ورق أو L )ویتوقف لدیك متوافرة غير الورق أنواع بعض هناك تكون وقد ).فقط اليابان
.فيها تقيم التي المنطقة/الدولة على ذلك

.بانوراما ورق●
).HP inkjet أجهزة مع لالستخدام خاص بشكل تصميمه یتم لم ما( ثقوب أو فتحات على یحتوي الذي الورق●
.المغلفات●
.إعالنات ورق●
للطابعة الفاخر الشفاف التصویر ورق( HP Premium Inkjet Transparency Film بخالف( شفاف ورق●

الشفاف التصویر ورق( HP Premium Plus Inkjet Transparency Film أو )HP Premium النفاثة
).HP Premium Plus النفاثة للطابعة الفاخر

.الملصقات ومواد األجزاء متعددة النماذج●

 الورق تحميل
المطبوعة النسخ أو للنسخ HP All-in-One جهاز في الورق من مختلفة وأحجام أنواع تحميل طریقة الجزء هذا یصف
.بك الخاصة

وضع في الورق جميع بتخزین قم المنحنية، الحواف أو االلتفافات أو التجعدات أو التشققات حدوث لمنعتنبيهه
في الشدیدة التغيرات تؤدي صحيح، بشكل الورق تخزین عدم حالة في .غلقه إحكام إعادة یمكن آيس في مستٍو
.HP All-in-One جهاز في جيدًا یعمل لن ثم ومن الورق، انحناء إلى والرطوبة الحرارة درجة

             الكامل بالحجم ورق تحميل
.HP All-in-One جهاز في الورق حاویة في legal أو A 4 أو letter بحجم الورق من عدیدة أنواع تحميل یمكنك

الكامل بالحجم ورق لتحميل
.الورق حاویة باب افتح.١

الورق بالتقاط الخاص الجزء اتجاه بعكس قم .به تسمح ما قدر على ناحيتك الورق حاویة إطالة أداة بجذب قم.٢
.المسافة بقية اإلطالة أداة لفتح الورق حاویة إطالة أداة نهایة في الموجود

قيامك عند بالكامل إطالتها تم إذا الورق حاویة إطالة أداة في Legal حجم من الورق یعلق قدتحذیرر 
تقم ال ،legal بحجم ورق استخدام عند للورق انحشار حدوث لتجنب .legal بحجم ورق على بالطباعة

.الورق حاویة إطالة أداة بفتح

وضعها إلى الورق عرض دليل بإزالق قم ثم الورق، عرض دليل أعلى في الموجود المقبض على بالضغط قم.٣
.الخارجي
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:یلي ما لمعرفة الورق افحص ثم الحافات، لمحاذاة مستٍو سطح على الورق على بالضرب قم.٤
.المنثنية أو المنحنية والحواف والتجعدات واألتربة التشققات من خلوه من تأآد–
.الرزمة في الموجود الورق جميع ونوع حجم تطابق من تأآد–

رزمة بإزالق قم .ألسفل طباعته المراد والجانب لألمام القصيرة الحافة جعل مع الورق حاویة في الورق رزمة أدخل.٥
.تتوقف حتى لألمام الورق

وجه جعل مع أوًال الصفحة من العلوي الجزء ضع الشرآة عنوان عليه ورق تستخدم آنت إذاتلميح 
الشرآة، عنوان على یحتوي وورق الكامل بالحجم ورق تحميل حول التعليمات من لمزید .ألسفل الطباعة
.الورق حاویة قاع في المحفور البياني الرسم راجع

حتى الداخل إلى الورق عرض دليل بإزالق قم ثم الورق، عرض دليل أعلى في الموجود المقبض على بالضغط قم.٦
.الورق حافة عند تتوقف

ال ارتفاعها وأن الورق حاویة داخل تثبيتها یمكن الورق رزمة أن تأآد الالزم؛ من أآثر الورق حاویة بتحميل تقم ال
.الورق عرض لدليل ارتفاع أعلى على یزید

          سم  15 × 10  بحجم صور ورق تحميل
أفضل على للحصول .HP All-in-One بجهاز الخاص الورق حاویة في سم  15 × 10  بحجم صور ورق تحميل یمكنك
أو )للصور فاخر HP ورق( HP Premium Photo Paper نوع من سم  15 × 10  بحجم ورق استخدم النتائج،
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HP Premium Plus Photo Paper )ورق HP الورق أنواع انظر المعلومات، من لمزید .)للصور جدًا فاخر
.بها الموصى

تغيير حول معلومات على للحصول .الطباعة أو النسخ قبل الورق وحجم نوع بضبط قم النتائج، أفضل على للحصول
.الفوریة )HP Image Zone تعليمات( HP Image Zone Help انظر الورق، إعدادات

وضع في الورق جميع بتخزین قم المنحنية، الحواف أو االلتفافات أو التجعدات أو التشققات حدوث لمنعتلميح 
في الشدیدة التغيرات تؤدي صحيح، بشكل الورق تخزین عدم حالة في .غلقه إحكام إعادة یمكن آيس في مستٍو
.HP All-in-One جهاز في جيدًا یعمل لن ثم ومن الورق، انحناء إلى والرطوبة الحرارة درجة

سم  15 × 10  بحجم صور ورق لتحميل
.الورق حاویة من األوراق جميع أزل.١
الالمع والجانب لألمام القصيرة الحافة جعل مع الورق حاویة من األیمن الجانب أقصى في الصور ورق رزمة أدخل.٢

.یتوقف حتى لألمام الصور ورق رزمة بإزالق قم .ألسفل
.منك القریبة الجهة في الثقوب تكون بحيث الصور ورق بتحميل قم ثقوب به تستخدمه الذي الصور ورق آان إذا

في الداخل إلى الورق عرض دليل بإزالق قم ثم الورق، عرض دليل أعلى في الموجود المقبض على بالضغط قم.٣
.یتوقف حتى الصور ورق رزمة مقابل
وأن الورق حاویة داخل تثبيتها یمكن الصور ورق رزمة أن تأآد الالزم؛ من أآثر الورق حاویة بتحميل تقم ال

.الورق عرض لدليل ارتفاع أعلى على یزید ال ارتفاعها

       Hagaki بطاقات أو البریدیة البطاقات تحميل
.HP All-in-One بجهاز الخاصة الورق حاویة في Hagaki بطاقات أو بریدیة بطاقات تحميل یمكنك

انظر المعلومات، من لمزید .النتائج أفضل على للحصول النسخ أو الطباعة قبل الورق وحجم نوع بضبط قم
HP Image Zone Help )تعليمات  HP Image  Zone( الفوریة.

Hagaki بطاقات أو بریدیة بطاقات لتحميل
.الورق حاویة من األوراق جميع أزل.١
الطباعة وجانب لألمام القصيرة الحافة جعل مع الورق حاویة من األیمن الجانب أقصى في بطاقات رزمة أدخل.٢

.تتوقف حتى لألمام البطاقات رزمة بإزالق قم .ألسفل
في الداخل إلى الورق عرض دليل بإزالق قم ثم الورق، عرض دليل أعلى في الموجود المقبض على بالضغط قم.٣

.تتوقف حتى البطاقات رزمة مقابل
ارتفاعها وأن الورق حاویة داخل تثبيتها یمكن البطاقات رزمة أن تأآد الالزم؛ من أآثر الورق حاویة بتحميل تقم ال
.الورق عرض لدليل ارتفاع أعلى على یزید ال
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   المغلفات تحميل
أو الالمعة األظرف تستخدم ال .HP All-in-One بجهاز الخاصة الورق حاویة في أآثر أو واحد مظروف تحميل یمكنك
.نوافذ أو مشابك بها التي األظرف أو نتوءات بها التي

آيفية عن محددة تفاصيل على للحصول النصوص معالجة برنامج في التعليمات ملفات على اطلعمالحظة 
على اإلرجاع لعنوان ملصًقا استخدام حاول النتائج، أفضل على للحصول .األظرف على لطباعته نص تنسيق

.األظرف

األظرف لتحميل
.الورق حاویة من األوراق جميع أزل.١
وجهة ألعلى األظرف أغطية جعل مع الورق حاویة من األیمن الجانب أقصى في أآثر أو واحدًا مظروفًا أدخل.٢

.تتوقف حتى لألمام األظرف رزمة بإزالق قم .اليسار

.الورق حاویة قاع في المحفور البياني الرسم راجع األظرف، تحميل حول التعليمات من لمزیدتلميح 

في الداخل إلى الورق عرض دليل بإزالق قم ثم الورق، عرض دليل أعلى في الموجود المقبض على بالضغط قم.٣
.تتوقف حتى األظرف رزمة مقابل
ارتفاعها وأن الورق حاویة داخل تثبيتها یمكن األظرف رزمة أن تأآد الالزم؛ من أآثر الورق حاویة بتحميل تقم ال
.الورق عرض لدليل ارتفاع أعلى على یزید ال

               الورق من أخرى أنواع تحميل
في الورق إعدادات بضبط قم النتائج، أفضل على للحصول .الورق أنواع بعض تحميل حول إرشادات التالي الجدول یقدم
HP Image انظر الورق، إعدادات تغيير حول معلومات على للحصول .الورق أنواع أو أحجام بتغيير فيها تقوم مرة آل

Zone Help )تعليمات HP Image Zone( الفوریة.

استخدام یمكن .HP All-in-One جهاز وظائف جميع مع الورق وأنواع أحجام جميع تتوافر المالحظة 
في الموجود )طباعة( Print الحوار مربع من طباعة مهمة تبدأ آنت إذا فقط الورق وأنواع أحجام بعض
آاميرا أو ذاآرة بطاقة من طباعتها أو الصور لنسخ الورق وأحجام أنواع جميع تتوفر وال .الكمبيوتر برنامج
.یلي بما فقط آمبيوتر برنامج من للطباعة المتوفرة األوراق إلى ُیشار .رقمية
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نصائحورق

على الرمادي السهم مكان حدد ):HP Premium فاخر ورق( HP●HP Premium Paper ورق
الذي الوجه جعل مع الورق حاویة في الورق أدخل ثم للطباعة، المخصص غير الورق وجه

.ألعلى متجهًا السهم على یحتوي
●HP Premium Inkjet Transparency Film )للطابعة الفاخر الشفاف التصویر ورق

عليه الذي( األبيض الشفاف الورق شریط یكون بحيث الفيلم ضع ):HP Premium النفاثة
.فقط آمبيوتر برنامج من للطباعة .أوًال الورق حاویة في ویدخل ألعلى )HP وشعار األسهم

على للحصول .تلقائيًا الشفاف الفيلم اآتشاف HP All-in-One لجهاز یمكن المالحظة 
النسخ أو الشفاف الفيلم على الطباعة قبل شفاف فيلم إلى الورق نوع بتعيين قم النتائج، أفضل
.عليه

●HP Iron-On Transfer )الطباعة ورق بفرد قم ):بالكي األقمشة على الطباعة ورق
في الطباعة بورق احتفظ التجعد، لمنع( .مجعد ورق بتحميل تقم وال استخدامه؛ قبل بالكامل
الورق وجه على األزرق الشریط مكان حدد ).الستخدامه جاهزًا تصبح حتى األصلي التغليف
مرة آل في یدویًا واحدة ورقة الورق حاویة في الورق بتغذیة قم ثم للطباعة، المخصص غير
.فقط آمبيوتر برنامج من للطباعة .ألعلى متجهًا األزرق الشریط جعل مع

●HP Greeting Cards )من التهنئة بطاقات HP(، أو HP Photo Greeting Cards
التهنئة بطاقات( HP Textured Greeting Cards أو ),HP من للصور تهنئة بطاقات(

الخاص التهنئة بطاقات ورق من صغيرة ورق رزمة بإدراج قم ):HP من الخاص النسيج ذات
رزمة بإزالق قم ألسفل؛ للطباعة المخصص الجانب وضع مراعاة مع الورق حاویة في HP بـ

.فقط آمبيوتر برنامج من للطباعة .تتوقف حتى لألمام البطاقات

مثل(  HP inkjet  أجهزة مع لالستخدام المخصص A 4 أو letter بحجم ملصقات ورق دائمًا استخدمالالصقة البطاقات
برنامج من للطباعة .سنتين على عمرها یزید ال الملصقات أن من وتأآد ،)Avery Inkjet ملصقات
.فقط آمبيوتر

.معًا صفحتين التصاق عدم من للتأآد البطاقات رزمة حرِّك.١
مع الورق، حاویة في الكامل الحجم ذي العادي الورق أعلى البطاقات أوراق من رزمة ضع.٢

.مرة آل واحدة ورقة بمعدل البطاقات تضع ال .ألسفل الملصق وجه جعل

    الورق انحشار تجنب
:التالية اإلرشادات اتبع الورق، انحشار تجنب في للمساعدة

.إغالقه إحكام إعادة یمكن آيس في مستٍو بشكل المستخدم غير الورق جميع بتخزین ثنيه أو الورق تجعد امنع●
.متكررة بصورة الورق حاویة من المطبوع الورق بإزالة قم●
.تمزیقها أو ثنيها یتم لم الحواف وأن مستٍو وضع في الورق حاویة في تحميله تم الذي الورق أن من تأآد●
حاویة في الموجودة الورق رزمة تكون أن یجب حيث الورق؛ حاویة في مختلفة وأحجام بأنواع أوراق تضع ال●

.والحجم النوع نفس من بالكامل الورق
أن من تأآد .الورق أنواع جميع على بإحكام تثبيتهما یتم بحيث الورق حاویة في الموجود الورق عرض دليل اضبط●

.الورق حاویة في الورق ثني في یتسبب ال الورق دليل
.الورق حاویة في جدًا بعيدة لمسافة الورق إلدخال القوة تستخدم ال●
للطباعة ورق اختيار انظر المعلومات، من لمزید .HP All-in-One لجهاز بها الموصي الورق أنواع استخدم●

.والنسخ

.الورق مشكالت حل انظر الورق، انحشار إزالة حول المعلومات من لمزید
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الصور مع العمل٥
هذا یحتوي .المختلفة الطرق من بالعدید وطباعتها ومشارآتها وتحریرها الصور بنقل HP All-in-One جهاز لك یسمح
إلى استنادًا المهام، هذه من مهمة آل بتنفيذ الخاصة الخيارات من الواسع النطاق حول مختصرة عامة فكرة على الفصل

هذا داخل الموجودة األخرى الفصول في مهمة لكل تفصيًال أآثر معلومات توفير یتم .الكمبيوتر جهاز وإعداد تفضيالتك
.بك الخاص للبرنامج المصاحبة الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help في أو الدليل،

الصور نقل
لمزید .الذاآرة بطاقة إلى أو الكمبيوتر جهاز إلى الصور نقل یمكنك .الصور لنقل المختلفة الخيارات من العدید لدیك یوجد
.بك الخاص التشغيل بنظام الخاص أدناه الموجود الجزء انظر المعلومات، من

Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور نقل
إلى أو Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز إلى الصور لنقل أساليب أدناه الموجود الرسومات توضح
.ذاآرة بطاقة

التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز إلى HP All-in-One جهاز في ترآيبها تم ذاآرة بطاقة من صورة نقل یمكنك
Windows.

.Windows عليه مثبت آمبيوتر جهاز إلى HP نوع من رقمية آاميرا من صورة نقل یمكنك

.HP All-in-One جهاز في ترآيبها تم ذاآرة بطاقة إلى مباشر بشكل ضوئيًا صورة مسح بواسطة صورة نقل یمكنك
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Macintosh عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور نقل
إلى أو Macintosh التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز إلى الصور لنقل أساليب أدناه الموجود الرسومات توضح
.الرسم أسفل الموجودة القائمة انظر المعلومات، من لمزید .ذاآرة بطاقة

التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز إلى HP All-in-One جهاز في ترآيبها تم ذاآرة بطاقة من صورة نقل یمكنك
Macintosh.

.Macintosh عليه مثبت آمبيوتر جهاز إلى HP نوع من رقمية آاميرا من صورة نقل یمكنك

.HP All-in-One جهاز في ترآيبها تم ذاآرة بطاقة إلى مباشر بشكل ضوئيًا صورة مسح بواسطة صورة نقل یمكنك

الصور تحریر
بنظام الخاص أدناه الموجود الجزء انظر المعلومات، من لمزید .الصور لتحریر المختلفة الخيارات من العدید لدیك یوجد

.بك الخاص التشغيل

Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور تحریر
.Windows عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور لتحریر طریقتين أدناه الموجود الرسومات توضح

.HP Image Zone برنامج باستخدام Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز على صورة تحریر یمكنك

.HP All-in-One جهاز في الموجودة التحكم لوحة باستخدام صورة تحریر یمكنك

٥ الفصل
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Macintosh عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام صور تحریر
.Macintosh التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور لتحریر طرق ثالث أدناه الموجود الرسومات توضح

.HP Image Zone برنامج باستخدام Macintosh التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز على صورة تحریر یمكنك

.iPhoto برنامج باستخدام Macintosh التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز على صورة تحریر یمكنك

.HP All-in-One جهاز في الموجودة التحكم لوحة باستخدام صورة تحریر یمكنك

الصور مشارآة
الجزء انظر المعلومات، من لمزید .والعائلة األصدقاء مع الصور لمشارآة المختلفة الخيارات من العدید لدیك یوجد

.بك الخاص التشغيل بنظام الخاص أدناه الموجود

Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور مشارآة
.Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور لمشارآة طریقة أدناه الموجود الرسم یوضح

بنقل قم .HP Instant Share ملقم باستخدام USB بـ المتصل HP All-in-One جهاز من الصور مشارآة یمكنك
برنامج تستخدم حيث بك، الخاص الكمبيوتر جهاز إلى USB بـ المتصل HP All-in-One جهاز من الصور

HP Image Zone ملقم خالل من الصور إلرسال HP Instant Share أوعائلتك أصدقائك إلى إلكتروني آبرید.
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Macintosh عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور مشارآة
.Macintosh التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور لمشارآة طریقة بأسفل الرسم یوضح

بنقل قم .HP Instant Share ملقم باستخدام USB بـ المتصل HP All-in-One جهاز من الصور مشارآة یمكنك
برنامج تستخدم حيث بك، الخاص الكمبيوتر جهاز إلى USB بـ المتصل HP All-in-One جهاز من الصور

HP Image Zone ملقم خالل من الصور إلرسال HP Instant Share أوعائلتك أصدقائك إلى إلكتروني آبرید.

الصور طباعة
بنظام الخاص أدناه الموجود الجزء انظر المعلومات، من لمزید .الصور لطباعة المختلفة الخيارات من العدید لدیك یوجد

.بك الخاص التشغيل

Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور طباعة
.Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور لطباعة طرق أدناه الموجود الرسومات توضح
.PictBridge باستخدام HP نوع من رقمية آاميرا من صور طباعة یمكنك

جهاز على الموجودة )HP Image Zone مثل( البرنامج تطبيقات باستخدام الكاميرا على من الصور طباعة یمكنك
.الكمبيوتر

.HP All-in-One جهاز في الموجودة التحكم لوحة باستخدام ذاآرة بطاقة من صور طباعة یمكنك

٥ الفصل
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Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز إلى الصور نقل بواسطة ذاآرة بطاقة من صور طباعة یمكنك
.HP Image Zone برنامج باستخدام وطباعتها

Macintosh عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور طباعة
.Macintosh التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز باستخدام الصور لتحریر طرق أربع أدناه الموجود الرسومات توضح

.PictBridge باستخدام HP نوع من رقمية آاميرا من صور طباعة یمكنك

جهاز على الموجودة )HP Image Zone مثل( البرنامج تطبيقات باستخدام الكاميرا على من الصور طباعة یمكنك
.الكمبيوتر

.HP All-in-One جهاز في الموجودة التحكم لوحة باستخدام ذاآرة بطاقة من صور طباعة یمكنك

Macintosh التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز إلى الصور نقل بواسطة ذاآرة بطاقة من صور طباعة یمكنك
.iPhoto برنامج أو HP Image Zone برنامج باستخدام وطباعتها
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PictBridge آاميرا أو ذاآرة بطاقة استخدام٦
یمكنك بحيث الرقمية الكاميرات أنواع معظم في المستخدمة الذاآرة بطاقات إلى الوصول HP All-in-One لجهاز یمكن
بشكل الكاميرا توصيل أو ،HP All-in-One جهاز في الذاآرة بطاقة إدخال یمكنك .وإدارتها وتخزینها، صورك، طباعة
.الكاميرا في وجودها أثناء الذاآرة بطاقة محتویات بقراءة HP All-in-One لجهاز تسمح بحيث مباشر،

HP All-in-One جهاز مع PictBridge آاميرا أو الذاآرة بطاقات استخدام حول معلومات الفصل هذا یتضمن
طباعة خيارات وتعيين الكمبيوتر، جهاز إلى الصور نقل حول معلومات على للحصول الفصل هذا اقرأ .بك الخاص
.الصور وتحریر الصور، وطباعة الصور،

       الكاميرا ومنفذ الذاآرة بطاقة فتحات
جهاز في الذاآرة بطاقة إدخال یمكنك الصور، لتخزین ذاآرة بطاقة تستخدم بك الخاصة الرقمية الكاميرا آانت إذا

HP All-in-One تدعم رقمية آاميرا توصيل أیًضا یمكنك .حفظها أو صورك لطباعة PictBridge بجهاز
HP All-in-One الكاميرا من مباشرة والطباعة الكاميرا منفذ خالل من.

للصور مصغرة مناظر وتعرض صفحات عدة من مكونة تكون قد مراجعة، ورقة طباعة یمكنكتلميح 
 جهاز توصيل عدم حالة في حتى الذاآرة، بطاقة من الصور وطباعة الذاآرة، بطاقة في المحفوظة

HP All-in-One بالكمبيوتر.

Memory و  CompactFlash (I, II)  :التالية الذاآرة بطاقات قراءة بك الخاص HP All-in-One لجهاز یمكن
Sticks  و MultiMediaCard (MMC)  و Secure Digital  و SmartMedia  و xD-Picture Card  .

.معتمدة ذاآرة بطاقة لكل المطابقة الذاآرة بطاقة فتحة التالي التوضيحي الرسم یعرض
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):األسفل إلى األعلى من( التالي بالشكل الفتحات وضع یتم

●SmartMedia ،xD-Picture Card )الفتحة من األیمن السفلي الجزء في ترآيبها یتم(
●Memory Stick ،Magic Gate Memory Stick ،Memory Stick Duo، )للمستخدم محول مع(، 

Memory Stick Pro
● CompactFlash (I, II) 
● Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 
 تدعم USB بمنفذ مزودة رقمية آاميرا أیة مع متوافقة ):الذاآرة بطاقة لفتحات األیمن الجانب على( الكاميرا منفذ●

PictBridge. رمز عن ابحث PictBridge ).(
ال وهو .فقط PictBridge تدعم التي USB بمنفذ المزودة الرقمية الكاميرات الكاميرا منفذ یدعممالحظة 

متوافقة رقمية آاميرا یعد ال USB بـ مزود جهاز بتوصيل قمت إذا .USB أجهزة من األخرى األنواع یدعم
ال قدیم HP نوع من آاميرا لدیك آان إذا .التحكم لوحة عرض شاشة على خطأ رسالة ستظهر الكاميرا، بمنفذ
في الموجود USB منفذ في بتوصيله قم .الكاميرا مع یرد الذي USB آبل استخدام حاول ،PictBridge یدعم
.الذاآرة بطاقة فتحات من بالقرب الموجود الكاميرا منفذ في وليس HP All-in-One الجهاز من الخلفي الجزء

أقل أو ميغابایت 8 السعة ذات الذاآرة بطاقة بتنسيق Windows XP التشغيل نظام یقوم افتراضيًا،تلميح 
وهو FAT تنسيق أخرى وأجهزة الرقمية الكاميرات تستخدم .FAT 32 بتنسيق أآثر أو ميغابایت 64و
)FAT16 أو FAT12( بطاقة مع العمل یمكنها وال FAT32 الموجودة الذاآرة بطاقة بتنسيق إما قم .المنسقة
 التشغيل نظام یستخدم آمبيوتر جهاز في الذاآر بطاقة لتنسيق FAT تنسيق بتحدید أو بك الخاصة الكاميرا في

Windows XP.

٦ الفصل
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     الكمبيوتر جهاز إلى الصور نقل
الكمبيوتر، في الصور لحفظ .الكمبيوتر في مباشرة حفظها أو الحال في طباعتها یمكنك الرقمية بالكاميرا الصور التقاط بعد

.HP All-in-One جهاز في المناسبة الذاآرة بطاقة فتحة في وإدراجها الكاميرا من الذاآرة بطاقة إزالة إلى ستحتاج

.الواحدة المرة في HP All-in-One جهاز في واحدة ذاآرة بطاقة استخدام فقط یمكنكمالحظة 

ذاآرة بطاقة الستخدام
.HP All-in-One جهاز في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١

.الوميض في الذاآرة بطاقة فتحات جوار إلى الموجود الحالة مصباح یبدأ صحيح، بشكل الذاآرة بطاقة ترآيب عند
الحالة ضوء یومض .التحكم لوحة عرض شاشة على )البطاقة قراءة جاري(  ...Reading card  الرسالة تظهر

.البطاقة إلى الوصول محاولة عند األخضر باللون الذاآرة بطاقة فتحات جوار إلى الموجود
الذاآرة بطاقات فتحات جوار إلى الموجود الحالة ضوء یومض صحيحة، غير بطریقة ذاآرة بطاقة بإدخال قمت إذا

البطاقة( Card is in backwards مثل خطأ رسالة التحكم لوحة عرض شاشة تعرض وقد األصفر، باللون
).بالكامل إدخالها یتم لم البطاقة( Card is not fully inserted أو )معكوسة

الموجودة الملفات تلف إلى ذلك یؤدي قد .إليها الوصول محاولة أثناء الذاآرة بطاقة نزع تحاول التنبيهه
.الفتحات جوار إلى الموجود الحالة ضوء یومض ال عندما فقط بسالمة البطاقة إخراج یمكنك .البطاقة على

یسألك الكمبيوتر جهاز على حوار مربع یظهر قبل، من نقلها یتم لم الذاآرة بطاقة على صور ملفات هناك آانت إذا.٢
.الكمبيوتر جهاز على الصور ملفات حفظ ترید آنت إذا عما

.للحفظ الخيار انقر.٣
.الكمبيوتر بجهاز الذاآرة بطاقة من الجدیدة الصور جميع حفظ إلى ذلك یؤدي

باستخراج قمت حيث والسنوات الشهور مجلدي في الصور ملفات حفظ یتم افتراضيًا، :Windows لـ بالنسبة
 C:\Documents and  Settings\username\My المجلد في المجلدات إنشاء یتم .الكاميرا من الملفات

Documents\My Pictures التشغيل نظامي في Windows XP وWindows  2000.
Hard في الكمبيوتر جهاز إلى الملفات حفظ یتم افتراضيًا، :Macintosh لـ بالنسبة

 Drive:Documents:HP All-in-One  Data:Photos )أو )التشغيل نظام من 9 اإلصدار Hard
 Drive:Users:User  Name:Pictures:HP Photos )اإلصدار X التشغيل نظام من.(

فتحات جوار إلى الموجود الحالة مصباح یتوقف الذاآرة، بطاقة قراءة من HP All-in-One جهاز ینتهي عندما
شاشة على الذاآرة بطاقة على الموجود األول الملف اسم یظهر .بثبات مضيًئا ویظل الوميض عن الذاآرة بطاقات
.التحكم لوحة عرض
ملف الملفات، خالل لألمام أو للخلف للتحرك  أو  على اضغط الذاآرة، بطاقة في الموجودة الملفات لتصفح
.الملفات خالل األمام أو الخلف إلى سریع بشكل للتحرك  أو  على باستمرار اضغط .مرة آل في واحد

     مراجعة ورقة من صور طباعة
جهاز إلى الحاجة دون الذاآرة بطاقة من مباشرة وطباعتها الصور الختيار ومریحة بسيطة طریقة هي المراجعة ورقة

.الذاآرة بطاقة في المخزنة للصور مصغرة مناظر صفحات، عدة من مكونة تكون وقد المراجعة، ورقة تعرض .آمبيوتر
إلنشاء سریعة طریقة أیضاًً المراجعة أوراق ُتعد .مصغرة صورة آل تحت والتاریخ الفهرس ورقم الملف اسم ویظهر
مسحها ثم وإآمالها، المراجعة، ورقة طباعة إلى ستحتاج مراجعة، ورقة باستخدام صور لطباعة .لصورك مطبوع آتالوج
.ضوئًيا

ومسح المراجعة، ورقة واستكمال مراجعة، ورقة طباعة :خطوات ثالث في مراجعة ورقة من الصور طباعة عملية تتم
.الثالثة الخطوات عن مفصلة معلومات الجزء هذا یتضمن .ضوئيًا المراجعة ورقة

ومسحها وإآمالها المراجعة، ورقة طباعة( الثالث الخطوات بإآمال تقوم أن بعد حتى الفتحة في الذاآرة بطاقة اترك
الصور طباعة تتم فلن مختلفة، ذاآرة بطاقة بإدخال أو الذاآرة بطاقة بإخراج قمت إذا .الصور طباعة تتم وحتى )ضوئيًا
.حددتها التي
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مراجعة ورقة طباعة
.HP All-in-One جهاز من طباعتها هي مراجعة ورقة استخدام في األولى الخطوة

.HP All-in-One جهاز في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١

وحتى ضوئيًا ومسحها وإآمالها المراجعة ورقة طباعة بعد حتى الفتحة في الذاآرة بطاقة اتركمالحظة 
طباعة یتم فلن مختلفة، ذاآرة بطاقة بإدخال أو الذاآرة بطاقة بإخراج قمت إذا .الصور طباعة یتم أن بعد

.حددتها التي الصور

).موافق( OK على اضغط ثم ،)مراجعة ورقة( Proof Sheet على اضغط.٢
).طباعة( Print یحدد ثم )المراجعة ورقة( Proof Sheet القائمة عرض إلى ذلك یؤدي

ورقة طباعة في المستغرق الوقت یختلف قد الذاآرة بطاقة في الموجودة الصور لعدد وفقًامالحظة 
.آبير بشكل مراجعة

على اضغط ).الصور اختيار( Select Photos القائمة تظهر البطاقة، على صورة 20 من أآثر هناك آان إذا.٣
).موافق( OK على اضغط ثم تحدیده، في ترغب الذي الخيار إلى للتمریر 

–All )الكل(
–Last 20 )األخيرة صورة العشرون(
–Custom Range )مخصص مدى(

وآخر ألول بالنسبة الصور فهرس أرقام بإدخال تقوم أن یجب ),مخصص مدى( Custom Range اخترت إذا.٤
عرض یتم حتى  على اضغط ،)األولى الصورة( First Photo المطالبة عرض عند .طباعتها ترید صورة
).موافق( OK على اضغط ثم بالمدى، الموجودة األولى بالصورة الخاص الرقم

من ابدأ ثم العملية إللغاء )األمر إلغاء( Cancel على اضغط الخطأ، الرقم بإدخال قمت إذامالحظة 
.جدید

بالصورة الخاص الرقم عرض یتم حتى  على اضغط ،)األخيرة الصورة( Last Photo المطالبة عرض عند.٥
).موافق( OK على اضغط ثم بالمدى، الموجودة األخيرة

 المراجعة ورقة استكمال
.طباعتها ترید التي الصور الختيار استخدامها یمكنك مراجعة، ورقة طباعة بعد

خرطوشة ترآيب عند .للطباعة عالية جودة على للحصول صور طباعة خرطوشة استخدام ترید قدمالحظة 
استخدام انظر المعلومات، من لمزید .أحبار ستة من نظام لدیك یكون للصور وخرطوشة ألوان ثالثة طباعة

.الصور طباعة خرطوشة
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مراجعة ورقة الستكمال
المصغرة الصور تحت الموجودة الدوائر لملء رصاص قلم أو داآن قلم باستخدام طباعتها ترید التي الصور اختر.١

.المراجعة ورقة على
.المراجعة ورقة من 2 الخطوة في دائرة بتعبئة التخطيط أساليب أحد اختر.٢

یمكنك المراجعة أوراق توفره مما أآثر الطباعة إعدادات في التحكم من مزیًدا ترید آنت إذامالحظة 
بطاقة من مباشرة الصور طباعة انظر المعلومات، من لمزید .التحكم لوحة من مباشرة الصور طباعة
.الذاآرة

Scan a proof sheet )ضوئًيا مراجعة ورقة مسح(   
.الصور طباعة بدء ليتم بالكامل إآمالها تم التي الورقة مسح هي المراجعة ورقة استخدام في األخيرة الخطوة تعد

یتم ال قد المراجعة ورقة فإن وإال، تمامًا نظيف HP All-in-One لجهاز الزجاجي السطح أن من تأآدتلميح 
.الزجاجي السطح تنظيف انظر المعلومات، من لمزید .الصحيحة بالطریقة ضوئيًَا مسحها

جوانب أن تأآد .الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهها جعل مع المراجعة ورقة بتحميل قم.١
.الغطاء أغلق .واألمامية اليمنى الحواف تالمس المراجعة ورقة

المستخدم دليل٣٩
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المراجعة ورقة طباعة في استخدمتها التي الذاآرة بطاقة نفس أن من تأآد .الورق حاویة في الصور ورق بتحميل قم.٢
.هذه المراجعة ورقة مسح عند الفتحة نفس في مازالت

).مسح( Scan لتحدید ، على اضغط ثم ،)مراجعة ورقة( Proof Sheet على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط.٤

.المحددة الصور ویطبع ضوئًيا المراجعة ورقة HP All-in-One جهاز یمسح

الصور طباعة خيارات ضبط
والحجم الورق نوع ذلك في بما الصور، بطباعة HP All-in-One جهاز قيام آيفية في التحكم یمكنك التحكم، لوحة من

.ذلك من وأآثر والتخطيط

وضبط الطباعة، خيارات وتغيير الصور، طباعة خيارات ضبط :التالية الموضوعات حول معلومات الجزء هذا یتضمن
.الجدیدة الصور طباعة خيارات افتراضات

 انظر المعلومات، من لمزید .الصور طباعة عند HP Image Zone برنامج استخدام أیضًا یمكنكتلميح 
HP Image Zone Help )تعليماتHP Image Zone.(

الطباعة خيارات لتعيين "الصور" قائمة استخدام
في بما الصور، طباعة طریقة على تؤثر التي اإلعدادات من العدید إلى الوصول حق )صورة( Photo القائمة تمنحك
.المناطق/البلدان المنطقة،/البلد حسب االفتراضية واألحجام المقاسات تختلف .وغيرها الورق، وأنواع النسخ، عدد ذلك

.HP All-in-One جهاز في المناسبة الفتحة في ذاآرة بطاقة أدخل.١
).الصور قائمة( Photo Menu على اضغط.٢

).صورة( Photo القائمة تظهر
شاشة على تغييره ترید الذي اإلعداد یظهر حتى متكرر بشكل )الصور قائمة( Photo Menu على اضغط.٣

:التحكم لوحة عرض

الوصفاإلعداد

Select Photos )اختيار
)الصور

آافة بتحدید )الكل( All یقوم .طباعتها ترید التي الصور بتحدید لك یسمح
)تخصيص( Custom لك ویسمح الذاآرة، بطاقة على الموجودة الصور
.یدویًا طباعتها في ترغب صورة آل بتحدید

٦ الفصل
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الوصفاإلعداد

Number of Copies
)النسخ عدد(

.طباعتها المطلوب النسخ عدد بضبط لك یسمح

Image Size )الخيارات معظم .به الصورة طباعة ترید الذي الحجم بضبط لك یسمح)الصورة حجم
Fill Entire :الشرح بعض إلى یحتاجان خياران هناك ولكن واضحة،
Page )آاملة صفحة ملء( وFit to Page )الصفحة حسب ضبط.(

–Fill Entire Page )حجم تغيير على یعمل )آاملة صفحة ملء
حدود أي وجود دون بالكامل الخارج الورق حجم تغطي بحيث الصورة
.االقتصاص عمليات بعض إجراء یتم قد .بيضاء

–Fit to Page )الصور حجم تغيير على یعمل )الصفحة حسب ضبط
األبعاد بنسبة االحتفاظ مع الصفحة من ممكن قدر أآبر تغطي بحيث

بحدود وإحاطتها الصفحة على الصورة توسيط یتم .قص دون األصلية
.بيضاء

Paper Size )اإلعداد یعمل .الحالية الطباعة لمهمة الورق حجم باختيار لك یسمح)الورق حجم
Automatic )( آبير ورق حجم استخدام على افتراضيًا )تلقائيletter أو

A 4( ضبط عند .المنطقة/الدولة حسب یختلف سم  15 × 10  بحجم وصغير
إلى )الورق نوع( Paper Typeو )الورق حجم( Paper Size من آل

Automatic )جهاز یقوم ),تلقائي HP All-in-One أفضل باختيار
Paper Size إعدادات لك تسمح .الحالية الطباعة لمهمة طباعة خيارات

.التلقائية اإلعدادات بإلغاء األخرى )الورق حجم(

Paper Type )اإلعداد یسمح .الحالية الطباعة لمهمة الورق نوع باختيار لك یسمح)الورق نوع
Automatic )لجهاز )تلقائي HP All-in-One الورق نوع باآتشاف

Paperو )الورق حجم( Paper Size من آل ضبط عند .تلقائًيا وضبطه
Type )الورق نوع( إلى Automatic )جهاز یقوم ،)تلقائي

HP All-in-One لك تسمح .الحالية الطباعة لمهمة الخيارات أفضل باختيار
.التلقائية اإلعدادات بإلغاء األخرى )الورق نوع( Paper Type إعدادات

Layout Style )نمط
)التخطيط

.الحالية الطباعة لمهمة التخطيط نمطي من واحد تخطيط نمط باختيار لك یسمح

الصور من ممكن عدد أآبر یناسب )الورق موفر( Paper Saver تخطيط
.الضرورة عند الصور وتشذیب وتدویر الورق، على

Album یشير .األصلية الصور باتجاه )األلبوم( Album تخطيطات تحتفظ
بعض إجراء یتم قد .نفسها الصور إلى وليس الصفحة، اتجاه إلى )األلبوم(

.االقتصاص عمليات

Smart Focus )الترآيز
)الذآي

یؤثر .تعطيلها أو للصور التلقائية الرقمية الدقة زیادة بتمكين لك یسمح
Smart Focus )یقوم وال .فقط المطبوعة الصور على )الذآي الترآيز

Smart تمكين یتم .الذاآرة بطاقة في الموجود الفعلي الصورة ملف بتغيير
Focus )افتراضًيا )الذآي الترآيز.

Digital Flash )الفالش
)الرقمي

الفالش( Digital Flash یؤثر .أفتح تبدو الداآنة الصور بجعل لك یسمح
الفعلي الصورة ملف بتغيير یقوم وال .فقط المطبوعة الصور على )الرقمي
مغلقًا )الرقمي الفالش( Digital Flash یكون .الذاآرة بطاقة في الموجود
.افتراضي بشكل

Set New Defaults
)جدیدة افتراضات ضبط(

افتراضية آإعدادات الحالية الصور طباعة خيارات إعدادات بحفظ لك یسمح
.جدیدة
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Change print options )الطباعة خيارات تغيير(
.العامة الطریقة بنفس )الطباعة خيارات( Print Options قائمة إعدادات خيار آل تغيير یمكنك

.الخيارات آافة لمشاهدة متكرر بشكل )الصور قائمة( Photo Menu على اضغط.١
عرض شاشة من الثاني السطر في )وجد إن( به الخاص االفتراضي اإلعداد ویظهر حاليًا، المحدد الخيار تمييز یتم

.التحكم لوحة
).موافق( OK على اضغط ثم اإلعداد بتغيير قم.٢

لخيارات الجدیدة االفتراضية القيم ضبط انظر االفتراضية، الصورة طباعة خيارات تعيين حول معلومات على للحصول
.الصور طباعة

الصور طباعة لخيارات الجدیدة االفتراضية القيم ضبط
.التحكم لوحة من الصور طباعة لخيارات االفتراضية القيم تغيير یمكنك

.تغييره ترید الذي الخيار یظهر حتى )الصور قائمة( Photo Menu على اضغط.١
 على اضغط , الخيارات أحد على تغيير إجراء من االنتهاء عند .الحاجة حسب خيارات أیة على تغييرات بإجراء قم.٢

OK )موافق.(
افتراضات ضبط( Set New Defaults الرسالة تظهر حتى )الصور قائمة( Photo Menu على اضغط.٣

.التحكم لوحة عرض شاشة على )جدیدة
).موافق( OK على اضغط ثم ،)نعم( Yes لتحدید على اضغط.٤

.الجدیدة االفتراضية اإلعدادات هي الحالية اإلعدادات آافة ستصبح

   الذاآرة بطاقة من مباشرة الصور طباعة
معلومات على للحصول .الصور لطباعة التحكم لوحة واستخدام HP All-in-One جهاز في ذاآرة بطاقة إدخال یمكنك
صور طباعة انظر ،PictBridge مع متوافقة آاميرا من بك الخاص HP All-in-One جهاز على الصور طباعة حول
.PictBridge مع متوافقة رقمية آاميرا من

.الصور تحدید وإلغاء إطار، بدون صور وإنشاء فردیة، صور طباعة :التالية الموضوعات حول معلومات الجزء هذا یتضمن

من لمزید .الصحيح الورق نوع وتعيين الصورة لتحسين خيارات تحدید یجب الصور، طباعة قبلمالحظة 
على للحصول الصور طباعة خرطوشة استخدام أیضًا ترید قد .الصور طباعة خيارات ضبط انظر المعلومات،

.الصور طباعة خرطوشة استخدام انظر المعلومات، من لمزید .للطباعة عالية جودة

البرنامج هذا لك یسمح .HP Image Zone برنامج باستخدام قمت إذا الصور طباعة من أآثر هو ما إجراء یمكنك
لمزید .األخرى اإلبداعية وللمشاریع وللملصقات، وللورق، ولإلعالنات، بالكي، األقمشة على لطباعتها الصور باستخدام

.للبرنامج المصاحب )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help ملف انظر المعلومات، من

فردیة صور طباعة
.مراجعة ورقة استخدام بدون التحكم لوحة من مباشرة الفوتوغرافية الصور طباعة یمكنك

.HP All-in-One جهاز في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١
.الذاآرة بطاقة فتحات جوار إلى الموجود الحالة مصباح إضاءة یتم

ترغب التي الصورة لحجم الصحيح الورق حجم بتحميل قيامك من تأآد .الورق حاویة في الصور ورق بتحميل قم.٢
.طباعتها في

ظهور عند .الذاآرة ببطاقة الموجودة الملفات أسماء خالل األمام إلى أو الخلف إلى للتحرك  أو  على اضغط.٣
اختيار( Select Photos على اضغط التحكم، لوحة عرض شاشة على طباعتها ترید التي الصورة ملف اسم

.المحدد الملف اسم بجوار اختيار عالمة تظهر ).الصور
طباعة خيارات بتعدیل قم ثم ،)صورة( Photo القائمة لعرض )الصور قائمة( Photo Menu على اضغط.٤

.الطباعة مهمة انتهاء بعد االفتراضية اإلعدادات إلى الطباعة خيار إعدادات تعود .ترغب آما الصورة
.المحددة الصورة لطباعة )طباعة( Print Photos على اضغط.٥
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   إطار بدون صور إنشاء
صور إلى ذاآرة بطاقة على الموجودة الصور تحویل على قدرته HP All-in-One لجهاز االستثنائية الميزات من

.محترفين وبجودة إطار بدون مطبوعة

.HP All-in-One جهاز في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١
.الذاآرة بطاقة فتحات جوار إلى الموجود الحالة مصباح إضاءة یتم

اسم ظهور عند .الذاآرة ببطاقة الموجودة الملفات أسماء خالل األمام إلى أو الخلف إلى للتحرك  أو  استخدم.٢
اختيار( Select Photos على اضغط التحكم، لوحة عرض شاشة على طباعتها ترید التي الصورة ملف

.المحدد الملف اسم بجوار اختيار عالمة تظهر ).الصور
.الورق حاویة في سم  15 × 10  بحجم الصور ورق بتحميل قم.٣

في الثقوب تكون بحيث الصور ورق بتحميل قم ثقوب به تستخدمه الذي الصور ورق آان إذاتلميح 
.منك القریبة الجهة

.إطار بدون آصورة المحددة الصورة لطباعة )طباعة( Print Photos على اضغط.٤

 الصور تحدید إلغاء
.التحكم لوحة من الصور تحدید إلغاء یمكنك

:یلي مما واحدًا نفذ←
.الشاشة على حاليًا المحدد الملف تحدید إللغاء )الصور اختيار( Select Photos على اضغط–
.الخاملة الشاشة إلى والعودة الملفات آافة تحدید إللغاء )األمر إلغاء( Cancel على اضغط–

  PictBridge مع متوافقة رقمية آاميرا من صور طباعة
مع متوافقة آاميرا أي بتوصيل لك یسمح الذي ،PictBridge لـ القياسية المواصفات HP All-in-One جهاز یدعم

PictBridge صور وطباعة الكاميرا بمنفذ JPEG الكاميرا في الذاآرة بطاقة في الموجودة.

.PictBridge منفذ من الطباعة عند فقط JPEG ملفات تنسيقات HP All-in-One جهاز یدعممالحظة 
انظر ،PictBridge مع المتوافقة الرقمية الكاميرا على الموجود الملف تنسيق تغيير حول المعلومات من لمزید
.الكاميرا مع ترد التي الوثائق

.التهيئة عملية وانتهاء HP All-in-One جهاز تشغيل من تأآد.١
باستخدام HP All-in-One جهاز مقدمة في الكاميرا بمنفذ PictBridge مع متوافقة رقمية آاميرا بتوصيل قم.٢

.الكاميرا مع المرفق USB آبل
.PictBridge وضع في وجودها من وتأآد الكاميرا بتشغيل قم.٣

بطاقة فتحات جوار إلى الموجود الحالة مصباح إضاءة یتم صحيح، بشكل الكاميرا توصيل عندمالحظة 
.الكاميرا من الطباعة عند األخضر باللون الحالة مصباح یومض .الذاآرة

مع ترد التي الوثائق انظر ،PictBridge مع متوافقة رقمية آاميرا من الطباعة حول المعلومات من لمزید
.الكاميرا

مصباح فيومض ،PictBridge وضع في تكن لم إذا أو PictBridge مع متوافقة غير الكاميرا آانت إذا
HP All-in-One برنامج تثبيت حالة في( الكمبيوتر شاشة على خطأ رسالة وتظهر األصفر باللون الحالة
حل حول المعلومات من لمزید .توصيلها وأعد الكاميرا على المشكلة وتصحيح الكاميرا بفصل قم ).لدیك

)المشكالت حل تعليمات( Troubleshooting Help انظر ،PictBridge آاميرا منفذ مشكالت
.HP Image Zone لبرنامج المصاحبة

مطابقة من تأآد .الصور طباعة یمكنك ,HP All-in-One بجهاز بنجاح PictBridge مع المتوافقة الكاميرا توصيل بعد
في الورق حجم إعداد ضبط حالة في .الكاميرا على الموجود لإلعداد HP All-in-One جهاز في المحمل الورق حجم

المستخدم دليل٤٣
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و
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دليل راجع .الورق حاویة في حاليًا المحمل الورق HP All-in-One جهاز یستخدم االفتراضي، إلى بك الخاصة الكاميرا
.الكاميرا من الطباعة حول تفصيلية معلومات على للحصول الكاميرا مع یرد الذي المستخدم

بإمكانك زال فما ،PictBridge یدعم ال الذي HP طراز من بك الخاصة الرقمية الكاميرا آانت إذاتلميح 
الجزء في الموجود USB بمنفذ الكاميرا بتوصيل قم .HP All-in-One جهاز إلى مباشر بشكل الطباعة
من الرقمية الكاميرات مع فقط هذا یعمل .الكاميرا بمنفذ توصيلها من بدًال HP All-in-One جهاز من الخلفي
.HP نوع

    الحالية الصورة طباعة
.التحكم لوحة عرض شاشة على حاليًا المعروض الملف لطباعة )طباعة( Print Photos الزر استخدام یمكنك

.HP All-in-One جهاز في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١
.طباعته ترید الذي الصورة ملف اسم إلى انتقل.٢
.الحالية اإلعدادات باستخدام الصورة لطباعة )طباعة( Print Photos على اضغط.٣

      DPOF ملف طباعة
هذه في قياسي ملف هو )الرقمية الطباعة ترتيب تنسيقDigital Print Order Format (DPOF )( ملف إن

ملف بإنشاء الكاميرا تقوم بك الخاصة بالكاميرا صور اختيار عند .الرقمية الكاميرات بعض بواسطة إنشاؤه یمكن الصناعة
DPOF لجهاز یمكن .للطباعة اختيارها تم التي الصور یحدد الذي HP All-in-One ملف قراءة DPOF بطاقة من
.طباعتها ليتم الصور تحدید إعادة عليك یتعين ال فإنه لهذا الذاآرة

الرقمية الكاميرا مستندات انظر .للطباعة صورك بتحدید لك تسمح الرقمية الكاميرات آل ليستمالحظة 
.1 .1  اإلصدار DPOF ملف تنسيق HP All-in-One جهاز یدعم .DPOF تدعم آانت إذا ما لمعرفة بك الخاصة

إعدادات أن آما ،HP All-in-One جهاز في الطباعة إعدادات تنطبق ال الكاميرا، قبل من المحددة الصور طباعة عند
.HP All-in-One بجهاز الخاصة تلك تلغي النسخ وعدد الصور لتخطيط DPOF ملف

:التالية المعلومات ویحدد الذاآرة بطاقة على الرقمية الكاميرا في تخزینه یتم DPOF ملف

طباعتها المقرر الصور●
طباعتها مقرر صورة آل آمية●
الصورة على المطبق التدویر●
الصورة على المطبق القص●
)المحددة للصور مصغرة مناظر( الفهرس طباعة●

الكاميرا تحددها التي الصور لطباعة
،DPOF بـ معرفة صوًرا هناك آانت إذا .HP All-in-One جهاز في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل.١

.التحكم لوحة عرض شاشة على )؟DPOF صور طباعة ترید هل(  ?Print DPOF  مطالبة فستظهر
:یلي مما واحدًا نفذ.٢

یؤدي .الذاآرة بطاقة على الموجودة DPOF بملف المعرفة الصور جميع لطباعة )موافق( OK على اضغط–
.DPOF إعدادات باستخداك الصور وطباعة )نعم( Yes تحدید إلى ذلك

.DPOF طباعة عن والتجاوز )ال( NO تحدید إلى ذلك یؤدي ).موافق( OK على اضغط ثم  على اضغط–
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النسخ خصائص استخدام٧
بما الورق، من مختلفة أنواع باستخدام الجودة عالية وأسود وأبيض ملونة نسخ بعمل HP All-in-One جهاز لك یسمح
النسخة غمقان وضبط محدد، ورق حجم یناسب لكي تصغيره أو األصلي المستند حجم تكبير یمكنك .الشفاف الورق ذلك في

من سم  15 × 10  بحجم النسخ ذلك في بما الصور من الجودة عالية نسخ لعمل خاصة ميزات واستخدام األلوان، وآثافة
.إطار بدون النسخ

طباعتها، سيتم التي النسخ عدد وتعيين النسخ، جودة وتحسين النسخ، سرعة زیادة حول إرشادات الفصل هذا یوفر
.بالكي المالبس على والطباعة إعالنات، وعمل بك، الخاصة للمهمة ورق وحجم نوع أفضل الختيار وإرشادات

 أو Letter إلى الورق حجم بضبط قم القياسية، النسخ مشاریع على للنسخ أداء أفضل على للحصولتلميح 
A 4، إلى الورق ونوع Plain Paper )عادي ورق(، إلى النسخ وجودة Fast )سریع.(

.النسخ ورق حجم ضبط انظر الورق، حجم ضبط حول معلومات على للحصول●
.النسخ ورق نوع ضبط انظر الورق، نوع ضبط حول معلومات على للحصول●
.الجودة أو النسخ سرعة زیادة انظر النسخ، جودة ضبط حول معلومات على للحصول●

تصغير أو الصور نسخ حجم وتكبير الصور، من إطار بدون نسخ عمل مثل الصور، نسخ مشاریع تنفيذ آيفية تعلم یمكنك
.الباهتة الصور لنسخ للجودة تحسينات وإجراء صفحة، على الصور من نسخ عدة وعمل تفضيالتك، لتالئم حجمها

.صورة من إطار بدون سم 15 ×10  نسخة عمل 

.آامل بالحجم صفحة على سم 15 ×10  بحجم صورة نسخ 

.واحدة صفحة على مرات عدة صورة نسخ 

.نسختك من الفاتحة األجزاء تحسين 

 النسخ ورق حجم ضبط
الذي الورق حجم باختياره تقوم الذي الورق حجم یناسب أن یجب .HP All-in-One جهاز في الورق حجم ضبط یمكنك

جهاز یجعل والذي ،)تلقائي( Automatic هو للنسخ االفتراضي الورق حجم إعداد یعد .الورق حاویة في تحميله تم
HP All-in-One الورق حاویة في الموجود الورق حجم یكتشف.

.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.٢
).النسخ ورق حجم( Copy Paper Size یظهر حتى )النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط.٣
.المناسب الورق حجم یظهر حتى  على اضغط.٤
.المعروض الورق حجم الختيار )موافق( OK على اضغط.٥
).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color أو )أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٦

المقترح الورق حجم إعداداتالورق نوع

A 4 أو Letterعادي ورق أو األغراض، متعدد أو نسخ، ورق

A 4 أو InkjetLetter طابعة ورق

A 4 أو Letterبالكي األقمشة على طباعة

٤٥

استخدام
 

ص
صائ

خ
 

النسخ

المستخدم دليل



المقترح الورق حجم إعداداتالورق نوع

A 4 أو Letterالشرآة عنوان على یحتوي ورق

إطار بدون سم  15 × 10  أو سم  15 × 10 الصور ورق
إطار بدون سم  18 × 13  أو سم  18 × 13 
)مم  152 × 102 ( إطار بدون  6 × 4  أو بوصة  6 × 4 

)مم  178 × 127 ( إطار بدون  7 × 5  أو بوصة  7 × 5 

Letter أو Letter إطار بدون
A 4 أو A 4 إطار بدون
)فقط اليابان( إطار بدون L-حجم أو L-حجم

اليابان( إطار بدون Hagaki ورق أو Hagaki ورقHagaki بطاقات
)فقط

A 4 أو Letterالشفافة األفالم

   النسخ ورق نوع ضبط
)تلقائي( Automatic هو للنسخ االفتراضي الورق نوع إعداد یعد .HP All-in-One جهاز في الورق نوع ضبط یمكنك

.الورق حاویة في الموجود الورق نوع یكتشف HP All-in-One جهاز یجعل والذي ،

،)تلقائي( Automatic اإلعداد استخدام عند ردیئة الطباعة جودة آانت إذا أو خاصة، أوراق على بالنسخ قمت إذا
).النسخ قائمة( Copy Menu من یدویًا الورق نوع ضبط یمكنك

قم النتائج، أفضل على للحصول .تلقائيًا الشفاف الفيلم اآتشاف HP All-in-One لجهاز یمكن المالحظة 
.الشفاف الفيلم على النسخ قبل )شفاف ورق( Transparency إلى الورق نوع بتعيين

.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.٢
).الورق نوع( Copy Paper Type یظهر حتى )النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط ثم المناسب، الورق نوع یظهر حتى  على اضغط.٤
).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color أو )أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٥

.الورق حاویة في تحميله تم الذي الورق إلى استنادًا اختياره یتم الذي الورق نوع إعداد لتحدید التالي الجدول إلى ارجع

التحكم لوحة إعدادالورق نوع

العادي الورقالشرآة عنوان على یحتوي ورق أو الناسخ ورق

HP Bright White Paper )ناصع أبيض ورق  HP Bright 
White(

العادي الورق

HP Premium Plus Photo Paper, Glossy )صور ورق
)جدًا فاخر المع

فاخر صور ورق

HP Premium Plus Photo Paper, Matte )صور ورق
)جدًا فاخر المع غير

فاخر صور ورق

HP Premium Plus  4 x 6  inch Photo Paper )ورق
HP بوصة  6 × 4  بحجم للصور جدًا فاخر(

فاخر صور ورق

٧ الفصل
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التحكم لوحة إعدادالورق نوع

HP Photo Paper )صور ورق HP الصور ورق)الفوتوغرافية

HP Everyday Photo Paper )فوتوغرافية صور ورق HP
)خشنة یومية

یومي صور ورق

HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss )صور ورق
)خشنة نصف یومية HP فوتوغرافية

المع غير یومي ورق

آخر صور ورقآخر فوتوغرافية صور ورق

HP Iron-On Transfer  (for color fabrics)  )ورق HP
))الملونة لأللياف( بالكي األقمشة على للطباعة

على الكي

HP Iron-On Transfer  (for light or white fabrics) 
أو الخفيفة للمنسوجات( بالكي األقمشة على للطباعة HP ورق(

))البيضاء

المعكوس بالكي طباعة

HP Premium Paper )فاخر ورق HP Premium(طابعة ورق Inkjet الفاخر

الفاخر Inkjet طابعة ورقاآلخر Inkjet طابعة ورق

HP Professional Brochure & Flyer Paper  
(Glossy)  )بروشور HP المع نشرات وورق احترافي(

المع بروشور ورق

HP Professional Brochure & Flyer Paper  (Matte) 
)المع غير نشرات وورق احترافي HP بروشور(

المع غير بروشور ورق

HP Premium or Premium Plus Inkjet
Transparency Film )تصویر ورق HP جدًا الفاخر أو الفاخر

)Inkjet للطابعة الشفاف

شفاف ورق

شفاف ورقآخر شفاف تصویر ورق

العادي الورق)فقط اليابان( عادي Hagaki ورق

فاخر صور ورق)فقط اليابان( المع Hagaki ورق

فاخر صور ورق)فقط اليابان( L النوع من ورق

       الجودة أو النسخ سرعة زیادة
.وجودته النسخ سرعة على تؤثر خيارات ثالثة HP All-in-One جهاز یوفر

ینسخ .النسخ حاالت معظم في به ُینصح الذي اإلعداد وهو الجودة عالية نسخة )عادي( Normal الخيار ُینتج●
).أفضل( Best اإلعداد من أآبر بسرعة )عادي( Normal اإلعداد

أحيانًا یحدث الذي )التسطير( الخطوط وجود تأثير ویقلل األوراق جميع مع جودة أعلى )أفضل( Best اإلعداد ُینتج●
.األخرى الجودة إعدادات من أبطأ بسرعة )أفضل( Best اإلعداد ینسخ .الصلبة المناطق في

 إلعداد جودته في مقاربًا یكون النص ).عادي( Normal إعداد من أآبر بسرعة )سریع( Fast اإلعداد ینسخ●
Normal )عادي( اإلعداد یستخدم .جودة أقل تكون قد الصور ولكن Fast )عمر وُیطيل أقل حبًرا )سریع
.الطباعة خراطيش

التحكم لوحة من النسخ جودة لتغيير
.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
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.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.٢
).النسخ جودة( Copy Quality الرسالة تظهر حتى )النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط ثم المناسب، الجودة إعداد یظهر حتى  على اضغط.٤
).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color أو )أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٥

األصلي المستند نفس من متعددة نسخ عمل
.HP Image Zone برنامج من أو التحكم لوحة من النسخ عدد تعيين یمكنك

.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.٢
).النسخ عدد( No. of Copies على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط ثم األقصى، الحد حتى النسخ، عدد إلدخال  أو  على اضغط.٤

).الطراز حسب للنسخ األقصى العدد یختلف(
5 العدد بمضاعفات النسخ عدد یتغير األسهم أزرار من زر أي على الضغط في االستمرار عندتلميح 

.النسخ من آبير عدد ضبط یسهل حتى مرة آل في

).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color أو )أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٥
.سم  15 × 10  بحجم األصلية الصورة من نسخ ست بعمل HP All-in-One جهاز یقوم المثال، هذا في

 واألسود باألبيض صفحتين من مستند عمل
باألبيض أو باأللوان صفحات عدة من أو واحدة صفحة من مكون مستند لنسخ HP All-in-One جهاز استخدام یمكنك

.واألسود باألبيض صفحتين من مكون أصلي مستند لنسخ HP All-in-One جهاز استخدام یتم المثال، هذا في .واألسود

.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
.للزجاج اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند من األولى الصفحة بتحميل قم.٢
).أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٣
.الثانية الصفحة بتحميل وقم الزجاج على من األولى الصفحة بإزالة قم.٤
).أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٥

٧ الفصل

٤٨ HP PSC 1600  All-in-One  series

دام
تخ
اس

 
ص
صائ

خ
 

سخ
الن



 صورة من إطار بدون سم  15 × 10  نسخة عمل
نسخة لطباعة .الصورة من إطار بدون نسخة إلنشاء )آاملة صفحة ملء( Fill Entire Page اإلعداد استخدام یمكنك
.الهوامش حول الصورة من جزء بقص HP All-in-One جهاز یقوم قد األصلي، المستند نسب تغيير دون إطار بدون
.ملحوظًا القص هذا یكون ال قد الحاالت، معظم في

لنوع النسخ إعدادات وتغيير الورق حاویة في الصورة ورق بتحميل قم صورة، نسخ عند جودة أفضل على للحصول
عند .للطباعة عالية جودة على للحصول صور طباعة خرطوشة استخدام أیضًا ترید قد .الصورة وتحسين الصحيح الورق
انظر المعلومات، من لمزید .أحبار ستة من نظام لدیك یكون للصور وخرطوشة ألوان ثالثة طباعة خرطوشة ترآيب
.الصور طباعة خرطوشة استخدام

التحكم لوحة من مستند لنسخ
.الورق حاویة في سم  15 × 10  بحجم الصور ورق بتحميل قم.١

اآتشاف حالة في ).آخر خاص ورق أو( صور ورق تحميل یجب إطار، بدون نسخة لعملمالحظة 
ذلك، من بدًال .إطار بدون نسخة بعمل یقوم لن الورق، حاویة في عادي لورق HP All-in-One جهاز

.بإطار نسخة على ستحصل

.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهها جعل مع األصلية الصورة بتحميل قم.٢
.الزجاجي للسطح األمامية الحافة بطول للصورة الطویلة الحافة تكون بحيث الزجاجي السطح على الصورة ضع

).تكبير/تصغير( Reduce/Enlarge على اضغط.٣
).تكبير/تصغير( Reduce/Enlarge القائمة فتظهر

).موافق( OK على اضغط ثم ،)آاملة صفحة ملء( Fill Entire Page یظهر حتى  على اضغط.٤
).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color على اضغط.٥

.أدناه مبين هو آما األصلية، الصورة من سم  15 × 10  بحجم إطار بدون نسخة بعمل HP All-in-One جهاز یقوم

بدون" قائمة من المناسب التحدید إلى الورق حجم بضبط فقم إطار، بدون اإلخراج یكن لم إذاتلميح 
Photo تحسين بضبط قم ثم ),صور ورق( Photo Paper إلى الورق نوع بضبط وقم ،"إطار

.أخرى مرة حاول ثم ،)الصورة(

.النسخ ورق حجم ضبط انظر الورق، حجم ضبط آيفية حول المعلومات من لمزید–
.النسخ ورق نوع ضبط انظر الورق، نوع ضبط آيفية حول معلومات على للحصول–
من الفاتحة األجزاء تحسين انظر ،)الصورة( Photo تحسين ضبط آيفية حول معلومات على للحصول–

.نسختك

    آامل بالحجم صفحة على سم  15 × 10  بحجم صورة نسخ
المنطقة لملء تصغيره أو األصلي المستند حجم لتكبير )آاملة صفحة ملء( Fill Entire Page اإلعداد استخدام یمكنك
صفحة ملء( Fill Entire Page استخدام یتم المثال، هذا في .الورق حاویة في المحمل الورق حجم من للطباعة القابلة
استخدام أیضًا ترید قد صورة، نسخ عند .إطار بدون آامل بحجم نسخة لعمل سم  15 × 10  بحجم صورة لتكبير )آاملة

طباعة وخرطوشة األلوان ثالثية طباعة خرطوشة ترآيب عند .الطباعة عالية جودة على للحصول صور طباعة خرطوشة
.الصور طباعة خرطوشة استخدام انظر المعلومات، من لمزید .أحبار ستة من نظام لدیك یكون الصور

بقص HP All-in-One جهاز یقوم قد األصلي، المستند نسب تغيير بدون إطار بدون نسخة لطباعةمالحظة 
.ملحوظًا القص هذا یكون ال قد الحاالت معظم في .الهوامش حول الصورة من جزء
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التحكم لوحة من الكامل بالحجم صفحة على صورة لنسخ
المعلومات، من لمزید .نظيفين والغطاء الزجاجي السطح یكن لم إذا صحيح بشكل الميزة هذه تعمل المالحظة 

.HP All-in-One جهاز تنظيف انظر

.الورق حاویة في A 4 أو letter بحجم صور ورق بتحميل قم.١
اآتشاف حالة في ).آخر خاص ورق أو( صور ورق تحميل یجب إطار، بدون نسخة لعملمالحظة 

ذلك، من بدًال .إطار بدون نسخة بعمل یقوم لن الورق، حاویة في عادي لورق HP All-in-One جهاز
.بإطار نسخة على ستحصل

.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهها جعل مع األصلية الصورة بتحميل قم.٢
.الزجاجي للسطح األمامية الحافة بطول للصورة الطویلة الحافة تكون بحيث الزجاجي السطح على الصورة ضع

).تكبير/تصغير( Reduce/Enlarge على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط ثم ،)آاملة صفحة ملء( Fill Entire Page یظهر حتى  على اضغط.٤
).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color على اضغط.٥

Letter Borderless  )Letter إلى الورق حجم بضبط قم إطار، بدون اإلخراج یكن لم إذاتلميح 
Photo Paper إلى الورق نوع بضبط وقم ،)إطار بدون A 4(  A 4Borderless أو )إطار بدون

.أخرى مرة حاول ثم ،)الصورة( Photo تحسين بضبط وقم ،)صور ورق(

.النسخ ورق حجم ضبط انظر الورق، حجم ضبط آيفية حول المعلومات من لمزید–
.النسخ ورق نوع ضبط انظر الورق، نوع ضبط آيفية حول معلومات على للحصول–
من الفاتحة األجزاء تحسين انظر ،)الصورة( Photo تحسين ضبط آيفية حول معلومات على للحصول–

.نسختك

   واحدة صفحة على مرات عدة صورة نسخ
/تكبير( Reduce/Enlarge القائمة من صورة حجم باختيار واحدة صفحة على أصلي مستند من نسخ عدة طباعة یمكنك
).تصغير

قمت التي الورقة تمأل لكي الصورة من نسخ عدة طباعة ترید آنت إذا ما منك یطلب قد المتوفرة، األحجام أحد اختيار بعد
.الورق حاویة في بتحميلها

التحكم لوحة من واحدة صفحة على مرات عدة صورة لنسخ
.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
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.الورق حاویة في صور ورق بتحميل قم صورة، نسخ عند جودة أفضل على للحصولتلميح 

.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهها جعل مع األصلية الصورة بتحميل قم.٢
.الزجاجي للسطح األمامية الحافة بطول للصورة الطویلة الحافة تكون بحيث الزجاجي السطح على الصورة ضع

).تكبير/تصغير( Reduce/Enlarge على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط ثم )الصورة حجم( Image Size الرسالة تظهر حتى  على اضغط.٤
).موافق( OK على اضغط ثم فيه، الصورة نسخ ترید الذي الحجم لتحدید  على اضغط.٥

على متعددة نسخ ترید هل(  ?Many on Page  المطالبة رسالة تظهر قد ,حددته الذي الصورة حجم إلى استنادًا
أو الورق، حاویة في الموجود الورقة تمأل لكي الصورة من نسخ عدة طباعة ترید آنت إذا ما لتحدید )الصفحة؟
.واحدة نسخة مجرد
.الصفحة على واحدة صورة نسخ فقط یتم الحالة، هذه في .الصور عدد منك تطلب ال الكبيرة األحجام بعض

 على اضغط ،)واحدة؟ صفحة على نسخ عدة نسخ ترید هل(  ?Many on Page  المطالبة ظهور حالة في.٦
).موافق( OK على اضغط ثم ،)ال( No أو )نعم( Yes لتحدید

).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color على اضغط.٧

المخصصة اإلعدادات باستخدام األصلي المستند حجم تغيير
.تكبيره أو األصلي المستند حجم لتصغير المخصصة اإلعدادات استخدام یمكنك

.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.٢
).تكبير/تصغير( Reduce/Enlarge على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط ثم ،) %100  مخصص(  Custom  100% الرسالة تظهر حتى  على اضغط.٤
).موافق( OK على اضغط ثم التكبير،/التصغير نسبة لتغيير  أو  على اضغط.٥

.5  تبلغ بزیادة التكبير/التصغير نسبة تغيير یتم السهمين، زري أحد على باستمرار بالضغط قمت إذاتلميح 

).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color أو )أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٦

  A 4 أو letter ورق یناسب لكي أصلي مستند حجم تغيير
Fit to Page خاصية استخدم هوامش بدون بأآملها الورقة یمأل األصلي المستند على الذي النص أو الصورة آانت إذا
.الورقة حواف عند الصور أو للنص المطلوب غير القص ومنع األصلي مستندك لتصغير )الصفحة حسب ضبط(

مع تتالءم لكي صغيرة صورة لتكبير )الصفحة حسب ضبط( Fit to Page استخدام أیضًا یمكنكتلميح 
األصلي المستند نسب تغيير بدون بذلك تقوم لكي .الكامل بحجمها الصفحة من عليها الطباعة یمكن التي المنطقة

حول األبيض الفراغ من متساٍو غير قدرًا HP All-in-One جهاز یترك أن الممكن من الحواف، قص أو
.الورقة حواف
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التحكم لوحة من مستند حجم لتغيير
.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.٢
).النسخ ورق حجم( Copy Paper Size یظهر حتى )النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط ثم مناسبًا، یكون حسبما ،A 4 أو Letter الرسالة تظهر حتى  على اضغط.٤
).تكبير/تصغير( Reduce/Enlarge على اضغط.٥
).موافق( OK على اضغط ثم ،)الصفحة حسب ضبط( Fit to Page الرسالة تظهر حتى  على اضغط.٦
).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color أو )أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٧

       باهت أصلي مستند نسخ
أیضًا یمكنك .بعملها تقوم التي للنسخ والداآن الفاتح المستوى لضبط )أغمق/أفتح( Lighter/Darker استخدام یمكنك
.دقة أآثر أو إشراقًا أآثر نسختك ألوان لجعل األلوان آثافة ضبط

.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.٢
).أغمق/أفتح( Lighter/Darker الرسالة تظهر حتى )النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط ثم النسخة، لتغميق  على اضغط.٤

.النسخة لتفتيح  على الضغط أیضًا یمكنكمالحظة 

).األلوان آثافة( Color Intensity الرسالة تظهر حتى )النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط.٥
).موافق( OK على اضغط ثم إشراقًا، أآثر الصورة لجعل  على اضغط.٦

.أآبر بصورة باهتة الصورة لجعل  على الضغط أیضًا یمكنكمالحظة 

).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color أو )أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٧

     مرات عدة بالفاآس إرساله تم مستند نسخ
حواف حدة زیادة طریق عن النصية المستندات جودة لضبط )تحسينات( Enhancements الميزة استخدام یمكنك
.بيضاء تظهر قد التي األلوان تحسين خالل من الفوتوغرافية الصور ضبط أو األسود النص

الحواف لجعل )وصورة نص( Mixed تحسين استخدم .االفتراضي الخيار هو )وصورة نص( Mixed تحسين خيار إن
.األصلية المستندات لمعظم حدة أآثر

التحكم لوحة من معتم مستند لنسخ
.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.٢
).تحسينات( Enhancements الرسالة تظهر حتى )النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط ثم ،)نص( Text الرسالة تظهر حتى  على اضغط.٤
).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color أو )أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٥

)صورة( Photo اختيار طریق عن )النص( Text تحسين تشغيل بإیقاف فقم یلي، مما أي حدث إذاتلميح 
):بال( None أو

نسخك في النص ببعض تحيط األلوان من متفرقة نقاط●
)سلسة غير( بقع بها تبدو والسوداء الكبيرة األحرف●

٧ الفصل

٥٢ HP PSC 1600  All-in-One  series

دام
تخ
اس

 
ص
صائ

خ
 

سخ
الن



سوداء أجزاء على تحتوي الملونة الرقيقة الخطوط أو األشياء●
متوسطة إلى فاتحة رمادیة مناطق في تظهر أفقية بيضاء أو حبيبية أشرطة●

     نسختك من الفاتحة األجزاء تحسين
استخدام أیًضا یمكنك .بيضاء تظهر قد التي الفاتحة األلوان لتحسين )الصورة( Photo تحسينات استخدام أیًضا یمكنك

):النص( Text بتحسينات النسخ عند تحدث التي التالية األشياء من أي خفض أو إلزالة )الصورة( Photo تحسينات

نسخك في النص ببعض تحيط األلوان من متفرقة نقاط●
)سلسة غير( بقع بها تبدو والسوداء الكبيرة األحرف●
سوداء أجزاء على تحتوي الملونة الرقيقة الخطوط أو األشياء●
متوسطة إلى فاتحة رمادیة مناطق في تظهر أفقية بيضاء أو حبيبية أشرطة●

التحكم لوحة من للضوء زائد بشكل معرضة صورة لنسخ
.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١

.الورق حاویة في صور ورق بتحميل قم صورة، نسخ عند جودة أفضل على للحصولتلميح 

.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهها جعل مع األصلية الصورة بتحميل قم.٢
.الزجاجي للسطح األمامية الحافة بطول للصورة الطویلة الحافة تكون بحيث الزجاجي السطح على الصورة ضع

).تحسينات( Enhancements الرسالة تظهر حتى )النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط ثم ،)صورة( Photo الرسالة تظهر حتى  على اضغط.٤
).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color على اضغط.٥

برنامج باستخدام بنسخها تقوم التي األخرى والمستندات للصور )التحسين( Enhancement إعدادات ضبط السهل من
HP Image Zone لجهاز المصاحب HP All-in-One. نسخها ليتم صورة ضبط الماوس، بزر واحدة بنقرة یمكنك

صور یتضمن مستند أو ،)نص( Text بتحسينات نسخه ليتم نصي مستند أو ،)الصورة( Photo تحسينات بواسطة
HP Image انظر المعلومات، من لمزید ).نص( Textو )صورة( Photo تحسينات تشغيل بواسطة نسخه ليتم ونص

Zone Help )تعليمات  HP Image  Zone( الفوریة.

     إعالن عمل
.إعالن في وتجميعها أجزاء في األصلي المستند من مكبرة نسخة إلنشاء )إعالن( Poster خاصية استخدام یمكنك

.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
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أعلى على للحصول الكامل بالحجم صور ورق فاستخدم إعالن، إلى صورة بنسخ تقوم آنت إذاتلميح 
.نسخ جودة

.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.٢
.الزجاجي للسطح األمامية الحافة بطول للصورة الطویلة الحافة تكون بحيث الزجاج على الصورة ضع صورة نسخ عند

).تكبير/تصغير( Reduce/Enlarge على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط ثم ،)إعالنات ورق( Poster الرسالة تظهر حتى  على اضغط.٤

.بالعرض صفحتين هو االفتراضي اإلعالن حجم
.اإلعالن عرض لتغيير  على اضغط.٥
).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color أو )أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٦

.األصلي المستند نسب على للحفاظ تلقائًيا الطول بضبط HP All-in-One جهاز یقوم اإلعالن، عرض اختيار بعد

مئویة نسبة أقصى عن یزید ألنه المحدد اإلعالن حجم إلى تكبيره یمكن ال األصلي المستند آان إذاتلميح 
بعمل قم ثم أصغر بحجم إعالنًا اختر .أقل عرض اختيار بمحاولة تخبرك خطأ رسالة ستظهر للتكبير،
.أخرى مرة النسخة

.وتجميعه الورق حواف بقص قم اإلعالن، طباعة بعد.٧

المصاحب HP Image Zone برنامج استخدام طریق عن بك الخاصة الصور في إبداعًا أآثر تكون أن آذلك یمكنك
)HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر المعلومات، من لمزید .HP All-in-One لجهاز
.الفوریة

    بالكي الملونة الطباعة ورق إعداد
أو قماش قطعة أو وسادة غطاء أو قميص على آيها ثم بالكي، األقمشة على الطباعة ورق على نص أو صورة نسخ یمكنك
.أخرى نسيج قطعة أي

.أوًال القدیمة المالبس باستخدام األقمشة على الطباعة ممارسةتلميح 

.الورق حاویة في األقمشة على بالكي الطباعة ورق بتحميل قم.١
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.٢

.الزجاجي للسطح األمامية الحافة بطول للصورة الطویلة الحافة تكون بحيث الزجاج على الصورة ضع صورة نسخ عند
).النسخ ورق نوع( Copy Paper Type یظهر حتى )النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط.٣
بالكي طباعة( Iron-On Mirrored أو )بالكي الطباعة( Iron-On الرسالة تظهر حتى  على اضغط.٤

).موافق( OK على اضغط ثم ),المعكوس
HP Iron-On Transfers for color تستخدم آنت إذا الورق آنوع )بالكي الطباعة( Iron-On حدد–

fabrics)ورق HPتستخدم آنت إذا .)الملونة األقمشة على للطباعة HP Iron-On Transfers for
color fabrics)ورق HPعلى سليم بشكل لتظهر الصورة لعكس تحتاج فلن )الملونة األقمشة على للطباعة

.المنسوجات
HP Iron-On Transfers تستخدم آنت إذا )المعكوس بالكي الطباعة( Iron-On Mirrored حدد–

for light or white fabrics)ورق HPجهاز یقوم .)البيضاء أو الفاتحة األقمشة على للطباعة 
HP All-in-One على آيه عند سليم بشكل یظهر بحيث األصلي المستند من معكوسة صورة بنسخ تلقائيًا

.أبيض أو فاتح لون ذو نسيج
).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color أو )أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٥

 االفتراضية النسخ إعدادات تغيير
.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
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.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.٢
).النسخ قائمة( Copy Menu في اإلعدادات على مطلوبة تغييرات أي بإجراء قم.٣
اإلعدادات ضبط( Set New Defaults الرسالة تظهر حتى )النسخ قائمة( Copy Menu على اضغط.٤

).الجدیدة االفتراضية
).نعم( Yes تظهر حتى  على اضغط.٥
.جدیدة افتراضية آإعدادات اإلعدادات لقبول )موافق( OK على اضغط.٦
).ألوان نسخ بدء( Start Copy Color أو )أسود نسخ بدء( Start Copy Black على اضغط.٧

.البرنامج في اإلعدادات ضبط یتم ال .HP All-in-One جهاز على هنا بتحدیدها قمت التي اإلعدادات حفظ فقط یتم
.HP All-in-One لجهاز المصاحب HP Image Zone برنامج باستخدام استخدامًا األآثر اإلعدادات حفظ یمكنك
.الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر المعلومات، من لمزید

     النسخ إیقاف
.التحكم لوحة على )األمر إلغاء( Cancel على اضغط النسخ، إلیقاف←

٥٥

استخدام
 

ص
صائ

خ
 

النسخ

المستخدم دليل



٧ الفصل

٥٦ HP PSC 1600  All-in-One  series

دام
تخ
اس

 
ص
صائ

خ
 

سخ
الن



المسح خصائص استخدام٨
:ضوئًيا شيء أي مسح یمكنك .الكمبيوتر لجهاز إلكتروني تنسيق إلى والصور النص تحویل عملية هو الضوئي المسح
الزجاجي السطح تخدش ال حتى العنایة تتوخى أنك طالما النصية، والمستندات المجالت، ومقاالت الفوتوغرافية، الصور
الممسوحة صورك جعل إلى ذاآرة بطاقة إلى الضوئي المسح ویؤدي .بك الخاص HP All-in-One جهاز على الموجود
.للنقل قابلية أآثر ضوئيًا

:یلي بما للقيام HP All-in-One لجهاز الضوئي المسح ميزات استخدام یمكنك

.تقریر في ووضعه بك الخاص النصوص معالج في ضوئيًا مقال من نص مسح●
.بك الخاصة النشر برامج في واستخدامه ضوئًيا شعار مسح طریق عن وبروشورات أعمال بطاقات طباعة●
رسائل في وتضمينها ضوئيًا لدیك المفضلة المطبوعة الصور مسح بواسطة وأقاربك أصدقائك إلى صور إرسال●

.إلكتروني برید
.إلكتروني قصاصات دفتر في القيمة للصور أرشيف عمل أو مكتبك أو لمنزلك الفوتوغرافية للصور مخزون إنشاء●

التعرف( Optical Character Recognition بـ أیًضا ُیعرف( للنص الضوئي المسح یسمحمالحظة 
إلى األخرى المطبوعة والمواد والكتب المجالت مقاالت محتویات بإحضار  (OCR)  أو )األحرف على الضوئي
.آامل بشكل تحریره یمكن نص شكل في )األخرى البرامج من والعدید( لدیك المفضل النصوص معالجة برنامج
.النتائج أفضل على الحصول أردت إذا هامًا أمرًا  (OCR)  األحرف على الضوئي التعرف أداء آيفية معرفة یعد
.OCR برنامج فيها تستخدم مرة أول في تماًما مضبوطة ضوئًيا الممسوحة النصية المستندات تكون أن تتوقع ال

المستندات مسح حول المعلومات من لمزید .إلتقانه وتدریب وقت إلى یحتاج فن هو OCR برنامج فاستخدام
 لبرنامج المصاحبة الوثائق انظر والرسومات، النصوص من آل على تحتوي التي المستندات خاصة ضوئًيا،
OCR بك الخاص.

.وتشغيلهما بك الخاص الكمبيوتر وجهاز HP All-in-One جهاز من آل توصيل یجب الضوئي، المسح ميزات الستخدام
أن من للتحقق .الضوئي المسح قبل بك الخاص الكمبيوتر جهاز على وتشغيله HP All-in-One برنامج تثبيت أیًضا یجب

رمز عن ابحث ،Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز على یعمل HP All-in-One برنامج
HP All-in-One أجهزة في .الوقت بجوار الشاشة، من اليمنى السفلية الزاویة في النظام حاویة في Macintosh،

.مستمرة بصفة HP All-in-One برنامج یعمل

في الموجود Hewlett-Packard  Digital Imaging Monitor  رمز إغالق یؤدي أن یمكنمالحظة 
وینتج به الخاصة الضوئي المسح وظائف لبعض HP All-in-One جهاز فقد إلى Windows نظام حاویة
الوظائف استعادة یمكنك ذلك، حدوث حالة في ).اتصال دون( No Connection الخطأ رسالة ذلك عن

.HP Image Zone برنامج تشغيل بدء طریق عن أو الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة طریق عن بالكامل

ضوئيًا، الممسوحة المستندات ضبط وآيفية الكمبيوتر، جهاز من ضوئي مسح إجراء آيفية حول المعلومات من لمزید
)HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر وتوضيحها، وقصها، وتدویرها، حجمها، وتغيير
.للبرنامج المصاحبة الفوریة

.المعاینة صورة وضبط مختلفة، وجهات ومن إلى ضوئيًا ممسوح مستند إرسال حول معلومات علي الفصل هذا یحتوي

 تطبيق إلى ضوئيًا المسح
.التحكم لوحة من مباشرة الزجاجي السطح على الموضوعة األصلية المستندات مسح یمكنك

.الزجاجي السطح من اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.١
).إلى مسح( Scan To على اضغط ،"ضوئي مسح" الناحية في.٢

التطبيقات، ذلك في بما الوجهات، بسرد )إلى مسح( Scan To القائمة تقوم ).إلى مسح( Scan To القائمة تظهر
استخدمت مرة آخر في بتحدیدها قمت التي الوجهة هي االفتراضية الوجهة .ضوئيًا بمسحه تقوم شيء بأي الخاصة

.القائمة هذه فيها
القائمة على تظهر التي األخرى والوجهات التطبيقات تحدید یمكنك ).إلى مسح( Scan To القائمة تكوین یمكن

Scan To )برنامج باستخدام )إلى مسح HP Image Zone بك الخاص الكمبيوتر جهاز على الموجود.
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شاشة على تریدها التي الوجهة تظهر حتي  على بالضغط قم ضوئيًا، الممسوحة النسخة یستلم تطبيق لتحدید.٣
).المسح بدء( Start Scan على اضغط ثم التحكم، لوحة عرض
یمكنك حيث الكمبيوتر، جهاز على )HP مسح( HP Scan نافذة في ضوئيًا الممسوح للمستند معاینة صورة تظهر

.تحریرها
 HP Image  تعليمات( HP Image Zone Help انظر المعاینة، صورة تحریر حول المعلومات من لمزید

Zone( للبرنامج المصاحبة الفوریة.
Accept على انقر االنتهاء، بعد ).HP مسح( HP Scan نافذة في المعاینة صورة على تعدیالت أي بعمل قم.٤

).قبول(
HP Image Zone انظر ،)HP مسح( HP Scan النافذة في ضوئي مسح تحریر حول المعلومات من لمزید

Help )تعليمات  HP Image  Zone( الفوریة.
اخترت إذا المثال، سبيل على .المحدد التطبيق إلى ضوئًيا الممسوح المستند HP All-in-One جهاز ُیرسل

HP Image Zone, الصورة ویعرض تلقائًيا فتحه فسيتم.

یمكنك .ضوئيًا الممسوحة الصورة لتحریر استخدامها یمكنك التي األدوات من العدید على HP Image Zone یحتوي
الصورة اقتصاص أیضًا یمكنك .التشبع أو اللون درجة أو الحدة أو السطوع ضبط طریق عن للصورة الكلية الجودة تحسين

في فتحها یمكنك بالضبط، تریده الذي بالشكل ضوئيًا الممسوحة الصور تبدو عندما .حجمها تغيير أو تدویرها أو تسویتها أو
استخدام حول المعلومات من لمزید .طباعتها أو ملف، في حفظها أو إلكتروني، برید خالل من إرسالها أو آخر، تطبيق

HP Image Zone، الجزء انظر HP Gallery في الموجود HP Image Zone Help )تعليمات
 HP Image  Zone( الفوریة.

 ذاآرة بطاقة إلى ضوئًيا ممسوح مستند إرسال
بطاقة فتحات إحدى في حاليًا الموجودة الذاآرة بطاقة إلى JPEG آصورة ضوئيًا الممسوحة الصورة إرسال یمكنك
حدود بدون مطبوعة صورة إلنشاء الذاآرة بطاقة ميزات استخدام هذا لك یتيح .HP All-in-One جهاز في الذاآرة

األجهزة من الممسوحة الصورة إلى الوصول على أیضًا ذلك یساعدك .ضوئيًا الممسوحة الصورة من ألبومات وصفحات
.الذاآرة بطاقة تدعم التي األخرى

.الزجاجي السطح من اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.١
).إلى مسح( Scan To على اضغط ضوئي، مسح الناحية في.٢

الوجهة هي االفتراضية الوجهة .المتعددة الوجهات أو الخيارات وتعرض ،)إلى مسح( Scan To القائمة تظهر
.القائمة هذه فيها استخدمت مرة آخر في بتحدیدها قمت التي

لوحة عرض شاشة على )الذاآرة بطاقة( Memory Card تظهر حتى )إلى مسح( Scan To على اضغط.٣
.التحكم

).المسح بدء( Start Scan على اضغط.٤

.JPEG تنسيق في الموجودة الذاآرة بطاقة في الملف وبحفظ ضوئًيا الصورة بمسح HP All-in-One جهاز یقوم

     المسح إیقاف
 برنامج في أو التحكم، لوحة على الموجود )األمر إلغاء( Cancel على اضغط الضوئي، المسح إلیقاف←

HP Image Zone، فوق انقر Cancel )إلغاء.(
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 الكمبيوتر جهاز من الطباعة٩
تقوم آنت إذا ما حسب قليًال اإلرشادات تختلف .بالطباعة یسمح آمبيوتر برنامج أي مع HP All-in-One استخدام یمكن

إتباع من تأآد .Macintosh التشغيل نظام أو Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز من بالطباعة
.الفصل هذا في الموجودة بك الخاص التشغيل نظام إرشادات

طباعة مثل خاصة طباعة مهام طباعة فيمكنك الفصل، هذا في بالوصف تناولها تم التي الطباعة إمكانيات إلى باإلضافة
تدعم رقمية آاميرا من أو ذاآرة بطاقة من مباشرة الصور بطباعة قم اإلخباریة؛ والنشرات إطار بدون نسخ

PictBridgeفي المشاریع طباعة في ضوئيًا الممسوحة الصور واستخدم ؛ HP Image Zone.

 آاميرا أو ذاآرة بطاقة استخدام انظر رقمية، آاميرا من أو ذاآرة بطاقة من الطباعة حول المعلومات من لمزید●
PictBridge.

 انظر ؛HP Image Zone في موجودة صور طباعة أو الخاصة الطباعة مهام إنجاز حول المعلومات من لمزید●
HP Image Zone Help )تعليمات  HP Image  Zone( الفوریة.

  آمبيوتر برنامج من الطباعة
یتعين ال  .HP ColorSmart  بتقنية أو منه بالطباعة تقوم الذي بالبرنامج الطباعة إعدادات معظم مع التعامل تلقائيًا یتم

أو الشفاف الورق أو الورق من معينة أنواع على الطباعة أو الطباعة جودة تغيير عند إال یدویًا اإلعدادات تغيير عليك
.خاصة خصائص استخدام

).Windows مستخدمو( مستندك إلنشاء باستخدامه قمت آمبيوتر برنامج من للطباعة
.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
).طباعة( Print انقر الكمبيوتر، برنامج في )ملف( File قائمة من.٢
.آطابعة HP All-in-One اختر.٣
).خصائص( Properties حوار مربع یفتح الذي الزر انقر اإلعدادات، تغيير أردت إذا.٤

أو )خيارات( Options أو )خصائص( Properties الزر هذا یسمى قد تستخدمه الذي الكمبيوتر برنامج حسب
Printer Setup )الطابعة إعداد( أو Printer )الطابعة.( أو Preferences )تفضيالت.(

/الورق( Paper/Quality تبویب عالمات في المتوفرة الخصائص باستخدام الطباعة لمهمة المناسبة الخيارات حدد.٥
).اللون( Colorو )األساسيات( Basicsو )المؤثرات( Effectsو )التشطيب( Finishingو )الجودة

من واحدة اختيار طریق عن بك الخاصة الطباعة لمهمة المالئمة الخيارات تحدید بسهولة یمكنكتلميح 
انقر ).الطباعة اختصارات( Printing Shortcuts التبویب عالمة في مسبقًا المعرفة الطباعة مهام
ضبط یتم ).تفعل؟ أن ترید ماذا(  ?What do you want to do  القائمة من الطباعة مهمة فوق

Printing Shortcuts تبویب عالمة في وتلخيصها هذه الطباعة لمهمة االفتراضية اإلعدادات
على تغييرات إجراء یمكنك أو هنا من اإلعدادات ضبط فبإمكانك األمر، لزم إذا ).الطباعة اختصارات(

).خصائص( Properties الحوار مربع في األخرى التبویب عالمات

).خصائص( Properties حوار مربع إلغالق )موافق( OK انقر.٦
.الطباعة لبدء )موافق( OK أو )طباعة( Print انقر.٧

).Macintosh مستخدمو( مستندك إلنشاء باستخدامه قمت آمبيوتر برنامج من للطباعة
.الورق حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
)الطباعة مرآز( Print Center أو ، (OS 9)  )المنتقي( Chooser في HP All-in-One حدد.٢

)OS  10. 2 السابق أو(، أو Printer Setup Utility )المساعد الطابعة إعداد برنامج( )OS  10. 3 أو
.الطباعة بدء قبل )األحدث

).الصفحة إعداد( Page Setup باختيار قم الكمبيوتر، برنامج في )ملف( File قائمة من.٣
ومقياس الطباعة واتجاه الورق حجم تحدید لك یتيح والذي ،)الصفحة إعداد( Page Setup حوار مربع یظهر
.الحجم
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:الصفحة خصائص حدد.٤
.الورق حجم اختر–
.االتجاه اختر–
.الحجم لتغيير المئویة النسبة أدخل–

خيارات أیضًا )الصفحة إعداد( Page Setup الحوار مربع یشمل ،OS 9 لنظام بالنسبةمالحظة 
.الوجهين على للطباعة الصفحة هوامش وضبط الصورة من )معكوسة أو( مقلوبة نسخة لطباعة

).موافق( OK انقر.٥
).طباعة( Print باختيار قم الكمبيوتر، برنامج في )ملف( File قائمة من.٦

آنت إذا ).عام( General لوحة فتح یتم فإنه OS 9 نظام تستخدم آنت إذا ).طباعة( Print حوار مربع یظهر
).والصفحات النسخ( Copies & Pages لوحة فتح یتم فإنه  OS X  نظام تستخدم

.مشروعك یناسب بما المنبثقة القائمة في خيار لكل الطباعة إعدادات بتغيير قم.٧
.الطباعة لبدء )طباعة( Print انقر.٨

   الطباعة إعدادات تغيير
.تقریبًا طباعة مهمة أي لمعالجة HP All-in-One لجهاز الطباعة إعدادات تخصيص یمكنك

Windows مستخدمو
إذا ما أو فقط، الحالية الطباعة لمهمة اإلعدادات تغيير ترید آنت إذا ما تقرر أن ینبغي الطباعة، إعدادات بتغيير قيامك قبل
الطباعة إعدادات عرض طریقة تستند .المستقبلية الطباعة مهام لكافة االفتراضية اإلعدادات هي اإلعدادات جعل ترید آنت
.فقط الحالية الطباعة مهمة على أو المستقبلية الطباعة مهام آافة على التغيير تطبيق ترید آنت إذا ما على

المستقبلية المهام لكافة الطباعة إعدادات لتغيير
ثم ،)الطباعة إعدادات( Print Settings إلى وأشر ،)إعدادات( Settings فوق انقر ،HP Director في.١

).الطابعة إعدادات( Printer Settings فوق انقر
).موافق( OK فوق وانقر الطباعة، إعدادات على تغييرات بإجراء قم.٢

الحالية للمهمة الطباعة إعدادات لتغيير
).طباعة( Print انقر الكمبيوتر، برنامج في )ملف( File قائمة من.١
.المحددة الطابعة هي HP All-in-One أن من تأآد.٢
).خصائص( Properties حوار مربع یفتح الذي الزر انقر.٣

)خيارات( Options أو )خصائص( Properties الزر هذا یسمى قد تستخدمه، الذي الكمبيوتر برنامج حسب
).تفضيالت( Preferences أو ).الطابعة( Printer أو )الطابعة إعداد( Printer Setup أو

).موافق( OK فوق وانقر الطباعة، إعدادات على تغييرات بإجراء قم.٤
.المهمة لطباعة )طباعة( Print الحوار مربع في )موافق( OK أو )طباعة( Print فوق انقر.٥

Macintosh مستخدمو
یستند .الطباعة لمهمة اإلعدادات لتغيير )طباعة( Print و )الصفحة إعداد( Page Setup الحوار مربعي استخدم
.تغييره ترید إعداد أي على باستخدامه تقوم حوار مربع ألي اختيارك

الحجم لتغيير المئویة النسبة أو االتجاه، أو الورق، حجم لتغيير
)الطباعة مرآز( Print Center أو ، (OS 9)  )المنتقي( Chooser في HP All-in-One حدد.١

)OS  10. 2 السابق أو(، أو Printer Setup Utility )المساعد الطابعة إعداد برنامج( )OS  10. 3 أو
.الطباعة بدء قبل )األحدث

).الصفحة إعداد( Page Setup باختيار قم الكمبيوتر، برنامج في )ملف( File قائمة من.٢
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).موافق( OK فوق وانقر الحجم، لتغيير المئویة والنسبة واالتجاه، الورق، حجم إلعدادات تغييرات بإجراء قم.٣

األخرى الطباعة إعدادات آافة لتغيير
)الطباعة مرآز( Print Center أو ، (OS 9)  )المنتقي( Chooser في HP All-in-One حدد.١

)OS  10. 2 السابق أو(، أو Printer Setup Utility )المساعد الطابعة إعداد برنامج( )OS  10. 3 أو
.الطباعة بدء قبل )األحدث

).طباعة( Print باختيار قم الكمبيوتر، برنامج في )ملف( File قائمة من.٢
.المهمة لطباعة )طباعة( Print فوق وانقر الطباعة، إلعدادات تغييرات بإجراء قم.٣

     طباعة مهمة إیقاف
من بإیقافها نوصي فإننا الكمبيوتر، جهاز من أو HP All-in-One من إما طباعة مهمة إیقاف بإمكانك إنه من الرغم على

HP All-in-One النتائج أفضل على للحصول.

HP All-in-One من طباعة مهمة إلیقاف
إلغاء تم( Print Cancelled الرسالة عن ابحث .التحكم لوحة على )األمر إلغاء( Cancel على اضغط←

.أخرى مرة )األمر إلغاء( Cancel على اضغط الرسالة، تظهر لم إذا .التحكم لوحة شاشة على الموجودة )الطباعة

٦١
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جهاز
 

الكمبيوتر
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HP Instant Share استخدام١٠
HP Image برنامج باستخدام .واألصدقاء العائلة مع الصور مشارآة عملية بتسهيل HP Instant Share یقوم

Zone ثم بك، الخاصة للصور وجهة حدد للمشارآة، أآثر أو واحدة صورة تحدید یمكنك ، الكمبيوتر جهاز على المثبت
تختلف .المباشرة الصور تشطيب خدمة إلى أو مباشر صور ألبوم إلى الصور تحميل آذلك یمكنك .الصور بإرسال قم

.المنطقة/الدولة حسب الخدمات توافر إمكانية

واألصدقاء العائلة تحصل ،)HP Instant Share لـ اإللكتروني البرید( HP Instant Share E-mail بواسطة
التي الكبير الحجم ذات الصور أو الكبيرة الحجم ذات التحميل عمليات إلى الحاجة دون – مشاهدتها یمكن صور على دومًا
آمنة ویب بصفحة ارتباط مع بك الخاصة الصور من مصغرة صور تتضمن إلكتروني برید رسالة إرسال یتم .فتحها یتعذر
.بسهولة وحفظها ومشارآتها الصور عرض واألصدقاء للعائلة یمكن حيث

 عامة فكرة
باستخدام واألقارب األصدقاء مع الصور مشارآة فيمكنك ،USB بـ متصل بك الخاص HP All-in-One جهاز آان إذا

هو USB بـ المتصل الجهاز یعتبر .الكمبيوتر جهاز على المثبت HP Image Zone وبرنامج بك الخاص الجهاز
HP All-in-One بكبل مزود آمبيوتر بجهاز توصيله یتم الذي USB. جهاز یعتمد HP All-in-One جهاز على

.إنترنت إلى للوصول الكمبيوتر

تكون أن یمكن .اختيارك من وجهة إلى HP All-in-One جهاز من صور إلرسال HP Instant Share استخدم
الخدمات توافر إمكانية تختلف .مثًال المباشرة الصور تشطيب خدمة أو مباشر صور ألبوم أو إلكتروني برید عنوان الوجهة
.المناطق/البالد المنطقة،/البلد حسب

متصلة صور طابعة أو HP All-in-One جهاز لدیه قریب أو صدیق إلى صور إرسال أیضًا یمكنكمالحظة 
إعداد ینبغي  .HP Passport  مرور وآلمة مستخدم معرف لدیك یكون أن ینبغي جهاز، إلى لإلرسال .بالشبكة
المستلم قام الذي االسم على الحصول إلى أیضًا ستحتاج .عليه HP Instant Share وتسجيل المستلم الجهاز
 جهاز باستخدام الصور إرسال في 6 الخطوة في اإلرشادات من المزید توفير یتم .المستلم لجهاز بتعينه

HP All-in-One.

 هنا ابدأ
:HP All-in-One جهاز مع HP Instant Share الستخدام یلي ما لدیك یتوفر أن ینبغي

.USB آبل بواسطة آمبيوتر بجهاز متصل HP All-in-One جهاز●
.HP All-in-One جهاز به المتصل آمبيوتر جهاز خالل من إنترنت إلى الوصول●
الكمبيوتر برنامج أن Macintosh مستخدمو سيجد .الكمبيوتر جهاز على مثبت HP Image Zone برنامج●

.أیضًا مثبت HP Instant Share بعميل الخاص

مشارآة في للبدء مستعد فإنك ،HP Image Zone برنامج وتثبيت HP All-in-One جهاز بإعداد تقوم أن بمجرد
دليل" انظر ،HP All-in-One جهاز إعداد حول المعلومات من لمزید .HP Instant Share باستخدام الصور
.للجهاز المصاحب "اإلعداد
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  HP All-in-One جهاز باستخدام الصور إرسال
األصدقاء مع منهما أیًا مشارآة یمكن .ضوئيًا ممسوحة مستندات أو فوتوغرافية صور عن عبارة الصور تكون أن یمكن

جهاز إلي الفوتوغرافية الصور بنقل ببساطة قم .HP Instant Share و HP All-in-One جهاز باستخدام واألقارب
وقم مشارآتها، ليتم أآثر أو واحدة صورة وحدد ضوئيًا، صورة بمسح قم أو الذاآرة بطاقة من بك الخاص الكمبيوتر
.اختيارك من لوجهة الصور بإرسال

     ذاآرة بطاقة من صور إرسال
الصور نقل یتم أن بمجرد .HP صور نقل برنامج باستخدام بك الخاص الكمبيوتر جهاز إلى الفوتوغرافية الصور نقل یتم

HP Instant باستخدام بك الخاصة الفوتوغرافية الصور لمشارآة HP Image Zone برنامج استخدم الفوتوغرافية،
Share.

.الكمبيوتر جهاز إلى الصور نقل انظر الذاآرة، بطاقة من الفوتوغرافية الصور نقل حول المعلومات من لمزید●
انظر بك، الخاصة الفوتوغرافية الصور لمشارآة HP Image Zone برنامج استخدام حول العلومات من لمزید●

.الكمبيوتر جهاز باستخدام الصور إرسال

       ضوئيًا ممسوحة صورة إرسال
.التحكم لوحة في الموجود )إلى مسح( Scan To الزر على الضغط بواسطة ضوئيًا ممسوحة صورة مشارآة یمكنك

مسحه المراد الجانب وضع مراعاة مع الزجاجي السطح على الصورة ضع ،)إلى مسح( Scan To الزر الستخدام
.الضوئي المسح عملية ابدأ ثم إليها، الصورة إرسال في ترغب التي الجهة حدد و ألسفل،

.المسح خصائص استخدام انظر ضوئيًا، صورة مسح حول المعلومات من لمزیدمالحظة 

HP All-in-One جهاز من ضوئيًا ممسوحة صورة إلرسال
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على ألسفل وجهه جعل مع األصلي المستند بتحميل قم.١
.HP All-in-One جهاز تحكم لوحة على الموجود )إلى مسح( Scan To الزر على اضغط.٢

.التحكم لوحة شاشة على )إلى مسح( Scan To القائمة تظهر
.HP Instant Share لتمييز  و  السهمين استخدم.٣
.الوجهة لتحدید )المسح بدء( Start Scan أو )موافق( OK الزر على اضغط.٤

.الكمبيوتر جهاز إلى وتحميلها ضوئيًا الصورة مسح یتم
تظهر .بك الخاص الكمبيوتر جهاز على HP Image Zone برنامج فتح یتم ،Windows لمستخدمي بالنسبة
Selection في ضوئيًا الممسوحة الصورة من مصغرة صورة تظهر .HP Instant Share التبویب عالمة
Tray )التحدید حاویة.(
جهاز على HP Instant Share بعميل الخاص الكمبيوتر برنامج فتح یتم ،Macintosh لمستخدمي بالنسبة

.HP Instant Share نافذة في ضوئيًا الممسوحة الصورة من مصغرة صورة تظهر .بك الخاص الكمبيوتر
في بما(   X v10.2  اإلصدار من أقدم Macintosh التشغيل نظام من إصدار تستخدم آنت إذامالحظة 

على HP Gallery إلى بك الخاصة الصور تحميل یتم )التشغيل نظام من  v9.1.5 9  اإلصدار ذلك
الممسوحة الصورة بإرسال قم ).إلكتروني برید( E-mail فوق انقر .Macintosh عليه المثبت الجهاز
.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتباع بواسطة إلكتروني لبرید آمرفق ضوئيًا

:بك الخاص التشغيل لنظام المناسبة الخطوات اتبع.٥

:Windows إلى یستند آمبيوتر جهاز تستخدم آنت إذا
،HP Instant Share التبویب عالمة في الموجودة )عمل( Work أو )تحكم( Control الناحية من.أ

.ضوئيًا الممسوحة الصورة إلرسال استخدامه في ترغب الذي الخدمة رمز أو االرتباط فوق انقر
من االختيار یمكنك ،)الخدمات آافة انظر( See All Services فوق بالنقر قمت إذامالحظة 

 :المثال سبيل على بك، الخاصة المناطق/البالد المنطقة،/البلد في المتاحة الخدمات آافة
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HP Instant Share E-mail )لـ إلكتروني برید HP Instant Share( و Create
Online Albums )الشاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع ).مباشرة ألبومات إنشاء.

".عمل" الناحية في )بإنترنت االتصال( Go Online الشاشة تظهر
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )التالي( Next فوق انقر.ب

:Macintosh تستخدم آنت إذا
.HP Instant Share نافذة في مشارآتها ترید التي ضوئيًا الممسوحة الصورة عرض من تأآد.أ

.اإلطار إلى صور إلضافة + الزر أو صور، إلزالة - الزر استخدم
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )متابعة( Continue فوق انقر.ب
الممسوحة الصورة إلرسال استخدامها ترید التي الخدمة حدد ،HP Instant Share خدمات قائمة من.ج

.ضوئيًا
.الشاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع.د

:یمكنك ،)HP Instant Share لـ إلكتروني برید( HP Instant Share E-mail الخدمة من.٦
خالل من عرضها یمكن والتي بك الخاصة الصور من مصغرة صور تتضمن إلكتروني برید رسالة إرسال–

.حفظها أو طباعتها أو ویب
المسجل ،)العناوین دفتر( Address Book فوق انقر .وصيانته اإللكتروني البرید عناوین دفتر فتح–

.HP Passport حساب بإنشاء وقم ،HP Instant Share بواسطة
.الصلة ذو االرتباط فوق انقر .عناوین عدة إلى اإللكتروني البرید رسالة إرسال–
المعين االسم أدخل .بالشبكة متصل األقارب أحد أو بصدیق خاص جهاز إلى الصور من مجموعة إرسال–

بـ متبوعًا )اإللكتروني البرید عنوان( E-mail address النص مربع في المستلم قبل من للجهاز
 @send.hp.com . إلى الدخول بتسجيل مطالبتك سيتم HP Instant Share بواسطة userid

.HP Passport )مرور آلمة( password و )المستخدم معرف(
I need an  فوق انقر ،HP Instant Share بإعداد مسبقًا تقم لم إذامالحظة 

HP Passport account  )حساب إلى احتاج HP Passport( الشاشة في الموجود 
Sign in with HP Passport )بواسطة الدخول تسجيل HP Passport.( على احصل

.HP Passport مرور وآلمة مستخدم معرف

      الكمبيوتر جهاز باستخدام الصور إرسال
استخدام یمكنك ،HP Instant Share خالل من الصور إرسال في HP All-in-One جهاز استخدام إلى باإلضافة
HP Image Zone برنامج لك یسمح .الصور إلرسال الكمبيوتر جهاز على المثبت HP Image Zone برنامج
HP Instant المثال، سبيل على( خدمة لتحدید ;ishare إلى وبالوصول وتحریرها، أآثر أو واحدة صورة بتحدید

Share E-mail )لـ إلكتروني برید HP Instant Share(( من الصور مشارآة یمكنك .بك الخاصة الصور وإرسال
:األقل على یلي، ما خالل

)إلكتروني برید عنوان إلى إرسال( HP Instant Share لـ اإللكتروني البرید●
)جهاز إلى إرسال( HP Instant Share لـ اإللكتروني البرید●
المباشرة األلبومات●
)المناطق/البالد المنطقة،/البلد حسب اإلتاحة إمكانية تختلف( المباشرة الصور تشطيب●

     HP Image Zone  (Windows) برنامج باستخدام صور إرسال
HP Image بفتح ببساطة قم .واألقارب األصدقاء مع الصور لمشارآة HP Image Zone برنامج استخدم یمكنك

Zone، الخدمة باستخدام الصور بتوجيه قم ثم مشارآتها، في ترغب التي الصور وتحدید HP Instant Share
E-mail )لـ إلكتروني برید HP Instant Share.(

.المكتب سطح على الموجود HP Image Zone الرمز فوق مزدوجًا نقرًا انقر.١
في )صوري( My Images التبویب عالمة تظهر .الكمبيوتر جهاز على HP Image Zone نافذة فتح یتم

.النافذة
.تخزینها تم حيث )المجلدات( المجلد من أآثر أو واحدة صورة حدد.٢
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.الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر المعلومات، من لمزید
التي النتائج إلى والوصول الصور لتحریر HP Image Zone صور تحریر أدوات استخداممالحظة 

)HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر المعلومات، من لمزید .تریدها
.الفوریة

.HP Instant Share التبویب عالمة فوق انقر.٣
.HP Image Zone النافذة في HP Instant Share التبویب عالمة تظهر

انقر ،HP Instant Share التبویب عالمة في الموجودة )عمل( Work أو )تحكم( Control الناحية من.٤
.ضوئيًا الممسوحة الصورة إلرسال استخدامه في ترغب الذي الخدمة رمز أو االرتباط فوق

آافة من االختيار یمكنك ،)الخدمات آافة انظر( See All Services فوق بالنقر قمت إذامالحظة 
HP Instant :المثال سبيل على بك، الخاصة المناطق/البالد المنطقة،/البلد في المتاحة الخدمات

Share E-mail )لـ إلكتروني برید HP Instant Share( و Create Online Albums
.الشاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع ).مباشرة ألبومات إنشاء(

التبویب عالمة في الموجودة )عمل( Work الناحية في )بإنترنت االتصال( Go Online الشاشة تظهر
HP Instant Share.

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )التالي( Next فوق انقر.٥
:یمكنك ،)HP Instant Share لـ إلكتروني برید( HP Instant Share E-mail الخدمة من.٦

خالل من عرضها یمكن والتي بك الخاصة الصور من مصغرة صور تتضمن إلكتروني برید رسالة إرسال–
.حفظها أو طباعتها أو ویب

المسجل ،)العناوین دفتر( Address Book فوق انقر .وصيانته اإللكتروني البرید عناوین دفتر فتح–
.HP Passport حساب بإنشاء وقم ،HP Instant Share بواسطة

.الصلة ذو االرتباط فوق انقر .عناوین عدة إلى اإللكتروني البرید رسالة إرسال–
المعين االسم أدخل .بالشبكة متصل األقارب أحد أو بصدیق خاص جهاز إلى الصور من مجموعة إرسال–

بـ متبوعًا )اإللكتروني البرید عنوان( E-mail address النص مربع في المستلم قبل من للجهاز
 @send.hp.com . إلى الدخول بتسجيل مطالبتك سيتم HP Instant Share بواسطة userid

.HP Passport )مرور آلمة( password و )المستخدم معرف(
I need an  فوق انقر ،HP Instant Share بإعداد مسبقًا تقم لم إذامالحظة 

HP Passport account  )حساب إلى احتاج HP Passport( الشاشة في الموجود 
Sign in with HP Passport )بواسطة الدخول تسجيل HP Passport.( على احصل

.HP Passport مرور وآلمة مستخدم معرف

نظام من  X v10.2  اإلصدار(  HP Instant Share بعميل الخاص الكمبيوتر برنامج باستخدام الصور بإرسال قم
    )واألحدث Macintosh التشغيل

.Macintosh التشغيل نظام من  v10.2.2  و  X v10.2.1  اإلصدارین دعم یتم المالحظة 

قم .واألقارب األصدقاء مع الصور لمشارآة HP Instant Share بعميل الخاص الكمبيوتر برنامج استخدم یمكنك
باستخدام الصور بتوجيه قم ثم مشارآتها، في ترغب التي الصور وتحدید ،HP Instant Share نافذة بفتح ببساطة
).HP Instant Share لـ إلكتروني برید( HP Instant Share E-mail الخدمة

 انظر ،HP Instant Share بعميل الخاص الكمبيوتر برنامج استخدام حول المعلومات من لمزیدمالحظة 
HP Image Zone Help )تعليمات  HP Image  Zone( الفوریة.

HP Instant Share عميل تطبيق الستخدام
".المنصة" من HP Image Zone رمز حدد.١

.المكتب سطح على HP Image Zone فتح یتم
.النافذة أعلى في الموجود )خدمات( Services الزر فوق انقر ،HP Image Zone في.٢

.HP Image Zone من السفلي الجزء في التطبيقات من قائمة تظهر
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.التطبيقات قائمة من HP Instant Share اختر.٣
.الكمبيوتر جهاز على HP Instant Share بعميل الخاص الكمبيوتر برنامج فتح یتم

.منها صورة إلزالة - الزر أو النافذة، إلى صورة إلضافة + الزر استخدم.٤
،HP Instant Share بعميل الخاص الكمبيوتر برنامج استخدام حول المعلومات من لمزیدمالحظة 

.الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر

.HP Instant Share النافذة في مشارآتها ترید التي الصور عرض من تأآد.٥
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )متابعة( Continue فوق انقر.٦
.ضوئيًا الممسوحة الصورة إلرسال استخدامها ترید التي الخدمة حدد ،HP Instant Share خدمات قائمة من.٧
.الشاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع.٨
:یمكنك ،)HP Instant Share لـ إلكتروني برید( HP Instant Share E-mail الخدمة من.٩

خالل من عرضها یمكن والتي بك الخاصة الصور من مصغرة صور تتضمن إلكتروني برید رسالة إرسال–
.حفظها أو طباعتها أو ویب

المسجل ،)العناوین دفتر( Address Book فوق انقر .وصيانته اإللكتروني البرید عناوین دفتر فتح–
.HP Passport حساب بإنشاء وقم ،HP Instant Share بواسطة

.الصلة ذو االرتباط فوق انقر .عناوین عدة إلى اإللكتروني البرید رسالة إرسال–
المعين االسم أدخل .بالشبكة متصل األقارب أحد أو بصدیق خاص جهاز إلى الصور من مجموعة إرسال–

بـ متبوعًا )اإللكتروني البرید عنوان( E-mail address النص مربع في المستلم قبل من للجهاز
 @send.hp.com . إلى الدخول بتسجيل مطالبتك سيتم HP Instant Share بواسطة userid

.HP Passport )مرور آلمة( password و )المستخدم معرف(
I need an فوق انقر ،HP Instant Share بإعداد مسبقًا تقم لم إذامالحظة 

 HP Passport account )حساب إلى احتاج HP Passport( الشاشة في الموجود Sign
in with HP Passport )بواسطة الدخول تسجيل HP Passport.( معرف على احصل

.HP Passport مرور وآلمة مستخدم

Macintosh التشغيل نظام من  v10.2  لإلصدار السابقة اإلصدارات( HP Image Zone باستخدام الصور مشارآة
X(  

.Macintosh OS X التشغيل نظام من v 10. 0. 4 و v 10. 0 اإلصدارین دعم یتم المالحظة 

وفتح HP Image Zone ببدء ببساطة قم .إلكتروني برید حساب لدیه شخص أي مع الصور مشارآة یمكنك
HP Gallery. جهاز على المثبتة اإللكتروني البرید تطبيقات أحد باستخدام جدیدة إلكتروني برید رسالة بإنشاء قم ثم

.الكمبيوتر

HP Image Zone Help في الموجود HP Gallery القسم انظر المعلومات، من لمزیدمالحظة 
.الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات(

HP Image Zone في الموجود اإللكتروني البرید خيار الستخدام
".المنصة" من HP Image Zone رمز حدد.١

.المكتب سطح على HP Image Zone فتح یتم
.النافذة أعلى في الموجود )خدمات( Services الزر فوق انقر ،HP Image Zone في.٢

.HP Image Zone من السفلي الجزء في التطبيقات من قائمة تظهر
.التطبيقات قائمة من HP Gallery اختر.٣

.الكمبيوتر جهاز على HP Gallery فتح یتم
.مشارآتها ليتم أآثر أو واحدة صورة حدد.٤

.الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر المعلومات، من لمزید
).إلكتروني برید( E-mail فوق انقر.٥
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.Macintosh عليه المثبت الكمبيوتر جهاز على الموجود اإللكتروني البرید برنامج فتح یتم
.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتباع بواسطة إلكتروني لبرید آمرفق الصور بإرسال قم

 )Macintosh التشغيل نظام من 9 اإلصدار( HP Director باستخدام الصور مشارآة
Macintosh التشغيل نظام من واألحدث 6 .2 .9  واإلصدار واألحدث 5 .1 .9  اإلصدار دعم یتممالحظة 

OS  9.

وفتح HP Director تشغيل ببدء ببساطة قم .إلكتروني برید حساب لدیه شخص أي مع الصور مشارآة یمكنك
HP Gallery. جهاز على المثبتة اإللكتروني البرید تطبيقات أحد باستخدام جدیدة إلكتروني برید رسالة بإنشاء قم ثم

.الكمبيوتر

HP Image Zone Help في الموجود HP Gallery القسم انظر المعلومات، من لمزیدمالحظة 
.الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات(

HP Director في الموجود اإللكتروني البرید خيار الستخدام
.المكتب سطح على الموجود HP Director االختصار فوق مزدوجًا نقرًا انقر.١

.المكتب سطح على HP Director قائمة فتح یتم
.HP Gallery فوق مزدوجًا نقرًا انقر.٢

.المكتب سطح على HP Gallery فتح یتم
.مشارآتها ليتم أآثر أو واحدة صورة حدد.٣

.الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر المعلومات، من لمزید
).إلكتروني برید( E-mail فوق انقر.٤

.Macintosh عليه المثبت الكمبيوتر جهاز على الموجود اإللكتروني البرید برنامج فتح یتم
.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتباع بواسطة إلكتروني لبرید آمرفق الصور بإرسال قم
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المستلزمات طلب١١
.اإلنترنت شبكة على HP موقع على من بها الموصى الطباعة وخراطيش HP ورق أنواع طلب یمكنك

   األخرى المواد أو الشفاف الورق أو الورق طلب
 ورق( HP Premium Plus Photo Paper أو ,)فاخر HP ورق( HP Premium Paper مثل وسائط لطلب
HP للصور جدا فاخر(, أو HP Premium Inkjet Transparency Film )ورق HP لطباعة فاخر شفاف inkjet(
المطالبة، عند .www.hp.com إلى انتفل ،)بالكي األقمشة على لطباعة HP ورق( HP Iron-On Transfers أو ،

الخاصة االرتباطات أحد فوق انقر ثم بك، الخاص المنتج لتحدید اإلرشادات واتبع بها، تقيم التي المنطقة/الدولة اختر
.الصفحة على الموجودة بالتسوق

   الطباعة خراطيش طلب
في المسرودة الطلب إعادة أرقام تطابق عدم حالة في .المنطقة/الدولة حسب الطباعة لخرطوشة الطلب إعادة أرقام تختلف
بطلب قم بك، الخاص HP All-in-One جهاز في حاليًا المثبتة الطباعة خراطيش على الموجودة األرقام مع الدليل هذا

HP All-in-One جهاز یدعم .بتثبيتها قمت التي الخراطيش على حاليًا الموجودة األرقام بنفس جدیدة طباعة خراطيش
.التالية الطباعة خراطيش

HP لـ المكرر الطلب رقمالطباعة خراطيش

مل 16 أسود لون طباعة خرطوشة  131# سوداء  HP inkjet  طباعة خرطوشة

مل 16 ألوان طباعة خرطوشة  134# األلوان ثالثية  HP inkjet  طباعة خرطوشة

مل 11 ألوان طباعة خرطوشة  #135 

مل 15 ألوان طباعة خرطوشة  HP #138 بـ الخاصة inkjet الصور طباعة خرطوشة

:التالي بإجراء بك الخاص الجهاز یدعمها التي الطباعة خراطيش بكافة الخاصة الطلب إعادة أرقام معرفة أیضًا یمكنك

HP Director Settings فوق انقر ,HP Director جهاز في :Windows لمستخدمي بالنسبة●
HP Director فوق انقر ثم ،)الطباعة إعدادات( HP Director Print Settings إلى وأشر ),إعدادات(

Printer Toolbox )التبویب عالمة فوق انقر ).الطابعة أدوات مربع Estimated Ink Levels
طلب معلومات( Print Cartridge Ordering Information فوق انقر ثم ،)التقدیریة الحبر مستویات(

).الطباعة خراطيش
)X التشغيل نظام( HP Image Zone أو )9 التشغيل نظام( HP Director في :Mac لمستخدمي بالنسبة●

).الطابعة صيانة( Maintain Printer اختر ،ثم)إعدادات( Settings ،اختر
المنبثقة، القائمة من ).المساعدة األدوات( Utilities فوق انقر ،ثمHP All-in-One بتحدید قم مطالبتك، حالة في

).الطابعة مستلزمات( Supplies اختر

األرقام من للتأآد www.hp.com/support إلى االنتقال أو HP لـ المحلي بالموزع االتصال یمكنك ذلك، إلى باإلضتفة
.بها تقيم التي منطقة/للدولة الطباعة خرطوشات طلب إلعادة الصحيحة

/الدولة اختر المطالبة، عند .www.hp.com إلى انتقل بك، الخاص HP All-in-One لجهاز طباعة خراطيش لطلب
الموجودة بالتسوق الخاصة االرتباطات أحد فوق انقر ثم بك، الخاص المنتج لتحدید اإلرشادات واتبع بها، تقيم التي المنطقة
.الصفحة على
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     األخرى المستلزمات طلب
أو اإلعداد دليل أو المستخدم دليل من مطبوعة نسخة أو ،HP All-in-One برنامج مثل أخرى، لمستلزمات لطلب

:أدناه المناسب بالرقم اتصل العمالء، قبل من استبدالها یمكن التي األخرى األجزاء

.)HP invent-800 -1  (    6836 -474 -800 -1   بـ اتصل آندا، أو المتحدة الوالیات في●
49+  بـ اتصل أوروبا، في● ).المتحدة المملكة(  9081 606 870 44+ أو )ألمانيا(  290220 5 180 

.بها تقيم التي المنطقة/بالدولة الخاص الهاتف برقم اتصل األخرى، المناطق/الدول في HP All-in-One برنامج لطلب
بها، االتصال یمكن التي الحدیثة الهاتف بأرقام قائمة على للحصول .الدليل هذا نشر تاریخ حسب حدیثة أدناه المبينة األرقام
Contact HP فوق انقر ثم بها، تقيم التي المنطقة/الدولة اختر مطالبتك، حالة في .www.hp.com إلى انتقل

.الفني بالدعم تتعلق معلومات على للحصول )HP بـ االتصال(

الطلب رقمالمنطقة /البلد

الهاديء المحيط على المطلة أسيا مناطق/بلدان
)اليابان عدا ما(

 65 272 5300 

147 721 1300أستراليا

)ألمانيا(  290220 5 180 49+ أوربا

)المتحدة المملكة(  9081 606 870 44+ 

 147 441 0800 نيوزیلندا

 8061030 11  (0)  27+ أفریقيا جنوب

  HP-INVENT  ( 1- 800- 474- 6836)-800 -1  وآندا األمریكية المتحدة الوالیات
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HP All-in-One جهاز صيانة١٢
التراب إلزالة والغطاء الزجاجي السطح تنظيف في أحيانًا ترغب قد .الصيانة من القليل HP All-in-One جهاز یتطلب
الطباعة خراطيش استبدال إلى أیضًا ستحتاج .واضحة تظل الممسوحة ومستنداتك نسخك أن من والتأآد السطح على الذي
حالة أفضل في HP All-in-One جهاز على الحفاظ حول إرشادات الفصل هذا یقدم .أحيانًا تنظيفها أو محاذاتها أو

.الضرورة عند البسيطة الصيانة بإجراءات القيام یجب .تشغيل

HP All-in-One جهاز تنظيف
إبطاء إلى تؤدي الغطاء أو الزجاجي السطح على الموجودة األخرى األشياء وبقایا والشعر واألوساخ األصابع بصمات
ومستنداتك نسخك بقاء من للتأآد ).الصفحة حسب ضبط( Fit to Page مثل الخصائص بعض دقة على وتؤثر األداء

الموجودة األتربة إزالة إلى أیًضا تحتاج قد .والغطاء الزجاجي السطح تنظيف إلى تحتاج قد واضحة، ضوئيًا الممسوحة
.HP All-in-One لجهاز الخارجي السطح على

       الزجاجي السطح تنظيف
Fit to مثل الخصائص بعض دقة على وتؤثر األداء إبطاء إلى تؤدي واألتربة والشعر واألوساخ األصابع بصمات
Page )الصفحة حسب ضبط.(

.الغطاء وارفع التيار مصدر من الطاقة آبل وافصل ،HP All-in-One جهاز بإیقاف قم.١
.الخدش یسبب ال الذي الزجاج منظف من بقليل مبللة إسفنج قطعة أو ناعمة قماش بقطعة الزجاجي اللوح نظف.٢

السطح على الكربون آلورید رابع أو البنزین أو األسيتون أو الخشنة الصلبة المواد تستخدم التحذیرر 
السطح على مباشر بشكل رشها أو سوائل بوضع تقم ال .إتالفه إلى تؤدي أن یمكن المواد فهذه الزجاجي؛
.الجهاز وتتلف الزجاجي السطح تحت إلى السوائل تتسرب فقد الزجاجي،

.بقع حدوث لمنع السليولوزي اإلسفنج أو الشامواه من بقطعة الزجاجي اللوح جفف.٣

    الغطاء ظهر تنظيف
.HP All-in-One جهاز غطاء أسفل الموجود األبيض المستندات غطاء على البسيطة األوساخ تتراآم قد

.الغطاء وارفع التيار مصدر من الطاقة آبل وافصل ،HP All-in-One جهاز بإیقاف قم.١
.دافئ وماء الترآيز متوسط بصابون قليًال مبللة إسفنج قطعة أو ناعمة قماش بقطعة األبيض المستندات غطاء نظف.٢
.الغطاء تخدش ال .األوساخ إلزالة برفق الغطاء نظف.٣
.ناعمة قماش قطعة أو بالشامواه الغطاء جفف.٤

.الغطاء تخدش قد ألنها الورق من مصنوعة للمسح موادًا تستخدم التحذیرر 

وامسح )للمسح( األیسوبروبيل آحول باستخدام السابقة الخطوات آرر التنظيف، من المزید إلى حاجة هناك آانت إذا.٥
.آحول بقایا أي إلزالة مبللة قماش بقطعة جيدًا الغطاء

 جهاز من المطلية األجزاء أو الزجاجي السطح على آحول سكب عدم على احرصتحذیرر 
HP All-in-One، الجهاز إتالف إلى ذلك یؤدي فقد.
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   الخارج من التنظيف
.الغطاء على من والبقع واألوساخ التراب لمسح الخيوط من وخالية قليًال مبللة إسفنج قطعة أو ناعمة قماش قطعة استخدام

HP All-in-One وجهاز التحكم لوحة عن السوائل إبعاد یجب .الداخل من تنظيفًا HP All-in-One جهاز یتطلب ال
.الداخل من

منتجات أو الكحول تستخدم ال ،HP All-in-One جهاز من المطلية لألجزاء تلف حدوث لتجنبتحذیرر 
.الجهاز من األخرى المطلية األجزاء أو الغطاء أو التحكم لوحة على الكحولية القاعدة ذات التنظيف

    التقدیریة الحبر مستویات فحص
الحبر آمية الحبر مستوى یبين .طباعة خرطوشة الستبدال الالزمة المدة لتحدید الحبر مستوى فحص بسهولة یمكنك

.الطباعة خراطيش في المتبقية التقدیریة

.ال أم استبدال إلى بحاجة الطباعة خراطيش آانت إذا ما لمعرفة ذاتي اختبار تقریر طباعة أیضًا یمكنكتلميح 
.ذاتي اختبار تقریر طباعة انظر المعلومات، من لمزید

 HP Director  (Windows) جهاز من الحبر مستویات لفحص
HP Director إلى وأشر ),إعدادات( HP Director Settings فوق انقر ,HP Director جهاز في.١

Print Settings )الطباعة إعدادات(، فوق انقر ثم HP Director Printer Toolbox )أدوات مربع
).الطابعة

Print الحوار مربع من )الطابعة أدوات مربع( Printer Toolbox فتح أیضًا یمكنكمالحظة 
Properties )الطباعة خصائص.( الحوار مربع في Print Properties )الطباعة خصائص(،

خدمة( Service this device فوق انقر ثم ،)خدمات( Services التبویب عالمة فوق انقر
).الجهاز

).المقدرة الحبر مستویات( Estimated Ink Level التبویب عالمة فوق انقر.٢
.الطباعة لخراطيش المقدَّرة الحبر مستویات تظهر

 HP Image Zone  (Macintosh) برنامج من الحبر مستویات لفحص
)إعدادات( Settings اختر ،)X التشغيل نظام( HP Image Zone أو )9 التشغيل نظام( HP Director في.١

).الطابعة صيانة( Maintain Printer اختر ثم ،
 فوق انقر ثم ،HP All-in-One جهاز حدد ،)طابعة تحدید( Select Printer الحوار مربع ظهر إذا.٢

Utilities )المساعدة األدوات.(
).الحبر مستوى( Ink Level اختر المنبثقة، القائمة من.٣

.الطباعة لخراطيش المقدَّرة الحبر مستویات تظهر

     ذاتي اختبار تقریر طباعة
التقریر هذا یوفر .الطباعة خراطيش استبدال قبل ذاتي اختبار تقریر بطباعة فقم الطباعة، مع مشكالت صادفتك إذا

.الطباعة خراطيش ذلك في بما بجهازك، الخاصة الجوانب من العدید حول مفيدة معلومات

.الورق حاویة في legal أو A 4 أو letter بحجم قبل من مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.١
).موافق( OK على اضغط ثم ،)تقریر طباعة( Print Report یظهر حتى )إعداد( Setup على اضغط.٢

).ذاتي اختبار تقریر( Self-Test Report یظهر
).موافق( OK على اضغط.٣
أدناه یظهر .الطباعة مشكلة مصدر إلى یشير قد والذي ذاتي، اختبار تقریر بطباعة HP All-in-One جهاز یقوم.٤

.الحبر اختبار تقریر من لناحية نموذًجا
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.آاملة شبكة وتبين مستویة االختبار نماذج أن من تأآد.٥
إلى تحتاج أنك ربما .الفوهات في مشكلة إلى ذلك یشير فقد نموذج، في آاملة غير أسطر بضعة وجود حالة في

.الطباعة خراطيش تنظيف انظر المعلومات، من لمزید .الطباعة خراطيش تنظيف
.الصفحة بعرض األلوان خطوط امتداد من تأآد.٦

خرطوشة في مشكلة إلى ذلك یشير فقد خطوط، تظهر أو متسًخا، أو باهًتا، آان إذا أو األسود، الخط فقد حالة في
.اليمنى الفتحة في الموجودة الصور طباعة خرطوشة أو األسود بالحبر الطباعة

مشكلة إلى ذلك یشير فقد خطوط، تظهر أو متسخة، أو باهتة، آانت إذا أو الباقية، الثالثة الخطوط من أیًا فقد حالة في
.اليسرى الفتحة في الموجودة الثالثة األلوان ذات الطباعة خرطوشة في

.أدناه المذآورة األلوان تمثل وأنها آثافتها في متساویة األلوان مكعبات أن من تأآد.٧
.واألحمر واألخضر والبنفسجي واألصفر والوردي األزرق اللون ذات األلوان مكعبات فحص یجب
ذلك یشير فقد الكتلة، أسفل إليها المشار الملصق تطابق ال أو داآنة اللون آتلة آانت إذا أو األلوان، آتل فقد حالة في
من لمزید .الطباعة خرطوشة استبدال إلى تحتاج أنك ربما .األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة من الحبر نفاد إلى

.الطباعة خراطيش استبدال انظر الطباعة، خراطيش استبدال حول المعلومات
.بيضاء أو متسخة خطوط وجود عدم من للتأآد األلوان وخطوط األلوان مكعبات افحص.٨

خراطيش تنظيف إلى تحتاج أنك ربما .التالمس نقاط اتساخ أو الفوهات انسداد إلى تشير قد المتسخة األجزاء
الكحول تستخدم ال .الطباعة خراطيش تنظيف انظر الطباعة، خراطيش تنظيف حول المعلومات من لمزید .الطباعة

.التنظيف في
العادیة الطباعة خراطيش من األلوان وآتل األلوان وخطوط االختبار نماذج حول أمثلة على للحصولمالحظة 

الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر جيد، بشكل تعمل ال والتي
.للبرنامج المصاحبة

 الطباعة خراطيش مع التعامل
.بسيطة صيانة بإجراءات القيام إلى ستحتاج ،HP All-in-One جهاز من طباعة جودة أفضل على الحصول لضمان
.وتنظيفها ومحاذاتها الطباعة خراطيش الستبدال وإرشادات الطباعة خراطيش لمعالجة تعليمات الجزء هذا یوفر
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   الطباعة خراطيش مع التعامل
.الطباعة خراطيش مع التعامل وآيفية األجزاء أسماء تعرف أن یجب طباعة خرطوشة أي تنظيف أو استبدال قبل

اللون نحاسية التالمس نقاط١
)الترآيب قبل إزالته یجب( سحبه یمكن الذي الوردي الجزء ذي البالستيكي الشریط٢
الشریط تحت الحبر فتحات٣

نحاسية التالمس نقاط تلمس ال .ألعلى البطاقة توجيه مع السوداء، البالستيكية جوانبها بواسطة الطباعة خراطيش امسك
.الحبر فتحات أو اللون

.لالستخدام قابلة غير وجعلها تلفها إلى یؤدي قد فذلك .الطباعة خراطيش إسقاط عدم على احرصتحذیرر 

    الطباعة خراطيش استبدال
.التحكم لوحة عرض شاشة على رسالة تظهر الطباعة، خرطوشة في الحبر مستوى انخفاض عند

 برنامج باستخدام بك الخاصة الخراطيش في المتبقية التقدیریة الحبر آمية فحص أیضًا یمكنكمالحظة 
HP Image Zone لجهاز المصاحب HP All-in-One. مستویات فحص انظر معلومات، على للحصول

.التقدیریة الحبر

خرطوشة توافر من تأآد التحكم، لوحة عرض شاشة على الحبر مستوى انخفاض إلى تشير تحذیر لرسالة استالمك عند
طباعة جودة مشكالت تواجه عندما أو باهتًا نصًا ترى عندما الطباعة خراطيش استبدال أیضًا عليك یجب آما .بدیلة طباعة
.الطباعة بخراطيش تتعلق

صور طباعة بخرطوشة السوداء الطباعة خرطوشة الستبدال اإلرشادات هذه استخدام أیضًا یمكنكتلميح 
.عالية جودة ذات ملونة صور لطباعة

خراطيش طلب انظر بك، الخاص HP All-in-One جهاز یدعمها التي الطباعة خراطيش لكافة الطلب إعادة رقم لمعرفة
اختر المطالبة، عند .www.hp.com إلى انتقل بك، الخاص HP All-in-One لجهاز طباعة خراطيش لطلب .الطباعة
بالتسوق الخاصة االرتباطات أحد فوق انقر ثم بك، الخاص المنتج لتحدید اإلرشادات واتبع بها، تقيم التي المنطقة/الدولة

.الصفحة على الموجودة
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الطباعة خراطيش الستبدال
.HP All-in-One جهاز تشغيل من تأآد.١

عربة إلى الوصول باب برفع قيامك عند HP All-in-One جهاز تشغيل إیقاف حالة فيتحذیرر 
قد .لتغييرها الخراطيش HP All-in-One جهاز یحرر لن الطباعة، خراطيش إلى للوصول الطباعة
محاولة عند األیمن الجانب إلى بأمان الطباعة خراطيش خفض یتم لم إذا HP All-in-One جهاز یتلف

.إزالتهم

.مكانه في یقفل حتى للجهاز األمامي المرآز من رفعه خالل من الطباعة عربة إلى الوصول باب افتح.٢
.HP All-in-One جهاز من األیمن الجانب أقصى إلى الطباعة عربة تتحرك

الطباعة عربة إلى الوصول باب١
الطباعة عربة٢

.لتحریرها بخفة الطباعة خرطوشة على اضغط ثم صوت، أي عنها یصدر وال الطباعة عربة تسكن حتى انتظر.٣
الجانب على الموجودة الفتحة من الطباعة خرطوشة فأزل الثالثة، األلوان ذات الطباعة خرطوشة تستبدل آنت إذا

.األیسر
الفتحة من الطباعة خرطوشة فأزل الصور، طباعة خرطوشة أو السوداء الطباعة خرطوشة تستبدل آنت إذا

.األیمن الجانب على الموجودة

الثالثة األلوان ذات الطباعة لخرطوشة الطباعة خرطوشة فتحة١
الصور طباعة خراطيش أو السوداء الطباعة لخراطيش الطباعة خرطوشة فتحة٢

.فتحتها من إلخراجها نحوك الطباعة خرطوشة اسحب.٤
الطباعة خرطوشة بتخزین فقم الصور، طباعة خرطوشة لترآيب السوداء الطباعة خرطوشة بإخراج تقوم آنت إذا.٥

.الطباعة خرطوشة حمایة وحدة استخدام انظر المعلومات، من لمزید .الطباعة خرطوشة حمایة وحدة في السوداء
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تدویر بإعادة قم منها، الحبر نفاد أو بها الحبر مستوى انخفاض بسبب الطباعة خرطوشة بإزالة تقوم آنت إذا
/البلدان من العدید في HP Inkjet  Supplies Recycling Program  برنامج یتوفر .الطباعة خرطوشة
المعلومات، من مزید على للحصول .مقابل بدون المستخدمة الطباعة خراطيش تدویر بإعادة لك ویسمح المناطق،

:التالي ویب موقع إلى انتقل
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

سحبه یتم الذي الوردي الشریط باستخدام بخفة البالستيكي الشریط واخلع مكانها من الجدیدة الطباعة خرطوشة اخلع.٦
.األسود البالستيك سوى شئ أي لمس عدم مراعاة مع

اللون نحاسية التالمس نقاط١
)الترآيب قبل إزالته یجب( سحبه یمكن الذي الوردي الجزء ذي البالستيكي الشریط٢
الشریط تحت الحبر فتحات٣

انسدادات عنه ینجم قد األجزاء هذه لمس إن الحبر فتحات أو اللون نحاسية التالمس نقاط تلمس التنبيهه
.ردیئة آهربائية وتوصيالت الحبر وتلف

.مكانها في تقفل حتى لألمام الطباعة خرطوشة ادفع .الفارغة الفتحة في لألمام الجدیدة الطباعة خرطوشة بإزالق قم.٧
بإزالق قم بها، الخاصة البطاقة على أبيض مثلث على بتثبيتها تقوم التي الطباعة خرطوشة احتواء حالة في

أبيض لون ذا مثلًثا تتضمن خضراء بالفتحة الخاصة البطاقة تكون .اليسار في الموجودة الفتحة في الطباعة خرطوشة
.خالص

بها، الخاصة البطاقة على أبيض خماسي أو أبيض مربع على بتثبيتها تقوم التي الطباعة خرطوشة احتواء حالة في
تتضمن أسود لون ذات بالفتحة الخاصة البطاقة تكون .اليمين في الموجودة الفتحة في الطباعة خرطوشة بإزالق قم

.خالص أبيض لون ذو خماسي أو خالص أبيض لون ذا مربًعا
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.الطباعة خرطوشة إلى الوصول باب أغلق.٨

   الصور طباعة خرطوشة استخدام
بواسطة HP All-in-One جهاز باستخدام وتنسخها تطبعها التي الملونة الصور لجودة األمثل الحد إلى الوصول یمكنك
ترآيب عند .مكانها في الصور طباعة خرطوشة وأدخل السوداء الطباعة خرطوشة انزع .صور طباعة خرطوشة شراء

على الحصول خالله من یمكنك أحبار ستة من نظام لدیك یكون صور طباعة وخرطوشة ألوان ثالثة طباعة خرطوشة
.الجودة عالية ألوان صور

وحدة استخدم .السوداء الطباعة بخرطوشة الصور طباعة خرطوشة بتبدیل قم العادي بالنص مستندات طباعة ترید عندما
.استخدامها عدم حالة في الطباعة خرطوشة على للحفاظ الطباعة خرطوشة حمایة

.الطباعة خراطيش طلب انظر الصور، طباعة خرطوشة شراء حول المعلومات من لمزید●
.الطباعة خراطيش استبدال انظر الطباعة، خراطيش استبدال حول المعلومات من لمزید●
.الطباعة خرطوشة حمایة وحدة استخدام انظر الطباعة، خرطوشة حمایة وحدة استخدام حول المعلومات من لمزید●

  الطباعة خرطوشة حمایة وحدة استخدام
/دول في .الطباعة خرطوشة حمایة وحدة أیًضا تستلم قد الصور، طباعة خرطوشة شراء عند المناطق،/الدول بعض في

وحدة توفر یتم لم إن .HP All-in-One جهاز مع الصندوق في الطباعة خرطوشة حمایة وحدة تأتي أخرى، مناطق
.HP بـ الخاص الدعم خالل من طلبها فيمكن ،HP All-in-One أو الطباعة خرطوشة مع الطباعة خرطوشة حمایة
.www.hp.com/support إلى انتقل

عدم حالة في جفافها دون والحيلولة الطباعة خرطوشة سالمة على للحفاظ الطباعة خرطوشة حمایة وحدة تصميم تم
بتخزینها قم الحق، وقت في استخدامها بنية HP All-in-One جهاز من طباعة خرطوشة بإزالة قيامك عند .استخدامها

خرطوشة حمایة وحدة في السوداء الطباعة خرطوشة بتخزین قم المثال، سبيل على .الطباعة خرطوشة حمایة وحدة في
وخراطيش الصور طباعة خراطيش بواسطة عالية جودة ذات صور طباعة یمكنك بحيث بإزالتها تقوم آنت إذا الطباعة
.األلوان ثالثية الطباعة

الطباعة خرطوشة حمایة وحدة داخل إلى طباعة خرطوشة إلدخال
.مكانها في بإحكام واقفلها قليلة بزاویة إمالتها مع الطباعة خرطوشة حمایة وحدة داخل إلى الطباعة خرطوشة ادفع.١
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HP All-in-One بجهاز الخاصة الطباعة خرطوشة تخزین منطقة في الطباعة خرطوشة حمایة وحدة بتخزین قم.٢
مبين هو آما الجهاز، في الطباعة خرطوشة حمایة وحدة وضع الطباعة عربة إلى الوصول باب افتح .اآلمن للحفظ
.أدناه

الطباعة عربة إلى الوصول باب١
HP All-in-One بجهاز الخاصة الطباعة خرطوشة تخزین منطقة٢

.الطباعة عربة إلى الوصول باب أغلق.٣

الطباعة خرطوشة حمایة وحدة من الطباعة خرطوشة إلخراج
خرطوشة حرك ثم الطباعة، خرطوشة لتحریر الطباعة خرطوشة حمایة وحدة أعلى على وللخلف ألسفل اضغط←

.الطباعة خرطوشة حمایة وحدة خارج إلى الطباعة
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    الطباعة خراطيش محاذاة
خرطوشة استبدال أو بترآيب فيها تقوم مرة آل في الطباعة خراطيش محاذاة HP All-in-One جهاز منك یطلب
HP Image Zone برنامج باستخدام أو التحكم لوحة من وقت أي في الطباعة خراطيش محاذاة أیضًا یمكنك .طباعة

.الجودة عالية طباعة لك یضمن الطباعة خراطيش محاذاة .الكمبيوتر جهاز على الموجود

محاذاة HP All-in-One جهاز منك یطلب لن الطباعة خرطوشة نفس ترآيب وإعادة بنزع قمت إذامالحظة 
تحتاج ال بحيث الطباعة، بخرطوشة الخاصة المحاذاة قيم HP All-in-One جهاز یتذآر .الطباعة خراطيش

.الطباعة خراطيش محاذاة إعادة إلى

ذلك منك یطلب عندما التحكم لوحة من الطباعة خراطيش لمحاذاة
OK على اضغط ثم الورق، حاویة في A 4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض لورق تحميلك من تأآد.١

).موافق(
الصفحة تدویر بإعادة قم .بمحاذاتها ویقوم الطباعة لخراطيش محاذاة صفحة بطباعة HP All-in-One جهاز یقوم
.منها التخلص أو

عملية تنجح فلن الطباعة، خراطيش محاذاة عند الورق حاویة في ملون ورق بتحميل قمت إذامالحظة 
.المحاذاة محاولة أعد ثم الورق، حاویة في مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم .المحاذاة

Contact .الطباعة خرطوشة أو اإلحساس بجهاز عطبًا تواجه فربما أخرى، مرة المحاذاة فشلت إذا
 HP support  )بدعم اتصال HP.( إلى اذهب: www.hp.com/support. اختر مطالبتك، حالة في

معلومات على للحصول )HP بـ االتصال( Contact HP فوق انقر ثم بها، تقيم التي المنطقة/البلد
.الفني بالدعم تتعلق

).موافق( OK على اضغط.٢

آخر وقت أي في التحكم لوحة من الخراطيش لمحاذاة
.الورق حاویة في A 4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.١
).موافق( OK على اضغط ثم ،)أدوات( Tools یظهر حتى )إعداد( Setup على اضغط.٢
OK على اضغط ثم ،)طباعة خرطوشة محاذاة( Align Print Cartridge یظهر حتى  على اضغط.٣

).موافق(
الصفحة تدویر بإعادة قم .بمحاذاتها ویقوم الطباعة لخراطيش محاذاة صفحة بطباعة HP All-in-One جهاز یقوم
.منها التخلص أو

).موافق( OK على اضغط.٤

لجهاز المصاحب HP Image Zone برنامج باستخدام الطباعة خراطيش محاذاة حول معلومات على للحصول
HP All-in-One، انظر HP Image Zone Help )تعليمات  HP Image  Zone( للبرنامج المصاحبة الفوریة.

     الطباعة خراطيش تنظيف
بتنظيف تقم ال .ألوان خطوط أي خالل بيضاء أو متسخة خطوطًا الذاتي االختبار تقریر یظهر عندما الخاصية هذه استخدم

.الطباعة خراطيش عمر وتقصير الحبر فقدان إلى هذا یؤدي حيث لذلك، ضرورة هناك تكون أن دون الطباعة خراطيش

التحكم لوحة من الطباعة خراطيش لتنظيف
.الورق حاویة في A 4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.١
).موافق( OK على اضغط ثم ،)أدوات( Tools یظهر حتى )إعداد( Setup على اضغط.٢

).الطباعة خرطوشة تنظيف( Clean Print Cartridge تظهر
).موافق( OK على اضغط.٣

.منها التخلص أو استخدامها إعادة یمكنك صفحة بطباعة HP All-in-One یقوم
تنظيف بمحاولة فعليك الطباعة، خراطيش بتنظيف قيامك بعد سيئة تبدو مازالت الطباعة أو النسخ جودة آانت إذا
نقاط تنظيف حول معلومات على للحصول .المتأثرة الطباعة خرطوشة استبدال قبل الطباعة بخراطيش تالمس نقاط
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استبدال حول المعلومات من لمزید .الطباعة بخراطيش التالمس نقاط تنظيف انظر الطباعة، خرطوشة تالمس
.الطباعة خراطيش استبدال انظر الطباعة، خراطيش

لجهاز المصاحب HP Image Zone برنامج باستخدام الطباعة خراطيش تنظيف حول معلومات على للحصول
HP All-in-One، انظر HP Image Zone Help )تعليمات  HP Image  Zone( للبرنامج المصاحبة الفوریة.

     الطباعة بخراطيش التالمس نقاط تنظيف
التحكم لوحة عرض شاشة على متكررة رسائل تلقيك حالة في فقط الطباعة بخراطيش الموجودة التالمس نقاط بتنظيف قم

.بالفعل الطباعة خراطيش محاذاة أو بتنظيف قيامك بعد الطباعة خرطوشة بفحص تطالبك

التالمس نقاط یغطي شيء أي وجود عدم من وتأآد الطباعة خرطوشة أخرج الطباعة، خرطوشة تالمس نقاط تنظيف قبل
الطباعة، خراطيش بفحص تطالبك التي الرسائل ظهور استمر إذا .الطباعة خرطوشة ترآيب أعد ثم الطباعة، بخرطوشة

.الطباعة بخرطوشة التالمس نقاط بتنظيف فقم

:التالية المواد توفر من تأآد

.أليافًا تترك أو تتمزق ال ناعمة مادة أي أو الخيوط من خالية قماش قطعة أو الجاف الفلين من قطع●

تنظيف في جيد بشكل الوبر من الخالي القهوة تحضير في المستخدم الترشيح ورق استخدام یمكنتلميح 
.الطباعة خراطيش

خراطيش تتلف أن الممكن من ملوثات على یحتوي قد الصنبور ماء( زجاجات في معبأ أو مرشح أو مقطر ماء●
).الطباعة

یؤدي قد .الطباعة خراطيش في التالمس نقاط لتنظيف الكحول أو الطباعة اسطوانة منظفات تستخدم التحذیرر 
.HP All-in-One جهاز أو الطباعة خرطوشة إتالف إلى استخدامها

الطباعة بخراطيش التالمس نقاط لتنظيف
.الطباعة عربة إلى الوصول باب وافتح HP All-in-One جهاز بتشغيل قم.١

.HP All-in-One جهاز من األیمن الجانب أقصى إلى الطباعة عربة تتحرك
 جهاز مؤخرة من الطاقة سلك انزع ثم صوت، أي عنها یصدر وال الطباعة عربة تسكن حتى انتظر.٢

HP All-in-One.
.الفتحة من إلخراجها نحوك اسحبها ثم لتحریرها، الطباعة خرطوشة على بخفة اضغط.٣

.مرة آل في واحدة طباعة خرطوشة ونظف انزع .الوقت نفس في الطباعة خرطوشتي تنزع المالحظة 
.دقيقة 30 عن تزید لمدة HP All-in-One جهاز خارج طباعة خرطوشة تترك ال

.عليها واألوساخ الحبر تراآم عدم من للتأآد الطباعة بخرطوشة التالمس نقاط افحص.٤
.زائد ماء أي بعصر وقم مقطر ماء في الخيوط من خالية قماش قطعة أو النظيف الفلين من قطعة بغمس قم.٥
.جوانبها من الطباعة خرطوشة امسك.٦
تنظيف انظر، الحبر، فوهة ناحية تنظيف حول معلومات على للحصول .اللون نحاسية التالمس نقاط بتنظيف قم.٧

.الحبر فوهات حول الموجودة المنطقة

١٢ الفصل

٨٠ HP PSC 1600  All-in-One  series

انة
صي

هاز
ج

-
 H

P 
A

ll
in

-O
ne



اللون نحاسية التالمس نقاط١
)تنظف ال( الحبر فتحات٢

.تقریبًا دقائق عشر لفترة تجف الطباعة خرطوشة اترك.٨
.مكانها في تقفل حتى لألمام الطباعة خرطوشة ادفع .الفتحة في الطباعة خرطوشة إزالق أعد.٩
.األخرى الطباعة خرطوشة مع األمر لزم إذا ذلك آرر.١٠
.HP All-in-One جهاز بمؤخرة الطاقة سلك بتوصيل قم ثم بلطف، الطباعة عربة إلى الوصول باب أغلق.١١

     الحبر فوهات حول الموجودة المنطقة تنظيف
.الجهاز داخل األوساخ من صغيرة آميات تتراآم فقد باألتربة، مليئة بيئة في HP All-in-One جهاز استخدام حالة في

خراطيش إلى األوساخ وصول عند .مالبس خيوط أو سجاد وبر أو شعر أو أتربة على األوساخ هذه تشتمل أن یمكن
بواسطة الحبر خطوط إصالح یمكن .المطبوعة الصفحات على بالحبر وأوساخ خطوط إحداث في تتسبب فقد الطباعة،
.هنا موضح هو آما الحبر فوهات حول التنظيف

على وأوساخ خطوط مشاهدة استمرار حالة في فقط الحبر فوهات حول الموجودة المنطقة بتنظيف قممالحظة 
HP Image برنامج أو التحكم لوحة باستخدام مسبقًا الطباعة خراطيش تنظيف بعد المطبوعة الصفحات

Zone. الطباعة خراطيش تنظيف انظر المعلومات، من لمزید.

:التالية المواد توفر من تأآد

.أليافًا تترك أو تتمزق ال ناعمة مادة أي أو الخيوط من خالية قماش قطعة أو الجاف الفلين من قطع●

تنظيف في جيد بشكل الوبر من الخالي القهوة تحضير في المستخدم الترشيح ورق استخدام یمكنتلميح 
.الطباعة خراطيش

خراطيش تتلف أن الممكن من ملوثات على یحتوي قد الصنبور ماء( زجاجات في معبأ أو مرشح أو مقطر ماء●
).الطباعة

انسدادات عنه ینجم قد األجزاء هذه لمس إن .الحبر فوهات أو اللون نحاسية التالمس نقاط تلمس التحذیرر 
.ردیئة آهربائية وتوصيالت الحبر وتلف

الحبر فوهات حول الموجودة المنطقة لتنظيف
.الطباعة عربة إلى الوصول باب وافتح HP All-in-One جهاز بتشغيل قم.١

.HP All-in-One جهاز من األیمن الجانب أقصى إلى الطباعة عربة تتحرك
 جهاز مؤخرة من الطاقة سلك انزع ثم صوت، أي عنها یصدر وال الطباعة عربة تسكن حتى انتظر.٢

HP All-in-One.
.الفتحة من إلخراجها نحوك اسحبها ثم لتحریرها، الطباعة خرطوشة على بخفة اضغط.٣
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.مرة آل في واحدة طباعة خرطوشة ونظف انزع .الوقت نفس في الطباعة خرطوشتي تنزع المالحظة 
.دقيقة 30 عن تزید لمدة HP All-in-One جهاز خارج طباعة خرطوشة تترك ال

.األعلى إلى الحبر فوهات وضع مراعاة مع الورق من قطعة على الطباعة خرطوشة ضع.٤
.مقطر بماء بخفة النظيف الفلين من قطعة بترطيب قم.٥
.أدناه موضح هو آما فلين قطعة باستخدام الحبر فوهة منطقة حول الموجودة والحواف السطح بتنظيف قم.٦

)تنظف ال( الفوهة جدار١
الحبر فوهة منطقة حول الموجودة والحواف السطح٢

.الفوهة جدار تنظف التحذیرر 

.تقریبًا دقائق عشر لفترة تجف الطباعة خرطوشة اترك.٧
.مكانها في تقفل حتى لألمام الطباعة خرطوشة ادفع .الفتحة في الطباعة خرطوشة إزالق أعد.٨
.األخرى الطباعة خرطوشة مع األمر لزم إذا ذلك آرر.٩
.HP All-in-One جهاز بمؤخرة الطاقة سلك بتوصيل قم ثم بلطف، الطباعة عربة إلى الوصول باب أغلق.١٠

الجهاز إعدادات تغيير
وفقًا یعمل بحيث بك، الخاص HP All-in-One جهاز على التأخير وقت ومطالبة التمریر سرعة إعدادات تغيير یمكنك

إعدادات أیة مسح إلى ذلك ویؤدي .الجهاز شراء عند عليه آانت ما إلى الجهاز إعدادات استعادة أیضًا یمكنك .لتفضيالتك
.بضبطها قمت افتراضية

      التمریر سرعة ضبط
.التحكم لوحة عرض شاشة في النصية الرسائل تمریر معدل في التحكم )التمریر سرعة( Scroll Speed خيار لك یتيح
على اضغط ثم الورق، بتحميل قم( Load paper, then press OK" الرسالة آانت إذا المثال، سبيل على
الرسالة قراءة تستطيع وبذلك .تمریر إلى بحاجة وستكون التحكم لوحة عرض شاشة مع تمامًا تتالئم ال فانها ،)"موافق
Slow أو ،)سریع( Fast أو ،)عادي( Normal :التمریر عليه یكون سوف الذي المعدل اختيار یمكنك .بالكامل

).عادي( Normal هو االفتراضي اإلعداد ).بطيء(

).موافق( OK على اضغط ثم ،)تفضيالت( Preferences یظهر حتى )إعداد( Setup على اضغط.١
).موافق( OK على اضغط ثم )التمریر سرعة ضبط( Set Scroll Speed یظهر حتى  على اضغط.٢
).موافق( OK على اضغط ثم التمریر، سرعة لتحدید  على اضغط.٣

    المطلوب التأخير وقت ضبط
تطالبك أن قبل یمر الذي الوقت مقدار في بالتحكم )المطلوب التأخير وقت( Prompt Delay Time خيار لك یسمح
التأخير وقت وآان )النسخ قائمة( Copy Menu علي بالضغط قمت إذا المثال، سبيل علي .آخر إجراء باتخاذ رسالة

Press Copy Menu for more options" رسالة فتظهر آخر، زر أي على الضغط دون یمر المطلوب
Fast اختيار یمكنك .التحكم لوحة عرض شاشة علي )."الخيارات من مزید على للحصول النسخ قائمة على اضغط(
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لن ،)التشغيل إیقاف( Off اختيارك عند ).التشغيل إیقاف( Off أو ،)بطيء( Slow أو ،)عادي( Normal أو ،)سریع(
الحبر مستوى انخفاض تحذیرات مثل األخرى الرسائل ستظهر لكن التحكم، لوحة عرض شاشة على التلميحات تظهر

.الخطأ ورسائل

).موافق( OK على اضغط ثم ،)تفضيالت( Preferences یظهر حتى )إعداد( Setup على اضغط.١
OK على اضغط ثم )المطلوب التأخير وقت ضبط( Set Prompt Delay Time یظهر حتى  على اضغط.٢

).موافق(
).موافق( OK على اضغط ثم التأخير، وقت الختيار  على اضغط.٣

     للمصنع االفتراضية اإلعدادات استعادة
.HP All-in-One جهاز شراء عند عليه آانت ما إلى الحالية اإلعدادات استعادة یمكنك

المسح إعدادات على بإجرائها تقوم تغييرات أي على للمصنع االفتراضية اإلعدادات استعادة تؤثر لنمالحظة 
.األخرى المناطق/البالد وإعدادات اللغة وإعدادات الضوئي

.فقط التحكم لوحة من العملية هذه إجراء یمكنك

).موافق( OK على اضغط ثم ،)أدوات( Tools یظهر حتى )إعداد( Setup على اضغط.١
ثم )للمصنع االفتراضية اإلعدادات استعادة( Restore Factory Defaults یظهر حتى  على اضغط.٢

).موافق( OK على اضغط
.للمصنع االفتراضية اإلعدادات استعادة تتم
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 المشكالت حل معلومات١٣
معلومات توفير یتم .HP All-in-One بجهاز الخاصة وإصالحها األخطاء استكشاف معلومات على الفصل هذا یحتوي
األخطاء استكشاف معلومات من مزید على للحصول .التشغيل مواضيع وبعض والتكوین، التثبيت لمواضيع محددة

.للبرنامج المصاحب الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات( HP Image Zone Help انظر وإصالحها،

برنامج تثبيت قبل USB آبل باستخدام الكمبيوتر بجهاز HP All-in-One جهاز توصيل عند المشاآل من العدید تحدث
HP All-in-One جهاز بتوصيل قيامك حالة في .الكمبيوتر جهاز على HP All-in-One أن قبل الكمبيوتر بجهاز

:التثبيت إلجراء التالية الخطوات تتبع أن یجب بذلك، البرنامج تثبيت شاشة تطالبك

.الكمبيوتر جهاز من USB آبل بفصل قم.١
).مسبقًا له تثبيتك حالة في( البرنامج تثبيت بإلغاء قم.٢
.الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم.٣
.تشغيله بإعادة قم ثم دقيقة، لمدة وانتظر ،HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم.٤
بذلك مطالبتك یتم حتى الكمبيوتر بجهاز USB آبل بتوصيل تقم ال .HP All-in-One برنامج تثبيت بإعادة قم.٥

.البرنامج تثبيت شاشة بواسطة

.تثبيته وإعادة البرنامج تثبيت إلغاء انظر تثبيته، وإعادة البرنامج تثبيت إلغاء حول معلومات على للحصول

:التالية الموضوعات على یحتوي الجزء هذا

 إعداد مشكالت حل ومعلومات البرنامج، وتثبيت الجهاز، إعداد حول معلومات یتضمن :اإلعداد مشكالت حل●
HP Instant Share.

عند العادیة المهام أثناء تحدث قد التي المشاآل حول معلومات یتضمن :وإصالحها التشغيل أخطاء استكشاف●
.HP All-in-One ميزات استخدام

یمكنك التحكم، لوحة عرض شاشة على تظهر رسالة أو HP عمالء دعم نصيحة إلى استنادًا :الجهاز تحدیث●
حول معلومات الجزء هذا یتضمن .لجهازك ترقية السترجاع ویب على HP بــ الخاص الدعم موقع إلى الوصول
.بك الخاص الجهاز تحدیث

       HP بدعم االتصال قبل
:التالية الخطوات اتبع لمشكلة، مواجهتك حالة في

.HP All-in-One لجهاز المصاحبة الوثائق راجع.١
.HP All-in-One جهاز إعداد آيفية "اإلعداد دليل" یوضح :اإلعداد دليل–
 لجهاز األساسية الميزات الكتاب هذا یوضح .اآلن بقراءته تقوم الذي الكتاب هو المستخدم دليل :المستخدم دليل–

HP All-in-One، جهاز استخدام آيفية ویشرح HP All-in-One الكمبيوتر، بجهاز توصيله بدون
.والتشغيل اإلعداد مشكالت حل معلومات ویتضمن

–HP Image Zone Help )تعليمات  HP Image  Zone:( یوضح HP Image Zone Help
آمبيوتر جهاز مع HP All-in-One جهاز استخدام آيفية الفوري )HP Image  Zone  تعليمات(

".المستخدم دليل" عليها یشتمل ال إضافية مشكالت حل معلومات ویتضمن
مشكالت حول معلومات )التمهيدي المستند( Readme ملف یتضمن ):التمهيدي المستند( Readme ملف–

.)التمهيدي المستند(Readme ملف عرض انظر المعلومات، من لمزید .المحتملة التثبيت
www.hp.com/support بزیارة قم الوثائق، في الموجودة المعلومات باستخدام المشكلة حل من تتمكن لم إذا.٢

:یلي بما للقيام
المباشر الدعم صفحات إلى الوصول–
األسئلة على للرد HP إلى إلكتروني برید رسالة إرسال–
المباشرة المحادثة باستخدام HP من بفني االتصال–
البرنامج تحدیثات عن البحث–

.واللغة المناطق/البلدان المنطقة،/والبلد المنتج حسب اإلتاحة وإمكانية الدعم خيارات تختلف
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مطالبتك سيتم ،HP All-in-One جهاز في الموجودة األجهزة أحد فشل حالة في .المحلي الشراء بمكان اتصل.٣
الخاصة المحدود الضمان فترة خالل بالمجان الخدمة هذه .الشراء مكان إلى HP All-in-One جهاز بإحضار
.الخدمة مقابل بالدفع مطالبتك سيتم الضمان، فترة بعد .HP All-in-One بجهاز

باستخدام HP بدعم اتصل ویب، على HP مواقع أو الفوریة "التعليمات" باستخدام المشكلة حل من تتمكن لم إذا.٤
.HP دعم على الحصول انظر المعلومات، من لمزید .بك الخاصة المناطق/البلدان المنطقة،/بالبلد الخاص الرقم

)التمهيدي المستند( Readme ملف عرض
ومتطلبات الممكنة التثبيت مشكالت حول المعلومات من مزید على للحصول التمهيدي المستند ملف إلى الرجوع ترید قد

.النظام

بواسطة Windows أدوات شریط من التمهيدي المستند ملف إلى الوصول یمكنك ،Windows التشغيل نظام في●
واإلشارة ،)البرامج آافة( All Programs أو )البرامج( Programs إلى ،واإلشارة)ابدأ( Start فوق النقر
View the فوق بالنقر ثم ،HP PSC 1600 All-in-One series إلى ثم ،Hewlett-Packard إلى

Readme File )التمهيدي المستند ملف عرض.(
Readme ملف إلى الوصول یمكنك ، OS X اإلصدار أو ،Macintosh التشغيل نظام من OS 9اإلصدار في●

المدمج القرص من األعلى المستوى مجلد في الموجود الرمز فوق المزدوج النقر بواسطة )التمهيدي المستند(
.HP All-in-One لبرنامج

 اإلعداد مشكالت حل
.الجهاز وإعداد البرنامج بتثبيت المقترنة الشائعة المشاآل لبعض والتكوین التثبيت مشكالت لحل تلميحات الجزء هذا یتضمن

 الجهاز إعداد مشكالت حل
.HP All-in-One جهاز إعداد أثناء تواجهها قد مشكلة أي لحل الجزء هذا استخدم

HP All-in-One جهاز تشغيل أستطيع ال
:یلي بما القيام حاولالحل
.أدناه مبين هو آما الطاقة، ومحول HP All-in-One جهاز من بكل جيدًا موصل الطاقة آبل أن من تأآد●

آنت إذا .طاقة بشریط أو حمایة، بوحدة أو أرضي، بطرف متصل طاقة بمقبس الطاقة آبل بتوصيل قم●
.التشغيل قيد أنه من تأآد طاقة، شریط تستخدم

الجهاز آان إذا مما وتحقق یعمل، أنه تعرف جهاز بتوصيل قم .یعمل أنه تتأآد حتى الطاقة مقبس اختبر●
.الطاقة بمقبس متعلقة مشكلة هناك تكون ربما بالطاقة، موصًال یكن لم إذا .ال أم بالطاقة موصل
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.التشغيل قيد المبدل أن من تأآد المبدل، بمأخذ HP All-in-One جهاز بتوصيل قمت إذا●
.التشغيل قيد HP All-in-One جهاز یصبح حتى ثواني بضع انتظر ،)تشغيل( On الزر على الضغط عند●

USB آبل توصيل عدم
أثناء .USB آبل توصيل قبلHP All-in-One لجهاز المصاحب البرنامج بتثبيت أوًال تقوم أن یجبالحل
یمكن .الشاشة على تظهر التي اإلرشادات بواسطة بذلك مطالبتك تتم حتىUSB آبل بتوصيل تقم ال التثبيت، عملية
.أخطاء حدوث إلى بذلك مطالبتك یتم أن قبلUSB آبل توصيل یؤدي أن

أحد بتوصيل ببساطة قم .بسيط أمر USB آبل بواسطة HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر جهاز توصيل إن
جهاز من الخلفي الجزء في اآلخر والطرف الكمبيوتر جهاز من الخلفي الجزء في USB آبل طرفي

HP All-in-One. منفذ أي إلى التوصيل یمكنك USB الكمبيوتر جهاز من الخلفي الجزء في موجود.
.المفاتيح لوحة في الموجود USB بمنفذ USB آبل بتوصيل تقم المالحظة 

التحكم لوحة غطاء لتوصيل التحكم لوحة عرض شاشة على رسالة ظهرت
لألزرار الغطاء محاذاة من تأآد .صحيح غير بشكل إرفاقها أو التحكم، لوحة غطاء إرفاق عدم ذلك یعني قدالحل

.مكانه في بإحكام بتثبيته وقمHP All-in-One جهاز أعلى في الموجودة
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 الخطأ اللغة التحكم لوحة شاشة تعرض
.األولى للمرةHP All-in-One جهاز إعداد عند المناطق/البلدان المنطقة،/والبلد اللغة بتعيين عادة تقومالحل
:التالي اإلجراء باستخدام وقت أي في اإلعدادات هذه تغيير یمكنك ولكن،

).موافق( OK على اضغط ثم ،)تفضيالت( Preferences یظهر حتى )إعداد( Setup على اضغط.١
)المنطقة/والدولة اللغة ضبط( Set Language & Country/Region یظهر حتى  على اضغط.٢

).موافق( OK على اضغط ثم
. أو  السهمين على الضغط بواسطة اللغات قائمة خالل التمریر یمكنك .اللغات من قائمة لك تظهر

.المناسبة اللغة عند )موافق( OK على اضغط.٣
No لتحدید )األمر إلغاء( Cancel أو )نعم( Yes لتحدید )موافق( OK على اضغط بذلك، مطالبتك عند.٤

).ال(
.المحددة باللغة الخاصة المناطق/بالدول قائمة لك تظهر

).موافق( OK على اضغط ثم المناسبة، المنطقة/الدولة لتحدید  على اضغط.٥
).موافق( OK على اضغط ثم ،)ال( No أو )نعم( Yes لتحدید  على اضغط المطالبة، عند.٦

آما ،)ذاتي اختبار تقریر( Self-Test Report طباعة بواسطة المناطق/البلدان المنطقة،/والبلد اللغة تأآيد یمكنك
:یلي

).موافق( OK على اضغط ثم ،)تقریر طباعة( Print Report یظهر حتى )إعداد( Setup على اضغط.١
).موافق( OK على اضغط ثم ،)ذاتي اختبار تقریر( Self-Test Report یظهر حتى  على اضغط.٢

   التحكم لوحة عرض شاشة على قوائم في الخطأ المقاسات عرض یتم
المنطقة/الدولة تحدد .HP All-in-One جهاز إعداد عند صحيحة غير منطقة/دولة بتحدید قمت تكون قدالحل
.التحكم لوحة عرض شاشة على المعروضة الورق أحجام بتحدیدها قمت التي

اللغة بتعيين عادة تقوم .أخرى مرة االفتراضية اللغة بتعيين أوًال تقوم أن یجب المناطق،/البلدان المنطقة،/البلد لتغيير
هذه تغيير یمكنك ولكن، .األولى للمرة HP All-in-One جهاز إعداد عند المناطق/البلدان المنطقة،/والبلد

:التالي اإلجراء باستخدام وقت أي في اإلعدادات

).موافق( OK على اضغط ثم ،)تفضيالت( Preferences یظهر حتى )إعداد( Setup على اضغط.١
)المنطقة/والدولة اللغة ضبط( Set Language & Country/Region یظهر حتى  على اضغط.٢

).موافق( OK على اضغط ثم
. أو  السهمين على الضغط بواسطة اللغات قائمة خالل التمریر یمكنك .اللغات من قائمة لك تظهر

.المناسبة اللغة عند )موافق( OK على اضغط.٣
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).ال( No لتحدید )األمر إلغاء( Cancel أو )نعم( Yes لتحدید )موافق( OK على اضغط المطالبة، عند.٤
.المحددة باللغة الخاصة المناطق/الدول آافة لك تظهر

).موافق( OK على اضغط ثم المناسبة، المنطقة/الدولة لتحدید  على اضغط.٥
).موافق( OK على اضغط ثم ،)ال( No أو )نعم( Yes لتحدید  على اضغط المطالبة، عند.٦

:المناطق/البلدان المنطقة،/والبلد اللغة لتأآيد )ذاتي اختبار تقریر( Self-Test Report طباعة

).موافق( OK على اضغط ثم ،)تقریر طباعة( Print Report یظهر حتى )إعداد( Setup على اضغط.١
).موافق( OK على اضغط ثم ،)ذاتي اختبار تقریر( Self-Test Report یظهر حتى  على اضغط.٢

الطباعة خراطيش لمحاذاة التحكم لوحة عرض شاشة على رسالة ظهرت
خرطوشة بترآيب فيها تقوم مرة آل في الطباعة خراطيش محاذاةHP All-in-One جهاز منك یطلبالسبب
.جدیدة طباعة

HP All-in-One جهاز منك یطلب لن الطباعة خرطوشة نفس ترآيب وإعادة بنزع قمت إذامالحظة 
الطباعة، بخرطوشة الخاصة المحاذاة قيم HP All-in-One جهاز یتذآر .الطباعة خراطيش محاذاة
.الطباعة خراطيش محاذاة إعادة إلى تحتاج ال بحيث

.الطباعة خراطيش محاذاةالحل
 على اضغط ثم الورق، حاویة في A 4 أو Letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض لورق تحميلك من تأآد.١

OK )موافق.(
قم .الطباعة خراطيش بمحاذاة ویقوم الطباعة لخراطيش محاذاة صفحة بطباعة HP All-in-One جهاز یقوم
.منها التخلص أو الصفحة تدویر بإعادة

).موافق( OK على اضغط.٢
.الطباعة خراطيش محاذاة انظر الطباعة، خراطيش محاذاة حول المعلومات من لمزید

الطباعة خراطيش محاذاة بفشل تفيد التحكم لوحة عرض شاشة على رسالة ظهرت
.الورق حاویة في صحيح غير ورق نوع تحميل تمالسبب
قم .المحاذاة عملية تنجح فلن الطباعة، خراطيش محاذاة عند الورق حاویة في ملون ورق بتحميل قمت إذاالحل

.المحاذاة محاولة أعد ثم الورق، حاویة في قبل من مستخدم غيرA 4 أوletter بحجم عادي أبيض ورق بتحميل
.الطباعة خراطيش محاذاة انظر المعلومات، من لمزید

انتقل .HP بدعم اتصل .الطباعة خرطوشة أو اإلحساس بجهاز عطبًا تواجه فربما أخرى، مرة المحاذاة فشلت إذا
Contact فوق انقر ثم بها، تقيم التي المنطقة/الدولة اختر مطالبتك، حالة في .www.hp.com/support إلى

HP )بـ االتصال HP( الفني بالدعم باالتصال تتعلق معلومات على للحصول.

.الطباعة خراطيش یغطي واقي شریط یوجدالسبب

قم الحبر، فوهات یغطي مازال البالستيكي الشریط آان إذا .الطباعة خراطيش من خرطوشة آل افحصالحل
التالمس نقاط أو الحبر فوهات تلمس ال .الوردي اللون ذي السحب لسان باستخدام بخفة البالستيكي الشریط بإزالة
.اللون نحاسية

٨٩

معلومات
 

حل
 

المشكالت

المستخدم دليل

http://productfinder.support.hp.com/tps/Hub?h_product=hppsc1600a390313&h_lang=ar&h_cc=all&h_tool=prodhomes


اللون نحاسية التالمس نقاط١
)الترآيب قبل إزالته یجب( سحبه یمكن الذي الوردي الجزء ذي البالستيكي الشریط٢
الشریط تحت الحبر فتحات٣

من لمزید .المحاذاة محاولة أعد ثم مكانها، في وتأمينها بالكامل ترآيبها من وتأآد الطباعة خراطيش ترآيب بإعادة قم
.الطباعة خراطيش محاذاة انظر المعلومات،

.الطباعة عربة في الموجودة التالمس نقاط تلمس ال الطباعة خرطوشة على الموجودة التالمس نقاطالسبب

محاولة أعد ثم مكانها، في وتأمينها بالكامل ترآيبها من تأآد .ترآيبها أعد ثم الطباعة خراطيش بإزالة قمالحل
.الطباعة خراطيش محاذاة انظر المعلومات، من لمزید .المحاذاة

.ملئها أعيد طباعة خراطيش تستخدم أنك أوHP طباعة خراطيش باستخدام تقوم ال أنكالسبب

في المحاذاة عملية آذلك تفشل قد .HP طباعة خراطيش استخدامك عدم حال في المحاذاة عملية تفشل قدالحل
إعادة یتم لم التي األصليةHP طباعة بخراطيش الطباعة خراطيش استبدل .ملئها أعيد طباعة خراطيش استخدام حال
خراطيش استبدال انظر الطباعة، خراطيش استبدال حول المعلومات من لمزید .المحاذاة إعادة حاول ثم ملئها،
.الطباعة خراطيش محاذاة انظر الطباعة، خراطيش محاذاة حول المعلومات من لمزید .الطباعة

.المستشعر في أو الطباعة خرطوشة في عيب یوجدالسبب

التي المنطقة/الدولة اختر مطالبتك، حالة في .www.hp.com/support إلى وانتقل .HP بدعم اتصلالحل
.الفني بالدعم باالتصال تتعلق معلومات على للحصول )HP بـ االتصال(Contact HP فوق انقر ثم بها، تقيم

بالطباعة HP All-in-One جهاز یقوم ال
:یلي بما القيام حاول الكمبيوتر، وجهازHP All-in-One جهاز بين اتصال وجود عدم حالة فيالحل
لوحة عرض شاشة آانت إذا .HP All-in-One جهاز على الموجودة التحكم لوحة عرض شاشة إلى انظر●

وضع في HP All-in-One یكون مضاء، غير )تشغيل( On الزر جانب إلى الواقع والضوء فارغة التحكم
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بمقبس توصيله تم أنه ومن HP All-in-One بـ ثابت بشكل متصل الطاقة آبل أن من تأآد .التشغيل إیقاف
.HP All-in-One لتشغيل )تشغيل( On الزر على اضغط .الطاقة

آخر بمنتج توصيله حاول .قدیمًا آبًال تستخدم آنت إذا سليم، بشكل الكبل یعمل ال قد .USB آبل افحص●
من تأآد آذلك .USB آبل تغيير إلى تحتاج قد مشاآل، واجهت إذا .ال أم یعمل USB آبل آان إذا ما لمعرفة
.أمتار 3 الكبل طول تجاوز عدم

 مثل التشغيل، أنظمة بعض تدعم ال .USB الستخدام معًدا بك الخاص الكمبيوتر جهاز أن من تأآد●
Windows 95 و Windows NT، توصيالت USB. الخاص التشغيل لنظام المصاحبة الوثائق راجع

.المعلومات من مزید على للحصول بك
USB آبل توصيل من تحقق .الكمبيوتر وجهاز HP All-in-One جهاز بين تصل التي الوصلة افحص●

الطرف توصيل من تأآد .HP All-in-One جهاز من الخلفي الجزء في الموجود USB منفذ في بأمان
بإیقاف قم سليم، بشكل الكبل توصيل بعد .الكمبيوتر بجهاز الموجود USB منفذ في USB آبل من اآلخر
.تشغيله أعد ثم HP All-in-One جهاز تشغيل

System أو )9 التشغيل نظام( Apple System Profiler افحص :Macintosh تستخدم آنت إذا●
Profiler )التشغيل نظام X( اتصال من للتحقق USB. ظهر إذا HP All-in-One نافذة في USB، فهذا

فربما عمله، حال في .یعمل HP All-in-One وجهاز الكمبيوتر جهاز بين الموجود USB اتصال أن یفيد
 إعداد مساعد( HP All-in-One Setup Assistant تشغيل حاول .بالبرنامج تتعلق مشكلة هناك تكون

HP All-in-One( جهاز اآتشاف بإمكانه آان إذا لترى HP All-in-One. )إلى الوصول یمكنك 
HP All-in-One Setup Assistant )إعداد مساعد HP All-in-One( الخاص البرنامج خالل من

.) HP Image Zone بـ
.الكمبيوتر جهاز عن القدیمة المنتجات فصل إلى تحتاج قد .األخرى الضوئية الماسحات أو الطابعات افحص●
التوصيالت، فحص بعد .بك الخاص الكمبيوتر جهاز على موجود آخر USB بمنفذ USB آبل توصيل حاول●

.أخرى مرة تشغيله أعد ثم HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم .الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة حاول
ثم HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم .الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة حاول التوصيالت، فحص بعد●

.أخرى مرة تشغيله أعد

دليل" انظر بك، الخاص الكمبيوتر بجهاز وتوصيله HP All-in-One جهاز إعداد حول المعلومات من لمزید
.HP All-in-One لجهاز المصاحب "اإلعداد

العربة إعاقة أو الورق انحشار حول التحكم لوحة عرض شاشة على رسالة ظهرت
.محشورة ورقة یوجد أوHP All-in-One جهاز داخل التغليف مواد بعض هناك یكون ربماالسبب
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أو تغليف، مادة أي وإزالة الطباعة خراطيش لكشف لفتحه الطباعة عربة إلى الوصول باب برفع قمالحل
على اضغط ثم دقيقة، لمدة وانتظر ،HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم .غریبة أخرى آائنات أو أشرطة،
.HP All-in-One جهاز تشغيل إلعادة )تشغيل(On الزر

.HP All-in-One في الورق انحشار انظر الورق، انحشار إزالة حول المعلومات من لمزید

 البرنامج تثبيت مشكالت حل
في مشكلة واجهت إذا .لها حًال تجد فقد أدناه الموجودة المواضيع راجع التثبيت، أثناء البرنامج في مشكلة واجهت إذا

.الجهاز إعداد مشكالت حل راجع التثبيت، عملية أثناء الجهاز

:التالية األشياء تحدث ،HP All-in-One لبرنامج العادیة التثبيت عملية أثناء

تلقائيًا HP All-in-One بـ الخاص المدمج القرص تشغيل یتم●
البرنامج تثبيت یتم●
الثابت القرص محرك إلى الملفات نسخ یتم●
HP All-in-One جهاز بتوصيل مطالبتك یتم●
التثبيت معالج شاشة على األخضر باللون اختيار وعالمة "موافق" تظهر●
الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة مطالبتك یتم●
التسجيل عملية تشغيل یتم●

الكمبيوتر، جهاز على التثبيت لفحص .التثبيت عملية في مشكلة هناك یكون فقد العمليات، هذه من عملية أي تحدث لم إذا
:یلي مما تحقق
)صورة مسح( Scan Picture :التالية الرموز ظهور من تتأآد حتى وافحص HP Director تشغيل ببدء قم●

 انظر ،HP Director تشغيل بدء حول معلومات على للحصول ).مستند مسح( Scan Documentو
HP Image Zone Help )تعليمات  HP Image  Zone( ظهور عدم حالة في .للبرنامج المصاحب الفوریة

.بك الخاص الكمبيوتر بجهاز HP All-in-One جهاز لتوصيل دقائق لبضع االنتظار إلى تحتاج قد فورًا، الرموز
.HP Director في مفقودة الرموز بعض انظر ذلك، خالف

.القائمة ضمن HP All-in-One جهاز وجود من وتحقق "طابعات" الحوار مربع بفتح قم●
.HP All-in-One جهاز رمز عن Windows مهام شریط یمين أقصى في الموجودة النظام حاویة في بالبحث قم●

.للعمل جاهًزا أصبح قد HP All-in-One جهاز أن إلى ذلك یشير

أي یحدث ال بي، الخاص الكمبيوتر جهاز في الموجود المدمجة األقراص محرك في المدمج القرص بإدراج أقوم عندما
شيء

:یلي بما قمالحل
).تشغيل( Run فوق انقر ،Windows في )ابدأ( Start القائمة من.١
بك الخاص المدمجة األقراص محرك یكن لم إذا( d:\setup.exe أدخل ،)تشغيل( Run الحوار مربع في.٢

).موافق( OK فوق انقر ثم ،)المناسب األقراص محرك حرف أدخل ،D األقراص محرك حرف إلى معيًنا

النظام من األدنى الحد فحوصات شاشة تظهر
)تفاصيل(Details فوق انقر .البرنامج لتبيت المتطلبات من األدنى الحد بك الخاص النظام یحقق الالحل

.البرنامج تثبيت محاولة قبل المشكلة بتصحيح قم ثم المحددة، المشكلة لمعرفة

USB آبل توصيل مطالبة مع األحمر باللون X عالمة تظهر
.ناجحة "التشغيل ثم التوصيل" عملية أن إلى تشير األخضر باللون اختيار عالمة تظهر العادیة، األحوال فيالحل
.والتشغيل التوصيل عملية فشل إلى األحمر باللونX عالمة تشير
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:یلي بما قم

توصيله أعد ثم التيار، عن HP All-in-One جهاز بفصل قم ثم بإحكام، التحكم لوحة غطاء إرفاق من تأآد.١
.أخرى مرة

.الطاقة وآبل USB آبل توصيل من تأآد.٢

:یلي آما سليم بشكل USB آبل ترآيب من تأآد.٣
.أخرى مرة توصيله وأعد USB آبل بفصل قم–
.بالطاقة مزود غير موزع أو مفاتيح بلوحة USB آبل بإرفاق تقم ال–
.أقل أو )قدًما 8 .9 ( أمتار 3 یبلغ USB آبل طول أن من تأآد–
األخرى األجهزة فصل إلى تحتاج فقد الكمبيوتر، بجهاز متصلة USB أجهزة من العدید لدیك آان إذا–

.التثبيت عملية أثناء
من وتحقق HP Director افتح ثم .المطالبة عند الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة وقم التثبيت عملية تابع.٤

)).مستند مسح( Scan Documentو ،)صورة مسح( Scan Picture( الضروریة الرموز وجود
إلغاء انظر المعلومات، من لمزید .تثبيته أعد ثم البرنامج بإزالة قم الضروریة، الرموز ظهور عدم حالة في.٥

.تثبيته وإعادة البرنامج تثبيت

معروف غير خطأ حدوث تفيد رسالة تلقيت
التي التوجيهات واتبع التثبيت، عملية تشغيل بإعادة قم ثم توقف ذلك، یفلح لم إذا .التثبيت عملية متابعة حاولالحل
على للحصول .تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء إلى تحتاج قد خطأ، حدوث حالة في .الشاشة على تظهر

.تثبيته وإعادة البرنامج تثبيت إلغاء انظر معلومات،

 HP Director في مفقودة الرموز بعض
))مستند مسح( Scan Documentو )صورة مسح( Scan Picture( الضروریة الرموز ظهور عدم حالة في
.آاملة غير التثبيت عملية تكون فقد ،

بحذف تقم ال .تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء إلى تحتاج قد آامل، غير بك الخاص التثبيت آان إذاالحل
باستخدام سليمة بطریقة إزالتها من تأآد .ببساطة هكذا الثابت القرص محرك منHP All-in-One برنامج ملفات
إلغاء انظر المعلومات، من لمزید .HP All-in-One برامج مجموعة في المتوفرة المساعدة التثبيت إلغاء أداة

.تثبيته وإعادة البرنامج تثبيت

٩٣

معلومات
 

حل
 

المشكالت

المستخدم دليل



التسجيل شاشة تظهر ال
 فوق النقر بواسطةWindows مهام شریط من التسجيل شاشة إلى الوصول یمكنك ،Windows فيالحل

Start)ابدأ( إلى واإلشارة Programs)البرامج( أو All Programs)البرامج آافة(  (XP) ، ثم Hewlett-
Packard، ثم HP PSC 1600 All-in-One series، فوق بالنقر ثم Sign up now)اآلن التسجيل.(

.النظام حاویة في )الرقمية الصور مراقب( Digital Imaging Monitor یظهر ال
شریط یمين أقصى في الموجودة النظام حاویة فيDigital Imaging Monitor ظهور عدم حال فيالحل
Scan( الضروریة الرموز وجود عدم من أو وجود من لتتأآدHP Director بتشغيل ابدأ ،Windows مهام

Picture)صورة مسح( و Scan Document)القسم انظر المعلومات، من لمزید .هناك ))مستند مسح Use
the HP Director)استخدام HP Director( من HP Image Zone Help)تعليمات  HP Image 

Zone( للجهاز المصاحب.

.Windows مكتب سطح أسفل في عادة النظام حاویة تظهر

تثبيته وإعادة البرنامج تثبيت إلغاء
من بذلك مطالبتك قبل الكمبيوتر بجهاز USB آبل بتوصيل قمت إذا أو آاملة، غير بك الخاصة التثبيت عملية آانت إذا

HP All-in-One برنامج ملفات بحذف تقم ال .تثبيته وإعادة البرنامج تثبيت إلغاء إلى تحتاج قد البرنامج، تثبيت شاشة
في المتوفرة المساعدة التثبيت إلغاء أداة باستخدام سليمة بطریقة إزالتها من تأآد .الثابت القرص محرك من ببساطة
.HP All-in-One برامج مجموعة

التشغيل نظام عليها المثبت الكمبيوتر ألجهزة دقيقة 40 إلى 20 من مدة التثبيت إعادة عملية تستغرق أن یمكن
Windows وMacintosh. التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز من البرنامج تثبيت إللغاء طرق ثالث توجد
Windows.

1 الطریقة ،Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز من التثبيت إللغاء
الكمبيوتر بجهاز HP All-in-One جهاز بتوصيل تقم ال .الكمبيوتر جهاز من HP All-in-One جهاز بفصل قم.١

.البرنامج تثبيت إعادة من تنتهي حتى
All أو )البرامج( Start Programs ثم ،)ابدأ( Start فوق انقر ،Windows المهام شریط في.٢

Programs )البرامج آافة(  (XP) ، ثم Hewlett-Packard، ثم HP PSC 1600 All-in-One
series، ثم uninstall software )البرنامج تثبيت إلغاء.(

.الشاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع.٣
).ال( No فوق انقر ال، أم المشترآة الملفات إزالة في ترغب آنت إذا ما سؤالك تم إذا.٤

.الملفات هذه حذف تم إذا سليم بشكل الملفات هذه تستخدم التي األخرى البرامج تعمل ال قد
.الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم.٥

بتوصيل تقم ال .الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة قبل HP All-in-One جهاز فصل المهم منمالحظة 
.البرنامج تثبيت بإعادة تقوم حتى الكمبيوتر بجهاز HP All-in-One جهاز

الموجود المدمجة األقراص محرك في HP All-in-One لـ المدمج القرص بإدراج قم البرنامج، تثبيت إلعادة.٦
المصاحب "اإلعداد دليل" في المتوفرة واإلرشادات الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع الكمبيوتر، بجهاز
.HP All-in-One لجهاز

.الكمبيوتر بجهاز HP All-in-One جهاز بتوصيل قم البرنامج، تثبيت بعد.٧
.HP All-in-One جهاز لتشغيل )التشغيل( On زر على اضغط.٨

التوصيل" أحداث آافة إلتمام دقائق لبضع االنتظار إلى تحتاج قد وتشغيله، HP All-in-One جهاز توصيل بعد
".والتشغيل

.الشاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع.٩
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أقصي في الموجودة Windows نظام حاویة في Digital Imaging Monitor رمز یظهر البرنامج، تثبيت إتمام عند
.Windows مهام شریط یمين

قام إذا .المكتب سطح على الموجود HP Director رمز فوق مزدوجًا نقرًا انقر سليم، بشكل البرنامج تثبيت من للتأآد
HP Director الضروریة الرموز بعرض )Scan Picture )صورة مسح( وScan Document )مستند مسح((

.سليمة بطریقة البرنامج تثبيت تم فقد ،

2 الطریقة ،Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز من التثبيت إللغاء
 القائمة في )البرامج تثبيت إلغاء( Uninstall Software توافر عدم حالة في الطریقة هذه استخدممالحظة 

Start )بـ الخاصة )ابدأ Windows.

Control Panel ثم ،)إعدادات( Settings ثم ،)ابدأ( Start فوق انقر ،Windows المهام شریط في.١
).التحكم لوحة(

).البرامج إزالة/إضافة( Add/Remove Programs فوق مزدوجًا نقرًا انقر.٢
/تغيير( Change/Remove فوق انقر ثم ،HP All-in-One & Officejet & OfficeJet  4. 0 حدد.٣

).إزالة
.الشاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع

.الكمبيوتر جهاز من HP All-in-One جهاز بفصل قم.٤
.الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم.٥

بتوصيل تقم ال .الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة قبل HP All-in-One جهاز فصل المهم منمالحظة 
.البرنامج تثبيت بإعادة تقوم حتى الكمبيوتر بجهاز HP All-in-One جهاز

.اإلعداد تشغيل ببدء قم.٦
.HP All-in-One لجهاز المصاحب "اإلعداد دليل" في المتوفرة واإلرشادات الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٧

3 الطریقة ،Windows التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز من التثبيت إللغاء
)البرامج تثبيت إلغاء( Uninstall Software توافر عدم حالة في بدیلة طریقة الطریقة هذه تعدمالحظة 

.Windows بـ الخاصة )ابدأ( Start القائمة في

.HP PSC 1600 All-in-One series برنامج إعداد برنامج بتشغيل قم.١
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )التثبيت إلغاء( Uninstall حدد.٢
.الكمبيوتر جهاز من HP All-in-One جهاز بفصل قم.٣
.الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم.٤

بتوصيل تقم ال .الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة قبل HP All-in-One جهاز فصل المهم منمالحظة 
.البرنامج تثبيت بإعادة تقوم حتى الكمبيوتر بجهاز HP All-in-One جهاز

.أخرى مرة HP PSC 1600 All-in-One series برنامج إعداد برنامج بتشغيل قم.٥
).التثبيت إعادة( Reinstall تشغيل ببدء قم.٦
.HP All-in-One لجهاز المصاحب "اإلعداد دليل" في المتوفرة واإلرشادات الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٧

Macintosh التشغيل نظام عليه مثبت آمبيوتر جهاز من التثبيت إللغاء
.Macintosh التشغيل نظام عليه المثبت الكمبيوتر جهاز من HP All-in-One جهاز بفصل قم.١
.HP all-in-one Software مجلد :تطبيقاتApplications المجلد فوق مزدوجًا نقرًا انقر.٢
).HP تثبيت إلغاء برنامج( HP Uninstaller فوق مزدوجًا نقرًا انقر.٣

.الشاشة على المعروضة اإلرشادات اتبع
.الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم ثم ،HP All-in-One جهاز بفصل قم البرنامج، تثبيت إلغاء بعد.٤

بتوصيل تقم ال .الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة قبل HP All-in-One جهاز فصل المهم منمالحظة 
.البرنامج تثبيت بإعادة تقوم حتى الكمبيوتر بجهاز HP All-in-One جهاز
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الموجود المدمجة األقراص محرك في HP All-in-One لـ المدمج القرص بإدراج قم البرنامج، تثبيت إلعادة.٥
.الكمبيوتر بجهاز

 فوق مزدوجًا نقرًا انقر ثم المكتب، سطح على الموجود المضغوط القرص رمز فوق مزدوجًا نقرًا انقر.٦
HP All-in-One installer )مثبت HP All-in-One.(

.HP All-in-One لجهاز المصاحب "اإلعداد دليل" في المتوفرة واإلرشادات الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٧

 التشغيل مشكالت حل
في الموجود وإصالحها HP PSC 1600 All-in-One series أخطاء باستكشاف الخاص القسم یحتوى

HP Image Zone Help )تعليمات  HP Image  Zone( من لبعض وإصالحها األخطاء استكشاف تلميحات علي
.HP All-in-One بجهاز المرتبطة شيوعًا األآثر المواضيع

وانقر ،HP Director إلى انتقل ،Windows عليه مثبت آمبيوتر جهاز من المشكالت حل معلومات إلى للوصول
توفير أیضًا یتم ).والدعم المشكالت حل( Troubleshooting and Support اختر ثم ،)تعليمات( Help فوق
.الخطأ رسائل بعض في یظهر الذي )تعليمات( Help الزر خالل من المشكالت حل

فوق انقر ،Macintosh X تشغيل بنظام یعمل آمبيوتر جهاز من وإصالحها األخطاء استكشاف معلومات إلى للوصول
HP Image واختر القوائم، شریط من )تعليمات( Help وحدد المنصة، في الموجود HP Image Zone الرمز

Zone Help )تعليمات HP Image Zone( 1600 اختر ثم ،"تعليمات" القائمة من series
Troubleshooting في Help Viewer )التعليمات عارض.(

/www.hp.com من ویب على HP موقع من تعليمات على الحصول فيمكنك إنترنت، إلى الوصول باستطاعتك آان إذا
support.

.المتداولة األسئلة عن إجابات أیضًا ویب موقع یوفر

الورق مشكالت حل
قائمة على للحصول .بك الخاص HP All-in-One لجهاز بها الموصى الورق أنواع فقط استخدم الورق، انحشار لتجنب
إلى انتقل أو الفوریة، )HP Image Zone تعليمات( HP Image Zone Help انظر به، الموصى بالورق

www.hp.com/support.

انظر المعلومات، من لمزید .الورق حاویة في الممزقة، أو المثنية الحواف ذو الورق أو المجعد، الورق بتحميل تقم ال
.الورق انحشار تجنب

.الورق انحشار إلزالة اإلرشادات هذه اتبع الجهاز، في الورق انحشار حالة في

  HP All-in-One في الورق انحشار

الحل
الباب بإزالة قم .الباب لتحریر الخلفي التنظيف باب من األیسر الجانب في الموجود المقبض على اضغط.١

.HP All-in-One عن بعيدًا سحبه بواسطة
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إلى HP All-in-One جهاز مقدمة من الورق انحشار إزالة محاولة تؤدي أن یمكنتنبيهه
التنظيف باب خالل من بإزالته وقم الورق انحشار مكان إلى بالوصول دومًا قم .الطابعة آلية إتالف
.الخلفي

.االسطوانات حول من برفق الورق بإخراج قم.٢
للبحث والبكرات األسطوانات افحص األسطوانات، من إزالته عند الورق تمزق حالة فيتحذیرر 

الممزق الورق قطع آافة بإزالة تقم لم إذا .الجهاز داخل یتبقى قد الذي الممزق الورق من قطع عن
.الورق انحشار من المزید یحدث قد ،HP All-in-One جهاز من

.موضعه في تثبيته یتم حتى برفق لألمام الباب بدفع قم .الخلفي التنظيف باب ترآيب بإعادة قم.٣
.الحالية الطباعة مهمة لمتابعة )موافق( OK على اضغط.٤

 الطباعة خراطيش مشكالت حل
:یلي بما القيام حاول .الطباعة خراطيش أحد في مشكلة لدیك یكون فقد الطباعة، في مشاآل تواجه آنت إذا
الشریط آان إذا .البالستيكي الشریط نزع من للتاآد األیمن الجانب على الموجودة الطباعة خرطوشة بإزالة قم.١

اللون ذي السحب شریط باستخدام بخفة البالستيكي الشریط بإزالة فقم الحبر، فوهات یغطي مازال البالستيكي
.اللون نحاسية التالمس نقاط أو الحبر فوهات تلمس ال .الوردي

اللون نحاسية التالمس نقاط١
)الترآيب قبل إزالته یجب( سحبه یمكن الذي الوردي الجزء ذي البالستيكي الشریط٢
الشریط تحت الحبر فوهات٣

.الطباعة خرطوشة ترآيب بإعادة قم.٢

.األیسر الجانب على الموجودة الطباعة لخرطوشة 2و 1 الخطوتين آرر.٣
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.ال أم الطباعة خراطيش مع مشكلة هناك آانت إذا ما لتحدید الذاتي االختبار تقریر اطبع المشكلة، استمرار حالة في.٤
انظر المعلومات، من لمزید .الحالة معلومات ذلك في بما الطباعة، خراطيش حول مفيدة معلومات التقریر هذا یوفر
.ذاتي اختبار تقریر طباعة

.الطباعة خراطيش بتنظيف قم الذاتي، االختبار تقریر في مشكلة ظهور حالة في.٥
.الطباعة خراطيش تنظيف انظر المعلومات، من لمزید

.الطباعة بخراطيش الخاصة النحاسية التالمس نقاط بتنظيف قم المشكلة، استمرار حالة في.٦
.الطباعة بخراطيش التالمس نقاط تنظيف انظر المعلومات، من لمزید

.باستبدالها وقم مشكلة بها التي الطباعة خرطوشة حدد الطباعة، مع لمشاآل مواجهتك استمرار حالة في.٧

وإصالحها الطباعة أخطاء استكشاف

المستند طباعة یتم ال
فيHP PSC 1600 All-in-One series جهاز تحدید من تأآد مثبتة، طابعات عدة لدیك آان إذالحل

.الطباعة بمهمة الخاص الكمبيوتر برنامج
تحدیدها تم الطابعة أن من لتتأآد افتراضية آطابعة HP All-in-One جهاز تعيين یمكنكمالحظة 

تعليمات" انظر معلومات، على للحصول .بك الخاص الكمبيوتر برنامج من بالطباعة قيامك عند تلقائيًا
.بك الخاص HP Image Zone لبرنامج المصاحبة الفوریة "وإصالحها األخطاء استكشاف

بنفاذ تفيد رسالة أو الورق انحشار مثل به، خطأ وجود عدم من للتأآدHP All-in-One جهاز حالة افحصالحل
:یلي بما القيام حاول .الورق

.أخطاء أیة یوجد آان ما إذا لترى HP All-in-One جهاز تحكم لوحة افحص●
 جهاز في .الكمبيوتر جهاز من HP All-in-One جهاز حالة افحص :Windows مستخدمي●

HP Director، فوق انقر Status )الحالة.(

األخطاء استكشاف تعليمات" انظر الخطأ، رسائل حول معلومات على للحصول .موجودة أخطاء أي بحل قم
.بك الخاص HP Image Zone لبرنامج المصاحبة الفوریة "وإصالحها

 وإصالحها الذاآرة بطاقة أخطاء استكشاف
.فقط iPhoto لـ Macintosh بمستخدمي التالي وإصالحها األخطاء استكشاف تلميح یتعلق

.الذاآرة محتویات باستيراد تقوم أن بعد iPhoto في تظهر ال ولكنها ذاآرة، بطاقة على فيدیو مقاطع لدیك یوجد
Unload استخدم الثابتة، والصور الفيدیو مقاطع إلدارة .فقط الثابتة الصور بمعالجةiPhoto یقومالحل

Images)من )الصور تنزیل HP Directorذلك من بدًال.

 الجهاز تحدیث
جهاز بتحدیث فقم الكمبيوتر، جهاز على تظهر رسالة بواسطة مطالبتك تم أو HP عمالء دعم قبل من توجيهك تم إذا

HP All-in-One. تشغيل لبدء الكمبيوتر جهاز إلى ملف تحميل طریقة آل تتضمن ;التحدیث طرق من العدید توفير یتم
Device Update Wizard )الجهاز تحدیث معالج.(
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   (Windows)  الجهاز تحدیث
:للجهاز تحدیث على للحصول یلي مما واحًدا استخدم

 من HP All-in-One لجهاز تحدیث لتحميل ویب مستعرض ،استخدم HP عمالء دعم قبل من توجيهك تم إذا●
www.hp.com/support. امتداد ذو للتنفيذ قابل ذاتي استخراج ملف الملف سيكون  .exe . المزدوج النقر عند

.الكمبيوتر جهاز على )الجهاز تحدیث معالج( Device Update Wizard فتح یتم ، exe.  ملف فوق
،HP Image Zone برنامج مع المزودة )البرامج تحدیث( Software Update المساعدة األداة استخدم●

من لمزید .قبل من محددة زمنية فترات في للجهاز تحدیثات عن ویب على HP عمالء دعم موقع في تلقائيًا للبحث
HP Image Zone Help انظر ،)البرامج تحدیث( Software Update المساعدة األداة حول المعلومات

.الفوریة )HP Image  Zone  تعليمات(
الكمبيوتر، جهاز على )البرامج تحدیث( Software Update المساعدة األداة تثبيت بعدمالحظة 

 المساعدة األداة من األحدث االصدار لدیك یكن لم إذا .الجهاز تحدیثات عن بالبحث تقوم فإنها
Software Update )الكمبيوتر جهاز على حوار مربع یظهر التثبيت، وقت في )البرامج تحدیث

Software المساعدة األداة تشغيل بإعادة قم الترقية، إنتهاء بمجرد .الترقية بقبول قم .بالترقية یطالبك
Update )لجهاز تحدیثات لتحدید )البرامج تحدیث HP All-in-One.

الجهاز تحدیث الستخدام
:یلي مما واحدًا نفذ.١

.www.hp.com/support من بتحميله قمت الذي exe. االمتداد ذي التحدیث ملف فوق مزدوجًا نقرًا انقر–
تحدیث( Software Update األداة بواسطة عليه العثور تم الذي الجهاز تحدیث بقبول قم المطالبة، عند–

.المساعدة )البرنامج
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز على )الجهاز تحدیث معالج( Device Update Wizard فتح یتم

).التالي( Next فوق انقر ،)مرحبًا( Welcome االفتتاحية الشاشة في.٢
).جهاز تحدید( Select a Device الشاشة تظهر

).التالي( Next فوق انقر ثم القائمة، من HP All-in-One حدد.٣
).هامة معلومات( Important Information الشاشة تظهر

.المسرودة للمتطلبات بك الخاص والجهاز الكمبيوتر جهاز استيفاء من تأآد.٤
).تحدیث( Update فوق انقر المتطلبات، استيفاء حالة في.٥

.الجهاز شاشة على القبيل هذا من محدد أي أو التقدم شریط یظهر
.التحدیث إجراء أثناء مقاطعته أو تشغيله إیقاف أو الجهاز بفصل تقم ال.٦

باالتصال قم التحدیث، فشل إلى تشير خطأ رسالة ظهور حال في أو التحدیث، بتعطيل قمت إذامالحظة 
.المساعدة على للحصول HP بدعم

جهاز على )التحدیث إآمال( Update Complete شاشة تظهر ،HP All-in-One جهاز تشغيل إعادة بعد
.بك الخاص الجهاز من اختبار ورقة طباعة ویتم الكمبيوتر

.بأمان HP All-in-One جهاز استخدام اآلن یمكنك .الجهاز تحدیث تم.٧

  (Macintosh)  الجهاز تحدیث
لتطبيق الجهاز بتحدیث الخاص التثبيت برنامج استخدم خطأ، برسالة مطالبتك تم أو HP عمالء دعم قبل من توجيهك تم إذا

:یلي آما HP All-in-One جهاز على التحدیثات

.HP All-in-One من بك الخاص HP All-in-One جهاز تحدیث لتحميل إنترنت مستعرض استخدم.١
.تحميله تم الذي الملف فوق مزدوجًا نقرًا انقر.٢

.الكمبيوتر جهاز على التثبيت برنامج فتح یتم
.HP All-in-One جهاز إلى التحدیث لتثبيت الشاشة على عرضها یتم التي اإلرشادات اتبع.٣
.العملية إلآمال HP All-in-One تشغيل بإعادة قم.٤
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HP دعم على الحصول١٤
.HP All-in-One لـ الهاتف طریق وعن اإلنترنت شبكة عبر الدعم  Hewlett-Packard  شرآة توفر
المسلسل الرقم إلى والوصول للعمالء، HP بدعم واالتصال إنترنت، خالل من دعم على الحصول آيفية حول معلومات الفصل هذا یوفر
باليابان، للعمالء HP بدعم الهاتفي واالتصال الضمان، فترة خالل الشمالية أمریكا في واالتصال بك، الخاص الخدمة تعریف ورقم

الضمان، بعد استراليا في الهاتفي واالتصال العالم، في مكان أي من الهاتفي واالتصال بكوریا، للعمالء HP بدعم الهاتفي واالتصال
.للشحن HP All-in-One جهاز وتجهيز

االتصال فيمكنك المنتج، مع المزودة الشاشة على المعروضة أو المطبوعة الوثائق في تحتاجها التي اإلجابة على العثور تستطع لم إذا
البعض أن حين في وآندا، المتحدة الوالیات في فقط متوفرة الدعم خدمات بعض .التالية الصفحات في المسرودة HP دعم خدمات بإحدى
التي المنطقة/البلد قائمة في موجوًدا الدعم خدمة هاتف رقم یكن لم إذا .العالم أنحاء جميع في المناطق/البلدان من العدید في متوفر اآلخر
.المساعدة أجل من معتمد HP موزع بأقرب فاتصل بها، تقيم

 اإلنترنت من األخرى والمعلومات الدعم على الحصول
الفني الدعم هذا ویب موقع یوفر .www.hp.com/support من مساعدة على الحصول فيمكنك إنترنت، إلى وصول حق لدیك آان إذا

.المنتجات طلب ومعلومات الطباعة ومستلزمات التشغيل وبرامج

الضمان فترة خالل الدعم
األخطاء الستكشاف HPلـ العمالء دعم بمرآز أو HPلـ الخدمة بمكتب االتصال أوًال عليك یجب ،HPلـ اإلصالح خدمة على للحصول
.العمالء بدعم االتصال قبل اتخاذها الواجب الخطوات لمعرفة للعمالءHP دعم على اطلع .وإصالحها البسيطة

انظر اليابان، في الخدمة خيارات حول معلومات على للحصول .باليابان العمالء على المعلومات هذه تطبيق یتم المالحظة 
.)اليابان(HP لـ السریع التبادل خدمة

 الضمان ترقية
مستوى رفع أو تمدید شأنه من الذي الضمان لترقية خيار إضافي، مبلغ مقابل في ،HP تعرض فقد بها، تقيم التي المنطقة/الدولة وحسب
العمل یوم خدمة توفير أو المعادة والخدمة الهاتفي الدعم أولویة على المطروحة الخيارات تشتمل قد .بك الخاص للمنتج القياسي الضمان
.المنتج لشراء محدودة فترة خالل هذه الشراء عملية تتم أن یجب والذي المنتج شراء تاریخ أو لحظة منذ الخدمة تغطية تبدأ عادة، .التالي
:المعلومات من لمزید
.HP أخصائيي أحد مع للتحدث 1377 -234 -866 -1  الرقم اطلب المتحدة، الوالیات في●
العالم في مكان أي من الهاتفي االتصال على اطلع .المحلي HP عمالء دعم بمكتب االتصال یرجى ,المتحدة الوالیات خارج ومن●

.العمالء لدعم الدولية الهواتف بأرقام قائمة لمعرفة
:ویب على HP موقع إلى انتقل●

www.hp.com/support
.تریدها التي الضمان معلومات عن ابحث ثم بها، تقيم التي المنطقة/الدولة اختر مطالبتك، تمت إذا

للخدمة HP All-in-One جهاز إعادة
الواجب الخطوات لمعرفة للعمالءHP دعم على اطلع .HP عمالء بدعم االتصال یجب للخدمة، HP All-in-One جهاز إعادة قبل

.العمالء بدعم االتصال قبل اتخاذها
في الخدمة خيارات حول معلومات على للحصول .باليابان المقيمين العمالء على المعلومات هذه تطبيق یتم المالحظة 

.)اليابان(HP لـ السریع التبادل خدمة انظر اليابان،

   للعمالء HP دعم
فسوف البرامج، هذه من برنامج أي في مشاآل واجهت إذا .HP All-in-One جهاز مع أخرى بشرآات خاصة برامج تضمين یتم قد

.الشرآة بخبراء االتصال طریق عن فنية مساعدة أفضل على تحصل
.االتصال قبل اآلتي فاتبع للعمالء، HP بدعم االتصال أردت إذا
:أن من تأآد.١

.التشغيل وضع وفي الطاقة بمقبس موصل HP All-in-One جهاز.أ
.الصحيحة بالطریقة تثبيتها تم المحددة الطباعة خراطيش.ب
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.سليم بشكل الورق حاویة في باستخدامه الموصى الورق تحميل.ج
:HP All-in-One جهاز تشغيل بإعادة قم.٢

).تشغيل( On زر على بالضغط ،HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم.أ
.HP All-in-One جهاز من الخلفي الجزء من الطاقة سلك افصل.ب
.HP All-in-One بجهاز الطاقة سلك توصيل أعد.ج
).تشغيل( On الزر على بالضغط ،HP All-in-One جهاز بتشغيل قم.د

.www.hp.com/support إلى انتقل المعلومات، من لمزید.٣
.المنتجات طلب ومعلومات والمستلزمات التشغيل وبرامج الفني الدعم الموقع هذا یوفر

:اآلتي بعمل قم للعمالء HP دعم ممثل إلى التحدث وترید مشاآل تواجه تزال ال آنت إذا.٤
.التحكم لوحة في یظهر آما جاهزًا، بك الخاص HP All-in-One جهاز باسم احتفظ.أ
.ذاتي اختبار تقریر طباعة انظر ذاتي، اختبار تقریر طباعة حول معلومات على للحصول .ذاتي اختبار تقریر بطباعة قم.ب
.مطبوعة نسخة شكل في آعينة لتقدیمها ملونة نسخة بعمل قم.ج
.بالتفصيل مشكلتك لوصف مستعدًا آن.د
المسلسل الرقم إلى الوصول آيفية حول معلومات على للحصول .منك بالقرب ID الخدمة تعریف ورقم المسلسل الرقم ضع.هـ

.الخدمة تعریف ورقم المسلسل الرقم إلى الوصول انظر الخدمة، تعریف ورقم
.االتصال عند HP All-in-One جهاز من بالقرب تكون أن یجب .للعمالء HP بدعم اتصل.٥

     الخدمة تعریف ورقم المسلسل الرقم إلى الوصول
.HP All-in-One جهاز في )المعلومات قائمة( Information Menu باستخدام هامة معلومات إلى الوصول یمكنك

الملصق إلى بالنظر المسلسل الرقم رؤیة فيمكنك التشغيل، قيد بك الخاص HP All-in-One جهاز یكن لم إذامالحظة 
.للملصق اليسرى العليا الزاویة في الموجود أحرف العشرة ذو الكود هو المسلسل الرقم .الخلفي التنظيف باب فوق الموجود

الخدمة تعریف ورقم المسلسل الرقم إلى للوصول
قائمة( Copy Menu على اضغط ،)موافق( OK على باستمرار الضغط أثناء ).موافق( OK على الضغط في واستمر اضغط.١

).النسخ
).المعلومات قائمة( Information Menu عرض إلى ذلك یؤدي

).موافق( OK على اضغط ثم ،)الطراز رقم( Model Number یظهر حتى  على اضغط.٢
.بالكامل الخدمة معرف اآتب .الخدمة معرف عرض إلى ذلك یؤدي

).المسلسل الرقم( Serial Number یظهر حتى  ثم )األمر إلغاء( Cancel على اضغط.٣
).موافق( OK على اضغط.٤

.بالكامل المسلسل الرقم اآتب .المسلسل الرقم عرض إلى ذلك یؤدي
).المعلومات قائمة( Information Menu من للخروج )األمر إلغاء( Cancel على اضغط.٥

 الضمان فترة أثناء الشمالية أمریكا في االتصال
على واألسبانية اإلنجليزیة باللغتين متوفر المتحدة الوالیات في بالهاتف الدعم . (HP invent-800 -1 )  6836 -474 -800 -1  بـ اتصل
یسري قد .الضمان فترة خالل بالمجان الخدمة هذه ).إشعار بدون الدعم وساعات أیام تتغير قد( األسبوع في أیام 7 یوميًا، ساعة 24 مدى
.الضمان مدة انتهاء بعد رسم عليك

 العالم في مكان أي من الهاتفي االتصال
إلى انتقل الدولية، HP دعم لخدمة الحالية الهواتف بأرقام قائمة على للحصول .الدليل هذا نشر تاریخ حسب حدیثة أدناه المبينة األرقام

www.hp.com/support لغتك أو منطقتك /بلدك واختر.
فاتصل القائمة، في موجودة غير المناطق/البالد المنطقة،/البلد آانت إذا .التالية المناطق/البالد في HP دعم بمرآز االتصال یمكنك

.الخدمات على الحصول آيفية لمعرفة HP ومبيعات دعم مكتب أقرب أو المحلي بالموزع
رسم أیضًا یسري الحاالت بعض في .العادیة الخارجية المكالمات أسعار عليك تسري ذلك ومع الضمان؛ مدة خالل مجانية الدعم خدمة
.للدعم طلب واقعة آل على ثابت

.القسم هذا في بالتقریب الدقيقة وسعر المكالمة سعر معدل إلى اإلشارة یتممالحظة 
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بواسطة منطقتك/بلدك في الهاتف خالل من الدعم وشروط تفاصيل مراجعة یرجى أوروبا، في الهاتف خالل من الدعم على للحصول
.www.hp.com/support زیارة
.الدليل هذا في المحدد الهاتف رقم على HP بـ تتصل أو الموزع تسأل أن ذلك من بدًال ویمكنك
على للحصول منتظمة بصورة اإلنترنت على موقعنا على باالطالع ننصحك بالهاتف الدعم خدمة لتحسين المتواصلة جهودنا من آجزء

.والتسليم الخدمة خصائص بشأن جدیدة معلومات

الفني HP دعمالمنطقة/البلدالفني HP دعمالمنطقة/البلد

 100247 -800  بوليفيا 059 010 902 34+ أسبانيا

الضمان إنتهاء بمجرد أستراليا
)المكالمة حسب رسم(

 0589 -232 -877 -1  ریكو بيرتو 910 910 1902 

 10111 -800 -0  بيرو147 721 1300الضمان خالل أستراليا

 9000 -2353 -0  تایالند 4848 830 9  (0)  972+ إسرائيل

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

, 8000 -8722   (2)  886+ تایوان
 0800 010 055 

 71 71 579 216 90+ ترآيا 2020 366 4 971+ األردن

 2884 -711 -800 -1  وتوباجو ترنداد 7112884 -800 -1 +   999119 )أندیناتيل( اإلآوادور

  225528 -800 -1  )باسيفيتيل( اإلآوادور
+ 1- 800- 7112884 

 22 12 89 71 216+ 1تونس

 2884 -711 -800 -1  جاميكا2020 366 4 971+المتحدة العربية اإلمارات

 261307310 420+ التشيك جمهوریة 171 800 البحرین

 2884 -711 -800 -1  الدومنيك جمهوریة 7799 3747  (11)  )باولو ساو جراند( البرازیل

جنوب جمهوریة( أفریقيا جنوب 157751 0800 )لوآاليدادس دیمي( البرازیل
)أفریقيا

 086 0001030 

 2589301 11 27+ الجمهوریة خارج أفریقيا، جنوب 492 201 808 351+ البرتغال

 5105 -999 -1800  جواتيماال 43 45 56 61 213+ ١الجزائر

 3467997 812 7+ بطرسبرج سانت االتحادیة، روسيا 845 202 70 45+ الدانمرك

 7973520 095 7+ موسكو االتحادیة، روسيا4765 120 77 (0)  46+السوید

 4442 315  (21)  40+ رومانيا 2020 366 4 971+ )دولي( األوسط الشرق

,38814518 -021 الصين
8008103888

 50222444 2 421+ سلوفاآيا

 62725300 - 65 سنغافورة 3551 -867 -632  الفلبين

2020 366 4 971+سوریا 2020 366 4 971+ الكویت

 672 672 0848 41+ ٣ سویسرا 5202 512 207  (0)  44+ الدولية اإلنكليزیة اللغة

 6707 -6275 -65 +  :إلى فاآسسيریالنكا 180 5652 180  (0)  49+ )دقيقة/یورو 12 .0 ( ألمانيا

 999 -360 -800  شيلي 1111 382 1 36+ المجر

2020 366 4 971+عمان 404747 22 212+ 1المغرب

١٠٣
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الفني HP دعمالمنطقة/البلدالفني HP دعمالمنطقة/البلد

 80 63 17 213 351+ أفریقيا غرب 6684 -472 -800 -01  المكسيك

 22 60 69 892 (0)  33+ )دقيقة/یورو 34 .0 ( فرنسا 9922 -5258   (55)  )سيتي مسكيكو( المكسيك

2020 366 4 971+فلسطين 1444 897 800 السعودیة العربية المملكة

-800 -0 )  6836 -474 -800 -0  فنزویال 4320 010 870  (0)  44+ المتحدة المملكة
HP invent)  

 8488 -207   (502)  )آارآاس( فنزویال 070 62 815 47+ ٢النرویج

 767 66 203  (0)  358+ فنلندا 1000 86332 1 43+ النمسا

 4530 -823 -8 -84  فيتنام 8526900 -80 -91  الهند

2020 366 4 971+قطر 37 4477 -1600  )المجاني الرقم( الهند

-800 -1 )  6836 -474 -800 -1  األمریكية المتحدة الوالیات
HP invent)  

 6707 -6275 -65 +  :إلى فاآسآمبودیا

رسم( الضمان إنتهاء بمجرد آندا 9800 -3335 -3 -81 + اليابان
)المكالمة حسب

  1- 877- 621- 4722 

4663 206  (905) الضمان خالل آندا2020 366 4 971+اليمن

قبرص من المجاني الرقم( اليونان
)أثينا إلى

 3003 1588 82+ آوریا 2649 9 800 

, 4114 -011 -800 -0  ریكا آوستا 47 55 22 11 801 المنطقة/البلد داخل اليونان،
  1- 800- 711- 2884 

  6836 -474 -51 -800 -01  آولومبيا 6073603 210 30+ دولي اليونان،
( 01- 800- 51-HP invent)  

 2020 366 4 971+ لبنان 3408 -350 -21 -62  إندونيسيا

 007 40 900 )األلمانية( لوآسمبورج 4903520  (44 380)  7+ آييف أوآرانيا،

 006 40 900 )الفرنسية( لوآسمبورج 902 923 1890 353+ أیرلندا

 805405 -800 -1  ماليزیا 871 800 848 39+ إیطاليا

 5222 532 2 20+ مصر 6707 -6275 -65 +  :إلى فاآسباآستان

 2884 -711 -800 -1  الوسطى وأمریكا الكاریبي منطقة 6707 -6275 -65 +  :إلى فاآسبروناي

 999 3204 1 234+ نيجيریا 004 300 070 32+ )الفرنسية( بلجيكا

 147 441 0800 نيوزیلندا 005 300 070 32+ )الهولندیة( بلجيكا

 165 2020 0900 )دقيقة/یورو 10 .0 ( هولندا 6707 -6275 -65 +  :إلى فاآسبنجالدیش

 SAR + (852)  2802 4098 آونج هونج 2884 -711 -800 -001  بنما

 000 5666 22 48+ بولندا
.والجزائر وتونس المغرب :التالية البلدان من الفرنسية باللغة المتحدثين العمالء هذا االتصال مرآز یدعم١
).یورو 05 .0  السعر( نرویجية آرونة 39 .0  :للعميل بالنسبة الدقيقة سعر ؛)یورو 08 .0  السعر( نرویجية آرونة 55 .0  :للمكالمة المحدد السعر٢
خالل دقيقة/سویسري فرنك 08 .0 ( سویسرا في الموجودین واإلیطالية والفرنسية األلمانية اللغة من بكٍل المتحدثين العمالء هذا االتصال مرآز یدعم٣

).الذروة ساعات غير في دقيقة/سویسري فرنك 04 .0  الذروة، ساعات
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 )اليابان( HP لـ السریع التبادل خدمة

HP Quick Exchange Service

0570-000511 
:03-3335 -9800  

:  9:00  5:00  
 10:00  5:00 

1 1  3 

: 
  

 

  للشحن HP All-in-One جهاز تجهيز
اتباع فيرجى للخدمة، HP All-in-One جهاز ترسل أن الشراء مكان إلى الرجوع أو للعمالء HP بدعم االتصال بعد منك ُطلب إذا

.HP لمنتج الضرر من المزید حدوث لتجنب أدناه الموضحة الخطوات
انظر اليابان، في الخدمة خيارات حول معلومات على للحصول .باليابان العمالء على المعلومات هذه تطبيق یتم المالحظة 

.)اليابان(HP لـ السریع التبادل خدمة

إلى وانتقل الخطوة هذه تجاوز بك، الخاص HP All-in-One جهاز تشغيل یتم لم إذا .HP All-in-One جهاز بتشغيل قم.١
.2  الخطوة

.الطباعة عربة إلى الوصول باب افتح.٢
حول معلومات على للحصول .فتحتها من الطباعة خراطيش أزل ثم صوت، أي عنها یصدر وال الطباعة عربة تسكن حتى انتظر.٣

.الطباعة خراطيش استبدال انظر الطباعة، خراطيش إزالة
إلى یدویًا الطباعة عربة إزالق ثم الطاقة آبل فصل یمكنك ،HP All-in-One جهاز تشغيل یتم لم إذامالحظة 

الجانب على( األصلي مكانها إلى یدویًا الطباعة عربة بتحریك قم االنتهاء، عند .الطباعة خراطيش إلزالة اليمين أقصى
.6  الخطوة إلى تابع ثم ،)األیسر

).األیسر الجانب في( األصلي وضعها إلى الطباعة عربة تعود حتى دقائق عدة وانتظر الطباعة عربة إلى الوصول باب أغلق.٤
.HP All-in-One جهاز تشغيل إیقاف قبل التوقف وضع إلى الضوئية الماسحة عودة من تأآدمالحظة 

.الطاقة آبل افصل ثم ،HP All-in-One الجهاز تشغيل إلیقاف )تشغيل( On الزر على اضغط.٥
تجف، ال حتى الهواء بدخول یسمح ال البالستيك من مصنوع آيس في أو الطباعة خراطيش حمایة وحدة في الطباعة خراطيش ضع.٦

.بذلك القيام الهاتف عبر للعمالء HP دعم وآيل منك طلب إذا إال HP All-in-One جهاز مع ترسلها ال .بعيدًا ضعها ثم
.HP All-in-One جهاز من الطاقة آبل افصل.٧
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 من المستبدل الجزء شحن یتم لن .HP All-in-One جهاز مع الطاقة مصدر و الطاقة آبل بإعادة تقم المالحظة 
HP All-in-One الجزء یصل حتى آمن مكان في الطاقة ومصدر الطاقة آبل بتخزین قم .العناصر هذین مع

.HP All-in-One من المستبدل

:یلي آما التحكم لوحة غطاء بخلع قم.٨
.HP All-in-One جهاز مقابل مستویة التحكم لوحة أن من تأآد.أ
.الغطاء برفع قم.ب
الجهاز من برفق التحكم لوحة غطاء بإزالة قم .التحكم لوحة غطاء من األیسر الجانب في الموجود التجویف في إصبعك ضع.ج

.أدناه موضح هو آما

.HP All-in-One جهاز مع التحكم لوحة غطاء تعيد ال .التحكم لوحة بغطاء احتفظ.٩
لوحة بغطاء باالحتفاظ قم .التحكم لوحة غطاء مع HP All-in-One جهاز من المستبدل الجزء یأتي ال قدمالحظة 

لوحة غطاء ترآيب بإعادة قم ،HP All-in-One جهاز من المستبدل الجزء وصول وعند آمن، مكان في التحكم
من المستبدل الجزء في الموجودة التحكم لوحة وظائف الستخدام التحكم لوحة غطاء بترآيب تقوم أن یجب .التحكم
.HP All-in-One جهاز

ترآيب آيفية حول إرشادات على للحصول HP All-in-One جهاز مع یأتي الذي "اإلعداد دليل" راجعتلميح 
.التحكم لوحة غطاء

.وجدت إن المستبدل الجهاز مع أتت التي التغليف مواد أو األصلية التغليف مواد باستخدام للشحن HP All-in-One جهاز بتغليف قم.١٠
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الشحن في یحدث الذي التلف یشمل ال الضمان .مناسبة أخرى تغليف مواد استخدام یرجى األصلية التغليف مواد لدیك یكن لم إذا
.المناسب غير النقل/المناسب غير التغليف بسبب

.الخارج من الصندوق على الشحن إعادة بطاقة ضع.١١
:الصندوق في التالية األشياء وضع یجب.١٢

).مفيدة تعد الطباعة جودة مشكالت من عينات( الخدمة لموظفي للمشكلة آامل وصف–
.الضمان فترة لتحدید الشراء یثبت آخر شئ أي أو المبيعات قسيمة من نسخة–
.اليوم أثناء بك االتصال خالله من یمكن الذي الهاتف ورقم وعنوانك اسمك–

١٠٧
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 لشرآة المحدود الضمان بيان15
Hewlett-Packard 

المحدود الضمان مدة

المحدود الضمان مدةHP منتج

یومًا 90البرنامج

واحدة سنةالطابعة

على المطبوع "الضمان مدة انتهاء" تاریخ حلول أو HP حبر نفاد حتى الضمان یستمرالطباعة خراطيش
إعادة جرت التي HP حبر خراطيش الضمان هذا یشمل ال .أوًال یحدث ما آان أیًا الخرطوشة،

.بها العبث أو استخدامها إساءة أو مواصفاتها في تغيير عمل أو تصنيعها إعادة أو ملئها

یومًا 90الملحقات

المحدود الضمان مدى
المدة خالل والتصنيع المواد عيوب من خالية ستكون أعاله المحددة HP منتجات أن للعميل  Hewlett-Packard   (HP)  شرآة تضمن
.العميل شراء تاریخ من المدة هذه وتبدأ أعاله، المحددة
لن منتج أي تشغيل أن HP تضمن ال .البرمجة تعليمات تنفيذ فشل حالة في إال المحدود HP ضمان یسري ال البرامج، لمنتجات بالنسبة
.األخطاء من خاليًا یكون أو یتوقف
المشكالت ذلك في بما أخرى، مشكالت أي یغطي وال فقط، للمنتج العادي االستخدام عن الناجمة العيوب المحدود HP ضمان یغطي
HP بواسطة توفيرها یتم ال التي الطباعة مستلزمات أو األجزاء أو الوسائط أو البرامج .ب السليم؛ غير التعدیل أو الصيانة .ا :عن الناجمة

.االستخدام سوء أو معتمد غير تعدیل إجراء .د بالمنتج؛ الخاصة المواصفات خارج التشغيل .ج ؛HP بواسطة دعمها یتم أو
على ملؤها یعاد التي الحبر خراطيش أو HP إنتاج من ليست حبر خراطيش استخدام یؤثر ال الطابعات، من HP لمنتجات بالنسبة
یرجع للطابعة تلف أو عطل أي حدوث حالة في فإنه ذلك ومع .والعميل HP بين مبرم دعم عقد أي أو للعميل الشرآة تقدمه الذي الضمان
القياسي الوقت نظير رسومًا HP تتقاضى سوف ملؤها معاد حبر خرطوشة أو HP إنتاج من ليست حبر خرطوشة استخدام إلى سببه

.المحدد التلف أو العطل ذلك إلصالح الطابعة صيانة في أنفقت التي والمواد للعمالة
أو المنتج بإصالح إما ستقوم HP فإن ،HP بضمان مشمول منتج أي في عيب بأي إشعارًا الساریة الضمان فترة أثناء HP تسلمت إذا

.HP تختاره ما وفق استبداله،
خالل تقوم سوف HP فإن HP ضمان یشمله عيب به منتج أي استبدال أو إصالح على مناسبًا، یكون ما وفق ، قادرة غير HP آانت إذا
.المنتج شراء سعر بإعادة بالعيب إشعارها بعد الوقت من معقولة مدة
.HP إلى عيب به الذي المنتج بإعادة العميل یقوم حتى التعویض أو االستبدال أو باإلصالح ملزمة HP تكون ال
.استبداله یتم الذي المنتج أداء عن أداؤه یقل ال أن بشرط جدید شبه أو جدیدًا یكون قد بدیل منتج أي
.أدائها في الجدیدة لتلك ومعادلة تصنيعها معاد مواد أو مكونات أو أجزاء على HP منتجات تحتوي قد

لخدمات عقود تتوفر قد .HP بواسطة الضمان یشمله الذي HP منتج توزیع یتم منطقة/بلد أي في سارًیا المحدود HP ضمان بيان یعتبر
بواسطة المنتج توزیع فيها یتم التي المناطق/البالد في HP لـ معتمد خدمة مرآز أي من العمل، موقع في الخدمة مثل إضافية، ضمان
.معتمد مستورد بواسطة أو HP شرآة
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الضمان حدود
صریحًا آان سواًء نوع، أي من آخر شرط أو ضمان أي تقدیم الغير من موردیها أو HP لـ یجوز ال المحلي القانون به یسمح الذي بالقدر
.محدد غرض ألي والمالءمة المرضية والجودة للتسویق القابلية شروط أو ضمانات إلى باإلضافة ضمنيًا، أو

المسئولية حدود
به یسمح الذي األقصى الحد وفق وذلك للعميل، الممنوحة الوحيدة التعویضات هي "الضمان بيان" في عليها المنصوص التعویضات تعد

.المحلي القانون
في الغير من موردوها أو HP تعد ال هذا الضمان بيان في خاص بوجه المحددة االلتزامات وباستثناء المحلي القانون به یسمح الذي بالقدر
العقد إلى تستند آانت سواًء االستتباعية، أو العرضية أو الخاصة أو المباشرة غير أو المباشرة األضرار عن مسئولين األحوال من حال أي
.األضرار تلك حدوث باحتمال اإلشعار تم وسواًء أخرى قانونية نظریة أي أو الضرر أو

المحلي القانون
المتحدة الوالیات في ألخرى والیة من تختلف أخرى حقوق أیضًا للعميل یكون قد .محددة قانونية حقوقًا للعميل یعطي هذا الضمان بيان
.العالم في أخرى منطقة/لبلد منطقة/بلد ومن آندا في لمنطقة منطقة ومن
مع متماشيًا یكون لكي تعدیله تم قد هذا الضمان بيان یعتبر أن یجب المحلي، القانون مع متعارضَا هذا الضمان بيان به یكون الذي بالقدر
.العميل على هذا الضمان بيان وتحدیدات المسئولية رفض حاالت بعض تسرى ال قد المحلي القانون ذلك بموجب .المحلي القانون ذلك
:أن )آندا في المقاطعات ذلك في بما( المتحدة الوالیات خارج الحكومات وبعض المتحدة الوالیات في الوالیات لبعض یجوز المثال، سبيل على
؛)مثًال المتحدة المملكة في( عميل ألي القانونية الحقوق تحدید من هذا الضمان بيان في الواردة والتحدیدات المسؤولية رفض حاالت تمنع
أو التحدیدات؛ أو المسئولية رفض حاالت تطبيق على مّصنع أي قدرة ذلك بخالف تقيد
مدة بشأن بالتحدیدات تسمح أو رفضها المّصنع یستطيع ال التي الضمنية الضمانات مدة تحدد أو إضافية ضمان حقوق العميل تمنح

.الضمنية الضمانات
الحقوق إلى باإلضافة هذا تعدیل، أو تقييد أو استثناء أي قانونيًا، به المسموح نطاق في الحالي، الضمان بيان في الواردة البنود عن ینتج ال

.العميل لهذا HP منتجات بيع على تطبق التي اإللزامية القانونية

األوروبي االتحاد مناطق/لبلدان المحدود الضمان معلومات
.بها تقيم التي المنطقة/البلد في )الصنع جهة ضمان( المحدود HP ضمان تمنح التي HP جهات وعناوین أسماء یلي فيما
جهة ضمان لقيود تخضع ال الصنع، جهة ضمان إلى باإلضافة الشراء، اتفاقية أساس على البائع ضد قانونية حقوق أیضًا لك تكون وقد

.هذا الصنع

Belgique/Luxembourg

 Hewlett-Packard Belgium BVBA/
SPRL 

Luchtschipstraat 1

Rue de l'aeronef

B- 1140 Bruxelles

Ireland

 Hewlett-Packard Ireland Ltd. 

 30 Herbert Street 

 IRL-Dublin 2 

Danmark

Hewlett-Packard A/S

Kongevejen 25

DK- 3460 Birkeroed

Nederland

Hewlett-Packard Nederland BV

Startbaan 16

1187 XR Amstelveen NL

France

Hewlett-Packard France

 1 Avenue du Canada 

Zone d'Activite de Courtaboeuf

 F-91947 Les Ulis Cedex 

Portugal

Hewlett-Packard Portugal -
Sistemas de

 Informática e de Medida S.A. 

 Edificio D. Sancho I 

Quinta da Fonte

Porto Salvo

 2780-730 Paco de Arcos 

P-Oeiras
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Deutschland

Hewlett-Packard GmbH

Herrenberger Straße  110- 140

D- 71034 Böblingen

Österreich

 Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 

 Lieblgasse 1 

A- 1222 Wien

España

 Hewlett-Packard Española S.L. 

 C/ Vicente Aleixandre 1 

Parque Empresarial Madrid - Las
Rozas

28230 Las Rozas

E-Madrid

Suomi

Hewlett-Packard Oy

Piispankalliontie 17

FIN- 02200 Espoo

Greece

 Hewlett-Packard Hellas E.Π.E. 

Voriou Epirou 76

151 25 Maroussi

Athens

Sverige

Hewlett-Packard Sverige AB

Skalholtsgatan 9

S- 164 97 Kista

Italia

 Hewlett-Packard Italiana S.p.A 

 Via G. Di Vittorio 9 

20063 Cernusco sul Naviglio

I-Milano

United Kingdom

Hewlett-Packard Ltd

Cain Road

Bracknell

GB-Berks RG12  1HN

Polska

 Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. 

ul. Szturmowa  2A

02–678 Warszawa

 Wpisana do rejstru
przedsiebiorcow w Sadzie

Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XX Wydzial Gospodarczy pod

numerem KRS 0000016370 

Hungary

 Hewlett-Packard Magyarország
Kft. 

1117 Budapest

 Neumann J. u. 1. 

Lietuva

UAB “Hewlett-Packard”

Šeimyniškių g.  21B

09200 Vilnius

Latvia

Hewlett-Packard SIA

Palasta iela 7

Riga, LV- 1050

Slovenská republika

 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 

Miletičova 23

826 00 Bratislava

Česka republika

 HEWLETT-PACKARD s.r.o. 

Vyskočilova 1/1410

140 21 Praha 4

Estonia

HP Oy Eesti Filiaal

Estonia pst. 1

EE- 10143 Tallinn

tel +372 6 813 820

fax +372 6 813 822

Slovenia

 Hewlett-Packard d.o.o. 

Tivolska cesta 48

1000 Ljubliana

Cyprus/Kibris

 Hewlett-Packard Hellas E.Π.E. 

Voriou Epirou 76

151 25 Maroussi

Athens, Greece

Malta

 Hewlett-Packard Europe B.V. 

Amsterdam, Meyrin Branch

 150, Route de Nant d'Avril

1217 Meyrin, Geneva

Switzerland
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الفنية المعلومات١٦
.الجزء هذا في بك الخاص HP All-in-One لجهاز الدولية التنظيمية والمعلومات الفنية المواصفات توفير یتم

:التالية المعلومات الفصل هذا یتضمن
Macintoshو Windows التشغيل نظامي متطلبات●
الضوئي والمسح الذاآرة، وبطاقة والنسخ، والطباعة، الورق، مواصفات●
البيئية والمواصفات الطاقة، ومواصفات الفيزیائية، المواصفات●
التنظيمية اإلشعارات●
المواصفات مطابقة إعالن●

  النظام متطلبات
ملف مشاهدة حول معلومات على للحصول ).التمهيدي المستند( Readme ملف في بالبرنامج الخاصة النظام متطلبات توجد

Readme، ملف عرض راجع Readme)التمهيدي المستند(.

                الورق مواصفات
.للطباعة الهوامش ومواصفات ,الورق وأحجام ,الورق حاویة سعة حول معلومات على الفصل هذا یحتوي

  الورق حاویة سعة

**اإلخراج حاویة*اإلدخال حاویةالورق وزنالنوع

مربع متر/جم 90 إلى 60 منالعادي الورق
)رطًال 24 إلى 16 من(

)رطًال 20 بوزن ورق( 50)رطًال 20 بوزن ورق( 100

مربع متر/جم 90 إلى 75 منLegal ورق
)رطًال 24 إلى 20 من(

)رطًال 20 بوزن ورق( 50)رطًال 20 بوزن ورق( 100

بوزن فهرسة بطاقات أقصى بحدالبطاقات
)رطًال 110( مربع متر/جم 200

2010

مربع متر/جم 90 إلى 75 مناألظرف
)رطًال 24 إلى 20 من(

1010

أقل أو 3015متاح غيرالشفاف الفيلم

2010متاح غيرالالصقة البطاقات

3015)رطًال 145( مربع متر/جم 236مم  152 × 102  بحجم صور ورق

2010متاح غيرمم  279 × 216  بحجم صور ورق

.القصوى السعة *
.متكررة بصورة اإلخراج حاویة بإفراغ  HP توصي .تستخدمها التي الحبر وآمية الورق بنوع اإلخراج حاویة سعة تتأثر **

   الورق أحجام

الحجمالنوع

مم  Letter:  216 × 279ورق

A  4:  210 × 297  مم
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الحجمالنوع

A  5:  148 × 210  مم

Executive:  184 × 267  مم

Legal:  216 × 356  مم

B  5:  176 × 250  مم

مم  U.S.  #10 :  105 × 241األظرف

U.S.  #9 :  99 × 226  مم

A 2:  111 × 146  مم

DL:  110 × 220  مم

C 6:  114 × 162  مم

مم  Letter:  216 × 279الشفاف الفيلم

A  4:  210 × 297  مم

مم  152 × 102 الصور ورق

مم  178 × 127 

Letter:  216 × 280  مم

A  4:  210 × 297  مم

مم  305 × 102  بحجم بانوراما ورق

مم  305 × 127  بحجم بانوراما ورق

مم  127 × 76 البطاقات

مم  152 × 101  :فهرس بطاقة

مم  178 × 127 

A 6:  105 × 149  مم

مم  Hagaki:  100 × 148 بطاقة

مم  Letter:  216 × 279الالصقة البطاقات

A  4:  210 × 297  مم

Custom )مم  356 × 216  حتى مم  127 × 76 )مخصص
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  الهامش طباعة مواصفات

)*األخيرة الحافة( سفلي)البادئة حافة( األعلى 

شفاف فيلم أو ورق

 U.S.   (Letter, Legal, Executive)    1. 8 مم 7 .6 مم

ISO  (A  4, A 5)  و JIS  (B 5)  1. 8 مم 7 .6 مم

األظرف

مم 7 .6 مم 2 .3  

البطاقات

مم 7 .6 مم 8 .1  

بمقدار المنتصف من الكتابة منطقة إزاحة تتم .متوافقة الكتابة منطقة إجمالي ولكن، ؛HP All-in-One جهاز مع الهامش هذا یتوافق ال *
.متماثلة غير وسفلية علویة هوامش إلى یؤدي مما )بوصة 21 .0 ( مم 4 .5 

     الطباعة مواصفات
● 1200 × 1200 dpi  أسود
● 1200 × 1200 dpi  مع ألوان  HP PhotoREt  III
الطلب حسب حراریًا الحبر نفث :الطریقة●
PCL 10 أو PCL3 GUI أو ،HP PCL من 3 المستوى :اللغة●
المستند تعقيد حسب الطباعة سرعة تختلف●
)أقصى آحد( مطبوعة صفحة 5000 ،)المتوسط في( مطبوعة صفحة 500 :شهر لكل العمل دورة●
بانوراما بحجم طباعة●

في صفحة( **السرعة (dpi)  الدقة الوضع
)الدقيقة

Best )2 1200 × 1200 أسود)األفضل

5 .0 *محسنة  dpi 4800  حتى  1200 × 1200 ألوان 

Normal )7 600 × 600 أسود)عادي

4 600 × 600 ألوان 

Fast )23 300 × 300 أسود)سریع

18 300 × 300 ألوان 

.  dpi 1200 × 1200  دقة إدخال مع ، dpi 1200 × 4800  حتى فاخر صور طباعة ورق على محسنة ألوان طباعة دقة *
.الورق ونوع الطراز حسب یختلف األقصى، الحد **

   النسخ مواصفات
الرقمية الصور معالجة●
)الطراز حسب یختلف( األصلي المستند من نسخة 99 حتى●
)الطراز حسب یختلف(  %400  إلى 25 من رقمي تصغير/تكبير●
صفحة على متعددة نسخ إعالن، الصفحة، حسب ضبط●
)الطراز حسب یختلف( باأللوان الدقيقة في نسخة 18 باألسود؛ الدقيقة في نسخة 23 حتى●
المستند تعقيد حسب النسخ سرعات تختلف●
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صفحة( السرعة الوضع
)الدقيقة في

* (dpi)  المسح دقة (dpi)  الطباعة دقة

Best )2400 × 1200  1200 × 1200 8 .0  حتىأسود)األفضل 

 2400 × 1200 ** 1200 × 1200 8 .0  حتىألوان 

Normal )2400 × 1200  600 × 600 7 حتىأسود)عادي 

 2400 × 1200  600 × 600 4 حتىألوان 

Fast )1200 × 600  300 × 300 23 حتىأسود)سریع 

 1200 × 600  300 × 300 18 حتىألوان 

. %400  یبلغ الحجم تغيير عند األقصى الحد *
.  dpi 1200 × 1200  دقة إدخال مع ، dpi 1200 × 4800  حتى فاخر صور طباعة ورق على محسنة ألوان طباعة دقة **

  الذاآرة بطاقة موصفات
000 ,1  :الذاآرة بطاقة على به موصى الملفات من عدد أقصى●
بایت ميجا 8 بكسل، ميجا 12 أقصى بحد :به موصى فردي ملف حجم أقصى●
)فقط الثابتة الحالة( بایت جيجا 1 :به موصى ذاآرة بطاقة حجم أقصى●

.متوقع هو مما أبطأ HP All-in-One جهاز أداء یجعل قد الذاآرة بطاقة في به الموصى األقصى الحد إلى الوصولمالحظة 

المعتمدة الذاآرة بطاقات أنواع
●CompactFlash
●SmartMedia
●Memory Stick
●Memory Stick Duo
●Memory Stick Pro
●Magic Gate Memory Stick
●Secure Digital
● MultiMediaCard (MMC) 
●xD-Picture Card

   الضوئي المسح مواصفات
الطابعة مع مرفق الصور محرر●
للتحریر قابل نص إلى ضوئيًا الممسوح النص بتحویل تلقائيًا المتكامل OCR برنامج یقوم●
المستند تعقيد حسب المسح سرعات تختلف●
ثنائي توافق واجهة●
●Resolution  )دقة:( 4800 × 1200  حتى dpi  19200  بصري؛ dpi  محسن )برنامج(
)رمادي مستوى 256( رمادي بت 8 ألوان، بت 48 :ألوان●
مم  297 × 216  :الزجاجي السطح من الضوئي للمسح حجم أقصى●

    الفيزیائية المواصفات
)األسفل الوضع في التحكم لوحة شاشة( مم 171 :االرتفاع●
مم 438 :العرض●
مم 283 :العمق●
آجم 5 .5  :الوزن●
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  الطاقة مواصفات
أقصى آحد وات 40 :الطاقة استهالك●
أرضي بطرف متصل هرتز، 63 -47  أمبير 1 ~ فولت 240 إلى 90 متردد تيار :اإلدخال جهد●
dc === 625 التيار شدة فولت 16 ثابت تيار أمبير، مللي dc === 940 التيار شدة فولت 32 ثابت تيار DC :اإلخراج جهد●

أمبير مللي

  البيئية المواصفات
)فهرنهيت درجة  90º  إلى  59º ( مئویة درجة  32º  إلى  15º  :به الموصى التشغيل حرارة درجة مدى●
)ف  95º  إلى  59º ( م  32º  إلى  15º  :به المسموح التشغيل حرارة درجة مدى●
متكثفة غير - نسبية رطوبة  %85  إلى  %15  :الرطوبة●
40-  ):تخزین( التشغيل عدم حالة في الحرارة درجات مدى● º  60  إلىº  40- ( م º  140  إلىº  ف(

.طفيف بشكل مشوًَّها HP All-in-One إخراج یكون أن الممكن من عاٍل، آهرومغناطيسي حقل وجود فيمالحظة 
الكهرومغناطيسية الحقول بسبب المحقونة الضجة لتقليل )أقدام 10( أمتار 3 طوله یتعّدى ال USB سلك باستخدام HP توصي
.المحتملة العالية

أخرى مواصفات
بایت ميجا 32 بسعة DRAM بایت، ميجا 8 بسعة ROM :الذاآرة

/www.hp.com :إلى انتقل .ویب على HP موقع من صوتية معلومات على الحصول فيمكنك إنترنت، إلى الوصول باستطاعتك آان إذا
support.

البيئي المنتج وآالة برنامج
السالمة بيانات ونشرات والبالستيك، الورق، واستخدام الطاقة، واستهالك األوزون، وإنتاج البيئة، حمایة حول معلومات الجزء هذا یوفر
.التصنيع إعادة وبرامج المواد، من

البيئة حمایة
من للتقليل الخصائص من بالعدید المنتج هذا تصميم تم لقد .سليمة بيئة في الجودة عالية منتجات بتوفير ملتزمة  Hewlett-Packard  إن

.بيئتنا على التأثيرات
على )البيئة على الحفاظ نحو HP التزام( HP's Commitment to the Environment موقع بزیارة قم المعلومات، من لمزید
:في ویب

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

األوزون إنتاج
.تذآر بكمية  (O3)  أوزون المنتج هذا یولد ال

الورق استخدام
.DIN  19309 القياسية للمواصفات وفًقا تصنيعه المعاد الورق الستخدام مالئم المنتج هذا

البالستيك مواد
المواد تحدید على القدرة من تحسن التي الدولية للمعایير وفًقا جرام، 25 وزنها یتعّدى التي البالستيكية القطع على مميزة عالمات توضع

.المنتج حياة نهایة في التصنيع إعادة بهدف البالستيكية

للمواد اآلمن االستخدام بيانات نشرات
:في ویب على HP موقع من  (MSDS)  اآلمن االستخدام بيانات نشرات على الحصول یمكن

www.hp.com/go/msds
.المحلي HP عمالء دعم بمرآز إنترنت إلى الوصول باستطاعتهم ليس الذین العمالء یتصل أن ینبغي
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 التصنيع إعادة برنامج
إعادة مراآز أآبر من بعًضا وتشارك المناطق،/الدول من العدید في التدویر وإعادة المنتج إعادة برامج من متزایدة أعداًدا HP تعرض
.بيعها إعادة ثم شيوًعا األآثر منتجاتها بعٍض تجدید طریق عن الموارد على بالمحافظة HP تقوم آذلك .العالم أنحاء في اإللكترونية التدویر
:حياتها نهایة في خاًصا تعامال تتطلَّب قد التي التالية المواد على هذا HP منتج یحتوي

)ملجم 2 (< الضوئي بالماسح الفلورسنت مصباح في الموجود الزئبق●
اللحام منطقة في رصاص سبيكة●

    HP inkjet طابعة مستلزمات تصنيع إعادة برنامج
ویسمح المناطق،/البلدان من العدید في HP Inkjet  Supplies Recycling Program  برنامج یتوفر .البيئة بحمایة ملتزمة HP إن
:التالي ویب موقع إلى انتقل المعلومات، من لمزید .مقابل بدون المستخدمة الطباعة خراطيش تدویر بإعادة لك

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

التنظيمية اإلشعارات
.بها تقيم التي المناطق/البلدان المنطقة،/البلد في الموجودة التنظيمية بالهيئات الخاصة المنتج متطلبات مع HP All-in-One جهاز یتوافق
وإشعارات ،FCC وبيان بك، الخاص HP All-in-One بجهاز الخاص للطراز التنظيمي التعریف رقم حول معلومات الجزء هذا یوفر

.وآوریا واليابان، أستراليا، في الموجودین للمستخدمين منفصلة

١٦ الملحق

١١٨ HP PSC 1600  All-in-One  series
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http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html


 التنظيمي الطراز تعریف رقم
هو بمنتجك الخاص للطراز التنظيمي التعریف رقم .بك الخاص للمنتج تنظيمي طراز رقم تخصيص یتم التنظيمي، التعریف ألهداف

SDGOB- 0401- 01. التسویق اسم وبين التنظيمي الرقم هذا بين الخلط عدم یجب  (HP PSC 1600 All-in-One series)  أو
.المنتج رقم

   المواصفات مطابقة إعالن

 

DECLARATION OF CONFORMITY 
 according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 

__________________________________________________________________________ 

Manufacturer's Name:  Hewlett-Packard Company 
 
Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive 

  San Diego CA 92127, USA 
 

Regulatory Model Number:  SDGOB-0401-01 

 
Declares, that the product: 
Product Name: HP PSC 1600 All-in-One series  
 
Power Adapters HP part#:   0950-4491, 0957-2144, 0950-4466 
RoHS Compliant Adapters: 0957-2146, 0957-2152, 0957-2153, 0957-2151 
  
 
Conforms to the following Product Specifications: 
 
Safety: IEC 60950: 1999 3rd edition 

                               EN 60950: 1999 

   IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) 

   UL 60950: 1999 

   CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

   NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001    NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

  

EMC:  CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B EMC:  CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 
   CISPR 24:1997 / EN 55024:1998    CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 
   IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000    IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
   IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001    IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001 
   CNS13438:1998, VCCI-2    CNS13438:1998, VCCI-2 
   FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2    FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 
   GB9254: 1998    GB9254: 1998 

y Information:  Supplementary Information: 
 The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the 

EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. 
 The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the 

EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. 

 1) The product was tested in a typical configuration.  1) The product was tested in a typical configuration. 

  

  
05 Nov  2004 05 Nov  2004 

  
  

  

 
        Date   Muthya S. Guha,  Hardware Test & Regs 

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

 

١١٩

المعلومات
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المستخدم دليل
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