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لتبدأ ١

بك ونرحب HP Photosmart M22/M23 الرقمیة الكامیرا لشرائكم تھانینا
عالم التصویر الرقمي! في

أفضل النتائج لضمان استخدامھا یمكنكم التي الكامیرا وظائف ھذا الدلیل یوضح
المیزات: ومن تلك التصویر. بأوقات االستمتاع مع

أي في معك الكامیرا احمل - المعادن وكل الجویة لألحوال مقاومة حقیبة •
والحقیبة الكامیرا على الرذاذ یؤثر لن جمیع األجواء. وفي بكل ثقة مكان

.١٦٣ صفحة راجع إضافیة. وقایة ھي المعدنیة
الظالل. في المفقودة التفاصیل إلظھار – المحكمة HP تقنیة إضاءة •

.٥٢ راجع صفحة
الحمراء العیون لتحدید تستخدم – الكامیرا داخل الحمراء العیون إزالة میزة •

.٧١ صفحة راجع منھا. والتخلص
الختیار تستخدم – (بانوراما)) Panorama (ومنھا االلتقاط أوضاع ٩ •

العامة. الصورة لمناظر كشف لتحقیق أفضل الضبط، مسبق االلتقاط وضع
بانوراما شكل في ومعاینتھا متتالیة صور ٥ اللتقاط الوضع بانوراما استخدم

.٤٢ صفحة راجع في الكمبیوتر. كبیرة في صورة ادمجھا ثم الكامیرا. في
التقاط تلمیحات لمساعدتك في لتوفیر – تستخدم HP Image Advice •

أفضل. راجع صفحة ٧٢. صور
لتبدأ
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موجودة صور تحدید المیزة ھذه باستخدام یمكنك - HP Instant Share
عناوین مثل الجھات من مجموعة إلى تلقائیًا بسھولة إلرسالھا الكامیرا داخل

الكامیرا توصیل عند الطابعة أو صفحات اإلنترنت أو اإللكتروني البرید
أن دون الصور عرض للمستلمین القادمة. ویمكن المرة في الكمبیوتر بجھاز

.٧٧ صفحة الملحقات. راجع كبر حجم یشغل بالھم
من معتمدة طابعة أي على الكامیرا مباشرة من للطباعة – المباشرة الطباعة

.٨٩ صفحة بالكمبیوتر. راجع للتوصیل دون الحاجة PictBridge
في للمساعدة الشاشة الظاھرة على التعلیمات استخدم الكامیرا – في التعلیمات

.٢٨ صفحة راجع حوزتك. في الدلیل یكن لم إذا الكامیرا میزات استخدام
أكبر، بدرجة الصور التقاط على قدرتك لتحسین

HP Photosmart حامل شراء مكنك
الصور نقل الكامیرا حامل لك یتیح .M-serie
إلى وإرسال الصور الكمبیوتر إلى جھاز سھولة

مادة من المصّنعة الكامیرا بطاریة شحن وإعادة التلفاز على عرضھا أو طابعة
مكانًا توفر الحامل أیضًا الكامیرا. كما النیكل (NiMH) الموجودة داخل یدرات

الكامیرا. لوضع الئمًا

الكامیرا صندوق في الحامل مدخل یوجد الحظة:
الحامل استخدام من الكامیرا یمكن والذي

عدم یرجى .HP Photosmart M-series
وكذلك الكامیرا، حامل بدون الحامل مدخل استخدام

HP Photosmart الحامل دلیل مستخدم راجع منھ. التخلص عدم یجب
الكامیرا. حامل في الحامل بمدخل الخاصة التعلیمات لمعرفة M-series
١٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



١

اإلعداد
متابعة أثناء مصباح) أو زر (مثل الكامیرا في أحد األجزاء موقع للعثور على

.٢٠ الكامیرا, صفحة راجع أجزاء ھذا القسم في اإلرشادات الموجودة

المعصم حزام إرفاق .١
الحزام بحامل المعصم حزام بإرفاق قم

طریق عن الكامیرا جانبي أحد على الموجود
موضح. ھو كما ربطھ
١٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ١دلیل لتبدأ



١٣ لتبدأ
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البطاریات تثبیت .٢
جانب على بطاقة الذاكرة/البطاریة الموجود باب افتح .١

الكامیرا. مقدمة تجاه الباب تحریك طریق عن الكامیرا
الداخلي الجزء على موضح ھو كما البطاریات أدخل .٢

الباب. من
ألسفل علیھ بطاقة الذاكرة/البطاریة بالضغط باب أغلق .٣

إغالقھ. یتم حتى الكامیرا مؤخرة تجاه وتحریكھ
عند Alkalineو Lithiumو NiMH البطاریات أداء معرفة
البطاریة, نوع حسب األداء راجع الكامیرا, ھذه الستخدام مع

الحصول یمكن اللقطات التي ولمعرفة عدد .١٥٢ صفحة
البطاریات, راجع استخدام كل نوع من أنواع على علیھا بناء

الخاصة األفكار ولمعرفة  .١٥٣ نوع البطاریة, صفحة حسب الصور لقطات عدد
من بدًءا البطاریات، استخدام إدارة أ، الملحق راجع البطاریة, أداء تحسین

صفحة ١٤٩.

لتوصیل االختیاري HP لـ AC الطاقة محول استخدام أیًضا لمیح: یمكنك
إلعادة القابلة NiMH بطاریات استخدام حالة في بالطاقة. الكامیرا
الكامیرا داخل وجودھا أثناء البطاریات شحن إعادة یمكنك الشحن،

الحامل باستخدام أو AC لـ HP االختیاري محول الطاقة محول باستخدام
البطاریات شحن إعادة أو HP Photosmart االختیاري M-series

للمزید .HP Photosmart السریع جھاز الشحن بواسطة منفصل بشكل
صفحة من بدًءا الكامیرا، ملحقات شراء ب، الملحق راجع المعلومات, من

.١٥٩
١٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



١

تشغیل الكامیرا .٣
حتى لفتحھ العدسة غطاء حرك الكامیرا, لتشغیل

مصباح یضيء وتظھر العدسات. النقر صوت تسمع
الكامیرا من الخلفیة الجھة في الموجود الطاقة/الذاكرة

على HP شعار ثابت. كما یظھر أخضر بمصباح
الكامیرا. إحماء أثناء الصور عرض شاشة

إیاه العدسة مغلًقا غطاء حرك تشغیل الكامیرا, إلیقاف
غطیت. قد العدسة وتكون صوًتا, یصدر أن إلى

وجود بصمات فقد یؤدي تلمس العدسات. ال العدسة, غطاء عند تحریك تنبیھ:
تنظیف عن المعلومات للمزید من جودة الصورة. تشویھ إلى األصابع

.١٦٥ صفحة الكامیرا, عدسة تنظیف راجع العدسة,
١٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ٣دلیل لتبدأ
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اللغة اختیار .٤
اللغة. اختیار یطلب منك الكامیرا، فیھا بتشغیل تقوم مرة ول

األزرار  باستخدام المطلوبة اللغة إلى ١. انتقل
. التحكم  بـوحدة  الموجودة

(قائمة/موافق) الزر على اضغط .٢
الممیزة. اللغة لتحدید

بذلك القیام یمكنك الحق، وقت في اللغة تغییر إلى احتیاجك حالة في لمیح:
(اإلعداد). Setup قائمة في الموجود (اللغة) Language إعداد بواسطة

Setup (اإلعداد). قائمة استخدام الفصل ٦, راجع

البلد/المنطقة ضبط .٥
إعدادات ضبط ویحدد فیھا. تعیش التي القارة اختیار منك یطلب اللغة, اختیار عد
لتنسیق االفتراضیة االختیارات (البلد/المنطقة) Region(اللغة) و Language

تكوین (راجع في التلفاز الكامیرا صور لعرض إشارة الفیدیو وتنسیق تاریخ
.(٩٨ تلفزیون, صفحة

باستخدام المطلوب البلد/المنطقة إلى انتقل .١
. الزرین

(قائمة/موافق) الزر على اضغط .٢
الممیزة. البلد/المنطقة لتحدید
١٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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والوقت التاریخ ضبط .٦
كل بالتقاط قمت الذي والوقت بتسجیل التاریخ تقوم ساعة على الكامیرا تحتوي

یمكن والتي الصورة، خصائص في المعلومات ھذه تسجیل یتم عنده. صورة
Image باستخدام الصورة عرض (التشغیل)، وعند Playback في مشاھدتھا
الكمبیوتر. جھاز الصورة على عرض عند للصور) وكذلك (نصائح Advice

التاریخ ختم الصورة (راجع على والوقت التاریخ اختیار ختم أیضًا یمكنك
.(٥٤ صفحة والوقت,

التاریخ تنسیق ھو ممیز عنصر أول .١
فاستخدم التنسیق, تغییر أردت إذا والوقت.

التاریخ إذا كان تنسیق . الزرین
الزر صحیًحا, فاضغط على والوقت

التالي. الخیار إلى لالنتقال
باستخدام الممیز التحدید قیمة بضبط قم .٢

. الزرین
األخرى. التحدیدات لالنتقال إلى الزرین  على اضغط .٣

صحیح. بشكل ضبط التاریخ والوقت یتم أن إلى ٣ و ٢ كرر الخطوتین .٤
للتاریخ القیم الصحیحة إدخال (قائمة/موافق) عند الزر  على اضغط .٥

كا إذا والوقت. ضبط التاریخ صحة عن تأكید، تسألك شاشة تظھر والوقت.
الزر (قائمة/موافق) لتحدید على صحیحین، فاضغط التاریخ والوقت

(نعم). Yes
No على الزر لتمییز فاضغط صحیحین, یكن التاریخ والوقت إذا لم

ate & Time شاشة (قائمة/موافق). تظھر الزر  ثم اضغط على (ال)
لضبط التاریخ ٥ حتى ١ من الخطوات كرر أخرى. مرة (التاریخ والوقت)

الصحیحین. والوقت

الحق، في وقت والوقت التاریخ إعدادات تغییر إلى احتیاجك في حالة تلمیح:
والوقت) Date (التاریخ & Time إعداد بذلك بواسطة القیام یمكنك

etup قائمة استخدام ,٦ الفصل راجع (إعداد). Setup قائمة في الموجود
(اإلعداد).
١٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ٥دلیل لتبدأ



١٧ لتبدأ

ت
و
لت
ال
(اختیاري) ذاكرة بطاقة وتھیئة تثبیت .٧
الفیدیو. ومقاطع صور تخزین من تمكنك داخلیة ذاكرة على الكامیرا حتوي
ذلك من بدًال بشكل منفرد) شراؤھا (یتم الذاكرة استخدام بطاقة یمكنك لكن،

بطاقات حول المعلومات من مزید على للحصول الفیدیو. ومقاطع الصور خزین
.١٦٩ صفحة التخزین, راجع المعتمدة، ذاكرة

باب افتح الكامیرا, ثم بإیقاف تشغیل قم .١
الكامیرا. في جانب البطاریة/بطاقة الذاكرة

الصغیرة الفتحة في الذاكرة بطاقة أدخل .٢
المثقوب إدخال الجزء البطاریات، مع خلف
من تأكد موضح. أوًال، كما ھو من البطاقة

موضعھا. في الذاكرة بطاقة تثبیت
شغل الذاكرة ثم البطاریة/بطاقة أغلق باب .٣

الكامیرا.
(قائمة/موافق)، الزر على اضغط .٤
قائمة إلى لالنتقال استخدم الزر ثم

. (التشغیل) Playback
١٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



١

ل،

طع
ثم اضغط على الزر  (حذف)، Delete لتمییز ٥. اضغط على الزر 
(حذف). Delete الفرعیة القائمة لعرض (قائمة/موافق)

على ثم اضغط البطاقة)، (تھیئة Format Card لتمییز استخدم الزر .٦
القائمة الذاكرة تھیئة تأكید شاشة لعرض (قائمة/موافق) الزر

.Format Card
الزر (قائمة/ اضغط على (نعم)، ثم Yes لتمییز الزر  اضغط على .٧

البطاقة. لتھیئة موافق)
شاشة في البطاقة) (جاري تھیئة Formatting Card... الرسالة تظھر

الكامیرا من انتھاء وبعد الذاكرة. لبطاقة الكامیرا تھیئة أثناء عرض الصور
(راجع شاشة Total Images Summary تظھر شاشة عملیة التھیئة,

.(٦٤ الصفحة عدد الصور، في إجمالي ملخص

باب بفتح ثم قم الكامیرا. تشغیل بإیقاف أوًال قم الكامیرا، من الذاكرة بطاقة إلزالة
األسف إلى الذاكرة بطاقة من العلیا الحافة على واضغط الذاكرة، بطاقة البطاریة/

الفتحة. من البطاقة فتخرج

الصور ومقا جمیع تخزین الكامیرا, سیتم ذاكرة في بطاقة تثبیت مالحظة: عند
الصور وعرض الداخلیة الذاكرة البطاقة. والستخدام في الجدیدة الفیدیو
الذاكرة من الصور نقل یمكن كما الذاكرة. بطاقة أخرج ھناك, المخزنة

.(١٠٠ صفحة البطاقة, إلى الصور نقل (راجع الذاكرة بطاقة إلى الداخلیة
١٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ٧دلیل لتبدأ



١٩ لتبدأ

ی

م

م

لت
أ
ت

s

تثبیت البرنامج .٨
HP Instant قائمة وتكوین نقل الصور HP Image Zone البرنامج تیح

الكامیرا. في الموجودة Share

بإمكانك یزال فال ،HP Image Zone برنامج بتثبیت تقم لم الحظة: إذا
على للحصول المیزات. بعض على یؤثر سوف ذلك ولكن الكامیرا، استخدام

HP Image البرنامج تثبیت بدون الكامیرا استخدام تفاصیل، راجع
Zone, صفحة ١٠٧.

HP Image برنامج استخدام أو تثبیت في الصعوبة حالة في الحظة:
:HP عمالء لدعم الویب موقع Zone, راجع

المعلومات. من لمزید www.hp.com/support

Windows®
بحد الكمبیوتر یحتوي أن HP بنجاح, یجب Image Zone برنامج ثبیت

نظام وعلى بایت، میجا عشوائي ٦٤ ذاكرة وصول على األقل دنى على
Internetو Me أو 98 SE أو 98 أو XP أو Windows 2000 شغیل
Internet باستخدام ویوصى أو أحدث. Explorer 5.5 Service Pack 2

عملیة التثبیت فإن ھذه المتطلبات, على الكمبیوتر یحتوي كان إذا .Explorer 6
HP Image Zone أو HP Image Zone من الكامل اإلصدار ستثبت

,HP Image Zone برنامج راجع بینھما, االختالفات لمعرفة .Expres
فقط), Windows) HP Image Zone Expressو ١٠٥ صفحة

.١٠٦ صفحة

الفیروسات من بالحمایة خاص برنامج أي وتعطیل البرامج كافة بإغالق قم .١
مؤقتًا. الكمبیوتر جھاز على تشغیلھ یتم

محرك األقراص في HP Image Zone لبرنامج المضغوط أدخل القرص .٢
على الشاشة. الظاھرة التعلیمات واتبع الكمبیوتر في المضغوطة الموجود
فوق انقر ثم (ابدأ) Start فوق انقر التثبیت، شاشة ظھور عدم حالة في

محرك حرف إلى D یرمز حیث ،D:\Setup.exe واكتب (تشغیل) Run
(موافق). OK فوق انقر ثم المضغوطة، األقراص

برنامج تمكین أعد HP Image Zone برنامج تثبیت من بعد االنتھاء .٣
.١ في الخطوة من الفیروسات الذي أوقفتھ الحمایة
١٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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ض
ض

Macintosh
الفیروسات من بالحمایة خاص برنامج أي وتعطیل البرامج كافة بإغالق قم .١

مؤقتًا. الكمبیوتر جھاز على تشغیلھ یتم
في محرك HP Image Zone لبرنامج المضغوط القرص قم بإدخال .٢

الكمبیوتر. في جھاز المضغوطة الموجود األقراص
المكتب. سطح على الموجود المضغوط القرص رمز فوق مزدوجًا نقرًا انقر .٣
تظھر التي اإلرشادات اتبع ثم برنامج التثبیت، رمز فوق مزدوجًا نقرًا انقر .٤

الشاشة. على
برنامج تمكین أعد HP Image Zone برنامج تثبیت من بعد االنتھاء .٥

.١ الخطوة رقم في أوقفتھ الذي الفیروسات الحمایة من

المضغوط على القرص المستخدم الموجود دلیل
على اللغات من بعدد الكامیرا توجد بھذه المستخدم الخاص دلیل من نسخة إن

الكامیرا مستخدم لعرض دلیل .HP Image Zone لبرنامج المضغوط القرص
بك: الخاصة

محرك األقراص في HP Image Zone لبرنامج المضغوط أدخل القرص .١
الكمبیوتر. في الموجود المضغوطة

(عر View User’s Manual فوق انقر :Windows التشغیل أنظمة .٢
لعر المضغوط القرص تثبیت لشاشة الصفحة األساسیة في دلیل المستخدم)

المستخدم. دلیل

docs بمجلد readme ملف في ابحث :Macintosh أنظمة التشغیل
دلیل موقع لتحدید HP Image Zone ببرنامج الخاص المضغوط بالقرص

بك. الخاصة باللغة المستخدم
١٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ٩دلیل لتبدأ



٢١ لتبدأ

أ

لل

ا

الكامیرا جزاء
التالیة الجداول في األجزاء أسماء بعد بین األقواس الموجودة الصفحات راجع

األجزاء. ھذه حول المعلومات من مزید على حصول

للكامیرا الخلفیة لجھة
١ ٣ ٤٢

٩ ٨ ٧

٥

٦

الوصفاالسم#

زر ١
Live View/

Playback
مباشر/ (عرض

تشغیل)

من مباشر) (عرض Live View ظھور یمكنك •
Playback (تشغیل). إلى االنتقال

االنتقال من (تشغیل) Playback ظھور یمكنك •
مباشر). (عرض Live View إلى

الصور, ولكن عرض شاشة تشغیل إیقاف إذا تم •
عرض شاشة تشغیل فیمكنك التشغیل, قید الكامیرا

الصور.
الصور, عرض شاشة في مفتوحة القائمة كانت إذا •

القائمة. إغالق فیمكنك
الكامیرا (راجع في العرض إلى الوصول یتیح لك •

.(٣٠ صفحة

الومیض٢ زر
(٤٠ (الصفحة

المختلفة. إعدادات الومیض بالتحدید بین لك یسمح
٢٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



٢

الوصفاالسم#

٣MODE زر
(٤٢ (صفحة

االلتقاط المختلفة اللتقاط أوضاع بین بالتحدید لك یسمح
ثابتة. صور

الذاتي٤ الموقت زر
(٤٦ (الصفحة

التوقیت. ذاتیة صورة بالتقاط لك یسمح

الطاقة/الذاكرة٥ التشغیل.مصباح قید الكامیرا - ثابت أخضر •
الذاكرة في بالكتابة الكامیرا تقوم - ثابت كھرماني •

ولكن الذاكرة الموجودة في بطاقة أو الداخلیة
صورة. التقاط یمكنھا

في بالكتابة تقوم الكامیرا - وامض كھرماني •
وال الموجودة الذاكرة بطاقة في أو الداخلیة الذاكرة

صورة. التقاط یمكنھا
التشغیل قید لیست الكامیرا - وامض أخضر •

الطاقة محول باستخدام البطاریات شحن ویجري
االختیاري. HP لـ AC

الكامیرا تشغیل إیقاف جاري - وامض أحمر •
البطاریات. في الطاقة إلنخفاض

تشحن أنھا أو تعمل ال - الكامیرا التشغیل إیقاف •
HP Photosmart M- حامل باستخدام البطاریات

االختیاري. series

بطاقة٦ باب
الذاكرة/البطاریة

(١٦ ،١٢ (الصفحتان

الذاكرة وبطاقة البطاریات لتركیب بالوصول یسمح
إزالتھما. أو االختیاریة

قائمة/٧ زر
(الصفحتان موافق

(٤٨، ٦٧

تحدید إلى قوائم الكامیرا باإلضافة بعرض لك یسمح
على اإلجراءات بعض على والتأكید القائمة خیارات

الصورة. عرض شاشة
٢٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ١دلیل لتبدأ



٢٣ لتبدأ
الوصفاالسم#

التحكم٨ وحدة
واألزرار

و

خالل االنتقال رأسًیا یسمحان - الزران •
القوائم.

خالل یسمحان باالنتقال أفقًیا - الزران •
عرض شاشة في الموجودة والصور القوائم

الصور.
Live View في – ( الزوم (الزر تكبیر •
للصورة الرقمي العرض یتیح مباشر), (عرض

الصور الثابتة. التقاط أثناء وضوح أقل بدقة
.(٣٩ (صفحة

Live في  - ( (الزر تصغیر الزوم •
الرقمي العرض یتیح مباشر), (عرض View
التقاط الصور أثناء أعلى وضوح للصورة بدقة

.(٣٩ (صفحة الثابتة
Playback أثناء ( (الزر  تكبیر ـ •

(صفحة ثابتة صورة بتكبیر لك یسمح (التشغیل)،
.(٦٦

أثناء ـــ ( (الزر المصغرة الصور •
الصور بعرض لك (التشغیل)، یسمح Playback
تم الفیدیو وقد مقاطع األولى من واإلطارات الثابتة

في مصغرة صور ٩ من تتكون مصفوفة في ترتیبھا
.(٦٥ (صفحة شاشة كل

الصور٩ عرض شاشة
(٣١ (صفحة

إطار في الفیدیو ومقاطع الصور بوضع لك یسمح
المباشر) (العرض Live View میزة باستخدام

(تشغیل)، Playback في بعد فیما واستعراضھا
القوائم. كافة وبعرض
٢٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



٢

للكامیرا العلیا الجھة

الوصفاالسم#
المصراع١ زر

،٣٣ (الصفحتان
(٣٤

تركیز واللتقاط الصورة. •
الصوتیة. المقاطع تسجیل •

تركیب حزام٢
المعصم (صفحة

(١١

بالكامیرا. المعصم حزام بإرفاق لك یسمح

زر الفیدیو ٣
(٣٥ (صفحة

تسجیلھ. إیقاف أو فیدیو مقطع تسجیل ببدء یقوم

١

٢
٣

٢٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ٣دلیل لتبدأ



٢٥ لتبدأ

ا
ا

والجزء لجزء األمامي والجزء األیسر
للكامیرا لسفلي

٩ ٨ ٧ ٤٥٦

١ ٢ ٣

الوصفاالسم#

١/ العدسة غطاء مفتاح
(١٣ (صفحة الطاقة

العدسة عندما وحمایة تشغیلھا وإیقاف لتشغیل الكامیرا
مطفأة. الكامیرا تكون

المیكروفون٢
(٣٤ (صفحة

الثابتة، بالصور المرفقة الصوتیة المقاطع لتسجیل
الفیدیو. لمقاطع الصوتي وللجزء

ومیض٣
(٤٠ (صفحة

الصورة. التقاط عملیة لتحسین إضافیة إضاءة یوفر

٤USB وصلة
(٨٩ (صفحتان ٨٧،

بجھاز الكامیرا من USB كابل بتوصیل لك یسمح
.PictBridge من معتمدة طابعة أو USB یدعم كمبیوتر
٢٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



٢

الوصفاالسم#

محول٥ موّصل
الطاقة

االختیاري HP لـ AC محول الطاقة توصیل لك یتیح
إلعادة البطاریات أو بدون الكامیرا بالكامیرا لتشغیل

الكامیرا. داخل وجودھا أثناء NiMH بطاریات شحن

الحامل٦ حامل.مسند على الكامیرا بوضع لك یسمح

الذاتي/مصباح٧ الموقت
الفیدیو

(٤٦ (صفحتان ٣٥،

وذلك صورة، التقاط قبل التنازلي العد أثناء یومض
Self-Timer على مضبوطة الكامیرا تكون عندما
تسجیل عند ثابت بشكل یضيء كما ذاتي). (مؤقت

الفیدیو.

حامل الكامیرا٨ وصلة
(١٦٠ (صفحة

HP Photosmart بحامل بتوصیل الكامیرا لك یسمح
االختیاري. M-series

حامل٩ موصل باب
الكامیرا

الحامل. موصل لتغطیة
٢٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ٥دلیل لتبدأ
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ت
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ل

ن

•
•

•

الكامیرا وضاع
معینة. مھام بتكملة لك یسمحان أساسیین وضعین على الكامیرا حتوي

وتسجیل الثابتة الصور لك بالتقاط ـــــ یسمح مباشر) (عرض Live View
(العرض Live View استخدام عن المعلومات من للمزید الفیدیو. مقاطع

بدًءا الفیدیو، مقاطع وتسجیل الصور التقاط ٢ الفصل راجع , المباشر)
.٣١ صفحة من

ومقاطع الثابتة الصور باستعراض لك یسمح ـــــ (تشغیل) Playback
Playback عن استخدام المعلومات من للمزید تقوم بالتقاطھا. الذي الفیدیو
من بدًءا الفیدیو، ومقاطع استعراض الصور ٣ الفصل راجع , (تشغیل)

.٦١ صفحة
على اضغط (التشغیل), Playbackو مباشر) (عرض Live View بین تبدیل

.Live View/Playback زر

الكامیرا وائم
عرض شاشة في تظھر إلیھا، الوصول عند قوائم، خمس على الكامیرا حتوي

للكامیرا. الخلفیة الجھة في الموجودة صور

الزرین استخدم ثم (قائمة/موافق)، الزر على اضغط القوائم, إلى وصول
الزرین استخدم خیارات القوائم, أحد لتحدید القائمة المطلوبة. إلى لالنتقال
الفرعیة القائمة لعرض (قائمة/موافق) الزر على اضغط ثم لتمییزه،

اإلعدادات. وتعدیل القائمة خیار

من القائمة: للخروج یلي أًیا مما فذ

.Live View/Playback الزر على اضغط
یمكن الشاشة. أعلى في القائمة عالمات إلى لالنتقال الزرین استخدم

الزر على الضغط یمكن أو , األزرار  باستخدام أخرى قائمة اختیار
(العرض Live View إلى والعودة القوائم من للخروج (قائمة/موافق)

Playback (تشغیل). المباشر) أو
Exit قائمة الخروج من خیار إلى لالنتقال الزرین استخدم

(قائمة/موافق). الزر على اضغط ثم (الخروج)
٢٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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تعدی یمكن وSetup (إعداد), الصور) (التقاط Capture القائمتین في  تلمیح:
وباستخدام القائمة خیار بتمییز اإلعدادات

اإلعداد. لتغییر الزرین
الصور) (التقاط Capture قائمة تتیح

الصور بجودة صورة اللتقاط اإلعدادات تحدید
أو اللون إعدادات ISO أو سرعة أو الكشف أو
للحصول الصور. على والوقت التاریخ طباعة

راجع القائمة، ھذه استخدام حول معلومات على
الصور), (التقاط Capture قائمة استخدام

.٤٨ صفحة

الحصول (التشغیل) Playback قائمة تتیح
الصورة أو بتحسین الخاصة على المعلومات

المأخوذة الصور من الحمراء العیون إزالة
مقاطع إضافة أو الصور تدویر أو بالومیض
البانوراما تتابع معاینة أو الصور إلى صوتیة

أو بطاقة الداخلیة الذاكرة من حذف الصور أو
عن المعلومات من للمزید االختیاریة. الذاكرة

(تشغیل), Playback استخدام قائمة راجع القائمة, ھذه
.٦٧ الصفحة

تحدید HP Instant Share قائمة تتیح
البرید أو عناوین الطابعات إلرسالھا إلى الصور
اإلنترنت. األخرى عبر الخدمات أو اإللكتروني

ھذه استخدام حول معلومات على للحصول
HP Instant قائمة استخدام القائمة، راجع

.٧٨ صفحة ,Share

وجھ إلى الصور إلرسال HP Instant Share قائمة مالحظة: الستخدام
أي خدمات على أو اإللكتروني البرید عناوین (مثل الطابعة بخالف أخرى

في المباشرة راجع إعداد الوجھات أوًال إعداد القائمة. یجب اإلنترنت)،
.٨٠ الصفحة الكامیرا,
٢٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ٧دلیل لتبدأ
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إعدادات تعدیل (اإلعداد)  Setup قائمة تیح
والوقت والتاریخ الشاشة سطوع مثل ضبط

نقل تتیح أنھا كما وغیرھا. التلفاز وضبط اللغة
بطاقة الذاكرة إلى الداخلیة من الذاكرة صور

استخدام لالستزادة من المعلومات عن الختیاریة.
قائمة استخدام راجع الفصل ٦, القائمة, ذه

.٩٣ صفحة من بدًءا إلعداد،

معلومات (التعلیمات)  Help قائمة قدم
البطاریة عمر مثل مواضیع عن مفیدة نصائح
واستعراض الكامیرا وتسجیل الصوت أزرار
مواضیع أخرى إلى باإلضافة الملتقطة صور

دلیل یكن لم إذا القائمة ھذه استخدم فیدة.
مستخدم بحوزتك.
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وضع الكامیرا شاشة
على شاشة عرض للحظات تظھر شاشة الحالة
أو الزر ومیض الزر تضغط الصور عندما

ذاتي  موقت الزر أو MODE (الوضع)
أو عند Playback (التشغیل) سواء أثناء

القائمة. ظھور

اإلعداد اسم الشاشة من العلوي الجزء یعرض
الومیض من لكٍل الحالیة اإلعدادات رموز ذلك أسفل الحالي المحدد. ویظھر
یظھر المضغوط. بالزر الخاص الرمز تمییز مع والموقت، التصویر ووضع
(ُیشار ال أم تثبیتھا الذاكرة قد تم بطاقة كانت الشاشة ما إذا من بالجزء السفلي

مستوى الطاق انخفاض مؤشر (مثل المتبقیة الطاقة وكمیة ( ذلك برمز إلى
الصور أیًضا عدد یظھر كما الطاقة, صفحة ١٥٤) مؤشرات بالبطاریة، راجع
المثال في ذلك على (یدل الصورة) (جودة Image Quality وإعداد المتبقیة

.(4MP
٢٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ٩دلیل لتبدأ
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السابقة ستعادة اإلعدادات
بعض إلى باإلضافة الذاتي، والمؤقت االلتقاط ووضع الومیض عدادات

القیم إلى تعود بضبطھا قمت التي الصور) (التقاط Capture قائمة عدادات
تم التي اإلعدادات استعادة یمكن أنھ إال الكامیرا. تشغیل إیقاف بعد الفتراضیة

الزر المستمر على بالضغط مرة آخر التشغیل قید الكامیرا كانت ستخدامھا عندما
رموز عرض یتم ذلك بعد الكامیرا. لتشغیل أثناء باستمرار (قائمة/موافق)

. Live (عرض مباشر) View بشاشة استعادتھا إلعدادات التي تم

الكامیرا في الموجود العرض مشاھدة
الرئیسیة بھا. من الخصائص كواحدة الشرائح على عرض الكامیرا حتوي ھذه

الزر على بالضغط المستمر في أي وقت عرض الشرائح مشاھدة یمكنك
شاشة لون یتغیر تقریًبا. ثوان لثالث Live View/Playback

عرض من وللخروج الشرائح. عرض بدء قبل للحظة األسود إلى عرض الصور
(قائمة/موافق). الزر على اضغط وقت, أي في شرائح
٣٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



٣

و

ن

ض

فیدی صور وتسجیل مقاطع التقاط ٢

استخدام العرض المباشر
الفیدیو ومقاطع في تصویره ترغب ما الصور بتحدید عرض شاشة لك تسمح
تكون عندما Live View لتنشیط المباشر). (العرض Live View باستخدام

Live View/Playback الزر على اضغط الصور مطفأة, عرض شاشة
م الیسرى الزاویة العلویة Live  في View رمز یظھر أن إلى

الصور. عرض شاشة

عن العمل Image Display یتوقف عمر البطاریة, على تلمیح: للمحافظة
عر شاشة یمكن تنشیط التشغیل. قید والكامیرا االستخدام عدم فترات أثناء

.Live View/Playback الزر على بالضغط الصور
فیدیو مقاطع وتسجیل صور ١التقاط



فیدیو مقاطع وتسجیل صور ٣٣التقاط

ی
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المباشر) (العرض Live View في المعروضة المعلومات التالي الجدول وضح
تثبیت تم وقد االفتراضیة القیم على المضبوطة الكامیرا إعدادات عندما تكون
بتغییر إعدادات أخرى قیامك حالة في الكامیرا. في االختیاریة الذاكرة طاقة

Live View في أیضًا اإلعدادات بھذه الخاصة عرض الرموز كامیرا، سیتم
المباشر). العرض

الوصفالرمز#

١.Live View وضع في الكامیرا أن على یدل Live View رمز
األولى. الرمز للثواني القلیلة ھذا یظھر

في الكامیرا  ٢ الذاكرة بطاقة إلى تثبیت یشیر

(راجع  ٣ ھذا الكاملة مستوى طاقة البطاریة مؤشر مثل الطاقة، مؤشر
(١٥٤ صفحة الطاقة, مؤشرات

اإلعداد٤12 على الرقم ھذا صحة مدى (ویعتمد المتبقیة الصور عدد
على یعتمد كما الصورة) (جودة Image Quality لمیزة الحالي

الذاكرة) من المتبقیة المساحة مقدار

٥4MP(4 افتراضیًاMP) الصورة) (جودة Image Quality إعداد

٣٦) ٦ صفحة الكامیرا, تركیز (راجع قوسا التركیز

٢١ ٣

٤

٥
٦
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الثابتة الصور التقاط
النظر بغض التشغیل، قید الكامیرا تكون تقریبًا وقت أي في الصور التقاط یمكنك

الصور. عرض شاشة على یظھر عما

ثابتة: التقاط صورة طریقة

Live View/ الزر على اضغط .١
رمز یظھر أن إلى Playback

في المباشر) (العرض Live View
عرض شلشة من الیسرى العلویة الزاویة

للصورة موضوع إطار حول ضع ثم الصور،
الصور. عرض شاشة في

النصف بأعلى الموجود المصراع زر على اضغط ثم بثبات الكامیرا أمسك .٢
والكشف. یتحول التركیز وإغالق قیاس على تعمل الكامیرا للكامیرا. السفلي
یغل عندما الثابت عرض الصور إلى اللون األخضر شاشة في قوسا التركیز

التفاصیل). على لالطالع ٣٦ الكامیرا, صفحة (راجع تركیز التركیز
بع صوًتا الكامیرا تصدر الصورة. اللتقاط للنھایة مصراع الزر على اضغط .٣

الصورة. التقاط
اھتزاز لتقلیل المصراع زر على عند الضغط مًعا بیدیك الكامیرا أمسك تلمیح:

المھزوزة. الصور ظھور ومنع الكامیرا

عرض شاشة على ثواني لبضعة الصورة تظھر الصور، إحدى التقاط بعد
حذف الفوري). ویمكنك Instant (االستعراض Review ذلك یسمى الصور.
ثم الزر على بضغط فوري) (استعراض Instant Review أثناء الصورة

(حذف). Delete الفرعیة القائمة في الصورة) (ھذه This Image تحید

التركی قوسا یظھر فوري), (استعراض Instant Review بدء عند مالحظة:
لم یتم إذا أحمر بلون وتظھر التركیز. قید الصورة كان إذا بلون أخضر

الصورة. تركیز
٣٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ٣التقاط
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الثابتة الصور مع صوت سجیل
ثابتة: بصورة صوتي مقطع طریقتان إلرفاق وجد

القسم. في ھذا موضح ھو كما الصورة، التقاط عملیة أثناء بتسجیل الصوت قم
وضع الذاتي أو المؤقت ضبط استخدام عند الطریقة ھذه یمكن استخدام ال

(البانوراما). Panorama
التقاطھا. للحصول على بعد الصورة إلى الصوتي المقطع قم بإضافة ھذا

.٧٥ صفحة تسجیل الصوت, راجع بذلك، كیفیة القیام حول تفاصیل
صورة: التقاط أثناء صوت سجیل

لتسجیل الضغط علیھ تابع الصورة, اللتقاط المصراع زر على بعد الضغط .١
فیدیو. مقاطع

(شاشة Image Display على الصوت وعداد میكروفون رمز یظھر
التسجیل. أثناء الصور) عرض

لمدة الصوت تسجیل یستمر وإال المصراع، زر الصوت, حرر تسجیل إلیقاف .٢
الكامیرا. حتى تمتلئ ذاكرة أو ثانیة ٣٠

في الصور التقاط متاحة أثناء غیر الصوتي من التسجیل الطریقة ھذه الحظة:
الذاتي. المؤقت إعداد مع أو (البانوراما) Panorama وضع

(تسجیل Record Audio خیار استخدم تسجیلھ، أو جدید صوتي مقطع حذف
.٧٥ صفحة صوت, تسجیل راجع (التشغیل). Playback قائمة صوت) من

الكمبیوتر إلى انقلھا الثابتة، بصورك أرفقتھا التي الصوتیة المقاطع إلى الستماع
HP Photosmart لدیك حامل كان إذا .HP Image Zone برنامج استخدم و

توصیل طریق عن الصوتیة المقاطع استعراض فیمكنك االختیاري, M-serie
دلیل راجع بذلك، الكامیرا. للقیام حامل خالل من تلیفزیون بجھاز كامیرا

اإلرشادات. للحصول على الخاص بالحامل مستخدم
٣٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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تسجیل مقاطع فیدیو
رم یظھر أن Live إلى View/Playback الزر  على اضغط .١
العلویة الیسرى الزاویة في الفوري) Instant Review (االستعراض

باستخدام للفیدیو الموضوع إطار حول ضع ثم الصور، عرض شاشة من
الصور. عرض شاشة

الزر على اضغط الفیدیو، تسجیل لبدء .٢
حرره. ثم الكامیرا أعلى الموجود فیدیو
فیدیو الصور رمز شاشة عرض على یظھر

إلرشادك ورسالة الفیدیو وعداد (تسجیل) RECو
على الذي یظھر الفیدیو مقاطع كیفیة إنھاء إلى

باللون الذاتي عرض الصور. ویضيء مصباح الموقت شاشة
المستمر. األحمر

إ أخرى, مرة وحرره فیدیو على الزر اضغط الفیدیو، تسجیل إلیقاف .٣
الكامیرا. ذاكرة نفاذ حتى التسجیل قید الفیدیو سیستمر

على لثالث ثوان الفیدیو مقاطع من اإلطار األول یظھر التسجیل، إیقاف بعد
الفوري). (االستعراض Instant Reviewبـ ذلك یسمى عرض الصور. شاشة
بضغ فوري) (استعراض Instant Review أثناء الفیدیو مقطع حذف ویمكنك

Delete الفرعیة القائمة في This Image الصورة ھذه اختیار ثم الزر على
(الحذف).

المرئیة, المقاطع من صوت. لسماع الجزء الصوتي على الفیدیو مقطع یحتوي
لدیك حامل كان إذا .HP Image Zone برنامج استخدم أو الكمبیوتر انقلھ إلى
الصوتي استعراض الجزء فیمكنك االختیاري، HP Photosmart M-series
من تلیفزیون بجھاز الكامیرا توصیل طریق عن بك الخاصة الفیدیو مقاطع من

بالحامل. الخاص المستخدم دلیل راجع بذلك، للقیام حامل الكامیرا. خالل

میزة مالحظة:
٣٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ٥التقاط
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الكامیرا تركیز حدید
منطقة مباشر) (عرض Live View شاشة في الموجودان التركیز قوسا حدد

بتسجیلھا. تقوم الذي الفیدیو مقطع أو بالتقاطھا تقوم التي الثابتة للصورة تركیز
مصراع الزر على عند ضغط العرض المباشر, صفحة ٣١). استخدام راجع

األبعاد بتحدید الكامیرا تقوم ثابتة، صورة تلتقط لكي ألسفل المنتصف حتى رفق
في التركیز قوسا یتحول التركیز. منطقة على والكشف التركیز وتثبیت قائًیا

الكامیرا على عثور عند األخضر اللون إلى مباشر) (عرض Live View شاشة
التلقائي. بالتركیز ذلك ویسمى وتثبیتھما. والكشف تركیز

األمثلین والكشف التركیز على لحصول
(راجع Macro غیر االلتقاط أوضاع من أي إلى ضبط الكامیرا عد

ولكن, التلقائي. التركیز ٤٢), فستحاول الكامیرا صفحة االلتقاط, أوضاع ستخدام
Live في التركیز فإن قوسي األوضاع, تلك في التركیز الكامیرا تستطع لم ذا
أن إلى یشیر الذي األمر األحمر. اللون إلى یتحوالن View (عرض مباشر)
على التركیز في صعوبة تواجھ الكامیرا أن بسبب إما التركیز خارج صورة

الصور, التقاط الكامیرا بإمكان یظل جًدا. قریًبا أصبح التركیز مدى ألن أو ھدف
ترید التركیز ما إطار تحدید إعادة محاولة ثم المصراع، زر یجب تحریر لكن
استمرت إذا المنتصف. حتى ألسفل برفق المصراع زر على الضغط ثم علیھ،

المصراع. زر حرر األحمر, باللون التركیز قوسي ضاءة

التباین, ضعف بسبب الھدف على التركیز في صعوبات الكامیرا واجھت إذا
.(٣٨ صفحة التركیز, تثبیت استخدام (راجع التركیز تثبیت استخدام فحاول

عن باالبتعاد فعلیك بوصة), ٢٠ أو سم ٥٠ من (أقل جًدا قریًبا الھدف كان إذا
Macro االلتقاط وضع على الكامیرا ضبط أو تصویره تحاول الذي الھدف

.(٤٢ صفحة أوضاع االلتقاط, استخدام (راجع
٣٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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مستوى قیاس على أیًضا تعمل الكامیرا فإن المصراع, زر على الضغط عند
كاف مصباح وجود عدم الكامیرا حددت إذا الصحیح. الكشف لضبط المصباح

في شاشة یظھر المصافحة الید رمز فإن طویلة, كشف لفترة وكانت بحاجة
مباشر). (عرض Live View

(التشغیل Flash on (تلقائي) أو Auto إلى الوضع الومیض ضبط حاول •
اإلضاءة. الومیض, الصفحة ٤٠) لزیادة ضبط المستمر) (راجع

أمكن.  إن اإلضاءة، من المزید حاول تشغیل •
یجب ولكن الصورة، التقاط بإمكانك یزال تلك الحلول, ال أي من لم یفلح إذا •
واضحة. الصورة تكون فلن وإال ثابت, سطح حامل أو الكامیرا على وضع

االستفادة من تتمكن ولم Macro االلتقاط وضع إلى كانت الكامیرا مضبوطة إذا
رسالة تعرض مباشر) (عرض Live View شاشة فإن التلقائي, التركیز من

الكامیر تقوم لن الحاالت، ھذه وفي األحمر. التركیز باللون قوسا ویومض الخطأ
صورة. بالتقاط

إلى ٨ أو ٥٠ سم إلى ٢٠) Macro نطاق في التصویر یكن ھدف لم إذا •
Macro، أو تضبط الكامیرا نطاق في الكامیرا بوصة), فإما أن تحرك ٢٠
االلتقاط, أوضاع استخدام Macro (راجع غیر آخر تصویر وضع إلى

صفحة ٤٢).
مباشر), Live (عرض View شاشة في المصافحة رمز ید ظھر إذا •

كشف فترة تتطلب التي للمشاھد أعاله المذكورة الطرق أحد استخدام فحاول
طویلة.
٣٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ٧التقاط
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التركیز تثبیت ستخدام
في التصویر موضوع على بالتركیز التركیز) (تثبیت Focus Lock لك سمح

أسرع بشكل حركیة مركز الصورة، أو بالتقاط لقطات في وجوده عدم حالة
فیھا الحركة. یمكنك أیضًا التي ستتم في المنطقة واسطة تحدید التركیز مسبقًا

عدم حاالت في على تركیز للحصول التركیز) Focus Lock (تثبیت ستخدام
المنخفض. التباین أو كافیة إضاءة جود

التباین عالي أو الشيء الصورة ھدف ضع .١
التركیز. قوسي داخل السطوع أو

المنتصف حتى مصراع الزر على اضغط .٢
والتعرض. التركیز لتثبیت

حتى مصراع الزر على الضغط في استمر .٣
بضبط أو تحدید بإعادة قیامك أثناء المنتصف
المالئم. الموضع إلى تصویره في ترغب ما

للنھایة اللتقاط مصراع الزر اضغط على .٤
الصورة.
٣٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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الرقمي الزوم استخدام
شاشة في المشھد جزء من في التقاط عند الرغبة الزوم الرقمي استخدام یمكن
تحاول الذي المشھد بجزء أصفر إطار یحیط اقتربت, وكلما الصور. عرض

المشھد. في المرغوبة غیر األجزاء من لك التخلص متیًحا التقاطھ,

(رمز الزر اضغط على Live (عرض مباشر), View التواجد في أثناء .١
الرقمي. إلى الحجم ) للدخول الزوم تكبیر

إلى الزوم على تكبیر الضغط استمر .٢
بمنطقة الصورة أصفر یحیط إطار أن

اقتربت كثیًرا إذا المطلوب التقاطھا.
الزر على اضغط االبتعاد, في وترغب

التحدید. ) لتكبیر الزوم  تصغیر (رمز
الموجود بالدقة الخاص الرقم یصبح وكذلك

أثناء أصغر للشاشة األیمن الجانب في
2.2MP المثال، یظھر سبیل على الرقمي. بإجراء التكبیر/التصغیر قیامك

٢٫٢ میجا الحجم إلى حجم الصورة إلى تقلیل یشیر مما ،4MP بدًال من
بكسل.

برفق مصراع الزر على اضغط المطلوب، الحجم إلى الصورة تصل عندما .٣
بالكامل علیھ اضغط ثم التعرض، ومستوى التركیز وضع لتثبیت ألسفل

الصورة. اللتقاط ألسفل
أن إلى ( تصغیر الزوم (رمز الزر على الزوم, اضغط ٤. إلیقاف

األصفر. یختفي اإلطار
أكبر عدد الصورة تتضمن بحیث الصورة، دقة الرقمي الزوم یقلل مالحظة:

التي المواقف في الزوم. الصور الملتقطة بدون عن الحبوب أو البكسل من
الزوم. استخدام من قلل (كالطباعة), أعلى جودة تتطلب

و (بانورما) Panorama وضع غیر متاحة في الرقمي الزوم میزة مالحظة:
الفیدیو. مقاطع تسجیل أثناء
٣٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ٩التقاط
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الومیض ضبط
الموجودة الومیض إعدادات خالل التمریر إمكانیة ومیض  الزر لك تیح
یظھر حتى ومیض الزر اضغط على إعدادات الومیض، لتغییر لكامیرا.

من إعداد كل الجدول التالي یوضح الصور. عرض على شاشة المطلوب إلعداد
الكامیرا. في الموجودة الومیض عدادات

الوصفإعداد
Auto Flash
تلقائي) (ومیض

األمر. لزم الومیض إذا وتستخدم اإلضاءة بقیاس مستوى تقوم الكامیرا

Red-Eye
الحمراء) (العیون

تقلیل مع الومیض وتستخدم المصباح مستوى بقیاس الكامیرا تقوم
في الحًقا الحمراء (راجع العیون عند الضرورة الحمراء العیون ظاھرة

ظاھرة العیون الحمراء). لتقلیل شرح القسم للحصول على ھذا

Flash on
الومیض) (تشغیل

ما خلف وجود المصباح حالة في دائًما. الكامیرا الومیض تستخدم
ما أمام المصباح لزیادة اإلعداد ھذا استخدام في تصویره، یمكنك ترغب

ومیض ملء. علیھ تصویره. ویطلق في ترغب

Flash Off
(إیقاف تشغیل

الومیض)

استخدم اإلضاءة. ظروف كانت مھما الومیض، الكامیرا تستخدم لن
ضمن تدخل التي ال الضعیفة ذات اإلضاءة المشاھد اللتقاط اإلعداد ھذا
ولذلك اإلعداد، ھذا عند استخدام أوقات الكشف تزید قد الومیض. نطاق

نتیجة المھزوزة الصور لتجنب القوائم ثالثي حامل استخدام یجب
الكامیرا. اھتزاز

(لیًال) Nightالعیون ظاھرة تقلیل الضرورة مع الومیض عند الكامیرا تستخدم
مقدمة الصورة في تصویره یراد ما على المصباح الحمراء لتسلیط

ظاھرة لتقلیل شرح للحصول على ٤١ الحمراء, لصفحة العیون (راجع
استخدام یتم لم كأنھ التعرض في الكامیرا تستمر ثم الحمراء). العیون
استخدام الكشف عند أوقات تزید قد المصباح. وذلك لتجمیع الومیض،

الكامیرا وضع أو القوائم ثالثي حامل استخدام یجب اإلعداد، ولذلك ھذا
الكامیرا. اھتزاز لتجنب ثابت سطح على

(بانوراما) Panorama وضع في متاحة غیر الومیض میزة الحظة:
الفیدیو. مقاطع وال أثناء تسجیل وSunset (الغروب)
٤٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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uto Flash االفتراضي اإلعداد غیر آخر إعداد إلى مضبوًطا الومیض كان إذا
مباشر (عرض Live View الشاشة اإلعداد في رمز فسیظھر تلقائي), (ومیض

القیام أو حتى أخرى، مرة المفعول حتى یتم تغییره ساري اإلعداد الجدید یظل
االفتراضي اإلعداد إلى الومیض إعداد ضبط إعادة یتم الكامیرا. تشغیل بإیقاف

بإیقاف تشغیل الكامیرا. تقوم عندما Auto (ومیض تلقائي) Flash

تشغی إیقاف تم مرة آخر علیھ كانت ما إلى الومیض إعدادات الستعادة مالحظة:
تشغیل إعادة عند (قائمة/موافق) الزر  على باستمرار اضغط الكامیرا،

الكامیرا.

الحمراء العیون
ینعكس الذي الومیض من الصادر المصباح بسبب الحمراء العیون ظاھرة تحدث

إلى األحیان بعض في یؤدي مما الصورة، في الموجودة الكائنات على عیون
في األبیض أو األخضر باللون أو الحیوان األحمر باللون اإلنسان عین ظھور

تق الحمراء، العیون ظاھرة تقلیل میزة مع الومیض إعداد استخدام عند الصورة.
أث وتقلیل الھدف، بؤبؤ لتصغیر بسرعة، مرات ثالث باستخدام الومیض الكامیرا
التقاط یستغرق الرئیسي. الومیض الكامیرا تستخدم أن قبل العین احمرار ظاھرة

تأخر بسبب أطول، وقًتا الحمراء العیون ظاھرة تقلیل میزة باستخدام الصورة
أو األشخاص تعرض ولذا، تأكد من على ومیض إضافي. للحصول المصراع

لومضات إضافیة. تصویرھا األشیاء المطلوب

راجع التقاطھا. سبق التي من الصور العیون الحمراء إزالة أیًضا یمكن تلمیح:
.٧١ صفحة العیون, من األحمر اللون إزالة
٤٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ١التقاط
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االلتقاط أوضاع ستخدام
التقاط الصور لتحسین الضبط مسبقة إعدادات مجموعة أوضاع االلتقاط ستخدم

على للحصول درجة ممكنة أقصى إلى المشاھد من معینة تتسم بأنواع التي ثابتة
اإلعدادات، أفضل الكامیرا تحدد االلتقاط، أوضاع وضع من كل في النتائج. ضل

وسرعة (المنفذ)، (F عدد) F-numberو ،(ISO سرعة) ISO speed ثل
معینة. حالة أو بتحسین أمثلیتھا لمنظر وتقوم مصراع،

مقاطع فیدیو. عند قیامك بتسجیل تطبیق الوضع التقاط یتم ال الحظة:
في الجزء الموجود MODE (الوضع) الزر اضغط على االلتقاط، وضع غییر

عرض على شاشة المطلوب االلتقاط وضع یظھر حتى الكامیرا من خلفي
في الموجودة االلتقاط وضع إعدادات من إعداد كل التالي یوضح الجدول صور.

كامیرا.

الوصفإعداد

Auto
Mode
(وضع
تلقائي)

جیدة لقطة التقاط (وضع تلقائي) عند احتیاجك إلى Auto Mode استخدم
الخاصة أوضاع االلتقاط أحد لتحدید الوقت من الكثیر یوجد لدیك وال بسرعة،

في جید بشكل تلقائي) (وضع Auto Mode یعمل الكامیرا. في الموجودة
أفضل تلقائیًا بتحدید الكامیرا تقوم العادیة. األحوال في معظم اللقطات

وسرعة (ISO ISO (سرعة speedو F) (منفذ) (عدد F-number
للمنظر. المصراع

Macroعلى الموجودة لألشیاء ُمقربة صور اللتقاط Macro الوضع ھذا استخدم
التركیز مسافة تتراوح الوضع، في ھذا بوصة). ٢٠) سم ٥٠ عن تقل مسافة
الصورة الكامیرا تلتقط لن بوصة)، ٢٠ إلى ٨) سم ٥٠ إلى ٢٠ من التلقائي

تصویره (راجع تركیز في ما ترغب أو تركیز الكامیرا تحدید لم تتمكن من إذا
.(٣٦ الكامیرا, صفحة

Action
(حركة)

السیارات أو الریاضیة األحداث اللتقاط (حركة) Action الوضع باستخدام قم
الكامیرا تستخدم بوقف الحركة. فیھ تقوم ترید أن مشھد أي أو المتحركة

الحركة. لوقف ISO أعلى وسرعات سریعة مصراع سرعات

Portra
(صورة
شخصیة)

شخص على تحتوي التي للصور شخصیة) (صورة Portrait الوضع استخدم
لجعل لفتحة العدسة أقل رقم بین الكامیرا تجمع أساسي. أكثر كھدف أو واحد

طبیعي. تأثیر على وبین حدة أقل للحصول واضحة، غیر الخلفیة
٤٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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الوصفإعداد
Landscape
طبیعي) (منظر

عمی المشاھد بمنظور اللتقاط طبیعي) (منظر Landscape الوضع استخدم
الھدف م الخلفیة أو المقدمة جعل في الرغبة وعند المدن، آفاق أو مثل الجبال
أفض عمق للحصول على العدسة لفتحة أكبر رقم بین تجمع الكامیرا التركیز.

حیویة. أكثر على تأثیر للحصول أعلى وبین تشبع الصورة لنطاق

Panorama
(بانوراما)

مثل الواسعة، الطبیعیة للمناظر (بانوراما) Panorama الوضع استخدم
التقاط لقطة تحتاج إلى من الصور حیث أو مجموعة سالسل الجبال،

الوضع بالتقاط ھذا لك یسمح واحدة. صورة في التقاطھا ال یمكن واسعة
واحدة كبیرة بانوراما صورة في لتجمیعھا المتراكبة الصور من سلسلة

إلى الومیض ضبط یتم .HP Image Zone برنامج باستخدام
(راجع استخدام ھذا الوضع. في تشغیل الومیض) Flash (إیقاف Off

عرض لقطة یمكنك .(٤٤ صفحة (بانوراما), Panorama الوضع
Preview Panorama باستخدام الخیار بالكامل بانوراما

(راجع (تشغیل) Playback في قائمة الموجود (معاینة البانوراما)
.(٧٣ صفحة البانوراما, معاینة

Beach
(شاطئ)

ھذا یتیح الشاطئ. على المشاھد اللتقاط Beach (الشاطئ) وضع استخدم
والظالل. األضواء من جید توازن مع الشاطئ مشاھد التقاط الوضع

Snow
(ثلج)

الثلج. یتیح ھذا الوضع في المشاھد استخدم وضع Snow (ثلج) اللتقاط
الصحیح للثلج. السطوع على المحافظة مع األبیض، مشاھد الثلج التقاط

Sunset
(غروب)

الغروب. وقت الخارجیة المشاھد اللتقاط (غروب) Sunset وضع استخدم
Flash Off الومیض إلى ویضبط نھایة ال عند ما التركیز الوضع ھذا یبدأ

الغروب ألوان تشبع بتحسین الوضع ھذا یقوم الومیض). تشغیل (إیقاف
ألوان الغروب البرتقالیة. تجاه المیل بدفء المنظر مع ویحتفظ
٤٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ٣التقاط
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االفتراضي اإلعداد غیر إعداد آخر إلى وضع االلتقاط مضبوًطا كان ضبط ذا
Live View الشاشة في رمز اإلعداد Auto Mode (الوضع التلقائي), فسیظھر
أخرى، مرة تغییره یتم حتى المفعول ساري الجدید یظل اإلعداد مباشر). عرض

إلى االلتقاط وضع إعداد إعادة ضبط تشغیل الكامیرا. یتم بإیقاف القیام حتى و
الكامیرا. تشغیل عند إیقاف التلقائي) (الوضع Auto Mode االفتراضي إلعداد

إیقاف تشغیل مرة تم علیھ آخر كانت ما إلى الستعادة إعدادات وضع لمیح:
تشغیل إعادة عند (قائمة/موافق) الزر  على باستمرار اضغط الكامیرا،

الكامیرا.

(بانوراما) Panorama الوضع ستخدام
٥ إلى ٢ من تتكون سلسلة بالتقاط (بانوراما) Panorama الوضع لك سمح

وضعھ في یمكن ال جدًا واسع منظر اللتقاط معًا تجمیعھا" "تم صور
صورة بالتقاط تقوم (بانوراما)، Panorama في الوضع واحدة. صورة

بالتقاطھا یتم تقوم متتالیة البانورامي، وكل صورة التسلسل في أول صورة
الضغط على الزر بواسطة السلسلة بإنھاء تقوم حتى ضافتھا إلى البانوراما

في الموجودة الصورة الخامسة بالتقاط حتى تقوم أو قائمة/موافق)
الخاصة منخفضة للبانوراما دقة ذات صورة عرض بعد ذلك یمكنك تسلسل.

الموجود البانوراما) (معاینة Preview Panorama قائمة الخیار بواسطة ك
الصور نقل یمكنك أو ،(٦٧ صفحة (راجع (التشغیل) Playback قائمة ي
ثم التلقائي معًا للتجمیع الكمبیوتر جھاز إلى البانورامي التسلسل موجودة في

أو طباعتھا. عرضھا

(البانوراما). Panorama في الوضع غیر متاحة الرقمي الزوم میزة الحظة:
٤٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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لصور بانورامي تسلسل التقاط
حتى (الوضع) MODE الزر على اضغط .١
Panorama على ظھور الوضع
التقاط یمكنك اآلن, الصور. عرض شاشة

الخاص البانورامي التسلسل في صورة أول
بك.

من معًا البانوراما صور تجمیع یتم تلمیح:
وجود من تأكد لذا الیمین، إلى الیسار

البانوراما. الیسرى لعرض جھة في أقصى األولى الصورة
مصراع اللتقاط الزر اضغط على .٢

البانورامي. التسلسل في األولى الصورة
(االستعراض Instant Review بعد
إلى تقوم الكامیرا بالتحویل الفوري)،
مع المباشر) (العرض Live View

الصور. عرض شاشة على معروض
الثانیة. الصورة اللتقاط الكامیرا بضبط قم .٣

في التسلسل في الموجودة األولى للصورة الشفافة الطبقة وضع إلى الحظ
المباشر (العرض Live View شاشة من الیسار إلى الموجود الثالث الجزء

األولى. الصورة أفقیًا مع الثانیة الصورة محاذاة الطبقة في ھذه استخدم
مصراع اللتقاط الزر اضغط على .٤

Instant Review الثانیة. بعد الصورة
الكامیرا تقوم الفوري)، (االستعراض
Live (العرض View بالتحول إلى

شاشة على معروض مع المباشر)
وضع أخرى مرة یتم الصور. عرض

إلى السابقة بالصورة الخاصة الشفافة الطبقة
م یمكنك كي المباشر) (العرض Live View شاشة من الثالث الجزء یسار

الثالثة. الصورة محاذاة
٤٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ٥التقاط



فیدیو مقاطع وتسجیل صور ٤٧التقاط

ل

م

ا

الزر على اضغط أو البانوراما، إلى الصور من المزید إضافة في استمر .٥
ینتھي البانورامي التسلسل إن البانورامي. التسلسل إلنھاء (قائمة/موافق)

الخامسة. الصورة التقاط بعد تلقائیًا

Instant Review أثناء الصورة حذف یمكنك البانوراما, تسلسل اكتمال بعد .٦
Entire Panoramic تحدید على الزر ثم بالضغط فوري) (استعراض

الحذف الفرعیة. قائمة في كامل) بانورامي Sequence (تسلسل
البانوراما معاینة راجع الكامیرا، في المدمج البانورامي التسلسل معاینة

صفحة ٧٣.

من الكامل (بانوراما) اإلصدار Panoramic االلتقاط وضع یتطلب الحظة:
(راجع الكمبیوتر في تلقائًیا الصور لتجمیع HP Image Zone البرنامج
,HP Image Zone وبرنامج ٨٧ الصفحة الكمبیوتر, إلى الصور نقل

.(١٠٥ صفحة

المؤقت الذاتي ستخدام إعدادات
ثابت. سطح على الكامیرا أو بوضعھا الكامیرا في حامل بتثبیت قم .١

شاشة على الذاتي المؤقت یظھر أن إلى المؤقت زر على اضغط .٢
.(٣١ صفحة (راجع, الھدف حدد ثم الصور عرض

قیامك على أو واحدة، ثابتة صورة بالتقاط قیامك على التالیة الخطوات تستند .٣
فیدیو. مقطع بتسجیل

الثابتة: للصور

على الكامیرا تعمل المسافة. نصف ألسفل المصراع زر على اضغط أ.
اإلعدادات بھذه الكامیرا والكشف. سوف تحتفظ التركیز إغالق ثم قیاس

تقوم بالتقاط الصورة. حتى
الشاشة في تنازلي عد یظھر النھایة. حتى مصراع الزر على بالضغط قم ب.
الصورة. التقاط ثوان قبل ١٠ لمدة الذاتي/فیدیو الموقت مصباح ویومض
٤٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



٤

للنھایة، ستقوم مصراع الزر على فوري بشكل بالضغط قیامك حالة تلمیح: في
ثواني. ١٠ التنازلي لمدة العد قبل نھایة والتعرض بتثبیت التركیز الكامیرا
فترة خالل الصورة أو أكثر في واحد عند دخول موضوع مفیدًا یكون ذلك

التنازلي. للعد ثواني العشر
المؤقت استخدام إعدادات عند صورة ثابتة مع صوت یمكنك تسجیل تلمیح: ال

تسجیل الحق (راجع وقت في صوتي مقطع إضافة یمكنك ولكن الذاتي،
.(٧٥ الصفحة صوت

الفیدیو: لمقاطع
بتحریره. قم ثم زر الفیدیو على الفیدیو، اضغط مقاطع تشغیل لبدء

مصباح یومض الصور. عرض شاشة في ثوان ١٠ مدتھ تنازلي عداد یظھر
١٠ لمدة ذلك بعد الكامیرا من األمامي الجزء في ذاتي/فیدیو الموجود مؤقت

الفیدیو. تسجیل ببدء الكامیرا تقوم أن قبل ثوان

مرة أخرى، الفیدیو زر على اضغط الفیدیو، مقاطع إلیقاف تسجیل
الكامیرا. ذاكرة تفریغ حتى التسجیل في الفیدیو سیستمر وإال

مباشر). یتم (عرض Live View شاشة في الذاتي  المؤقت یظھر رمز
بعد (عادي) Normal االفتراضي اإلعداد إلى ذاتي مؤقت ضبط إعداد إعادة

الفیدیو. مقاطع تسجیل أو الصورة التقاط

حامل ثالثي, بدون أو مع خافت ضوء في ثابتة صوًرا تلتقط كنت تلمیح: إذا
اھتزاز عن الناتجة الصور المھزوزة الذاتي لتفادي الموقت استخدام فیمكن
ثم الصورة حدد ثم ثالثي حامل أو ثابت سطح على الكامیرا الكامیرا. ضع
الكامیرا. أصابعك عن أبعد ثم بالكامل ألسفل المصراع الزر على اضغط

احتمال ألن أي إلزالة التقاط الصورة، ثوان, قبل ١٠ تنتظر الكامیرا سوف
المصراع. الكامیرا عند الضغط على زر تھز
٤٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ٧التقاط



فیدیو مقاطع وتسجیل صور ٤٩التقاط
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(التقاط الصور) Capture ستخدام قائمة
التي للكامیرا المختلفة اإلعدادات الصور) ضبط (التقاط Capture قائمة تیح لك
الكامیرا. باستخدام بالتقاطھا تقوم التي الفیدیو ومقاطع الصور خصائص على ؤثر

الزر (قائمة/ على اضغط الصور), (التقاط Capture لعرض قائمة .١
(عرض Live View لم یكن فإذا التشغیل. قید Live View إذا كان موافق)

Live View/Playback التشغیل, اضغط على الزر  قید مباشر)
(قائمة/موافق). الزر على اضغط ثم ،

(التقاط Capture قائمة خیارات خالل للتمریر الزرین استخدم .٢
الصور).

القائمة وعرض ممیز خیار لتحدید (قائمة/موافق) الزر على اضغط .٣
دون الممیز إعداد الخیار لتغییر الزرین استخدم بھ، أو الخاصة الفرعیة

بھ. الخاصة الفرعیة القائمة إلى االنتقال
الزر (قائمة/ استخدم الزرین ثم الفرعیة، استخدم داخل القائمة .٤

الصور). (التقاط Capture قائمة بخیار الخاص اإلعداد لتغییر موافق)
Live الزر على اضغط الصور), (التقاط Capture قائمة من للخروج .٥
من للخروج الطرق األخرى View/Playback. لمعرفة

.٢٦ صفحة قوائم الكامیرا, راجع القائمة,
كانت ما إلى الصور) (التقاط Capture قائمة إعدادات الستعادة لمیح:
الزر على الضغط في استمر الكامیرا، تشغیل إیقاف تم مرة آخر علیھ

الكامیرا. تشغیل إعادة عند (قائمة/موافق)
٤٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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القائمة لخیارات تعلیمات
الموجود األخیر الخیار ھو Help (التعلیمات) إن

Capture القائمة في فرعیة قائمة كل في
Help الخیار إن الصور). (التقاط

القائمة خیار حول معلومات یوفر (التعلیمات)
واإلعدادات الخاصة الصور) (التقاط Capture
الزر على بالضغط قمت إذا المثال سبیل على بھ.
(تعلیمات) Help تمییز (قائمة/موافق) عند

الفرعیة القائمة في
الخاص تعلیمات عرض شاشة یتم ، األبیض) اللون (توازن White Balance

موضح. كما ھو األبیض) اللون (توازن White Balance بـ

من للخروج (تعلیمات). Help شاشات لالنتقال خالل الزرین استخدم
,Capture قائمة في المحددة الفرعیة القائمة إلى والرجوع (التعلیمات) Help

الزر (قائمة/موافق). على اضغط
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فیدیو مقاطع وتسجیل صور ٥١التقاط
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(Image Quality) الصورة جودة
التي الثابتة بالصور الخاص JPEG وضغط الدقة بضبط اإلعداد ھذا سمح لك

(جودة Image Quality الفرعیة للقائمة الكامیرا. بالتقاطھا بواسطة قوم
إعدادات. أربعة صورة)

Image حدد ،(٤٨ (صفحة الصور) (التقاط Capture قائمة في .١
الصورة). (جودة Quality

Image Quality الفرعیة القائمة من .٢
الزرین استخدم الصورة)، (جودة

اإلعدادات. أحد لتمییز
(قائمة/موافق) الزر  على اضغط .٣

قائمة إلى والرجوع اإلعداد لحفظ
Capture (التقاط الصور).

أكثر: بتفصیل الصورة) (جودة Image Quality إعدادات التالي الجدول شرح

الوصفإعداد

4MP Best
بكسل میجا ٤)

األفضل)

ینتج الضغط. من مستوى وبأقل الدقة من مستوى بأعلى الصور تظھر
الذاكرة. معظم یستخدم ولكنھ جدًا، عالیة دقة ذات صور اإلعداد ھذا

إلى ٢٩٧ یصل بما الصور لطباعة تخطط كنت إذا اإلعداد بھذا یوصى
بوصات). ٧ في ١١) ملم ٤٢٠ في

4MPعن ینتج متوسطة. ضغط كاملة ولدیھا درجة دقة ذات الصور ستكون
مساحة یستخدم لكنھ الجودة، من عالیة درجة ذات صور اإلعداد ھذا

األفضل) أعاله. بكسل (٤ میجا 4MP Best إعداد من الذاكرة من أقل
كنت إذا وُیوصى باستخدامھ االفتراضي اإلعداد ھو اإلعداد ھذا ویعتبر

١١ × ٨٫٥) ٢٩٧ سم طباعة الصور حتى حجم ٢١٠ × في ترغب
بوصة).
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الوصفإعداد

2MPمتوسطة ولدیھا درجة ضغط الدقة الصور بنصف مستوى ستكون
وُیوصى للذاكرة فعاًال اإلعداد ھذا ویعتبر متوسط. جودة ومستوى

١٨٠ × ١٣٠ حجم حتى الصور طباعة في ترغب كنت إذا باستخدامھ
× ٧ بوصات). ٥) سم

VGAولدیھا درجة جدًا) في ٤٨٠ (منخفضة ٦٤٠ دقة ذات ستكون الصور
الذاكرة التي تستخدم اإلعدادات أكثر اإلعداد ھذا یعد متوسطة. ضغط

إعداد اإلعداد ھذا یعد الجودًة. من أقل بمستوى صور ینتج لكن بكفاءة،

اإللكتروني أو البرید بواسطة إرسالھا في ترغب التي للصور جید
إنترنت. على نشرھا

والت وعددھا الصور جودة (جودة الصور) على Image Quality ضبط یؤثر
سبیل على الداخلیة. الذاكرة بطاقة أو الداخلیة الكامیرا ذاكرة في تخزینھا یمكن
مساحة یستھلك ولكنھ الجودة، بأعلى صور 4MP Best ضبط یؤدي المثال,

المزید تخزین 4MP. كذلك، یمكن المنخفض من الضبط التالي أكثر الذاكرة من
یمكنك مما VGA أو 2MP اإلعداد استخدام عند الذاكرة الثابتة في الصور من
صور اإلعدادات ھذه عن ذلك سینتج ومع ،4MP اإلعداد استخدام عند تخزینھ

أقل. جودة ذات

شاش أسفل الموجود المتبقیة) (الصور Pictures remaining عدد تحدیث یتم
ھذ إعداد من كل تمییز عند الصورة) (جودة Image Quality القائمة الفرعیة
من المعلوما المزید على للحصول ١٧٢ صفحة الذاكرة, سعة اإلعدادات. راجع
الصور عدد على الصورة) (جودة Image Quality إعداد تأثیر كیفیة حول

الداخلیة. الكامیرا ذاكرة في حفظھا یمكن التي

View screen في شاشة الصورة) (جودة Image Quality إعداد سیظھر
مرة تغییره یتم حتى المفعول ساري الجدید اإلعداد یظل المباشر). (العرض

الكامیرا. تشغیل بإیقاف قمت إذا حتى أخرى،

راجع بالتكبیر. قیامك أثناء تقلیل الدقة الرقمي، یتم الزوم استخدام عند مالحظة:
.٣٩ صفحة الرقمي الزوم

تسجی الصورة) عند (جودة Image Quality إعدادات تطبیق ال یتم مالحظة:
فیدیو. مقاطع
٥٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ١التقاط



فیدیو مقاطع وتسجیل صور ٥٣التقاط
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(Adaptive Lighting) محكمة ضاءة
الصور، في الموجودة والداكنة الساطعة المناطق بتوازن اإلعداد ھذا قوم

في المناطق الداكنة المتباینة. التباینات وتقلیل المعتدلة ع االحتفاظ بالتباینات
االستخدام وعند كما ھي. المناطق األسطع یتم ترك بینما مظللة، تظھر صورة

یصلھا لن التي المناطق بتفتیح المحكمة اإلضاءة تقوم أن یمكن الومیض, ع
الصورة: بتحسین المحكمة اإلضاءة قیام كیفیة حول مثال یلي ومیض. فیما

مثل ھذه: حاالت في مفیدة المحكمة اإلضاءة كون

وظل شمس على تحتوي الطلق الھواء مناظر
السماء في الساطعة البؤر من العدید وجود عند الغائمة األیام

تأثیر بواسطة الومیض (لتقلیل التصویر تستخدم داخل المنزل التي المناظر
لموازنتھ) أو الومیض

یصل أن من أبعد الصورة موضوع حیث یكون الخلفیة اإلضاءة المناظر ذات
أمام المثال, سبیل (على جًدا قوي الخلفیة مصباح أن أو العادي، الومیض إلیھ

النافذة).
كبدیل بھ یوصى ال دونھ، ولكن أو الومیض مع اإلضاءة المحكمة استخدام مكنك
التعرض، إعدادات على المحكمة اإلضاءة تؤثر ال وبخالف الومیض، ومیض.

یتم التي الصور تظھر وقد محببة، أو مشوشة الساطعة المناطق تبدو قد ذلك
أو الومیض دون إذا تم التقاطھا غیر واضحة أو في اللیل المنزل داخل تقاطھا

حامل.

المحكمة اإلضاءة مع المحكمة اإلضاءة بدون
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الصور) (التقاط Capture قائمة في .١
Adaptive بتحدید قم ،(٤٨ (صفحة

المحكمة). (اإلضاءة Lighting
Adaptive الفرعیة القائمة في .٢

استخدم (اإلضاءة المحكمة)، Lighting
أحد اإلعدادات. الزرین لتمییز

القائمة إلى والرجوع اإلعداد لحفظ (قائمة/موافق) اضغط على الزر .٣
Capture (التقاط الصور).

أكثر: بتفصیل اإلعدادات توضیح على یساعدك الجدول التالي

الوصفإعداد

Off
(إیقاف
تشغیل

اإلعداد ھو ویعد ھذا عادي. بشكل الصورة الكامیرا بمعالجة ستقوم
االفتراضي.

Low
(منخفض)

 

تغییر بدون سطوعًا أكثر الصورة من الداكنة المناطق بجعل الكامیرا ستقوم
المضیئة. المناطق سطوع

High
(عالي)

 

تغییر بدون سطوعًا أكثر الصورة من الداكنة المناطق بجعل الكامیرا ستقوم
كبیر. بشكل المضیئة المناطق سطوع

رم فسیظھر التشغیل), (إیقاف Off إعداد آخر غیر على الجدید اإلعداد إذا كان
مباشر). (عرض Live View الشاشة في اإلعداد

(اإلضاءة المحكمة)، ستحتاج Adaptive Lighting تشغیل عند مالحظة:
یتم الذاكرة، حیث الصورة في لتخزین بقلیل زمن أطول مدة الكامیرا إلى

تخزینھا. أطول قبل الصورة لفترة معالجة

في المحكمة) Adaptive (اإلضاءة Lighting تطبیق إعداد یتم ال مالحظة:
فیدیو. تسجیل مقاطع عند أو Panorama (بانوراما) وضع
٥٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ٣التقاط
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(Color) لوان
سبیل على بھا. الصورة التقاط سیتم الذي بالتحكم باأللوان اإلعداد لك ھذا سمح

الصور التقاط سیتم (بني)، Sepia إلى (ألوان) Color ضبط عند مثال،
عتیقة. أو قدیمة لتبدو البني درجات

Color بتحدید قم ،(٤٨ (التقاط الصور) (صفحة Capture قائمة في .١
(ألوان).

(ألوان)، Color الفرعیة القائمة في .٢
أحد لتمییز الزرین  استخدم

على الجدید اإلعداد تطبیق اإلعدادات. یتم
(العرض المباشر) Live View شاشة

یمكنك بحیث القائمة، خلف الموجودة
الصورة. إعداد على تأثیر كل مشاھدة
(قائمة/موافق) الزر  على اضغط .٣

الصور). (التقاط Capture إلى قائمة والرجوع اإلعداد لحفظ
القیام أو حتى أخرى، مرة المفعول حتى یتم تغییره ساري اإلعداد الجدید ظل

اإلعداد إلى (ألوان) Color إعادة ضبط اإلعداد یتم الكامیرا. یقاف تشغیل
الكامیرا. تشغیل بإیقاف قیامك عند كاملة) (ألوان Full Color الفتراضي

(أبیض Black & White اإلعداد باستخدام سواًء صورة، بعد التقاط الحظة:
إلى الصورة إعادة ضبط فیما بعد ال یمكنك (بني)، Sepia أو وأسود)

(ألوان كاملة). Full Color اإلعداد

(Date & Time Imprint) والوقت التاریخ ختم
التقاط فیھما الذي تم والوقت التاریخ أو التاریخ إما اإلعداد بطباعة ھذا قوم

إعدادات من أي تحدید بمجرد الصورة. من الیسرى السفلیة الزاویة في صورة
التاریخ طباعة التاریخ أو یتم والوقت)، التاریخ Date (ختم & Time Imprin
التقاطھا، ولیس على الصور سیتم التي الثابتة الالحقة الصور كافة على الوقت

مسبًقا. التقاطھا تم تي
٥٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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Date أو فقط) (التاریخ Date Only اإلعداد إما باستخدام صورة التقاط بعد
والوقت أو التاریخ التاریخ إزالة بعد فیما یمكنك لن (التاریخ والوقت)، & Time

الصورة. على المطبوعین

المیزة (راج ھذه استخدام قبل صحیحة والوقت التاریخ إعدادات أن تلمیح: تأكد
.(٩٦ الصفحة والوقت, التاریخ

الصور) (التقاط Capture القائمة في .١
Date & Time بتحدید قم (صفحة ٤٨)،

والوقت). (التاریخ
Date & Time الفرعیة في القائمة .٢

والوقت)، استخدم التاریخ Imprint (ختم
اإلعدادات. أحد لتمییز الزرین

قائمة إلى والرجوع اإلعداد لحفظ (قائمة/موافق) الزر  على اضغط .٣
.Capture

اإلعدادات بتفصیل أكثر: توضیح على التالي الجدول یساعدك

الوصفإعداد

Off
تشغیل) (إیقاف

على الصورة. تاریخ ووقت أو تاریخ تقوم الكامیرا بطباعة لن

Date Only
فقط) (التاریخ

 

من الیسرى في الزاویة السفلیة دائم بختم التاریخ بشكل الطابعة ستقوم
الصورة.

Date & Time
(التاریخ والوقت)

 

السفلیة الزاویة في دائم بشكل والوقت التاریخ بختم الطابعة ستقوم
الصورة. من الیسرى

رم فسیظھر التشغیل), (إیقاف Off إعداد آخر غیر على الجدید اإلعداد إذا كان
ساري الجدید اإلعداد یظل مباشر). (عرض Live View الشاشة في اإلعداد

الكامیرا. تشغیل بإیقاف قمت إذا حتى أخرى، مرة تغییره یتم حتى المفعول

تسجیل والوقت) عند Date (التاریخ and Time إعداد ال ینطبق مالحظة:
Panorama (بانوراما). الوضع في أو فیدیو مقاطع
٥٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ٥التقاط
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(EVCompensation) (قیمة التعرض) EVعویض
(قیمة التعرض) لتجاوز EV تعویض استخدام یمكنك اإلضاءة الصعبة، شروط ي

الكامیرا. بھ تقوم الذي التلقائي التعرض عداد

جسم (مثل فاتحة كائنات على المناظر التي تحتوي في مفیدًا EV تعویض عتبر
خلفیة أسود في جسم (مثل الداكنة األجسام من العدید مضیئة) أو خلفیة أمام یض
الفاتحة أو العدید الكائنات من العدید على تحتوي التي المناظر اكنة). قد تتحول
بالنسبة .EV تعویض استخدام عدم عند الرمادي اللون إلى الداكنة الكائنات ن

عدد إلى EV الذي یتضمن العدید من الكائنات الفاتحة، قم بزیادة تعویض منظر
من العدید یتضمن الذي للمنظر وبالنسبة سطوع. أقصى على للحصول وجب

اللون إلى أقرب داكًنا لیكون لجعل المنظر EV قلل تعویض الداكنة، كائنات
ألسود.

EV بتحدید قم ،(٤٨ (صفحة الصور) (التقاط Capture قائمة في .١
.( EV (تعویض Compensation

EV ompensation الفرعیة القائمة في .٢
لتغییر الزرین استخدم ،(EV (تعویض
خطوة ٠٫٣٣ (قیمة التعرض) في EV إعداد

تطبیق اإلعداد +٣٫٠. یتم –٣٫٠ إلى من
(العرض Live View شاشة على الجدید

بحیث القائمة، خلف الموجودة المباشر)
الصورة. مشاھدة تأثیر كل إعداد على یمكنك

قائمة إلى اإلعداد والرجوع لحفظ (قائمة/موافق) الزر على اضغط .٣
الصور). (التقاط Capture

Live شاشة على العدد قیمة تظھر ،0.0 االفتراضي اإلعداد غیر كان اإلعداد ذا
المفعول حتى ساري الجدید اإلعداد یظل الرمز. مباشر) بجانب (عرض View

ضبط الكامیرا. یتم إعادة تشغیل بإیقاف القیام حتى أو تغییره مرة أخرى، تم
االفتراضي اإلعداد إلى التعرض) قیمة (تعویض EV Compensation إلعداد

الكامیرا. تشغیل إیقاف یتم عندما 0.0
٥٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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(White Balance) األبیض اللون توازن
تبدو المثال، سبیل على مختلفة ألوان إنتاج إلى تؤدي المختلفة اإلضاءة أنواع إن

أكثر المنزل داخل الفاتح الرمادي اللون یبدو بینما زرقًة، أكثر الشمس أشعة
توازن اإلعداد ضبط واحد على لون تحتوي المناظر التي تتطلب قد اصفراًرا.

من ظھور والتأكد أكثر دقة ألوان إنتاج على لمساعدة الكامیرا األبیض اللون
اللون توازن یمكنك أیضًا النھائیة. الصورة في درجات اللون األبیض أبیض

Sun (شمس) لإلعداد یمكن سبیل المثال، إبداعیة. على تأثیرات إلنتاج األبیض
الصورة. دفًئا إلى مظھًرا أكثر إضفاء

بتحدید قم ،(٤٨ (صفحة الصور) (التقاط Capture قائمة في .١
األبیض). White Balance (توازن اللون

White Balance الفرعیة القائمة في .٢
الزرین استخدم األبیض)، اللون (توازن

اإلعداد تطبیق یتم اإلعدادات. لتمییز أحد
(العرض Live View شاشة على الجدید

بحیث القائمة، خلف الموجودة المباشر)
الصورة. مشاھدة تأثیر كل إعداد على یمكنك

(قائمة/موافق) الزر  على اضغط .٣
الصور). (التقاط Capture إلى قائمة والرجوع اإلعداد لحفظ

أكثر: بتفصیل اإلعدادات توضیح على التالي الجدول یساعدك

الوصفإعداد

Auto
(تلقائي)

ھو ھذا ویعد تلقائیًا إضاءة المنظر وتقوم بتصحیحھا. الكامیرا تحدد

االفتراضي. اإلعداد

Sun
(شمس)

 

الصور موضوع أن افتراض على لأللوان توازن الكامیرا بإجراء تقوم
غائم. مشمس أو طقس في الطلق الھواء موجود في في

Shade
(ظل)

 

الصورة أن موضوع افتراض على توازن لأللوان بإجراء الكامیرا تقوم
الغس في أو غامق غائم طقس الظل أو في في الطلق الھواء في موجود
٥٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ٧التقاط
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إ

إ
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بإ
ال
ال
الوصفعداد

Tungstenساطعة إضاءة كانت إذا إلى لأللوان استنادًا بإجراء توازن الكامیرا تقوم
المنازل). في الھالوجین (الموجودة عادًة إضاءة أو

Fluorescent
 

الفلوروسنت. إضاءة إلى استنادًا لأللوان بإجراء توازن الكامیرا تقوم

Auto االفتراضي اإلعداد غیر آخر إعداد على مضبوًطا اإلعداد كان ذا
مباشر). (عرض Live View الشاشة في اإلعداد رمز فسیظھر تلقائي),

القیام أو حتى أخرى، مرة المفعول حتى یتم تغییره ساري اإلعداد الجدید ظل
(توازن White Balance اإلعداد إعادة ضبط یتم الكامیرا. یقاف تشغیل

تشغیل قیامك بإیقاف عند (تلقائي) Auto االفتراضي إلى اإلعداد األبیض) لون
كامیرا.
٥٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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(ISO Speed) ISO سرعة
ISO عند ضبط الكامیرا للمصباح. حساسیة بضبط مدى اإلعداد ھذا یقوم

الكامیرا تقوم (تلقائي)، Auto اإلعداد االفتراضي إلى (ISO (سرعة speed
للمشھد. ISO سرعة أفضل بتحدید

(أو من التحبب مقدار أقل مع صور بالتقاط األقل ISO سرعات ستقوم
صورة التقاط حالة في سرعات أقل للمصراع. إلى یؤدي ولكن التشویش)،

تحتاج فقد ،ISO 100 الومیض عند دون إضاءة كافیة وجود عدم حاالت في
أسرع بسرعات ISO األعلى إعداد تسمح العكس، الحامل. وعلى استخدام إلى

بدون الومیض مظلمة مناطق صور في عند التقاط استخدامھا للمصراع، ویمكن
ذات صوًرا العالیة السرعات تنتج بسرعة. تتحرك صور ألجسام التقاط عند أو

أكثر. تشویش) (أو تحبب

الصور) (التقاط Capture قائمة في .١
ISO Speed بتحدید ٤٨)، قم (صفحة

.(ISO (سرعة
(سرعة ISO Speed الفرعیة القائمة في .٢
أحد لتمییز الزرین استخدم ،(ISO

اإلعدادات.
(قائمة/موافق) الزر  على اضغط .٣

الصور). (التقاط Capture إلى قائمة والرجوع اإلعداد لحفظ
(تلقائي)، Auto االفتراضي اإلعداد غیر آخر إعداًدا إعداد الومیض كان إذا

(سرعة ISO Speed في القائمة الفرعیة ھو موضح اإلعداد (كما رمز یظھر
الجدید ساري اإلعداد مباشر). یظل Live (عرض View شاشة في ((ISO

یتم الكامیرا. تشغیل بإیقاف القیام حتى أو أخرى، مرة تغییره یتم حتى المفعول
uto االفتراضي إلى اإلعداد (ISO (سرعة ISO Speed اإلعداد ضبط إعادة

الكامیرا. تشغیل بإیقاف قیامك عند (تلقائي)

مقاطع تسجیل عند (ISO (سرعة ISO Speed إعداد تطبیق یتم ال مالحظة:
فیدیو.
٥٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم فیدیودلیل مقاطع وتسجیل صور ٩التقاط
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الفیدی الصور ومقاطع استعراض ٣

الفیدیو ومقاطع الصور الستعراض (التشغیل) Playback استخدام یمكنك
(التشغیل) Playback الوضع في الصور استعراض الكامیرا. عند في المخزنة
م تتمكن لكي تلك الصور تكبیر للصور، أو صور مصغرة عرض أیضًا یمكنك

٦٥ الصغیرة, صفحة الصور عرض الكامیرا. راجع على أقرب مشاھدتھا بشكل
.٦٦ صفحة الصور, وتكبیر

أو الصور بحذف (التشغیل) Playback قائمة لك تسمح ذلك، إلى باإلضافة
الصو في العیون من األحمر إزالة اللون الصور، مثل معالجة أو مقاطع الفیدیو،
HP (نصائح للصور Image Advice على الحصول وتدویر الصور، وحتى
ألي مشكلة قد تحد ذلك، إلى وما ، والتعرض بالتركیز تتعلق مشاكل أي یتضمن

Playback قائمة استخدام راجع والمزید، بذلك للقیام الصور). التقاط أثناء
.٦٧ صفحة (التشغیل),

استخدام التشغیل
رم یظھر أن الزر  Live View/Playback إلى على اضغط .١
عرض شاشة من العلویة الیسرى الزاویة (التشغیل) في Playback

الصور.
اضغط باستمرا الفیدیو. ومقاطع الصور خالل للتمریر الزرین استخدم .٢

أسرع. بشكل للتمریر الزرین من أًیا
اإلطار فقط ترى ، الفیدیو رمز إلیھا یشیر التي فیدیو للمقاطع بالنسبة

تلقائي. الفیدیو بشكل مقاطع تشغیل یبدأ ثانیتین. ثم في أول األول
ومقاطع الفیدیو ١استعراض الصور



ومقاطع الفیدیو ٦٣استعراض الصور

م

أث
ومقاطع الصور استعراض بعد المباشر) (العرض Live View إلى للتغییر .٣
ثانیًة. Live View/Playback زر على اضغط الفیدیو

إلى بنقلھا قم الثابتة، بالصورة إرفاقھا تم صوتیة مقاطع إلى لالستماع الحظة:
إذا كان .HP Image Zone برنامج جھاز الكمبیوتر الخاص بك واستخدم
استعراض فیمكنك االختیاریة، HP Photosmart M-series حامل لدیك

للقیام الكامیرا. حامل خالل من تلفزیون الكامیرا بجھاز بتوصیل الصوت
اإلرشادات. على للحصول بالحامل الخاص المستخدم دلیل راجع بذلك،

إضافیة معلومات أیضًا الصور ُتظھر شاشة عرض (التشغیل)، Playback ناء
المعلومات. التالي ھذه الجدول ویوضح فیدیو. مقاطع صورة أو كل حول

2

9 8 7

6

5

4
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الوصفالرمز#
وضع١ في الكامیرا أن إلى یشیر (التشغیل) Playback رمز

القلیلة األولى في الثواني الرمز یظھر ھذا (التشغیل). Playback

الكامیرا.  ٢ اختیاریة في ذاكرة بطاقة تثبیت فقط عند عرضھ یتم

ممتلئة٣ أن البطاریة إلى یشیر الذي المؤشر مثل ھذا الطاقة، مؤشر
صفحة ١٥٤). الطاقة, مؤشرات (راجع

٤
  

Playback دخولك في ثواني عند أول بضع في ُیعرض
أو خالل الصور بالتمریر قیامك إمكانیة إلى لیشیر (التشغیل)

. الزرین باستخدام الفیدیو مقاطع
٥

3 

إرسالھا إلى ثالث لیتم ھذه الصورة تحدید تم قد یشیر إلى إنھ
قائمة استخدام (راجع HP Instant Share باستخدام جھات

.(٧٨ HP, صفحة Instant Share
٦ 

2
 

نسختین لتتم طباعتھا الصورة ھذه تحدید قد تم إنھ إلى یشیر
قائمة استخدام (راجع HP Instant Share باستخدام

.(٧٨ صفحة ,HP Instant Share
٧17 of 43

من ١٧) 
(٤٣

الصور عدد إجمالي من مقاطع الفیدیو أو الصورة ھذه عدد یعرض
الذاكرة. في المحزن الفیدیو ومقاطع

٨0:29

أو

 

الفیدیو. مقاطع أو الصوت لھذا التسجیل فترة یعرض •

الصورة. بھذه صوتي كلیب إرفاق إلى یشیر •

مقاطع فیدیو. ھذا أن یشیر إلى •

الثانیة في التسلسل ٩ الصورة ھي الصورة إلى إن ھذه یشیر
االلتقاط وضع التقاطھا باستخدام التي تم للصور البانورامي

(بانوراما). Panorama
٦٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ومقاطع الفیدیودلیل ٣استعراض الصور
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ال
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ال
الصور عدد إجمالي ملّخص شاشة
عرض أثناء الزر على بالضغط قیامك عند

Total Images شاشة تظھر صورة األخیرة،
عدد الصور) اجمالي Summary (ملخص
تم التقاطھا، وعدد الصور التي وضح عدد

التي تشیر یتم عرض العدادات صور المتبقیة.
المحددة للصور اإلجمالي العدد ى

من الیسرى العلویة الزاویة في وللطباعة HP Instant Share
من الشاشة الیمنى العلیا الزاویة في رمزین عرض یتم ذلك، إلى باإلضافة شاشة.
( SD بالرمز ذلك إلى في حالة تثبیتھا (یتم اإلشارة االختیاریة الذاكرة طاقة

مؤشرات الضعیفة, راجع البطاریة طاقة مستوى مؤشر الطاقة (مثل مؤشر
.(١٥٤ صفحة طاقة,
٦٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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المصغرة الصور عرض
صورة كل عرض یتم المصغرة)، (الصور Thumbnail عرض في مالحظة:
راجع للصور، الكامل لمعاینة التسلسل البانورامي حدة. على البانوراما في

.٧٣ صفحة البانوراما, معاینة
التي الثابتة الصور بعرض المصغرة) (الصور Thumbnail عرض لك یسمح
مرتبة في بتسجیلھ الذي قمت الفیدیو مقاطع من األولى والصورة بالتقاطھا قمت

شاشة. لكل للمقاطع فیدیو األولى والصورة مصغرة صور من ٩ مكونة مصفوفة

Playback (التشغیل) في وضع وأنت .١
الزر (رمز على اضغط (صفحة ٦١)،

.( Thumbnails (صور مصغرة)
(للصور Thumbnail عرض یظھر

وصور صور ٩ حتى یتضمن المصغرة)
شاشة عرض على فیدیو أولى لمقاطع

الحالي. الفیدیو مقاطع أو الصورة بإطار أصفر حد یحیط الصور.
التالیة. أو السابقة المصغرة الصورة إلى أفقًیا للتمریر استخدم الزرین .٢

أعل الموجودة المصغرة الصورة إلى عمودًیا للتمریر الزرین استخدم .٣
مباشرًة. أسفلھا أو الحالیة المصغرة الصورة

Thumbnail عرض من للخروج (قائمة/موافق) الزر على اضغط .٤
الصو عرض (تشغیل). یتم Playback إلى المصغرة) والرجوع (الصور

عرض في األصفر الحد في (الذي كان ُمحاًطا الحالي الفیدیو مقاطع أو
عرض في شاشة الكامل بالعرض المصغرة)) Thumbnail (الصورة

الصور مرة أخرى.

(على الحالیة للصورة الكامیرا تحدیدات الرموز تحدد الصورة، عرض أسفل في
فیدیو). ھي مقطع الصورة أو بانورامي تسلسل من جزء المثال، الصورة سبیل
٦٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ومقاطع الفیدیودلیل ٥استعراض الصور



ومقاطع الفیدیو ٦٧استعراض الصور

ت
ُت

ت

م

كبیر الصور
دائم. بشكل الصورة وال تقوم بتغییر فقط, للعرض المیزة ھذه ستخدم

(تشغیل) Playback وضع في وأنت .١
) الزر  اضغط على (صفحة ٦١)

المعروضة الصورة تكبیر تلقائیا یتم تكبیر).
عرض الجزء یتم .2x بمقدار حالیًاً 

المكبرة. الصورة من المركزي

استخدم التكبیر، تقلیص أو لزیادة .٢
. الزرین

استخدم ثم (قائمة/موافق)، الزر على اضغط الصورة، حول للتحرك .٣
. و الزرین 

(قائمة/ الزر على وتحریكھا، اضغط تكبیر الصور بین للتنقل لمیح:
لدى الصورة حول التحرك ثم التكبیر بتعدیل لك یسمح بذلك القیام موافق).

المتغیر. التكبیر

الزر على اضغط تكبیر عرض للخروج من .٤
.Live View/Playback

الفیدیو. مقاطع طباعة ال یمكن ولكن فقط، الثابتة الحظة: یمكنك تكبیر الصور
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٦

و

ى

.

(التشغیل) Playback قائمة استخدام
أ الفیدیو، مقاطع أو الثابتة بحذف الصور (تشغیل) Playback قائمة لك تسمح
الذاكرة بطاقة أو للكامیرا، الداخلیة الذاكرة تنسیق تھیئة أو الصور، حذف إلغاء

إلى باإلضافة الثابتة. الصور من العیون من األحمر اللون االختیاریة, وإزالة
HP (تحلیل للصورة یتعرف عل Image Advice ذلك، یمكنك الحصول على

مقطع تسجیل یمكنك كما ذلك) إلى والتعرض، وما بالتركیز المتعلقة المشاكل
للصور. بانورامي تسلسل ومعاینة صورة وتدویر بصورة، إلرفاقھ صوتي

(قائمة/موافق) الزر على (تشغیل) اضغط Playback قائمة لعرض .١
وضع في تكن حالًیا لم إذا (تشغیل). Playback في وجودك أثناء

Live View/Playback الزر على فاضغط (تشغیل) Playback
الزر على ثم اضغط (تشغیل) Playback في تصبح أن إلى

(قائمة/موافق).
المطلوب قائمة Playback (تشغیل) لتمییز خیار الزرین  استخدم .٢

األجزاء تحتوي الصور. عرض شاشة من األیسر الجانب في استخدامھ
(تشغیل). Playback لخیارات قائمة على شرح القسم ھذا من الالحقة

الضغط خالل من ترید استخدامھ الذي الفیدیو أو مقاطع الصورة إلى انتقل .٣
على العدید من اإلجراء نفس تنفیذ تسھیل إلى ذلك . یؤدي الزرین على

أو مقاطع الفیدیو. من الصور العدید حذف أو مقاطع الفیدیو، مثل الصور
(قائمة/ الزر على بالضغط (تشغیل) Playback قائمة خیار حدد .٤

تم تحدیده الذي العمل إلنھاء الشاشة على الموجودة اإلرشادات اتبع موافق).
Live View/ الزر على اضغط (تشغیل)، Playback قائمة من للخروج .٥

راجع قائمة، من طرق أخرى للخروج لمعرفة .Playback
.٢٦ صفحة الكامیرا, قوائم
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ومقاطع الفیدیو ٦٩استعراض الصور
(التشغیل). Playback قائمة خیارات یلخص التالي الجدول

١
٢
٣
٤
٥

٦
٧

الوصفالرمز#
أو1 الصورة من حذف تمكنك فرعیة قائمة – یقدم (حذف) Delete

للصور، الكامل وحذف التسلسل البانورامي الحالي، الفیدیو مقطع
أو الداخلیة للذاكرة التنسیق وتھیئة الفیدیو، ومقاطع الصور كافة وحذف
بحذفھا. قمت التي صورة آخر حذف وإلغاء االختیاریة، الذاكرة بطاقة

.(٦٩ الصفحة (راجع حذف,
یصحح2 – من العیون) األحمر اللون (إزالة Remove Red Eyes

في الموجودة األشخاص عیون في یظھر الذي األحمر اللون تأثیر
.(٧١ صفحة العیون, من األحمر اللون (راجع إزالة الثابتة. الصور

تحلیل للصورة الذي3 یوفر – للصورة) Image (نصائح Advice
ذلك, إلى باإلضافة إلخ. بالتعرض بالتركیز, المتعلقة یعرف المشاكل
نصائح (راجع المستقبل. في مشابھة صور لتحسین اقتراحات یوفر

.(٧٢ صفحة للصورة,
ذات4 صورة یعرض البانوراما) – Preview (معاینة Panorama

معاینة المحددة حالیًا. (راجع البانوراما تم تجمیعھا من منخفضة دقة
.(٧٣ صفحة البانوراما,

حالیًا5 الثابتة المعروضة الصورة بتدویر یقوم (التدویر) – Rotate
.(٧٤ صفحة التدویر, (راجع إضافیة. درجة ٩٠ بمقدار

إلرفاقھ6 مقطع صوتي یسجل صوت) – Record (تسجیل Audio
صفحة ٧٥). الصوت, تسجیل (راجع الثابتة. الصورة بھذه

(التشغیل).7 Playback قائمة من یقوم بالخروج – (الخروج) EXIT
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ف

(Delete) الحذف
(٦٧ (صفحة (التشغیل) Playback قائمة في
القائمة عرض Delete (حذف)، یتم تحدید عند

الزرین استخدم (حذف). Delete الفرعیة
الزر على اضغط ثم الخیارات، أحد لتمییز

لتحدیده. (قائمة/موافق)

الخیارات (حذف) Delete الفرعیة القائمة توفر
التالیة:

حذ بدون Playback إلى قائمة بإعادتك — یقوم األمر) Cancel (إلغاء •
حالًیا. مقطع الفیدیو المعروض المعروضة أو الصورة

الفیدیو مقطع أو الصورة بحذف یقوم ـــــ الحالیة) (الصورة This Image •
المعروض حالًیا.

كان إذا ـــــ كامل) بانورامي (تسلسل Entire Panoramic Sequence •
المرتبط الصور كل بإلغاء یقوم بانورامي، تسلسل من جزءًا الحالیة الصورة

البانورامي. التسلسل مع
الصور (في الذاكرة/عل (كافة All Images (in Memory/on Card) •

الذاكرة في الموجود إما الصور ومقاطع الفیدیو كافة ـــــ یحذف البطاقة))
المثبتة في الكامیرا. االختیاریة الذاكرة بطاقة في أو الداخلیة،

كل حذف ـــــ (الذاكرة/البطاقة) (تھیئة Format (Memory/Card) •
بطاق على أو الداخلیة الذاكرة في الموجودة والملفات الفیدیو ومقاطع الصور
منع في للمساعدة الذاكرة. بطاقة أو الداخلیة الذاكرة تھیئة ثم اختیاریة، ذاكرة
لتھیئة (تھیئة البطاقة) Format Card استخدم الصور، التالفة أو البطاقات
حذ في ترغب وعندما مرة، ألول استخدامھا قبل االختیاریة الذاكرة بطاقات

علیھا.  المخزنة الفیدیو ومقاطع كل الصور
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ومقاطع الفیدیو ٧١استعراض الصور

•

م

حذفھا. آخر صورة تم یسترد — األخیر) الحذف (إلغاء Undelete Last
Delete (حذف)). عملیات بعد تنفیذ إحدى فقط الخیار عرض ھذا (یتم

الكامل. البانورامي ذلك التسلسل في بما عملیة حذف، آخر استرداد فقط یمكنك
الكامیرا تشغیل إیقاف المثال، سبیل على أخرى، عملیة في شروعك بمجرد

یمكن وال دائمة، بھا قمت التي الحذف عملیة فتكون أخرى، صورة التقاط أو
استرداد الصورة.

كافة حذف یتم البانورامي، وسط التسلسل من واحدة لقطة حذف عند الحظة:
صورة كل البانورامي. التسلسل إزالة إلى یؤدي مما البانوراما، عالمات

البانوراما بدایة من صورة بحذف قمت إذا ولكن، ثابتة فردیة صورة تصبح
. البانورامي بالتسلسل فیتم االحتفاظ األقل، على صورتان وتتبقى نھایتھا، أو
٧٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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ى

ر

العیون من األحمر إزالة اللون
(Remove Red Eyes)

Remove Red تحدیدك عند (التشغیل) (صفحة ٦٧)، Playback قائمة في
معالجة في الفور على الكامیرا تبدأ العیون)، من األحمر اللون (إزالة Eyes

الصورة. في الموجودة من المواضیع األحمر اللون إلزالة الحالیة الصورة الثابتة
تعرض المعالجة، إتمام بعد ثواني. بضع اللون األحمر إزالة عملیة تستغرق

تصحیحھا، تم التي المناطق بمربعات خضراء حول تصحیحھا تم التي الصور
تحتوي التي األحمر)، (إزالة اللون Remove Red Eyes القائمة الفرعیة مع

خیارات: ثالثة على

الخاصة التغییرات یحفظ — التغیرات) (حفظ Save Changes •
قائمة إلى ویرجع األصلیة) مكان الصورة حفظھا الحمراء (یتم بالعیون

(التشغیل). Playback
وھي مكبرة صورة یعرض — التغییرات) (عرض View Changes •

العیون من تم تصحیحھا التي األجزاء حول خضراء مربعات تتضمن
إلى للرجوع ھذه. العرض طریقة الصورة في في التنقل یمكنك الحمراء.

عل اضغط العیون)، األحمر من اللون (إزالة Remove Red Eyes قائمة
(قائمة/موافق). الزر

دون (التشغیل) Playback قائمة إلى ُیرجعك — األمر) (إلغاء Cancel •
للعیون. األحمر اللون تغیرات حفظ

العیون) متاحًا من األحمر اللون (إزالة Remove Red Eyes یكون مالحظة:
الخیا ھذا ال یتوفر الومیض. استخدام مع التقاطھا تم التي الثابتة للصور فقط

الفیدیو. لمقاطع
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ن
ف

و

إ
ت
ال

ك

م

لل
)

م

(Image Advice) للصورة صائح
Image بتحدید قیامك عند (التشغیل)، (صفحة ٦٧)، Playback قائمة ي

بالتركیز، یتعلق فیما بتحلیل الكامیرا تقوم للصورة)، (نصائح Advice
ذلك. التعرض، وما إلى

للصورة) (نصائح Image Advice حدد ذا
یتم مشابھة صور على إضافتھا یمكن حسینات
شاشة على تحلیل یظھر المستقبل، في تقاطھا
والحلول الممكنة، المشكلة الصور لیقدم عرض
Image .المثال ھنا شاشة ھو واضح في ما

إلى یصل ما یدرج للصورة) (نصائح Advice
شكلتین.

الزر على اضغط للصورة)، (نصائح Image Advice من خروج
قائمة/موافق).

الفیدیو. لمقاطع غیر متاح للصورة) Image (نصائح Advice الحظة:
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ل

ل
ل

(Preview Panorama) البانوراما معاینة
Preview تحدید عند ،(٦٧ (صفحة (التشغیل) Playback قائمة في

تسلس من تجمیعھا تم صور الكامیرا تعرض البانوراما)، (معاینة Panorama
الصورة بتغییر تقوم وال فقط, العرض ألغراض ُتستخدم ھذه المیزة بانورامي.

دائم. بشكل

بشك مجمع بانورامي تسلسل إلنشاء مؤقت. بشكل یظھر العرض ھذا مالحظة:
الذي تحص HP Image Zone برنامج من الكاملة النسخة دائم، استخدم

صفحة ٩٢. بانوراما, طباعة راجع الكامیرا. مع علیھ

التسلسل في الموجودة إحدى الصور للتمریر إلى الزرین استخدم .١
للصور. البانورامي

Preview حدد ،(٦٧ (صفحة (التشغیل) Playback قائمة في .٢
(قائمة/موافق). الزر على واضغط البانوراما) (معاینة Panorama

للتمریر الزرین استخدم أوًال. البانورامي التسلسل عرض مركز یتم
الكامل. البانورامي التسلسل الستعراض واألیسر الصورة األیمن جانبي إلى

Preview من الخیار للخروج على الزر (قائمة/موافق) اضغط
Playback قائمة إلى والرجوع البانوراما) (معاینة Panorama

(التشغیل).

فقط متاح البانوراما) (معاینة Preview Panorama خیار إن مالحظة:
البانورامي. التسلسل في للصور
٧٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ومقاطع الفیدیودلیل ٣استعراض الصور



ومقاطع الفیدیو ٧٥استعراض الصور

ا
ف
ت

م

(Rotate) لتدویر
(التدویر)، Rotate تحدد عندما (صفحة ٦٧)، (التشغیل)، Playback قائمة ي
إضافیة. درجة ٩٠ بمقدار الصورة بتدویر لك تسمح فرعیة قائمة الكامیرا عرض

Rotate (التدویر). حدد (التشغیل)، Playback قائمة في .١

اتجاه عكس أو الساعة عقارب الصورة في اتجاه لتدویر الزرین استخدم .٢
الصور. عرض شاشة تدور الصورة في الساعة. عقارب

الزر  على اضغط تریده، الذي االتجاه الصورة إلى بتدویر قمت بعد أن .٣
الجدید. االتجاه لحفظ (قائمة/موافق)

الثابتة الصور أو الفیدیو متاح لمقاطع (التدویر) غیر Rotate خیار إن الحظة:
في التسلسل البانورامي. الموجودة
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(Record Audio) صوت تسجیل
(راجع للصورة أثناء التقاطك إما ثابتة، صورة صوتي إلى مقطع إرفاق یمكنك

التقاط بعد المقطع بإضافة القیام أو (٣٤ صفحة ثابتة, صورة مع صوت تسجیل
ھذا في الطریقة تستخدم أیضًا أن یمكنك ھذا القسم. في موضح ھو كما الصورة

بصورة. مرفق صوتي مقطع القسم الستبدال

Record Audio حدد ،(٦٧ (صفحة (التشغیل) Playback قائمة في .١
القائ خیار بتحدید قیامك بعد مباشرًة الصوتي التسجیل یبدأ صوت). (تسجیل

ھذا.
تسجیل یستمر وإال (قائمة/موافق) الزر  على اضغط التسجیل، إلیقاف .٢

أیھما یحدث أوًال. حتى تفریغ ذاكرة الكامیرا، أو ثانیة ٣٠ لمدة الصوت

لك المفردة بتسلسل، الصوتي بالصور البانورامیة المقطع یمكن إرفاق مالحظة:
تجمیعھ. تم بانورامي ملف بآخر إرفاقھ یتم ال

یتم بھا، صوتي مرفق مقطع على حالیًا المعروضة احتواء الصورة حالة في
ecord تحدد عندما صوت) (تسجیل Record Audio الفرعیة القائمة عرض

عدیدة: خیارات الفرعیة تدرج القائمة صوت). ھذه (تسجیل Audio

بالمقطع — یحتفظ الحالي) بالمقطع (االحتفاظ Keep Current Clip •
(التشغیل). Playback قائمة إلى ویرجع الحالي الصوتي

الصوت، تسجیل في یبدأ — مقطع جدید) (تسجیل Record New Clip •
السابق. الصوتي المقطع استبدال مع

إل ویرجع الحالي یحذف المقطع الصوتي مقطع) — (حذف Delete Clip •
(التشغیل). Playback قائمة

إلى المقطع المرفق بھا الصور قم بنقل صوتي، مقطع لالستماع إلى تلمیح:
إذا كان HP Image Zone برنامج واستخدم بك الخاص جھاز الكمبیوتر
استعراض یمكنك االختیاریة، HP Photosmart M-series حامل لدیك

حام خالل من تلیفزیون بجھاز الكامیرا توصیل طریق عن الصوتیة المقاطع
بالحامل. المستخدم الخاص دلیل راجع للقیام بذلك، الكامیرا.

الفیدیو. لمقاطع غیر متاح صوت) Record (تسجیل Audio مالحظة:
٧٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم ومقاطع الفیدیودلیل ٥استعراض الصور
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HP Instant Share استخدام ٤

HP. باستخدام Instant Share تسمى میزة رائعة على ھذه الكامیرا تحتوي
بسھولة الكامیرا في الثابتة الموجودة تحدید الصور بسھولة یمكن المیزة ھذه

تقوم التي التالیة المرة في طابعة إلى أو متعددة وجھات إلى تلقائًیا إرسالھا لیتم
قائمة تخصیص یمكنك كما بالطابعة. أو الكمبیوتر بجھاز الكامیرا بتوصیل فیھا
قوائم (باإلضافة إلى اإللكتروني البرید عناوین لتتضمن HP Instant Share

تقوم أخرى مباشرة خدمات أو المباشرة األلبومات التوزیع) أو مجموعات
بتحدیدھا.

الصور التقاط بمجرد وذلك HP أمر سھل Instant Share استخدام یعد
الكامیرا. باستخدام

.(٨٠ صفحة (راجع الكامیرا في الوجھات قم بإعداد .١
اإلنترنت (راجع عبر إلى وجھات إلرسالھا الكامیرا في الصور حدد .٢

و٨٤) ٨٢ الصفحات

P Image Zone برنامج الكامل من اإلصدار لدیك یكون أن یجب مالحظة:
تستخدم كنت إذا .HP Instant Share الستخدام میزات الكمبیوتر على

نظا متطلبات فراجع الخاص بك، في الكمبیوتر Windows التشغیل نظام
ال. أم مثبًتا الكامل اإلصدار كان إذا ما لتحدید ١٠٥ صفحة التشغیل,

قم بزیارة البلد/المنطقة. حسب المتاحة المباشرة الخدمات مالحظة: تختلف
عمل طریقة لمشاھدة www.hp.com/go/instantshare

.HP Instant Share
HP Instant Share ٧استخدام

http://www.hp.com/go/instantshare
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ا
ت
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ی
ال

)
ال
HP Instant Share قائمة ستخدام
لطباعتھا كلھا أو الصور بعض بتحدید HP Instant Share قائمة لك سمح
الطابعة. أو بالكمبیوتر الكامیرا بتوصیل فیھا تقوم التي التالیة المرة في قائًیا

التوزیع قوائم إلى (باإلضافة اإللكتروني البرید عناوین مثل وجھات إضافة مكنك
قائمة إلى اإلنترنت أخرى عبر خدمات أو عبر اإلنترنت األلبومات أو مجمعة)،
HP Instant Share Setup... قائمة خالل خیار من HP Instant Share

في اإلنترنت عبر الوجھات إعداد (راجع (HP Instant Share إعداد
.(٨٠ صفحة كامیرا,

Live الزر اضغط على المباشر)، (العرض Live View وجودك في أثناء .١
(قائمة/موافق). الزر على اضغط ثم ،View/Playback

HP Instant قائمة تبویب عالمة إلى لالنتقال الزرین  استخدم .٢
. Share 

.HP Instant Share قائمة خالل خیارات للتمریر الزرین استخدم .٣
ممیز. خیار لتحدید على الزر (قائمة/موافق) اضغط .٤

Live View/ الزر على اضغط ،HP Instant Share قائمة من للخروج .٥
راجع قائمة، من طرق أخرى للخروج لمعرفة .Playback

.٢٦ صفحة الكامیرا, قوائم

1
2
3
4
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HP Instant Share قائمة خیارات من خیار كل التالي الجدول یوضح
.HP Instant Share لشاشة المثال في موضح ھو كما االفتراضیة

الوصفالرمز#

من١ طباعتھا ترید التي النسخ عدد بتحدید (طباعة) Print الخیار لك یسمح
(راجع إرسال طابعة. بكمبیوتر أو االتصال عند حالًیا المعروضة الصورة

.(٨٢ صفحة وجھات, إلى مفردة صور
(مشاركة كافة الصور)٢ Share All Images خیار لك یسمح

بطاقة أو في الذاكرة الداخلیة الصور الثابتة الموجودة كافة بمشاركة
إلى وجھات, الصور كافة إرسال (راجع محددة. لوجھة االختیاریة الذاكرة

صفحة ٨٤).

إلكتروني٣ برید عناوین بإضافة HP Instant Share إعداد لك یسمح
HP Instant قائمة إلى أخرى HP Instant Share ووجھات محددة
(٨٠ صفحة الكامیرا, في اإلنترنت عبر إعداد وجھات (راجع .Share

٤.HP Instant Share (إنھاء) بإنھاء قائمة EXIT الخیار یسمح

ثم HP Instant Share باستخدام لطباعتھا الصور بتحدید قمت إذا تلمیح:
تعلم القائم أن علیك فیجب طباعتھا، لتتم الصور طباعة خدمة أرسلتھا إلى
التي الصور یحدد أي والذي قیاسي DPOF ملف بأن ھنالك الخدمة على

الطباعة، وجھات تحدید حول المعلومات من لمزید وعددھا. طباعتھا ترید
٨٢ و٨٤. الصفحات راجع
٧٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم HPدلیل Instant Share ٩استخدام
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إ
ی
إل

م

م

الكامیرا في اإلنترنت عبر الوجھات عداد
عناوین برید (مثل HP Instant Share ٣٤ وجھة أقصى بحد مكنك إعداد
.HP Instant Share قائمة في المجمعة) التوزیع قوائم أو مفردة كتروني

ھذا اإلجراء. إلكمال االتصال باإلنترنت إلى ستحتاج الحظة:

غیر الذاكرة بطاقة أن من فتأكد الكامیرا، في ذاكرة بطاقة لدیك كان إذا الحظة:
فارغة. مساحة بھا وتوجد مؤمنة

جھاز الكمبیوتر.(راجع على HP Image Zone تثبیت برنامج من تأكد .١
الصفحات ١٨ و١٠٥).

الزرین  واستخدم على الزر (قائمة/موافق)، واضغط الكامیرا، بتشغیل ٢. قم
.HP Instant Share قائمة إلى للتمریر

(إعداد HP Instant Share Setup... الزر لتمییز استخدم .٣
(قائمة/موافق). على الزر HP...) واضغط Instant Share

بجھاز بتوصیل الكامیرا تطالبك الصور عرض على شاشة رسالة ستظھر
الكمبیوتر.

الكامیرا، تشغیل إیقاف دون .٤
كابل باستخدام بالكمبیوتر بتوصیلھا قم

بتوصیل المرفق بالكامیرا. قم USB
األكبر لكابل بالكمبیوتر، الطرف

في USB والطرف األصغر بموصل
توصیل أیًضا یمكنك الكامیرا. جھة
حامل باستخدام بالكمبیوتر الكامیرا

HP Photosmart M-series
في الكامیرا ضع االختیاریة—فقط

الزر على واضغط الحامل
الحامل. في (حفظ/طباعة) Save/Print
٨٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



٨

التشغیل نظام تستخدم التي بین أجھزة الكمبیوتر مختلفة قلیًال التالیة الخطوة .٥
:Macintosh تستخدم التي وتلك Windows

برنامج تنشیط یتم بالكمبیوتر الكامیرا توصیل عند :Windows •
آخر باإلضافة حوار مربع ظھر إذا .HP Instant Share إعداد

األمر). (إلغاء Cancel بالنقر فوق الحوار ذلك مربع أغلق ذلك، إلى
ثم (ابدأ)، Start فوق HP، انقر Instant Share إعداد برنامج في
الكمبیوتر في الوجھات إلعداد الشاشة على تظھر التي اإلرشادات اتبع

في الكامیرا. وحفظھا
برنامج تنشیط یتم بالكمبیوتر الكامیرا توصیل عند :Macintosh •

إعداد (مساعد HP Instant Share Setup Assistant
اتبع ثم فوق Continue (متابعة)، HP). انقر Instant Share
الكمبیوتر في الوجھات إلعداد الشاشة على تظھر اإلرشادات التي

في الكامیرا. وحفظھا
٨٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم HPدلیل Instant Share ١استخدام
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إ
ی

رسال صور مفردة إلى وجھات
.HP Instant Share وجھات من عدد أكثر ألي أو ثابتة صورة إرسال مكنك

فیدیو. مقاطع إرسال یمكنك ال

الزرین واستخدم (قائمة/موافق)، الزر على واضغط الكامیرا، بتشغیل قم .١
. HP Instant Share قائمة إلى للتمریر

أكثر أو صورة إرسال ترید التي األولى الوجھة الزرین لتمییز استخدم .٢
إلیھا.

إلى إرسالھا ترید التي إلى الصورة الثابتة للتمریر الزرین استخدم .٣
المحددة. الوجھة

لتحدید الوجھة. (قائمة/موافق) الزر على اضغط .٤
(طباعة) Print بتحدید قمت إذا أ.

القائمة الفرعیة كالوجھة، فستظھر
الزرین استخدم (طباعة). Print

طباعتھا ترید التي النسخ عدد لتحدید
الزر على اضغط ثم ،(٩٩ (حتى

عالمة تظھر  (قائمة/موافق).
تحدید إللغاء .HP Instant Share قائمة (طباعة) في Print بجانب

وقم بضبط (قائمة/موافق)، الزر على اضغط Print (الطباعة)،
(قائمة/موافق). الزر على اضغط ثم ،0 إلى النسخ عدد

في تلك الوجھة فوق تظھر عالمة  وجھة أخرى، بتحدید أي قمت ب. إذا
على الزر اضغط الوجھة، تحدید إللغاء .HP Instant Share قائمة

أخرى. مرة (قائمة/موافق)
مع والرمز النسخ عدد مع الرمز یظھر الحالتین، كلتا في

الصورة. من األیمن الجانب في المحددة الوجھات عدد
٨٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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لتمییز باستخدام الزرین الصورة لھذه تریدھا وجھات أخرى أیة حدد .٥
على الزر  الضغط ثم ،HP Instant Share قائمة كل وجھة في

الوجھة. لتحدید (قائمة/موافق)
HP Instant Share قائمة من اخرج الوجھات، تحدید من االنتھاء عند .٦

.Live View/Playback على بالضغط
إلى جھاز الصور نقل في موضح ھو كما بالكمبیوتر الكامیرا قم بتوصیل .٧

P Instant وجھات إلى إرسال الصور تلقائًیا سیتم .٨٧ كمبیوتر, الصفحة
بكل منھا. Share الخاصة

برید وجھات إلى لإلرسال تحدیدھا تم التي إرسال الصور ال یتم •
إل الصور یتم تحمیل ذلك، من وبدًال إلكتروني. برید كمرفقات إلكتروني

برید عنوان كل إلى رسالة إرسال ویتم ،HP بـ خاص آمن ویب موقع
إل ارتباط مصغرة، باإلضافة إلى صور الرسالة على تحتوي إلكتروني.

علیك الرد مثل بإجراء أشیاء المستلم أن یقوم یمكن حیث ویب صفحة
وإعادة بھ الخاص الكمبیوتر لجھاز الصور وحفظ الصور، وطباعة

یستخدمون الذین األشخاص على یسھل ھذا والمزید. الصور، توجیھ
صعوبة صورك دون بعرض القیام من مختلفة برید إلكتروني برامج

مع مرفقات البرید اإللكتروني. التعامل
إلى وجھات لـطباعة لیتم إرسالھا تحدیدھا الصور التي تم ستتم طباعة •

الكمبیوتر. من تلقائًیا الطباعة

في موضح إلى طابعة، كما ھو مباشرًة إذا قمت بتوصیل الكامیرا مالحظة:
صور أیة فستتم طباعة ،٨٩ مباشرًة, الصفحة الكامیرا من طباعة الصور

تلقائًیا. للطباعة تحدیدھا تم
٨٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم HPدلیل Instant Share ٣استخدام
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إ
إلى وجھات الصور رسال كافة
واستخدم (قائمة/موافق)، الزر على واضغط الكامیرا، بتشغیل قم .١

. HP Instant Share إلى قائمة للتمریر الزرین
كافة (مشاركة Share All Images... لتمییز  الزر استخدم .٢
الفرعیة القائمة لعرض (قائمة/موافق) الزر على والضغط الصور)

الصور). كافة (مشاركة Share All Images
الوجھة إلى للتمریر الزرین استخدم .٣

ثم إلیھا، الصور كافة إرسال ترید التي
(قائمة/موافق). الزر على اضغط

(طباعة) Print بتحدید قمت إذا أ.
القائمة الفرعیة كالوجھة، فستظھر

(طباعة Print All Images
الزرین استخدم الصور). كافة

ترید التي النسخ عدد لتحدید
على اضغط (حتى ٥)، ثم طباعتھا

تظھر (قائمة/موافق). الزر
النسخ عدد إلى باإلضافة عالمة 

Share All الفرعیة القائمة في (طباعة) Print بجانب تحدیدھا التي تم
حدد (الطباعة)، Print إللغاء تحدید الصور). (مشاركة كافة Images
Share All Images في القائمة الفرعیة مرة أخرى (طباعة) Print
على اضغط 0، ثم إلى النسخ بضبط عدد وقم كافة الصور)، (مشاركة

(قائمة/موافق). الزر
في تلك الوجھة فوق عالمة تظھر أخرى، وجھة بتحدید أي قمت ب. إذا

إللغاء الصور). كافة (مشاركة Share All Images الفرعیة القائمة
مرة أخرى. (قائمة/موافق) الزر على اضغط الوجھة، تحدید
٨٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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إضافیة. أي وجھات لتحدید ٣ الخطوة أعد .٤
HP Instant Share قائمة من اخرج الوجھات، تحدید من االنتھاء عند .٥

.Live View/Playback الزر على بالضغط
إلى جھاز الصور نقل في موّضح ھو كما بالكمبیوتر الكامیرا قم بتوصیل .٦

HP Instant إلى وجھات تلقائًیا الصور إرسال ٨٧. سیتم كمبیوتر, صفحة
إلى مفردة صور إلرسال (راجع الخطوة األخیرة منھا الخاصة بكل Share

ذلك). عمل كیفیة حول المعلومات من لمزید ٨٢ وجھات, صفحة

توصیل أیًضا یمكنك كوجھة، (الطباعة) Print خیار بتحدید قمت إذا مالحظة:
من مباشرة طباعة الصور في موّضح ھو كما مباشرًة بطابعة الكامیرا

.٨٩ الكامیرا, صفحة
٨٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم HPدلیل Instant Share ٥استخدام
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وطباعتھا الصور نقل ٥

كمبیوتر جھاز إلى الصور نقل
قارئ بطاقة ذاكرة (راجع إما باستخدام المھمة بھذه تلمیح: یمكنك أیضًا القیام

P Photosmart M- حامل أو (١٠٩ صفحة ذاكرة, بطاقة قارئ استخدام
بالحامل). الخاص المستخدم دلیل (راجع االختیاریة series

یلي: مما تأكد .١
إما ببرنامج مزودًا بك الكمبیوتر الخاص جھاز أن یكون یجب •

HP Image Zone Express ببرنامج HP أو Image Zone
لم جھاز كمبیوتر إلى صفحة ١٨). لنقل الصور تثبیت البرنامج, (راجع

استخدام الكامیرا راجع علیھ، HP Image Zone تثبیت برنامج یتم
HP, صفحة ١٠٧. Image Zone تثبیت برنامج بدون

حالة في أو طباعتھا لیتم في الكامیرا الموجودة الصور تحدید حالة في •
جھاز توصیل تأكد من ،HP Instant Share لوجھات تحدیدھا

اإلنترنت. و/أو بالطابعة الكمبیوتر
وطباعتھا الصور ٧نقل



وطباعتھا الصور ٨٩نقل
USB تم تزوید الكامیرا بكابل .٢
كمبیوتر. بجھاز الكامیرا لتوصیل خاص
USB لكابل األكبر بتوصیل الطرف قم

الكمبیوتر. بجھاز
في الموجود الباب بفتح قم .٣

قم ثم الكامیرا عدسة من بالقرب جانب
USB لكابل األصغر الطرف بتوصیل
في الكامیرا. الموجود USB بموصل

الكامیرا. بتشغیل قم .٤
HP Image Transfer برنامج یوفر :Windows التشغیل أنظمة •
Transfer Images from Camera/ شاشة من التحمیل. وظیفة

Start Transfer فوق انقر الكامیرا/البطاقة)، (نقل الصور من Card
وجود أیة حالة وفي الكمبیوتر، جھاز إلى الصور نقل یتم (بدء النقل).
راجع ) HP Instant Share لوجھات مسبًقا تحدیدھا تم ثابتة صور
شاشة عند ظھور ھذه اإلجراءات. بدء تنفیذ یتم و٨٤)، ٨٢ الصفحات
على جھاز الصور) أعمال (ملخص Image Action Summary

جھاز الكمبیوتر. عن الكامیرا فصل الكمبیوتر، یمكنك
یعمل كمبیوتر جھاز إلى بانورامي صور تسلسل بنقل تقوم كنت إذا
برنامج من الكاملة فیجب تثبیت النسخة ،Windows تشغیل بنظام

في التسلسل تلقائي بشكل الصور لتجمیع HP Image Zone
,HP Image Zone برنامج الصور. راجع نقل أثناء البانورامي

صفحة ١٠٥.

التحمیل. یوفر وظیفة أو الصورة التقاط :Macintosh التشغیل أنظمة •
جاھزة (اإلجراءات Actions are ready to process شاشة تظھر

عندما یتم الكمبیوتر. جھاز إلى الصور بنقل لك وتسمح لیتم تنفیذھا)
الكمبیوتر. جھاز عن الكامیرا فصل یمكنك التحمیل، من االنتھاء
٨٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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مباشرًة الكامیرا من الصور طباعة
من معتمدة طابعة أي إلى مباشرة الكامیرا توصیل یمكنك

الطابعة كانت مما إذا للتحقق لطباعة الصور. PictBridge
شعار عن ابحث ،PictBridge من معتمدة بك الخاصة

الطابعة. في PictBridge

الطابعة في أضواء تومض ھناك یكون أال یجب الطابعة. تحقق من تشغیل .١
عن الطابعة، في الورق بتحمیل قم بالطابعة. تتعلق معروضة خطأ رسائل أو

الحاجة.
بالطابعة. الكامیرا بتوصیل قم .٢

USB اإلعداد ضبط من تأكد أ.
(USB (تكوین Configuration
Digital Camera إلى بالكامیرا

,USB تكوین (راجع رقمیة) (كامیرا
صفحة ٩٧).

مع USB المتوفر باستخدام كابل ب.
المسطح الطرف بتوصیل قم الكامیرا،

الموصل إلى USB كابل من األكبر
من المعتمدة الطابعة على المقابل

.PictBridge

الطابعة. مقدمة في عادًة یكون PictBridge موصل تلمیح:
بتوصیل ثم قم العدسة من القریب الكامیرا جانب في الموجود بفتح الباب قم .٣

الكامیرا. الموجود في USB بموصل USB لكابل الصغیر الطرف
٨٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم وطباعتھادلیل الصور ٩نقل



وطباعتھا الصور ٩١نقل

ب
)
ذ

عرض یتم بالطابعة، الكامیرا توصیل عند .٤
على الطباعة) (إعداد Print Setup قائمة

للطباعة تحدید صور في حالة الكامیرا.
HP Instant قائمة باستخدام بالفعل

عرض یتم بالكامیرا، الموجودة Share
Images: ALL أو، المحددة. الصور عدد

الكافة). (الصور:
Print Setup شاشة من الیمنى السفلیة الزاویة في للطباعة معاینة توجد
في طباعة استخدامھ سیتم الذي الصفحة تخطیط تعرض (إعداد الطباعة)

الطباعة بتغییر إعدادات تقوم عندما الطباعة قبل تحدیث المعاینة یتم الصور.
في الورق). وPaper Size (حجم الطباعة) (حجم  Print Sizeبـ المتعلقة
(حجم الطباعة) Print Size من ألي default (االفتراضي) ظھور حالة

الطباعة. تقوم الطابعة ال یتم عرض معاینة الورق)، (حجم Paper Size أو
الصور. لطباعة استخدامھ سیتم الذي الصفحة تخطیط بتحدید تلقائًیا

الزرین استخدم الطباعة)، (إعداد Print Setup قائمة في اإلعدادات لتغییر .٥
الزرین استخدم ثم القائمة، خیار لتحدید الكامیرا في الموجودین

اإلعداد. لتغییر الكامیرا في
الكامیرا في الموجود الزر على اضغط صحیحة، اإلعدادات عندما تكون .٦

الطباعة. لبدء
في الكامیرا الموجودة الصور كل طباعة یمكنك بالطابعة، توصیل الكامیرا عد
ومع .(٨٢ (راجع صفحة الصور بعض بتحدید قم فقط ٨٤) أو صفحة راجع

التالیة: أوجھ القصور من الكامیرا مباشرة بھا الطباعة لك،

معلومات على للحصول فردیة. كصور البانوراما صور طباعة • تتم
البانورامیة, الصور طباعة راجع كاملة، بانورامیة صور طباعة حول

صفحة ٩٢.
الخاصة كانت الطابعة إذا الكامیرا. مباشرًة من الفیدیو طباعة مقاطع یمكن ال •

فیمكنك إدخال الفیدیو، مقاطع ویمكنھا طباعة الذاكرة لبطاقة بھا فتحة بك
الفیدیو. مقطع فتحة بطاقة ذاكرة الطابعة وطباعة مباشرًة في الذاكرة بطاقة

المعلومات. من المزید على للحصول الطابعة استخدام دلیل راجع
٩٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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برنامج (راجع HP Image Zone برنامج استخدم ھذه، القصور أوجھ لتجنب
.(١٠٥ صفحة ,HP Image Zone

HP وواجھت نوع من بطابعة لیست بتوصیل الكامیرا قمت مالحظة: إذا
العمالء دعم HP توّفر ال بمصّنع الطابعة. فاتصل الطباعة، مشكالت في

.HP إنتاج التي لیست من للطابعات

أیضًا طباعة یمكنك القسم، ھذا في الموصوفة الطریقة إلى باإلضافة تلمیح:
التالیة: الطرق إحدى باستخدام الطابعة من مباشرًة الصور

طباعتھا ترید صور علیھا مخزن اختیاریة ذاكرة بطاقة لدیك كان إذا •
بطاقة فقم بإزالة ذاكرة، لبطاقة بفتحة مزودة بك الطابعة الخاصة وكانت

ذاكرة بطاقة فتحة في بإدخالھا وقم الكامیرا من االختیاریة الذاكرة
محددة. تعلیمات للحصول على الطابعة دلیل استخدام راجع الطابعة.

فیمكنك اختیاري، HP Photosmart M-series حامل لدیك كان إذا •
الخا المستخدم دلیل راجع الحامل. باستخدام والطابعة الكامیرا توصیل

إرشادات. على للحصول بالحامل
٩٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم وطباعتھادلیل الصور ١نقل
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الصور البانورامیة طباعة
إلى بانورامي تسلسل بأنھا إلیھا اإلشارة تمت التي الصور من مجموعة عند نقل

ببرنامج البانوراما مكّون HP، یقوم Image Transfer بواسطة الكمبیوتر جھاز
تلقائي. بشكل معًا الصور الكمبیوتر بتجمیع جھاز على HP Image Zone
HP Image برنامج باستخدام البانورامیة الصورة ھذه طباعة عندئذ یمكن

.Zone

تكون أن یجب Windows تشغیل بنظام تعمل التي الكمبیوتر أجھزة الحظة:
الصور طباعة أجل من HP Image Zone لبرنامج الكاملة بالنسخة مزودة

.١٠٥ صفحة ,HP Image Zone برنامج راجع البانورامیة.

بانورامیة: صورة طباعة

جھاز الكمبیوتر. على الموجود HP Image Zone تشغیل برنامج ببدء قم .١
تشغیل أنظمة في My (صوري) Images التبویب في عالمة .٢

قم ،(Macintosh) تشغیل أنظمة في HP Gallery أو (Windows)
طباعتھا. التي ترید الصورة البانورامیة بتحدید

الخیارات یوفر الذي الصور)، (طباعة Print Images تطبیق تشغیل یبدأ
الصورة. لطباعة والوظائف
٩٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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(اإلعداد) Setup استخدام قائمة ٦
أصوات مثل الكامیرا، إعدادات من مجموعة ضبط Setup (اإلعداد) قائمة لك تتیح

(التلیفزیون). TV اتصال أو USB اتصال وتكوین والتاریخ والوقت الكامیرا

الزر على المباشر)، اضغط (العرض Live View في وجودك أثناء .١
(قائمة/موافق) الزر على اضغط ثم ،Live View/Playback
. الزرین باستخدام (اإلعداد) Setup قائمة تبویب حتى عالمة بالتمریر ٢. قم

(اإلعداد). Setup قائمة خیارات خالل للتمریر استخدم الزرین .٣
القائم وعرض ممیز خیار (قائمة/موافق) لتحدید الزر  على بالضغط تقوم أن إما .٤

دون الممیز إعداد الخیار لتغییر الزرین باستخدام تقوم بھ، أو الخاصة الفرعیة
بھ. الخاصة الفرعیة القائمة إلى االنتقال

لتغییر اإلعد (قائمة/موافق) الزر ثم الزرین استخدم فرعیة، داخل قائمة .٥
(اإلعداد). Setup قائمة بخیار الخاص

Live View/ الزر على (اإلعداد)، اضغط Setup قائمة للخروج من .٦
قوائم من قائمة، راجع للخروج أخرى Playback. لمعرفة طرق

.٢٦ الكامیرا, صفحة
(اإلعداد) Setup قائمة ٣استخدام



(اإلعداد) Setup قائمة ٩٥استخدام
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(Display Brightness) العرض سطوع
ظروف العرض. الصور لتناسب عرض شاشة سطوع ضبط ھذا اإلعداد إمكانیة لك یح

تقلیل أو المتباینة، اإلضاءة ذات مستوى السطوع لألماكن لزیادة ھذا اإلعداد استخدام مكنك
البطاریة. استخدام مدة لتمدید السطوع ستوى

ھو العرض) شاشة (سطوع Display Brightness لإلعداد االفتراضي إلعداد
(متوسط). Medium

Display Brightness بتحدید قم ,(٩٣ (صفحة (اإلعداد) Setup قائمة في .١
العرض). (سطوع

Display Brightness الفرعیة القائمة في .٢
السطوع بتمییز مستوى العرض)، قم (سطوع
تطبیق الصور. یتم عرض تفضلھ لشاشة الذي

Live View شاشة على الجدید اإلعداد
رؤیة یمكنك القائمة حتى المباشر) خلف (العرض

العرض. سطوع على تأثیر اإلعداد

Setup قائمة والرجوع إلى اإلعداد لحفظ (قائمة/موافق) على الزر اضغط .٣
(اإلعداد).

تشغیل بإیقاف قمت إذا حتى تغییره مرة أخرى، المفعول حتى یتم ساري الجدید اإلعداد ظل
كامیرا.
٩٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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(Camera Sounds) الكامیرا أصوات
أو زر على الضغط أو تشغیلھا عند الكامیرا تصدرھا التي األصوات ھي أصوات الكامیرا
الصور مع تسجیلھا یتم األصوات التي ھي لیست الكامیرا صورة. أصوات التقاط حالة في

مقاطع الفیدیو. أو

(تشغیل). On ھو الكامیرا) (أصوات Camera Sounds لـ االفتراضي اإلعداد

Camera Sounds بتحدید قم ،(٩٣ (صفحة (اإلعداد) Setup قائمة في .١
الكامیرا). (أصوات

Camera Sounds الفرعیة القائمة من .٢
(إیقاف Off بتمییز قم الكامیرا) (أصوات

On (تشغیل). أو التشغیل)

لحفظ (قائمة/موافق) الزر على اضغط .٣
(اإلعداد). Setup قائمة إلى والرجوع اإلعداد

تغییره حتى یتم ساري المفعول اإلعداد الجدید یظل
تشغیل الكامیرا. بإیقاف قمت إذا أخرى، حتى مرة
٩٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم (اإلعداد)دلیل Setup قائمة ٥استخدام
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(Date & Time) والوقت لتاریخ
الحالیین والوقت التاریخ ضبط لك یتیح كما التاریخ/الوقت، تنسیق ضبط اإلعداد ھذا لك تیح

فقد ومع ھذا، األولى، الكامیرا للمرة والوقت عند إعداد ضبط التاریخ یتم ما عادًة كامیرا.
ترك حالة أو في مختلفة، زمنیة إلى منطقة عند السفر والوقت التاریخ إلعادة ضبط حتاج

صحیحین. غیر المعروضین الوقت أو إذا كان التاریخ أو طویلة، لفترة طاقة بدون كامیرا

Playback في التاریخ بیانات لعرض اختیاره تم الذي التاریخ/الوقت تنسیق استخدام م
المیزة اإلعداد في ھذا في اختیاره تم الذي التنسیق استخدام یتم لتشغیل). كما

والوقت, التاریخ ختم (راجع والوقت). التاریخ (ختم Date & Time Imprin
.(٥٤ صفحة

Date & Time بتحدید قم ،(٩٣ (صفحة (اإلعداد) Setup في قائمة .١
(التاریخ والوقت).

(التاریخ Date & Time الفرعیة القائمة في .٢
باستخدام التحدید الممیز بضبط قیمة قم والوقت)،

. الزرین

إلى لالنتقال الزرین على اضغط .٣
األخرى. التحدیدات

ضبط تنسیق یتم حتى و٣ ٢ كرر الخطوتین .٤
الصحیح. والوقت والتاریخ التاریخ/الوقت

Setup قائمة والرجوع إلى اإلعداد لحفظ (قائمة/موافق) على الزر اضغط .٥
(اإلعداد).

بعد حتى وذلك أخرى، مرة تغییره حتى یتم ساري المفعول التاریخ/الوقت تنسیق إعداد ظل
بطاریات دامت ما والوقت التاریخ بإعدادات محتفظة الكامیرا تظل الكامیرا. تشغیل قاف

أو دقائق ١٠ من أقل لمدة البطاریات إزالة حالة في أو مشحونة، تزال ال بھا كامیرا المثبتة
االختیاري. HP لـ AC الطاقة بمحول توصیل الكامیرا حالة ي
٩٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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(USB Configuration) USB تكوین
بجھاز كمبیوتر. توصیلھا عند الكامیرا على التعرف كیفیة بتحدید اإلعداد ھذا یقوم

قم ،(٩٣ (صفحة (اإلعداد) Setup قائمة ١. في
.USB بتحدید

USB Configuration الفرعیة القائمة في .٢
التالیین: الخیارین بتمییز أحد قم ،(USB (تكوین

(الكامیرا الرقمیة) Digital Camera •
الكامیرا على یتعرف الكمبیوتر یجعل –

ھو اإلعداد ھذا .(PTP) نقل الصورة معیار بروتوكول باستخدام ككامیرا رقمیة
االفتراضي للكامیرا.

الكامیرا على یتعرف – یجعل الكمبیوتر Disk (محرك األقراص) Drive •
Mass Storage Device Class معیار باستخدام أقراص كمحرك

مثبت غیر كمبیوتر جھاز إلى لنقل الصور اإلعداد ھذا (MSDC). استخدم
كمبیوتر دو جھاز إلى الصور (راجع نقل HP Image Zone علیھ برنامج

ھذا استخدام ال تتمكن من صفحة ١٠٨). قد ,HP Image Zone برنامج
والت Windows 98 التشغیل نظام تستخدم التي الكمبیوتر أجھزة في اإلعداد

HP علیھا. Image Zone تثبیت برنامج یتم لم

Setup قائمة والرجوع إلى اإلعداد لحفظ (قائمة/موافق) على الزر اضغط .٣
(اإلعداد).

تشغی بإیقاف قمت إذا حتى تغییره مرة أخرى، المفعول حتى یتم ساري الجدید اإلعداد یظل
الكامیرا.
٩٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم (اإلعداد)دلیل Setup قائمة ٧استخدام
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(TV Configuration) التلیفزیون كوین
جھاز تلفزیون على صور الكامیرا لعرض الفیدیو تنسیق إشارة ضبط اإلعداد ھذا یح

HP Photosmart كامیرا حامل بواسطة بالكامیرا توصیلھ تم (TV
اختیاري. M-serie

اللغة على االفتراضي التلیفزیون) (تكوین TV Configuration اإلعداد عتمد
مرة. ألول الكامیرا تشغیل عند بتحدیدھما قمت اللذین البلد/المنطقة

(اإلعداد) (صفحة ٩٣), Setup قائمة في .١
(تكوین TV Configuration بتحدید قم

التلیفزیون).

TV Configuration الفرعیة القائمة في .٢
الخیارین أحد بتمییز قم التلیفزیون)، (تكوین

التالیین:

الجنوبیة أمریكا من الشمالیة وأجزاء أمریكا رئیسي في بشكل یستخدم - NTSC •
والیابان وكوریا وتایوان

وأورجواي في أوروبا وأفریقیا واألرجنتین بشكل رئیسي یستخدم - PAL •
أسیا من وأجزاء وباراجواي

اإلعداد قم بتجربة تعیش فیھ، المكان الذي في ال یعمل الحالي اإلعداد كان إذا لمیح:
اآلخر.

Setup قائمة والرجوع إلى اإلعداد لحفظ (قائمة/موافق) على الزر اضغط .٣
(اإلعداد).

تشغیل بإیقاف قمت إذا حتى تغییره مرة أخرى، المفعول حتى یتم ساري الجدید اإلعداد ظل
كامیرا.

الخاص المستخدم دلیل راجع تلفزیون، بجھاز الكامیرا توصیل حول المعلومات من مزید
لحامل.
٩٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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(Language) اللغة
النص مثل واجھة الكامیرا، في تقوم باستخدامھا التي اللغة اإلعداد ضبط ھذا یتیح لك

القوائم. في الموجود

قم ،(٩٣ (صفحة (اإلعداد) Setup قائمة ١. في
. بتحدید

(اللغة)، Language الفرعیة القائمة في .٢
التي اللغة لتمییز و الزرین استخدم

استخدامھا. ترید

لحفظ (قائمة/موافق) الزر على اضغط .٣
(اإلعداد). Setup قائمة إلى والرجوع اإلعداد

تشغی بإیقاف قمت إذا حتى تغییره مرة أخرى، المفعول حتى یتم ساري الجدید اإلعداد یظل
الكامیرا.
٩٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم (اإلعداد)دلیل Setup قائمة ٩استخدام



(اإلعداد) Setup قائمة ١٠١استخدام
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بطاقة إلى الصور قل
(Move Images to Card)

بتثبیتھا قمت اختیاریة ذاكرة إلى بطاقة الذاكرة الداخلیة من صور نقل الخیار ھذا یح
قائمة في متوفر الخیار ھذا .(١٦ صفحة (اختیاریة), ذاكرة بطاقة وتنسیق تثبیت راجع
الداخلیة الذاكرة وكانت الكامیرا في اختیاریة ذاكرة بطاقة تثبیت تم إذا (اإلعداد) Setup

واحدة على األقل. حتوي على صورة

Move Images to بتمییز قم ،(٩٣ (صفحة (اإلعداد) Setup قائمة ١. في
(قائمة/موافق). على الزر إلى بطاقة...) واضغط الصور (نقل Card...

الصور. عرض شاشة تأكید في شاشة تظھر .٢
الذاكرة في المخزنة لكل الصور الذاكرة على بطاقة مساحة ھناك كانت إذا •

الصور. كل نقل في ترغب إذا كنت عما سؤاًال التأكید تعرض شاشة الداخلیة،

الصور التي عدد توضح شاشة التأكید فقط، تكفي لبعض الصور المساحة إذا كانت •
نقلھا. ترید كنت إذا عما وتعرض سؤاًال نقلھا یمكن

التأكید شاشة تعرض الذاكرة، إلى بطاقة صورة أي نقل یمكن ال كان إذا •
ممتلئة). (البطاقة CARD FULL

(قائمة/موافق). الزر  على واضغط (موافق) Yes قم بتمییز الصور، لنقل .٣

تكن إذا لم معًا. نقلھا یتم أن تسلسل بانورامي یجب في الموجودة الصور الحظة: كل
الذاكرة إلى من في تسلسل بانورامي كل الصور الموجودة لنقل كافیة ھناك مساحة

أي صورة. نقل یمكن ذاكرة اختیاریة فال بطاقة

بطاقة إلى بنجاح نقلھا تم التي الصور جمیع حذف یتم تقدم. شریط یظھر النقل، عملیة ناء
قائمة إعادتك إلى یتم النقل، عملیة االنتھاء من بعد الداخلیة للكامیرا. الذاكرة من ذاكرة

(اإلعداد). Setup
١٠٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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(Reset Settings) الضبط إعادة إعدادات
من قبل المصنع. اإلعدادات االفتراضیة الكامیرا إلى ضبط إعادة الخیار ھذا لك یتیح

الذاكرة (راجع بطاقة قم بإزالة الكامیرا، في ذاكرة اختیاریة بطاقة لدیك إذا كان .١
صفحة ١٧).

Reset Settings... بتحدید قم (صفحة ٩٣)، قائمة Setup (اإلعداد) في .٢
الضبط...). إعادة (إعدادات

قم اإلعدادات؟) ، ضبط جمیع (إعادة Reset All Settings? الفرعیة القائمة ٣. في
التالیین: الخیارین أحد بتمییز

من أي ضبط إعادة دون القائمة من بالخروج یقوم – (إلغاء األمر) Cancel •
اإلعدادات.

ف قیمھا االفتراضیة إلى الكامیرا إعدادات جمیع ضبط بإعادة – یقوم (نعم) Yes •
(اإلعداد) Setup (التقاط الصور) وقائمة Capture القائمة

(اللغة) Language و والوقت) (التاریخ Date & Time عدا (فیما
SB Configuration و ( التلیفزیون (تكوین TV Configuration و

.(USB تكوین)

قائمة إلى اإلعدادات والرجوع ضبط إلعادة (قائمة/موافق) الزر  على اضغط .٤
(اإلعداد). Setup

الذاكرة. بطاقة باستبدال فقم ،١ اختیاریة في الخطوة ذاكرة بطاقة بإزالة قمت إذا .٥
١٠٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم (اإلعداد)دلیل Setup قائمة ٠١استخدام
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وإصالحھا األخطاء استكشاف ٧
والدعم

التالیة: المواضیع حول معلومات على یحتوي الفصل ھذا إن

(١٠٤ ضبط الكامیرا (صفحة إعادة •
HP Image النظام و متطلبات إلى باإلضافة HP Image Zone برنامج •

(١٠٥ (صفحة Zone Express
(١٠٧ (صفحة HP Image Zone برنامج دون تثبیت الكامیرا استخدام •

(١١٣ (صفحة والحلول المحتملة واألسباب المشاكل •
(١٢٧ (صفحة الكامیرا على الخطأ رسائل •

(١٤٠ (صفحة الكمبیوتر جھاز على الخطأ رسائل •
الدعم بواسطة ویب والھاتف إلى باإلضافة ،HP من مساعدة على الحصول •

(١٤٢ (صفحة

ھنا، المذكورة بالمشاكل حول الحلول الخاصة المعلومات من لمزید مالحظة:
أو ببرنامج بالكامیرا خاصة أخرى مواضیع أیة باإلضافة إلى

لدعم العمالء: HP لـ الویب موقع HP، راجع Image Zone
.www.hp.com/support
والدعم وإصالحھا األخطاء ٠٣استكشاف

http://www.hp.com/support 


والدعم وإصالحھا األخطاء ١٠٥استكشاف

إ
ف
إ

الكامیرا ضبط عادة
فجرب األزرار، من أي زر على عند الضغط استجابة الكامیرا عدم حالة ي

یلي: كما الكامیرا ضبط عادة

الكامیرا. تشغیل بإیقاف قم .١
إزالة بإزالتھا. (رغًما عن فقم اختیاریة, ذاكرة بطاقة قمت بتثبیت كنت قد إن .٢

ھذه فإن الضبط, بإعادة لیست ضروریة للقیام االختیاریة الذاكرة بطاقة
لمشكلة.) محتمل كسبب الذاكرة بطاقة تبطل العملیة

الكامیرا AC) من المتردد والتیار (البطاریات الطاقة مصادر بإزالة كل قم .٣
األقل. على ٥ ثوان لمدة

أعد توصیل و/أو الذاكرة/البطاریة بطاقة باب أغلق ثم البطاریات أعد إدخال .٤
بالكامیرا. HP لـ AC الطاقة محول

أعد إدخال اختیاریة، ذاكرة بطاقة بدون تعمل الكامیرا أن من بعد التأكد .٥
حالة توفرھا. البطاقة في
١٠٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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HP Image Zone برنامج
میزة باستخدام HP Image Zone من برنامج الكامل اإلصدار یسمح لك

تقوم عناوین اإللكتروني إلى بالبرید الصور إلرسال HP Instant Share
الصو طباعة أو مباشرة ألبومات التوزیع)، أو إنشاء قوائم ذلك في (بما بتحدیدھا
تم البانوراما التي الصور نقل یمكنك بالكمبیوتر. كما الكامیرا توصیل تلقائیًا عند

و٩٢). ٨٧ الصفحات (انظر وطباعتھا تجمیعھا

الكمبیوتر نظام متطلبات
التي تستخ الكمبیوتر على أجھزة القسم ھذا النظام في متطلبات مالحظة: تنطبق

Windows فقط. التشغیل نظام
HP Image Zone برنامج من الكامل اإلصدار إما بتثبیت تقوم عملیة التثبیت

HP Image برنامج بدون HP أو Image Zone Express اإلصدار أو
الكمبیوتر لدیك. نظام تكوین إلى استناًدا Zone، وذلك

أ Windows 2000 التشغیل نظام یستخدم بك الخاص الكمبیوتر كان إذا •
أكثر، فستقوم عشوائي) أو وصول (ذاكرة RAM و١٢٨ میجابایت من XP

.HP Image Zone برنامج من الكامل اإلصدار بتثبیت علمیة التثبیت
Windows 2000 التشغیل نظام یستخدم بك الخاص الكمبیوتر إذا كان •

(ذاكرة RAM من میجابایت ١٢٨ إلى میجابایت ٦٤ بین وما XP أو
HP Image البرنامج بتحمیل التثبیت عملیة فستقوم الوصول العشوائي)،

التشغیل (لنظام HP Image Zone Express راجع .Zone Express
.١٠٦ صفحة فقط), Windows

أو Windows 98 التشغیل نظام یستخدم بك الخاص الكمبیوتر كان إذا •
العشوائي) الوصول (ذاكرة RAM من میجابایت و٦٤ ME أو 98 SE
HP Image Zone بتحمیل البرنامج عملیة التثبیت فستقوم األقل، على

.Express
RAM من میجابایت من ٦٤ أقل على یحتوي بك الكمبیوتر الخاص كان إذا •
HP Image Zone برنامج فال یمكنك تثبیت العشوائي)، الوصول (ذاكرة
استخدام من تتمكن لم أنك إال الكامیرا، على الرغم من ذلك استخدام ویمكنك

بدون الكامیرا استخدام راجع الكامیرا. في HP Instant Share میزة
.١٠٧ صفحة ,HP Image Zone تثبیت البرنامج
١٠٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٠٥استكشاف
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ی
ال
HP Image Zone Express
فقط) Windows التشغیل (لنظام

الكامیرا إلى الصور من بنقل HP Image Zone Express سمح لك
الكامل. اإلصدار في موجودة میزات عدة فینقصھ ذلك، ورغم كمبیوتر.

أي مع HP Image Zone Express برنامج یمكنك استخدام حیث ال •
المثال سبیل على الكامیرا. في الموجودة HP Instant Share میزات من
HP Image Zone استخدام برنامج ثم الصور لطباعتھا اختیار یمكنك ال

في قائمة لطباعتھا صور تحدید یمكنك ولكن تلقائیًا. الصور لطباعة تلك
طابعة باستخدام مباشرًة ثم طباعتھا الكامیرا في HP Instant Share

استخدام یمكنك كما .(٨٩ صفحة مباشرًة, الكامیرا من الصور طباعة (راجع
HP Image Zone برنامج في المتوفرة HP Instant Share میزات

نفسھ. Express
(بانوراما) عند Panorama وضع في التقاطھا تم صور أیة تجمیع لن یتم •
البانوراما بشكل في الصور من ذلك، علیك بنقل وبدًال الكمبیوتر. إلى نقلھا
شراؤه الذي تم صور البانوراما تجمیع عبوة برنامج استخدام مجّمع ثم غیر

معًا. لتجمیعھا منفصل بشكل
HP Image Zone باستخدام الكمبیوتر إلى الفیدیو نقل مقاطع یمكنك •

برنامج رزمة باستخدام ذلك، یجب عرضھا من الرغم وعلى .Express
آخر. عرض
١٠٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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تثبیت برنامج دون استخدام الكامیرا
HP Image Zone

HP الكامل أو اإلصدار (سواء HP Image Zone برنامج بتثبیت تقم لم إذا
رغ فیمكنك سبب، بذلك ألي تتمكن من القیام لم Image) أو Zone Express
ستتأثر ذلك، من الرغم على الفیدیو. ومقاطع صور استخدام الكامیرا اللتقاط ذلك

الكامیرا: بھا بواسطة القیام التي یمكنك األشیاء بعض

على اإلصدار الكامیرا الموجودة في HP Instant Share تعتمد میزة •
م الكامل اإلصدار تثبیت یتم لم إذا .HP Image Zone من برنامج الكامل
P Instant Share میزة استخدام تتمكن من فلن الكمبیوتر، على البرنامج

في الكامیرا. الموجودة
یستخدم في الكامیرا الموجود (بانوراما) Panorama التصویر وضع إن •

في معًا لتجمیع الصور HP Image Zone الكامل لبرنامج اإلصدار
عل البرنامج من الكامل اإلصدار تثبیت عدم حالة في لذلك، تلقائًیا. الكمبیوتر
Panorama وضع في التقاطھا تم التي الصور تجمیع یتم فلن الكمبیوتر،
على الكمبیوتر. الصور إلى نقل عند بانورامي تسلسل تلقائیًا في (بانوراما)

(بانوراما) Panorama وضع استخدام زال بإمكانك ما ذلك، من الرغم
بانورامیة صورة تقوم بتحویلھا إلى من الصور سالسل اللتقاط الكامیرا في
آخر إلنشاء صور تجمیع إلى استخدام برنامج فقط ستحتاج الحق. وقت في

بك. الخاص الكمبیوتر على البانوراما
١٠٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٠٧استكشاف



والدعم وإصالحھا األخطاء ١٠٩استكشاف
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ال
HP قائمة خالل من للطباعة تمییزھا تم التي الصور طباعة یتم تلقائًیا لن •
بجھاز الكامیرا توصیل في الكامیرا عند الموجودة Instant Share

التالیة: الحاالت في المیزة ھذه عمل سیستمر ذلك، من الرغم على الكمبیوتر.
 .PictBridge من معتمدة بطابعة مباشرًة الكامیرا توصیل • عند

فتحة PictBridge على من تم اعتمادھا التي الطابعة حالة احتواء في •
بكل فبإمكانك في الكامیرا، ذاكرة تستخدم بطاقة وإن ذاكرة، بطاقة

بطاقة فتحة وإدخالھا في الكامیرا الذاكرة من بطاقة القیام بإزالة البساطة
الطابعة. في الموجودة الذاكرة

تكون الكمبیوتر إلى الكامیرا من الفیدیو ومقاطع الصور نقل عملیة إن •
بمعالجة ھذه المھمة تقوم التي HP Image ھي Zone ألن برنامج مختلفة،

تفاصیل. على للحصول التالي القسم أنظر عادًة.

برنامج دون كمبیوتر جھاز إلى الصور قل
HP Image Zone

Windows التشغیل بأنظمة یعمل بك الخاص الكمبیوتر جھاز كان إذا الحظة:
في لست فأنت ،Mac OS X التشغیل أنظمة أو XP أو 2000 أو Me

بالكمبیوتر الكامیرا بتوصیل بساطة بكل قم القسم. ھذا قراءة إلى حاجة
على یساعد برنامج تشغیل ببدء التشغیل نظام وسیقوم ،USB كابل باستخدام

Setup قائمة الكامیرا في في USB تكوین ضبط (تحقق من الصور نقل
بتوصیل الكامیرا قم ثم رقمیة)، (كامیرا Digital Camera (اإلعداد) إلى

االختیاریة). M-series حامل عبر مباشرًة أو الكمبیوتر إلى

الكمبیوتر على HP Image Zone إمكانیة تثبیت عدم – أو تثبیت عدم حالة ي
استخدام الكمبیوتر: إلى الكامیرا من الصور لنقل طریقتان ھناك بك، خاص

أقراص. كمحرك الكامیرا تكوین أو الذاكرة، بطاقة قراءة جھاز
١٠٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



١

ص

.

ا
ة

ن

بطاقة الذاكرة قراءة استخدام جھاز
من بإزالتھا القیام البساطة بكل فیمكنك الكامیرا، في ذاكرة بطاقة تستخدم إن

یعمل منفرد). شراؤه بشكل الذاكرة (یتم قراءة بطاقة في جھاز ووضعھا الكامیرا
األقرا محرك أو المرنة األقراص محرك مثل تمامًا الذاكرة بطاقة قراءة جھاز

HP وطابعات الكمبیوتر بعض أجھزة ذلك، إن إلى باإلضافة المضغوطة.
استخدام ویمكنك الذاكرة، لبطاقة المدمجة الفتحات على تحتوي Photosmart
الذاكرة لحفظ لقراءة بطاقة عادیًا جھازًا تستخدم كما الذاكرة ھذه فتحات بطاقة

الكمبیوتر. في الصور

جھاز باستخدام Windows التشغیل نظام یستخدم كمبیوتر إلى الصور نقل
الذاكرة بطاقة قراءة

بطاقة جھاز قراءة في وقم بإدخالھا من الكامیرا الذاكرة بإزالة بطاقة قم .١
الكمبیوتر أو الطابعة). في الموجودة الذاكرة بطاقة (أو في فتحة الذاكرة

(جھاز الكمبیوتر) My Computer فوق الرمز األیمن الماوس بزر انقر .٢
القائمة (استكشاف) من Explore بتحدید قم ثم المكتب، سطح على الموجود

My في الموجودة األقراص تتضمن محركات قائمة تعرض شاشة ٣. تظھر
قابل أقراص كمحرك الذاكرة تظھر بطاقة الكمبیوتر). (جھاز Computer

لإلزالة. القابل القرص على یسار الموجودة العالمة + انقر فوق لإلزالة.
العالمة + فوق انقر لإلزالة. القرص القابل تحت (مجلدان) یظھر دلیالن .٤

عندم للكامیرا. دلیل فرعي فیظھر ،DCIM المجلد المسمى بجوار الموجودة
الخاص الصور قائمة تظھر ،DCIM الموجود تحت الفرعي الدلیل فوق تنقر

(المستكشف). Explorer شاشة من األیمن الجانب على بك

م تتمكن إذا لم .DCIM لدیك أكثر من مجلد واحد في دلیل ربما یكون مالحظة:
.DCIM الدلیل في المجلدات كل من فتحقق الصور، موقع تحدید

انقر فوق (تحریر)، Edit المنسدلة القائمة (في الصور جمیع قم بتحدید .٥
انقر (تحریر)، Edit (في القائمة بنسخھا ثم قم الكل)، (تحدید Select All

(نسخ)). Copy فوق
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م

(جھاز My Computer المحلي) تحت Local (القرص Disk فوق انقر .٦
الخاص في الكمبیوتر الثابت القرص محرك في تعمل اآلن أنت الكمبیوتر).

بك.
القائمة (انتقل إلى المحلي) (القرص Local Disk تحت جدید بإنشاء مجلد قم .٧

Folder فوق انقر (جدید)، ثم New فوق (ملف) وانقر File المنسدلة
األیمن الجانب في (مجلد جدید) New Folder یسمى مجلد یظھر (مجلد).

المجلد الجدید ھذا نص یكون بینما (المستكشف). Explorer شاشة من
اسم لتغییر المثال، الصور). سبیل (على جدید، كتابة اسم یمكنك ممیزًا،

فوق األیمن الماوس بزر النقر البساطة بكل یمكنك الحق، في وقت المجلد
ثم قم تظھر، التي القائمة من تسمیة) (إعادة Rename واختیار اسم المجلد،

الجدید. االسم بكتابة
القائمة إلى ثم انتقل لحظات، منذ بإنشائھ قمت الذي المجلد الجدید فوق انقر .٨

Paste (لصق). فوق وانقر (تحریر) Edit المنسدلة
الجدید المجلد ھذا ٥ في الخطوة في بنسخھا التي قمت الصور لصق یتم .٩

نقل للتحقق من الكمبیوتر. جھاز في الثابتة األقراص محرك في الموجود
أن الجدید. من المفترض فوق المجلد الذاكرة، انقر بنجاح من بطاقة الصور

إلیھا في نظرت عندما رأیتھا التي المجلد ذلك في الملفات قائمة ترى نفس
بطاقة الذاكرة (الخطوة ٤).

الكمبیوتر, جھاز إلى الذاكرة بطاقة من بنجاح الصور نقل من التأكد بعد .١٠
على المساحة بعض لتحریر الكامیرا. داخل أخرى مرة البطاقة ضع

Delete خیار (ضمن البطاقة تھیئة أو الصور حذف إما بإمكانك البطاقة,
الكامیرا). في (التشغیل) Playback قائمة في الموجود (حذف)

منع على ذلك یساعد حیث الصور حذف من البطاقة بدًال تھیئة الحظة: ُیفضل
البطاقات. أو بالصور تلف حدوث
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جھاز باستخدام Macintosh التشغیل نظام یستخدم كمبیوتر إلى الصور نقل
الذاكرة بطاقة قراءة

بطاقة جھاز قراءة في وقم بإدخالھا من الكامیرا الذاكرة بإزالة بطاقة قم .١
الطابعة). أو الكمبیوتر الموجودة في بطاقة الذاكرة فتحة في (أو الذاكرة

بدء سیتم بتشغیلھ، تقوم الذي Mac التشغیل نظام إصدار و/أو لتكوین وفًقا .٢
یسمى تطبیق الصور) أو (التقاط Capture Image یسمى تطبیق إما

الكمبیوتر إلى الكامیرا من الصور نقل عملیة ویرشدك خالل تلقائیًا iPhoto
إما الز فوق تشغیل التطبیق Capture (التقاط الصور)، انقر بدء إذا تم •

Download All الزر أو البعض) (تحمیل Download Some
و سیتم افتراضي، بشكل الكمبیوتر. إلى الصور لنقل الجمیع) (تحمیل
(أفالم) Movies المجلد أو في Pictures (صور) المجلد في الصور

بھا). الخاص الملف نوع إلى (استنادا
(استیراد) Import الزر فانقر فوق ،iPhoto التطبیق تشغیل بدء تم إذا •

في الصور تخزین یتم سوف بك. الخاص الكمبیوتر إلى الصور لنقل
یتطلب الحق وقت في الصور إلى الوصول فإن لذلك .iPhoto التطبیق

.iPhoto تشغیل ببساطة
الصور یدوًیا، نسخ أردت إذا أو تلقائًیا تطبیق أي تشغیل لم یبدأ إذا •

ث الذاكرة بطاقة أقراص یمثل محرك عن رمز المكتب سطح على ابحث
من لمزید المحلي. الثابتة األقراص محرك إلى ھناك من الصور انسخ
نظام Mac، وھو تعلیمات راجع الملفات، نسخ كیفیة المعلومات حول

بك. الكمبیوتر الخاص على التعلیمات المثبت
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والدعم وإصالحھا األخطاء ١١٣استكشاف

ت
ی
ت

م

م

كمحرك أقراص كوین الكامیرا
بالكمبیوتر، بحیث توصیلھا عند أقراص كمحرك لتعمل الكامیرا مكنك إعداد

.HP Image Zone دون استخدام برنامج نقل الصور من تمكن

تعمل الكمبیوتر التي أجھزة على الطریقة ھذه استخدام یمكنك ال قد الحظة:
.Windows 98 التشغیل بنظام

إلى (تحتاج أقراص) (محرك Disk Drive الوضع إلى الكامیرا بضبط قم .١
فقط): واحدة مرة الخطوة بھذه القیام

استخدم ثم (قائمة/موافق)، الزر  واضغط على الكامیرا، بتشغیل قم أ.
. (إعداد)  Setup قائمة إلى لالنتقال الزر

لتحدید استخدم الزر ثم ،USB القائمة خیار لتمییز الزر  استخدم ب.
Disk (محرك األقراص). Drive

من للخروج Live View/Playback الزر على اضغط ج.
(إعداد). Setup القائمة

.USB الكمبیوتر باستخدام الكابل قم بتوصیل الكامیرا إلى .٢
جھاز استخدام في نفسھا الموضحة ھي تكون العملیة المرحلة، ھذه عند .٣

بنظام التي تعمل الكمبیوتر أجھزة في .١٠٩ صفحة بطاقة الذاكرة, قراءة
مستكشف شاشة في الكامیرا كقرص قابل لإلزالة تظھر ،Windows

تعمل التي الكمبیوتر أجھزة في .(Windows Explorer) Windows
(التقاط Image Capture التطبیق إما بدء Macintosh، سیتم بنظام

تلقائیًا. iPhoto التطبیق أو الصور)
البساطة بكل قم الكمبیوتر, إلى الكامیرا من الصور نقل عملیة انتھاء بعد .٤
أو Windows تشغیل 2000 عن الكمبیوتر. في حالة الكامیرا بفصل

Unsafe Removal التحذیر وظھور الكمبیوتر على Windows XP
التحذیر. فتجاھل خطیرة)، (إزالة

بدء یتم لم إذا ،Macintosh بنظام تعمل الكمبیوتر التي أجھزة في الحظة:
فقم تلقائیًا، iPhoto أو (التقاط الصور) Image Capture إما تشغیل

.HP_M2X المسمى األقراص رمز محرك عن المكتب سطح في بالبحث
.Mac تعلیمات بزیارة قم نسخ الملفات، كیفیة حول المعلومات لمزید من
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المحتملالمشكلة الحلالسبب
تشغیل یمكن ال

الكامیرا.
غطاء بدفع تقم لم

العدسة بمسافة كافیة.
تثبیتھ حتى العدسة غطاء بدفع قم •

بإحكام.

بشكل تعمل البطاریات
فارغة أو صحیح غیر

تم تركیبھا بشكل أو
غیر أو صحیح غیر
نوع من أو موجودة

صحیح. غیر

ضعیًفا البطاریات شحن یكون قد •
بطاریات تماًما. حاول تثبیت نفد أو

إعادة تمت بطاریات أو جدیدة
شحنھا.

تم البطاریات تثبیت أن من تأكد •
صفحة ١٢). (راجع صحیح بشكل

Alkaline بطاریات تستخدم ال •
نتائج أفضل على للحصول العادیة.

Energizer بطاریات استخدم
NiMH AA أو Lithium AA

الشحن. قابلة إلعادة
محول تستخدم كنت إذا

،HP لـ AC الطاقة
متصل غیر یكون فقد

یتم لم أو بالكامیرا
التیار بمأخذ توصیلھ

الكھربي.

P لـ AC الطاقة محول توصیل من تأكد
كھربائي بمأخذ تیار ومن إدخالھ بالكامیرا

صالح.

AC الطاقة محول
االختیاري ال HP لـ
صحیح. بشكل یعمل

لـ HP غیر AC الطاقة تأكد أن محول
تیار كھربائي بمأخذ وتم توصیلھ تالف

للعمل. صالح

مشاكل وحلول
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ا

ا

ا
إ
ت
ا

إ
ا

ا

المحتمللمشكلة الحلالسبب
تشغیل یمكن ال
لكامیرا (تابع).

الذاكرة بطاقة
مدعمة االختیاریة غیر

تالفة. أو

للكامیرا الذاكرة بطاقة نوع مالءمة من تأكد
البطاقة نوع ١٦٩). إذا كان صفحة (راجع

الذاكرة ثم بطاقة بإزالة قم غیر مناسب،
تشغیل من تمكنت إذا الكامیرا. تشغیل حاول

فھذا الذاكرة، بطاقة إزالة بعد الكامیرا
قم بتھیئة تالفة. تكون قد أن البطاقة یعني

یتم لم إذا باستخدام الكمبیوتر. الذاكرة بطاقة
الذاكرة. فاستبدل بطاقة الكامیرا بعد، تشغیل

عن الكامیرا توقفت
العمل.

صفحة (راجع الكامیرا ضبط بإعادة قم
.(١٠٤

التشغیل/ مصباح
التشغیل قید لذاكرة

إیقاف تم أنھ ال
عرض شغیل

لصور.

عرض تشغیل إیقاف تم
واحدة دقیقة بعد الصور

التوقف. من

الزر على اضغط
Live View/Playback 

الصور. عرض شاشة تنشیط إلعادة

الكامیرا تعرضت ربما
لمشكلة عابرة.

صفحة (راجع الكامیرا ضبط بإعادة قم
.(١٠٤

مصباح ن
في لتشغیل/الذاكرة
ولكن التشغیل وقت
معطلة تبدو لكامیرا

بشكل تعمل وال
صحیح.

الكامیرا تعرضت ربما
لمشكلة عابرة.

(راجع الكامیرا ضبط بإعادة قم
.(١٠٤ صفحة
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المحتملالمشكلة الحلالسبب
تشغیل یمكن ال
الكامیرا (تابع).

الذاكرة بطاقة
مدعمة االختیاریة غیر

تالفة. أو

للكامیرا الذاكرة بطاقة نوع مالءمة من تأكد
البطاقة نوع ١٦٩). إذا كان صفحة (راجع

الذاكرة ثم بطاقة بإزالة قم غیر مناسب،
تشغیل من تمكنت إذا الكامیرا. تشغیل حاول

فھذا الذاكرة، بطاقة إزالة بعد الكامیرا
قم بتھیئة تالفة. تكون قد أن البطاقة یعني

یتم لم إذا باستخدام الكمبیوتر. الذاكرة بطاقة
الذاكرة. فاستبدل بطاقة الكامیرا بعد، تشغیل

عن الكامیرا توقفت
العمل.

صفحة (راجع الكامیرا ضبط بإعادة قم
.(١٠٤

التشغیل/ مصباح
التشغیل قید الذاكرة

إیقاف تم أنھ إال
عرض تشغیل

الصور.

عرض تشغیل إیقاف تم
واحدة دقیقة بعد الصور

التوقف. من

الزر على اضغط
Live View/Playback 

الصور. عرض شاشة تنشیط إلعادة

الكامیرا تعرضت ربما
لمشكلة عابرة.

صفحة (راجع الكامیرا ضبط بإعادة قم
.(١٠٤

مصباح إن
في التشغیل/الذاكرة
ولكن التشغیل وقت
معطلة تبدو الكامیرا

بشكل تعمل وال
صحیح.

الكامیرا تعرضت ربما
لمشكلة عابرة.

(راجع الكامیرا ضبط بإعادة قم
.(١٠٤ صفحة

ت

ت

المحتملالمشكلة الحلالسبب
البطاریات تحتاج

أو استبدال إلى كثیًرا
شحن. إعادة إلى

عرض شاشة استخدام
لتسجیل الصور
الفیدیو لفترات

االستخدام أو طویلة
أو للومیض المفرط

Display ضبط
(سطوع Brightness

High إلى العرض)
یؤدي ذلك كل (مرتفع)

استھالك سرعة إلى
البطاریة. طاقة

مدة استخدام البطاریة,صفحة تمدید راجع
.١٥٠

شحن إعادة تتم لم
NiMH بطاریات

بصورة تستخدمھا التي
انتھى أو صحیحة
شحنھا نتیجة لعدم

الفترة في استخدامھا
األخیرة.

الجدیدة NiMH بطاریات تكون ال
مع الوق شحنھا تفقد وھي مشحونة تماًما،

ال. أم تثبیتھا في الكامیرا تم سواًء
الجدیدة أو البطاریات شحن یتم یجب أن
تصل إلى حتى مؤخًرا شحنھا یتم التي لم

.(١٥٥ صفحة (راجع لھا سعة أقصى

الكیمیائي التركیب نوع
مالئم غیر البطاریة

استخدام لطریقة
الكامیرا.

األداء حسب نوع البطاریة, راجع
صفحة ١٥٢.

ال الكامیرا بطاریات
تشحن.

البطاریات إدخال یتم لم
الشحن. إلعادة القابلة

یمكن ال .NiMH بطاریات بتثبیت قم
والبطاریا Lithium بطاریات شحن إعادة

.Alkaline

مشحونة البطاریات
بالفعل.

NiMH البطاریات شحن عملیة تبدأ لن
شحن حاول مؤخًرا. شحنھا تم قد كان إذا
لفترة استخدامھا بعد أخرى مرة البطاریة

قصیرة.
١١٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ١٥استكشاف



والدعم وإصالحھا األخطاء ١١٧استكشاف

ا
ب
ت

إ
ت

المحتمللمشكلة الحلالسبب
ال الكامیرا طاریات
(تابع). الشحن قبل

محول استخدام یتم
غیر AC الطاقة

صالح.

HP لـ AC محول الطاقة باستخدام قم
صفحة (راجع فقط الكامیرا ھذه مع المقبول

.(١٥٩
ضعیف البطاریة جھد

بدء فال یمكن جدًا،
الشحن.

شحن بطاریات تحاول الكامیرا لن
فارغة تالفة أو تكون التي قد NiMH
البطاریات بإزالة قم الشحن. من تماًما

إعادة في جھاز بشحنھا الكامیرا وقم من
HP Photosmart Quick الشحن

M-series بكامیرات االختیاري الخاص
استخدام حاول ثم حدة)، على شراؤه (یتم

إذا أخرى. مرة الكامیرا مع البطاریات
تلف المحتمل فمن البطاریات، تعمل لم
البطاریتین مًعا. تلف أو بطاریة واحدة
وحاول بطاریات NiMH جدیدة اشتر

أخرى. مرة
غیر أو تالفة البطاریات

صالحة.
الزمن NiMH مع قدرات بطاریات تقل

تكتشف عندما العمل. عن تتوقف أن ویمكن
في فلن تبدأ البطاریات، في الكامیرا مشكلة

الشحن. عملیة ستتوقف أو الشحن عملیة
جدیدة. بطاریات اشتر

البطاریات إدخال یتم لم
صحیح. بشكل

بشكل تم البطاریات إدخال أن من تأكد
(راجع صفحة ١٢). صحیح

ن الكامیرا ال
ستجیب عند الضغط

على أي زر.

تشغیل إیقاف تم
إغالقھا. أو الكامیرا

أعد ثم بإیقافھا قم أو الكامیرا بتشغیل قم
أخرى. مرة تشغیلھا

فارغة. شحنھا.البطاریات بإعادة أو البطاریات باستبدال قم
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المحتملالمشكلة الحلالسبب
ال الكامیرا بطاریات
(تابع). الشحن تقبل

محول استخدام یتم
غیر AC الطاقة

صالح.

HP لـ AC محول الطاقة باستخدام قم
صفحة (راجع فقط الكامیرا ھذه مع المقبول

.(١٥٩
ضعیف البطاریة جھد

بدء فال یمكن جدًا،
الشحن.

شحن بطاریات تحاول الكامیرا لن
فارغة تالفة أو تكون التي قد NiMH
البطاریات بإزالة قم الشحن. من تماًما

إعادة في جھاز بشحنھا الكامیرا وقم من
HP Photosmart Quick الشحن

M-series بكامیرات االختیاري الخاص
استخدام حاول ثم حدة)، على شراؤه (یتم

إذا أخرى. مرة الكامیرا مع البطاریات
تلف المحتمل فمن البطاریات، تعمل لم
البطاریتین مًعا. تلف أو بطاریة واحدة
وحاول بطاریات NiMH جدیدة اشتر

أخرى. مرة
غیر أو تالفة البطاریات

صالحة.
الزمن NiMH مع قدرات بطاریات تقل

تكتشف عندما العمل. عن تتوقف أن ویمكن
في فلن تبدأ البطاریات، في الكامیرا مشكلة

الشحن. عملیة ستتوقف أو الشحن عملیة
جدیدة. بطاریات اشتر

البطاریات إدخال یتم لم
صحیح. بشكل

بشكل تم البطاریات إدخال أن من تأكد
(راجع صفحة ١٢). صحیح

إن الكامیرا ال
تستجیب عند الضغط

على أي زر.

تشغیل إیقاف تم
إغالقھا. أو الكامیرا

أعد ثم بإیقافھا قم أو الكامیرا بتشغیل قم
أخرى. مرة تشغیلھا

فارغة. شحنھا.البطاریات بإعادة أو البطاریات باستبدال قم

م

رة

را
ن

ذا
المحتملالمشكلة الحلالسبب
تستجیب ال الكامیرا
عند ضغط على أي

(تابع). زر

الكامیرا توصیل تم
كمبیوتر. بجھاز

كمبیوتر بجھاز الكامیرا توصیل حالة في
الكامیرا. في أزرار معظم فال تستجیب
تقوم فقط فإنھا األزرار، استجابة حالة
حالة في الصور عرض شاشة بتشغیل

تشغیلھ، أو, في بعض الحاالت, تقو إیقاف
في الصور عرض شاشة تشغیل بإیقاف

تشغیلھ. حالة
بمعالجة الكامیرا تقوم

صورة.
التشغیل/الذاك مصباح یضيء حتى انتظر

انتھاء إلى لإلشارة ثابت، أخضر بلون
التقاطھا تم التي للصورة الكامیرا معالجة

مسبًقا.
الذاكرة بطاقة

مدعمة االختیاریة غیر
تالفة. أو

للكامی الذاكرة بطاقة نوع مالءمة من تأكد
م البطاقة ١٦٩). إذا كانت صفحة (راجع
الكامیرا، تشغیل بإیقاف فقم المالئم، النوع
إ الكامیرا. الذاكرة ثم تشغیل بطاقة وإزالة
زر، على الضغط عند الكامیرا استجابت
قم تالفة. تكون قد البطاقة أن یعني فھذا

باستبدال بطاقة الذاكرة.
عن الكامیرا توقفت

العمل.
(راجع الكامیرا ضبط بإعادة قم

.(١٠٤ صفحة
طویل تأخیر یحدث

على زر بین الضغط
والتقاط المصراع
للصورة. الكامیرا

إلى الكامیرا تحتاج
إلغالق الوقت بعض

التركیز ومستوى
التعرض.

تثبیت (مفتاح Focus Lock باستخدام قم
.(٣٨ صفحة (راجع التركیز)
١١٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ١٧استكشاف



والدعم وإصالحھا األخطاء ١١٩استكشاف

ا
ی
ب
ا
ا
)

ب
ا
م

المحتمللمشكلة الحلالسبب
طویل تأخیر حدث

على زر ین الضغط
والتقاط لمصراع
للصورة لكامیرا

تابع).

والكامیرا مظلم المشھد
تحتاج إلى زمن تعرض

طویل.

الومیض. باستخدام قم •
استخدام إمكانیة عدم حالة في •

الحامل لتثبیت باستخدام الومیض، قم
التعرض الطویلة. فترة الكامیرا أثناء

تستخدم الكامیرا إعداد
میزة تقلیل الومیض بھ

احمرار العین.

صورة بمیزة تقلیل تستغرق عملیة التقاط
یتم الزمن. من أطول مدة العین احمرار

اإلضافیة. الومضات بسبب المصراع تأخیر
األشیاء األشخاص أو تعرض من تأكد ولذا،

لومضات إضافیة. المطلوب تصویرھا

الكامیرا تقوم ال
عند صورة التقاط
لضغط على الزر

صراع.

على بالضغط تقم لم
بقوة مصراع الزر

كافیة.

النھایة. مصراع حتى بالضغط على الزر قم

الداخلیة الذاكرة إن
بطاقة الذاكرة أو

قد المثبتة االختیاریة
امتألت.

الكمبیوتر، إلى الكامیرا من الصور بنقل قم
بطاقة أو الداخلیة الذاكرة بتھیئة قم ثم

أو استبدل الذاكرة (الصفحات ١٦ و٦٩).
جدیدة. أخرى ببطاقة البطاقة

بطاقة الذاكرة إن
المثبتة االختیاریة

مغلقة.

بطاقة بإزالة قم الكامیرا، تشغیل إیقاف بعد
البطاقة التأمین في لسان وقم بتبدیل الذاكرة

التأمین. إلغاء وضع إلى
شحن إعادة یتم

الومیض.
قبل الومیض شحن إعادة یتم حتى انتظر

أخرى. صورة التقاط
١١٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



١

المحتملالمشكلة الحلالسبب
طویل تأخیر یحدث

على زر بین الضغط
والتقاط المصراع
للصورة الكامیرا

(تابع).

والكامیرا مظلم المشھد
تحتاج إلى زمن تعرض

طویل.

الومیض. باستخدام قم •
استخدام إمكانیة عدم حالة في •

الحامل لتثبیت باستخدام الومیض، قم
التعرض الطویلة. فترة الكامیرا أثناء

تستخدم الكامیرا إعداد
میزة تقلیل الومیض بھ

احمرار العین.

صورة بمیزة تقلیل تستغرق عملیة التقاط
یتم الزمن. من أطول مدة العین احمرار

اإلضافیة. الومضات بسبب المصراع تأخیر
األشیاء األشخاص أو تعرض من تأكد ولذا،

لومضات إضافیة. المطلوب تصویرھا

الكامیرا تقوم ال
عند صورة بالتقاط
الضغط على الزر

مصراع.

على بالضغط تقم لم
بقوة مصراع الزر

كافیة.

النھایة. مصراع حتى بالضغط على الزر قم

الداخلیة الذاكرة إن
بطاقة الذاكرة أو

قد المثبتة االختیاریة
امتألت.

الكمبیوتر، إلى الكامیرا من الصور بنقل قم
بطاقة أو الداخلیة الذاكرة بتھیئة قم ثم

أو استبدل الذاكرة (الصفحات ١٦ و٦٩).
جدیدة. أخرى ببطاقة البطاقة

بطاقة الذاكرة إن
المثبتة االختیاریة

مغلقة.

بطاقة بإزالة قم الكامیرا، تشغیل إیقاف بعد
البطاقة التأمین في لسان وقم بتبدیل الذاكرة

التأمین. إلغاء وضع إلى
شحن إعادة یتم

الومیض.
قبل الومیض شحن إعادة یتم حتى انتظر

أخرى. صورة التقاط

ى

ل

المحتملالمشكلة الحلالسبب
الكامیرا تقوم ال

عند صورة بالتقاط
الضغط على الزر
(تابع). مصراع

على الكامیرا إعداد تم
االلتقاط وضع

وال  Macro
صورة التقاط یمكنھا
وضع تحدید یتم حتى

العدسة. بؤرة

الكامیرا تركیز تحدید بإعادة قم •
Focus Lock (جّرب استخدام
التركیز), راجع (مفتاح تثبیت

.(٣٨ صفحة
الشخص أو الشيء تأكد من وقوع •

نطاق في تصویره المطلوب
صفحة ٤٢). Macro (راجع

الكامیرا زالت ما
تحتفظ آخر صورة

بالتقاطھا. قمت

الكامیرا ثوان حتى تنتھي بضعة انتظر
بالتقاط القیام قبل صورة آخر معالجة من

أخرى. صورة

غیر الصورة
واضحة.

ضعیف المصباح إن
ضبط وتم

إلى الومیض
(إیقاف Flash Off

الومیض) تشغیل
. (لیًال) Night أو

Image Advice باستخدام قم •
صفحة (راجع الصور) (نصائح

.(٧٢
عندما یكون المصباح مظلم قلیًال، •

أطول. تعرض مدة الكامیرا تتطلب
لتثبیت القوائم ثالثي استخدم حامل

ظروف بتحسین قم أو الكامیرا
عل الومیض بإعداد قم أو اإلضاءة

Auto (ومیض تلقائي) Flash
صفحة ٤٠). راجع

یدیك أثناء الكامیرا بكال احمل •
أو على الزر مصراع الضغط

ابحث القوائم. ثالثي حامل استخدم
عرض شاشة في الرمز عن
المستحی من أنھ ھذا (یعني الصور
الكامیرا الحفاظ على ثبات تقریًبا
ثالثي ینبغي استخدام حامل وأنھ

القوائم).
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والدعم وإصالحھا األخطاء ١٢١استكشاف

ا
ا

ا

المحتمللمشكلة الحلالسبب
غیر لصورة

(تابع). واضحة
إعداد الكامیرا یجب

وضع التقاط على
. Macro

التصویر وضع على الكامیرا بإعداد قم
مرة التقاط الصورة ثم حاول ، Macro

.(٤٢ (راجع صفحة أخرى
تصویره ترید ما أن إما

أنك أو تحّرك قد
أثناء الكامیرا حّركت

الصورة. التقاط

Auto بضبط الومیض إلى قم •
أو تلقائي)  Flash (ومیض
Flash (تشغیل الومیض) On
إلى التقاط وضع بضبط وقم

. (حركة) Action
ضغط أثناء بكال یدیك الكامیرا احمل •

حامل استخدم أو مصراع الزر
الرمز عن ابحث القوائم. ثالثي

ھذا (یعني الصور عرض شاشة في
على الحفاظ تقریًبا المستحیل من أنھ

استخدام ینبغي وأنھ الكامیرا ثبات
القوائم). ثالثي حامل

على الكامیرا تركیز تم
صحیح، أو شيء غیر
من الكامیرا تتمكن لم

التركیز.

ضبط البعد أقواس تحول تأكد من •
قبل إلى اللون األخضر البؤري

.(٣٦ صفحة (راجع الصورة التقاط
(مفتاح Focus Lock باستخدام قم •

.(٣٨ صفحة (راجع تثبیت التركیز)
أكثر ساطعة لصورة

الالزم. من
ضوء یصدر الومیض
الالزم. أكثر من شدید

Image Advice باستخدام قم •
صفحة (راجع الصور) (نصائح

.(٧٢
(راجع الومیض تشغیل بإیقاف قم •

صفحة ٤٠).
بتصویره. تقوم عما ابتعد •

EV قمت باستخدام
Compensation

(تعویض مستوى
ما التعرض) في وقت

استخدامھ یجب كان
فیھ.

EV Compensation بضبط قم
0.0 إلى التعرض) مستوى (تعویض

.(٥٦ (راجع صفحة
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١

المحتملالمشكلة الحلالسبب
غیر الصورة

(تابع). واضحة
إعداد الكامیرا یجب

وضع التقاط على
. Macro

التصویر وضع على الكامیرا بإعداد قم
مرة التقاط الصورة ثم حاول ، Macro

.(٤٢ (راجع صفحة أخرى
تصویره ترید ما أن إما

أنك أو تحّرك قد
أثناء الكامیرا حّركت

الصورة. التقاط

Auto بضبط الومیض إلى قم •
أو تلقائي)  Flash (ومیض
Flash (تشغیل الومیض) On
إلى التقاط وضع بضبط وقم

. (حركة) Action
ضغط أثناء بكال یدیك الكامیرا احمل •

حامل استخدم أو مصراع الزر
الرمز عن ابحث القوائم. ثالثي

ھذا (یعني الصور عرض شاشة في
على الحفاظ تقریًبا المستحیل من أنھ

استخدام ینبغي وأنھ الكامیرا ثبات
القوائم). ثالثي حامل

على الكامیرا تركیز تم
صحیح، أو شيء غیر
من الكامیرا تتمكن لم

التركیز.

ضبط البعد أقواس تحول تأكد من •
قبل إلى اللون األخضر البؤري

.(٣٦ صفحة (راجع الصورة التقاط
(مفتاح Focus Lock باستخدام قم •

.(٣٨ صفحة (راجع تثبیت التركیز)
أكثر ساطعة الصورة

الالزم. من
ضوء یصدر الومیض
الالزم. أكثر من شدید

Image Advice باستخدام قم •
صفحة (راجع الصور) (نصائح

.(٧٢
(راجع الومیض تشغیل بإیقاف قم •

صفحة ٤٠).
بتصویره. تقوم عما ابتعد •

EV قمت باستخدام
Compensation

(تعویض مستوى
ما التعرض) في وقت

استخدامھ یجب كان
فیھ.

EV Compensation بضبط قم
0.0 إلى التعرض) مستوى (تعویض

.(٥٦ (راجع صفحة

.

ض

المحتملالمشكلة الحلالسبب
أكثر ساطعة الصورة

(تابع). الالزم من
طبیعي مصدر إن

سوى اصطناعي أو
ضوء أصدر الومیض
الالزم. أكثر من شدید

من زاویة الصورة جّرب التقاط •
مختلفة.

إلى توجیھ الكامیرا مباشرًة تجنب •
في عاكس سطع أو ساطع مصباح

مشمس. یوم
EV Compensation بتقلیل قم •

التعرض) (راجع (تعویض مستوى
.(٥٦ صفحة

في المنظر الكثیر یوجد
المظلمة، األشیاء من
على أسود كائن مثل

داكنة. خلفیة

EV Compensation بخفض قم
التعرض) (راجع (تعویض مستوى

.(٥٦ صفحة

یحتاج العرض سطوع
الضبط. إعادة إلى

Display Brightness بإعداد قم
Setup العرض) في قائمة (سطوع

أو إلى Low (منخفض) (إعداد)
(٩٤ صفحة (راجع (متوسط) Medium

أكثر مظلمة الصورة
الالزم. من

تشغیل الومیض، تم
ترغب في ولكن ما

جدًا. بعیدًا كان تصویره

في تصویره ما ترغب من وجود تأكد
(راجع للومیض الفعالة المسافة داخل

ذلك، غیر كان فإذا .(١٦٨ صفحة
Flash Off اإلعداد استخدام حاول
الومیض) (راجع (إیقاف تشغیل

تعرض سیتطلب مدة ٤٠)، الذي صفحة
أو استخدام الحامل) (قم باستخدام أطول

Adaptive Lighting (اإلضاءة
.(٥٢ صفحة (راجع المحكمة)

في المنظر یوجد
ذات األشیاء من الكثیر

مثل الفاتحة، األلوان
خلفیة على أبیض كائن

فاتحة.

(تعوی EV Compensation بزیادة قم
.(٥٦ (راجع صفحة التعرض ) مستوى
١٢٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٢١استكشاف



ا
ا

ا

المحتمللمشكلة الحلالسبب
أكثر مظلمة لصورة

(تابع). الالزم من
كاٍف. ضوء ھناك یكن Imageلم Advice باستخدام قم •

.(٧٢ صفحة (راجع الصور) (نصائح
حالة اإلضاءة تتحسن انتظر حتى •

الطبیعیة.
مباشرة. بإضافة إضاءة غیر قم •

صفحة (راجع الومیض باستخدام قم •
ومیض”. بـ“إضافة ذلك ویسمى .(٤٠

EV Compensation بزیادة قم •
التعرض) (راجع (تعویض مستوى

.(٥٦ صفحة
Adaptive Lighting باستخدام قم •

صفحة (راجع المحكمة) (اإلضاءة
.(٥٢

الشيء خلف الضوء إن
تصویره. المراد

(تشغیل Flash On استخدام اإلعداد •
(٤٠ الومیض) (راجع صفحة
أو الشيء الشخص لزیادة سطوع

المطلوب تصویره.
EV Compensation بزیادة قم •

) (راجع التعرض (تعویض مستوى
.(٥٦ صفحة

Adaptive Lighting باستخدام قم •
صفحة (راجع المحكمة) (اإلضاءة

.(٥٢
بحجب إصبعك قام
الومیض. مصباح

مصباح الومیض عن أصابعك من ابتعاد تأكد
الصورة. التقاط عند

یحتاج العرض سطوع
الضبط. إعادة إلى

(سطوع Display Brightness بإعداد قم
إلى (إعداد) Setup قائمة في العرض)

(مرتفع) High أو (متوسط) Medium
.(٩٤ (راجع صفحة

اإلعداد ISOلصورة محببة. قیمة
(سرعة Speed

كبیرة كانت (ISO
جًدا.

Image Advice باستخدام قم •
صفحة (راجع الصور) (نصائح

.(٧٢
ISO إلعداد أقل قیمة استخدم •

(راجع (ISO سرعة) Speed
.(٥٩
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١

ة

دة
قع
المحتملالمشكلة الحلالسبب
الصورة محببة

(تابع).
Image إعداد كان

(جودة Quality
جدًا. منخفض الصورة)

4MP Best Image اإلعداد استخدم
في األفضل میجابكسل ٤) Quality
قیمة بأقل یتمیز وھو الصورة)، جودة
صفحة ٥٠). (راجع لضغط الصور

ضوء ھناك یكن لم
كاٍف.

حالة اإلضاءة تتحسن انتظر حتى •
الطبیعیة.

مباشرة. بإضافة إضاءة غیر قم •

صفح (راجع الومیض باستخدام قم •
.(٤٠

ساخنة الكامیرا كانت
التقاط عند جًدا

تم ربما الصورة.
تشغیل الكامیرا لوقت
االحتفاظ تم أو طویل

درجة موقع في بھا
كلما مرتفعة. حرارتھ
ازدادت درجة حرارة

الصور تصبح الكامیرا،
األمر تشویًشا، أكثر

انتشار عنھ ینتج الذي
التحبب.

ھذا حتى یختفي تبرد الكامیرا أن ما
جو مستوى أفضل على للحصول التأثیر.
في موا بالكامیرا االحتفاظ تجنب للصور،

مرتفعة. حرارتھا درجة

في مفقودة الصور
الكامیرا.

بطاقة بتثبیت قمت
التقاط صورة ذاكرة بعد

تثبیت عند أكثر. أو
ال تصبح ذاكرة، بطاقة

الداخلیة الذاكرة الصور
ظاھرة.

إلى الذاكرة الداخلیة الصور من بنقل قم
صفحة ١٠٠). (راجع بطاقة الذاكرة
والدعم وإصالحھا األخطاء ٢٣استكشاف
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المحتمللمشكلة الحلالسبب
خیارات بعض ظھر
Playback ائمة

تشغیل) باللون
لرمادي.

الخیار غیر متوفر
للصورة.

المثال، على سبیل السلوك الطبیعي. ھو ھذا
تدویره. یمكنك ال فیدیو، تم تحدید مقطع إذا

الصورة التقاط تم
أخرى كامیرا باستخدام
تحریرھا في وال یمكن

الكامیرا.

الكمبیوتر إلى الكامیرا من الصور بنقل قم
أو بمشاھدتھا قم ثم ،(٨٧ صفحة (راجع
HP Image البرنامج باستخدام تعدیلھا

.Zone
تاریخ عرض تم

و/أو وقت غیر
صحیحین.

التاریخ ضبط تم
بشكل غیر و/أو الوقت

تغیرت قد أو صحیح
الوقت. منطقة

باستخدام الخیار والوقت ضبط التاریخ أعد
في Date (التاریخ والوقت) & Time

(راجع (اإلعداد) Setup قائمة
صفحة ٩٦).

البطاریات شحن انتھى
من إزالتھا تمت أو

طویل. لوقت الكامیرا

باستخدام والوقت التاریخ ضبط أعد
والوقت) (التاریخ Date & Time الخیار
صفحة (راجع (اإلعداد) Setup قائمة في

.(٩٦
تستجیب الكامیرا ن

محاولة عند بطء
الصور. ستعراض

اختیاریة ذاكرة بطاقة
بطاقة (مثل بطیئة
تم التي (MMC

وجود العدید تركیبھا أو
الصور في البطاقة من

یؤثر على یمكن أن
المعالجة. وقت

وسعة ١٦٩ صفحة التخزین, راجع
على للحصول ١٧٢ صفحة الذاكرة,

الذاكرة. بطاقات حول تلمیحات

تقوم الكامیرا ربما
صورة. بمعالجة

التشغیل/الذاكرة بلون یضيء انتظر حتى
الكامیرا انتھاء إلى لإلشارة ثابت، أخضر

المعالجة. من
١٢٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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المحتملالمشكلة الحلالسبب
خیارات بعض تظھر
Playback قائمة

(تشغیل) باللون
الرمادي.

الخیار غیر متوفر
للصورة.

المثال، على سبیل السلوك الطبیعي. ھو ھذا
تدویره. یمكنك ال فیدیو، تم تحدید مقطع إذا

الصورة التقاط تم
أخرى كامیرا باستخدام
تحریرھا في وال یمكن

الكامیرا.

الكمبیوتر إلى الكامیرا من الصور بنقل قم
أو بمشاھدتھا قم ثم ،(٨٧ صفحة (راجع
HP Image البرنامج باستخدام تعدیلھا

.Zone
تاریخ عرض یتم

و/أو وقت غیر
صحیحین.

التاریخ ضبط تم
بشكل غیر و/أو الوقت

تغیرت قد أو صحیح
الوقت. منطقة

باستخدام الخیار والوقت ضبط التاریخ أعد
في Date (التاریخ والوقت) & Time

(راجع (اإلعداد) Setup قائمة
صفحة ٩٦).

البطاریات شحن انتھى
من إزالتھا تمت أو

طویل. لوقت الكامیرا

باستخدام والوقت التاریخ ضبط أعد
والوقت) (التاریخ Date & Time الخیار
صفحة (راجع (اإلعداد) Setup قائمة في

.(٩٦
تستجیب الكامیرا إن

محاولة عند ببطء
الصور. استعراض

اختیاریة ذاكرة بطاقة
بطاقة (مثل بطیئة
تم التي (MMC

وجود العدید تركیبھا أو
الصور في البطاقة من

یؤثر على یمكن أن
المعالجة. وقت

وسعة ١٦٩ صفحة التخزین, راجع
على للحصول ١٧٢ صفحة الذاكرة,

الذاكرة. بطاقات حول تلمیحات

تقوم الكامیرا ربما
صورة. بمعالجة

التشغیل/الذاكرة بلون یضيء انتظر حتى
الكامیرا انتھاء إلى لإلشارة ثابت، أخضر

المعالجة. من
المحتملالمشكلة الحلالسبب
تصبح لمسھا عند
(أو دافئة الكامیرا

ساخنة). حتى

محول استخدام یتم
لـ االختیاري AC طاقة
الكامیرا تشغیل في HP
البطاریات شحن في أو
الكامیرا في الموجودة
الكامیرا استخدام تم أو

١٥) طویلة لفترات
یزید). أو دقیقة

الرغم من على الطبیعي. الوضع ھذا ھو
عادیة، غیر بصورة شيء أي بدا إذا ذلك،
الكامی وافصل الكامیرا تشغیل بإیقاف فقم

اترك ثم AC الطاقة HP لـ محول من
الكامیرا افحص ذلك بعد لتبرد. الكامیرا
أیة وجود عدم من للتحقق والبطاریات

عالمات لتلف محتمل.

الصور نقل یمكن ال
إلى الكامیرا من
الكمبیوتر. جھاز

برنامج تثبیت یتم لم
HP Image Zone
الكمبیوتر. جھاز على

HP Image البرنامج تثبیت إما یجب
راجع أو ,(١٨ صفحة (راجع Zone
تثبیت برنامج دون استخدام الكامیرا
.١٠٧ صفحة ,HP Image Zone

جھاز على تعذر
على التعرف الكمبیوتر

نقل بروتوكول معیار
.(PTP) الصور

أقراص كـمحرك لتعمل الكامیرا بضبط قم
(راجع صفحة ١١٢).

خطأ رسالة أتلقى
الصور نقل أثناء
إلى الكامیرا من

الكمبیوتر.

ارتفاع قاطع ربما
شحنة أو التیار في
النقل. إلكتروستاتیة

HP Image Zone برنامج أغلق
من بفصل الكامیرا ثم قم ،Transfer

حامل من بإزالتھا قم (أو الكمبیوتر
(راج الكامیرا ضبط بإعادة وقم الكامیرا)،
باستئناف عملیة نقل قم صفحة ١٠٤). ثم،

.(٨٧ صفحة (راجع الصور
١٢٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٢٥استكشاف
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المحتملمشكلة الحلالسبب
یتم تجمیع

البانورامیة سالسل
بعد بي خاصة

الكامیرا. من حمیلھا

تستخدم البرنامج لم
HP Image Zone

التسلسل لتحمیل
البانورامي.

HP Image Zone البرنامج استخدم
صفحة (راجع البانوراما سالسل لتحمیل

.(٨٧

برنامج تثبیت یتم لم
HP Image Zone
جھاز على Express

الكمبیوتر.

لتجمیع صور تحریر برنامج استخدم
یدعم برنامج ال مًعا. البانورامي التسلسل
HP التجمیع Image Zone Express

صفحة (راجع الصور نقل أثناء التلقائي
.(١٠٦

أو تثبیت في أنجح
HP برنامج ستخدام

.Image Zon

الكمبیوتر یحتوي ال
على بك الخاص

وصول (ذاكرة RAM
عشوائي) لتثبیت

البرنامج.

الكمبیوتر (راجع راجع متطلبات •
.(١٠٥ صفحة

:HP عمالء لدعم الویب موقع راجع •
.www.hp.com/support
١٢٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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المحتملالمشكلة الحلالسبب
یتم تجمیع ال

البانورامیة السالسل
بعد بي الخاصة

الكامیرا. من تحمیلھا

تستخدم البرنامج لم
HP Image Zone

التسلسل لتحمیل
البانورامي.

HP Image Zone البرنامج استخدم
صفحة (راجع البانوراما سالسل لتحمیل

.(٨٧

برنامج تثبیت یتم لم
HP Image Zone
جھاز على Express

الكمبیوتر.

لتجمیع صور تحریر برنامج استخدم
یدعم برنامج ال مًعا. البانورامي التسلسل
HP التجمیع Image Zone Express

صفحة (راجع الصور نقل أثناء التلقائي
.(١٠٦

أو تثبیت في أنجح ال
HP برنامج استخدام

.Image Zone

الكمبیوتر یحتوي ال
على بك الخاص

وصول (ذاكرة RAM
عشوائي) لتثبیت

البرنامج.

الكمبیوتر (راجع راجع متطلبات •
.(١٠٥ صفحة

:HP عمالء لدعم الویب موقع راجع •
.www.hp.com/support
المحتملالمشكلة الحلالسبب
BATTERIES
DEPLETED.

البطاریة.) تفریغ (تم
Camera

 is shutting down.
تشغیل إیقاف (جاري

الكامیرا.)

منخفضة البطاریة طاقة
الطاقة تكفي وال جدًا
الستمرار التشغیل.

شحن بإعادة قم أو البطاریة استبدل
Pلـ AC الطاقة استخدم محول أو

 Batteries are
خلل (یوجد defective

بالبطاریات)

تماس بالبطاریات حدث
تماًما. شحنھا انتھى أو

جدیدة. بطاریات اشتر

Batteries are
too low to take

pictures.
منخفضة البطاریة (طاقة

اللتقاط تكفي وال جًدا
صور.)

منخفضة البطاریة طاقة
وال تسمح بالتقاط جًدا
فیدیو، ثابتة أو صورة

عرض یمكنك لكن
وضع في الصور

(تشغیل). Playback
أسرع الرسالة ھذه تظھر

البطاریات حالة في
Alkaline من بطاریات

.Lithium أو NiMH

جدیدة. بطاریات اشتر

Batteries are
non-rechargeable.

قابلة (البطاریات غیر
للشحن.)

نوع من لیست البطاریات
.NiMH

من ببطاریات البطاریات استبدل
.NiMH نوع

الكامیرا على الخطأ رسائل
١٢٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٢٧استكشاف



والدعم وإصالحھا األخطاء ١٢٩استكشاف

ا
المحتمللمشكلة الحلالسبب
Batteries are

non-rechargeable
or are fully

charged
قابلة (البطاریات غیر

الشحن) كاملة أو للشحن

البطاریات أن إما
غیر قابلة للشحن من
أو أن NiMH نوع

الشحن كاملة البطاریات
بالفعل.

قابلة كانت البطاریات غیر إذا •
ببطاریات فاستبدلھا للشحن،

.NiMH نوع من

نوع من البطاریات كانت إذا •
الشحن كاملة فھي ،NiMH

في البدء ویمكنك بالفعل
الكامیرا. استخدام

Batteries cannot
be charged.

شحن یمكن (ال
البطاریات.)

عملیة أثناء خطأ حدث
انقطع تیار الشحن أو

AC أثناء الطاقة المتردد
أو تم استخدام الشحن

AC غیر محول الطاقة
البطاریة أو صحیح

أو تالفة تماًما أو فارغة
بطاریات تثبیت أیة یتم لم

الكامیرا. في

البطاریات شحن محاولة بإعادة قم
ھذه تنجح لم إذا أخرى. مرات عدة
شحن البطاریات المحاوالت، حاول
تعذر إذا خارجي. شاحن باستخدام

اشتر ذلك، البطاریات بعد كل شحن
أخرى. مرة حاول ثم جدیدة بطاریات

UNSUPPORTED
CARD

معتمدة) البطاقة غیر (إن

بطاقة الذاكرة إن
تم التي االختیاریة

الذاكرة فتحة في تركیبھا
ذاكرة بطاقة لیست ھي

معتمدة.

الذاكرة من مالءمة نوع بطاقة تأكد
.(١٦٩ صفحة (راجع للكامیرا.

CARD IS
UNFORMATTED.
(البطاقة غیر مھیأة.)

Press OK to
format (اضغط card.
لتھیئة (موافق) OK على

البطاقة.)

الذاكرة بطاقة تھیئة یجب
المثبتة. االختیاریة

طریق عن الذاكرة بطاقة بتھیئة قم
على الموجودة التعلیمات اتباع
لم إن (أو الصور عرض شاشة

بإزالتھا تھیئة البطاقة فقم في ترغب
كل حذف سیتم .( الكامیرا من

بطاقة تھیئة عند البطاقة في الملفات
الذاكرة.
١٢٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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المحتملالمشكلة الحلالسبب
Batteries are

non-rechargeable
or are fully

charged
قابلة (البطاریات غیر

الشحن) كاملة أو للشحن

البطاریات أن إما
غیر قابلة للشحن من
أو أن NiMH نوع

الشحن كاملة البطاریات
بالفعل.

قابلة كانت البطاریات غیر إذا •
ببطاریات فاستبدلھا للشحن،

.NiMH نوع من

نوع من البطاریات كانت إذا •
الشحن كاملة فھي ،NiMH

في البدء ویمكنك بالفعل
الكامیرا. استخدام

Batteries cannot
be charged.

شحن یمكن (ال
البطاریات.)

عملیة أثناء خطأ حدث
انقطع تیار الشحن أو

AC أثناء الطاقة المتردد
أو تم استخدام الشحن

AC غیر محول الطاقة
البطاریة أو صحیح

أو تالفة تماًما أو فارغة
بطاریات تثبیت أیة یتم لم

الكامیرا. في

البطاریات شحن محاولة بإعادة قم
ھذه تنجح لم إذا أخرى. مرات عدة
شحن البطاریات المحاوالت، حاول
تعذر إذا خارجي. شاحن باستخدام

اشتر ذلك، البطاریات بعد كل شحن
أخرى. مرة حاول ثم جدیدة بطاریات

UNSUPPORTED
CARD

معتمدة) البطاقة غیر (إن

بطاقة الذاكرة إن
تم التي االختیاریة

الذاكرة فتحة في تركیبھا
ذاكرة بطاقة لیست ھي

معتمدة.

الذاكرة من مالءمة نوع بطاقة تأكد
.(١٦٩ صفحة (راجع للكامیرا.

CARD IS
UNFORMATTED.
(البطاقة غیر مھیأة.)

Press OK to
format (اضغط card.
لتھیئة (موافق) OK على

البطاقة.)

الذاكرة بطاقة تھیئة یجب
المثبتة. االختیاریة

طریق عن الذاكرة بطاقة بتھیئة قم
على الموجودة التعلیمات اتباع
لم إن (أو الصور عرض شاشة

بإزالتھا تھیئة البطاقة فقم في ترغب
كل حذف سیتم .( الكامیرا من

بطاقة تھیئة عند البطاقة في الملفات
الذاكرة.
المحتملالمشكلة الحلالسبب
CARD HAS

WRONG
تھیئة (إن FORMAT.
صحیحة.) غیر البطاقة

Press OK to
format card.

OK على (اضغط
البطاقة.) لتھیئة (موافق)

الذاكرة بطاقة تھیئة یتم
لجھاز المثبتة االختیاریة
تشغیل جھاز مثل آخر،

.MP3 ملفات

عن الذاكرة بطاقة تھیئة بإعادة قم
الموجودة اإلرشادات اتباع طریق

كنت عرض الصور (إذا في شاشة
بإزالتھ فقم البطاقة تھیئة إعادة ترید
الملفا كل حذف سیتم الكامیرا). من
الذاكرة عند تھیئة بطاقة البطاقة في

.Unable to Format
التھیئة.) (تعذرت

بطاقة الذاكرة إن
تالفة. المثبتة االختیاریة

لدی أو إذا الذاكرة, بتبدیل بطاقة قم
بمحاولة فقم الذاكرة, بطاقة قارئ

الكمبیوتر. على البطاقة تھیئة
راجع وثائ إرشادات للحصول على

بك. الخاص البطاقة قارئ
The card is locked.

مغلقة.) البطاقة (إن
Please remove the

card from your
camera.

من إزالة البطاقة (یرجى
الكامیرا.)

تكوین محاولة عند
HP Instant القائمة
إغالق یتم ،Share

االختیاریة الذاكرة بطاقة
المثبتة.

قم بتبدیل الكامیرا، عدم تشغیل عند
إلى وضع البطاقة في لسان التامین
بإزالة ببساطة قم أو التأمین إلغاء

واستمر من الكامیرا الذاكرة بطاقة
.HP Instant Share مھمة في
١٢٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٢٩استكشاف
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ا
المحتمللمشكلة الحلالسبب
CARD LOCKED

مغلقة) البطاقة (إن
بطاقة الذاكرة إن

مغلقة. المثبتة االختیاریة
بإزالة قم الكامیرا، تشغیل إیقاف بعد

قم ثم الكامیرا من الذاكرة بطاقة
إلى البطاقة في التأمین لسان بتبدیل

التأمین. إلغاء وضع
MEMORY FULL
ممتلئة) الذاكرة (إن

أو
CARD FULL
ممتلئة) (البطاقة

كافیة مساحة توجد ال
الصور من المزید لحفظ

الداخلیة الذاكرة في
الذاكرة بطاقة في أو

المثبتة. االختیاریة

إلى الصور من الكامیرا بنقل قم
قم ثم بك، الخاص الكمبیوتر جھاز
في الموجودة الصور كافة بحذف

الذاكرة بطاقة في أو الداخلیة الذاكرة
استبدل صفحة ٦٩). أو (راجع

جدیدة. أخرى ببطاقة البطاقة
Memory full.

ممتلئة) الذاكرة (إن
أو

Card full.
(البطاقة ممتلئة.)

 Camera cannot
share selections.
تعذر ممتلئة. (البطاقة

حفظ الكامیرا على
HP Instant تحدیدات

.(Share

أو الداخلیة الذاكرة
االختیاریة الذاكرة بطاقة

حفظ یمنع مما ممتلئة،
HP Instant وجھات

أو الكامیرا، في Share
الصور تحدید یمنع

HP Instant لـ
.Share

إلى الصور من الكامیرا بنقل قم
قم ثم بك، الخاص الكمبیوتر جھاز
في الموجودة الصور كافة بحذف

الذاكرة بطاقة في أو الداخلیة الذاكرة
بإعداد ثم قم صفحة ٦٩). (راجع

مرة HP Instant Share وجھات
صفحة ٨٠). أخرى (راجع
١٣٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



١

و

ة

.

،

المحتملالمشكلة الحلالسبب
CARD LOCKED

مغلقة) البطاقة (إن
بطاقة الذاكرة إن

مغلقة. المثبتة االختیاریة
بإزالة قم الكامیرا، تشغیل إیقاف بعد

قم ثم الكامیرا من الذاكرة بطاقة
إلى البطاقة في التأمین لسان بتبدیل

التأمین. إلغاء وضع
MEMORY FULL
ممتلئة) الذاكرة (إن

أو
CARD FULL
ممتلئة) (البطاقة

كافیة مساحة توجد ال
الصور من المزید لحفظ

الداخلیة الذاكرة في
الذاكرة بطاقة في أو

المثبتة. االختیاریة

إلى الصور من الكامیرا بنقل قم
قم ثم بك، الخاص الكمبیوتر جھاز
في الموجودة الصور كافة بحذف

الذاكرة بطاقة في أو الداخلیة الذاكرة
استبدل صفحة ٦٩). أو (راجع

جدیدة. أخرى ببطاقة البطاقة
Memory full.

ممتلئة) الذاكرة (إن
أو

Card full.
(البطاقة ممتلئة.)

 Camera cannot
share selections.
تعذر ممتلئة. (البطاقة

حفظ الكامیرا على
HP Instant تحدیدات

.(Share

أو الداخلیة الذاكرة
االختیاریة الذاكرة بطاقة

حفظ یمنع مما ممتلئة،
HP Instant وجھات

أو الكامیرا، في Share
الصور تحدید یمنع

HP Instant لـ
.Share

إلى الصور من الكامیرا بنقل قم
قم ثم بك، الخاص الكمبیوتر جھاز
في الموجودة الصور كافة بحذف

الذاكرة بطاقة في أو الداخلیة الذاكرة
بإعداد ثم قم صفحة ٦٩). (راجع

مرة HP Instant Share وجھات
صفحة ٨٠). أخرى (راجع
المحتملالمشكلة الحلالسبب
Memory/card

too full to record
audio.

ممتلئة (الذاكرة/البطاقة
یمكن ال جًدا بحیث
الصوت.) تسجیل

كافیة مساحة توجد ال
في الصوت لتسجیل

في أو الداخلیة الذاكرة
االختیاریة الذاكرة بطاقة

المثبتة.

و/أ الصور ومقاطع الفیدیو بنقل قم
إلى الكامیرا من الصوت ملفات

كافی ملفات بحذف قم ثم الكمبیوتر،
بطاقة في أو الداخلیة الذاكرة في

لسجیل لعمل مساحة كافیة الذاكرة
أو (٦٩ (راجع صفحة الصوتي

أخرى جدیدة ببطاقة استبدل البطاقة
Insufficient space
on card to rotate

image.
في الموجودة (المساحة
تكفي لتدویر ال البطاقة

(. الصورة
أو

Insufficient space
in memory to
rotate image.

في الموجودة (المساحة
تكفي لتدویر ال الذاكرة

الصورة.)

في كافیة مساحة توجد ال
في أو الداخلیة الذاكرة

االختیاریة الذاكرة بطاقة
تدویرھا. تم صورة لحفظ

لتحریر الصورة بحذف قم •
مساحة من الذاكرة، ثم حاول
مرة أخرى. تدویر الصورة

من الكامیرا بنقل الصور قم •
بتدویر قم ثم الكمبیوتر، إلى
البرنامج باستخدام الصورة

أو HP Image Zone
آخر. صور تحریر برنامج

جًدا كبیرة الصورة
یمكن معھا ال لدرجة

تدویرھا.

ھذه مصدر یكون أن المحتمل من
بنقل قم أخرى. كامیرا ھو الصورة
الكمبیوتر إلى الكامیرا من الصورة

باستخدام الصورة بتدویر قم ثم
أو HP Image Zone البرنامج

آخر. صور تحریر برنامج
١٣٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٣١استكشاف



ا
المحتمللمشكلة الحلالسبب
Insufficient space

in memory to save
updated image.

في الموجودة (المساحة
لحفظ ال تكفي الذاكرة

(. المحدثة الصورة
أو

Insufficient space
on card to save
updated image.

في الموجودة (المساحة
لحفظ ال تكفي البطاقة

المحدثة.) الصورة

في كافیة مساحة توجد ال
في أو الداخلیة الذاكرة

االختیاریة الذاكرة بطاقة
إزالة بعد الصورة لحفظ

العیون. من األحمر اللون

إلى الصور من الكامیرا بنقل قم
قم ثم بك، الخاص الكمبیوتر جھاز
في الموجودة الصور كافة بحذف

الذاكرة بطاقة في أو الداخلیة الذاكرة
بإزالة ثم قم صفحة ٦٩). (راجع

الصورة في العیون من األحمر اللون
HP Image البرنامج باستخدام

.Zone

The image is too
large to magnify.

جًدا كبیرة (الصورة
یمكن معھا ال لدرجة

تكبیرھا.)

تم التقاط الصورة ربما
أخرى. كامیرا باستخدام

الكمبیوتر الصورة إلى بنقل قم
حجمھا بتغییر قم ثم بك الخاص
HP Image برنامج باستخدام

.Zone

The image is too
large to rotate.
جًدا كبیرة (الصورة
یمكن معھا ال لدرجة

تدویرھا.)

تم التقاط الصورة ربما
أخرى. كامیرا باستخدام

الكمبیوتر الصورة إلى بنقل قم
باستخدام بتدویرھا قم ثم بك الخاص

.HP Image Zone برنامج

CARD IS
UNREADABLE

قابلة غیر البطاقة (إن
للقراءة)

على الكامیرا تصعب
الذاكرة بطاقة قراءة

قد المثبتة. االختیاریة
من أو البطاقة تالفة تكون

معتمد. غیر نوع

تشغیل بمحاولة إیقاف قم •
بإعادة الكامیرا ثم قم 

تشغیلھا.
نوع بطاقة من مالءمة تأكد •

(راجع للكامیرا الذاكرة
كان نوع إذا صفحة ١٦٩).
إعادة حاول مالئًما، البطاقة
باستخدام خیار تھیئة البطاقة
القائمة في (تھیئة) Format

(حذف) Delete الفرعیة
Playback قائمة ضمن
صفحة (راجع (التشغیل)

تنسیقھا، فمن تعذر ٦٩). إن
قم تالفة. تكون أنھا المحتمل

باستبدال بطاقة الذاكرة.
١٣٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



١

المحتملالمشكلة الحلالسبب
Unknown image

error.
(خطأ صورة غیر

معروف)
Unable to

complete request.
الطلب.) إتمام (تعذر

من الكامیرا تتمكن لم
الصورة تعدیل إكمال

طلبتھ. الذي

مرة الصورة تعدیل جرب •
أخرى.

الرسالة، نفس عرض تم إذا •
إلى الصورة بنقل فقم

الكمبیوتر وقم بتعدیلھا
البرنامج باستخدام

.HP Image Zone
PROCESSING...
المعالجة...) (جاري

بمعالجة الكامیرا تقوم
آخر حفظ مثل البیانات،
بالتقاطھا. قمت صورة

Live View في إذا كنت •
فانتظر مباشر) (عرض
انتھاء حتى ثوان بضعة

قبل المعالجة من الكامیرا
أو أخرى صورة بالتقاط القیام

آخر. زر على الضغط
وضع في كنت إذا •

(تشغیل)، Playback
الزرین فاستخدم

أو أخرى صورة إلى للتمریر
من االنتھاء یتم حتى انتظر

المعالجة.
CHARGING

FLASH…
شحن (جاري
الومیض...)

بإعادة الكامیرا تقوم
الومیض. شحن

مدة الومیض شحن عملیة تستغرق
البطاریة عندما تكون أطول زمن
الرسالة ھذه ظھرت إذا ضعیفة.
إلى الحاجة في تكون فقد كثیرًا

شحنھا. إعادة أو البطاریة استبدال
FOCUS TOO FAR

وقوسا جًدا) بعید (التركیز
األحمر باللون التركیز

الكامیرا بین المسافة
وموضع التركیز أكبر
یمكن الذي الحیز من
على التركیز للكامیرا

المطلوب العناصر
في نطاقھ في تصویرھا

.  Macro وضع

التقاط بتحدید وضع قم •
Macro بخالف

(راجع صفحة ٤٢).

یراد مما قم باالقتراب •
وضع نطاق داخل تصویره

Macro التقاط
.(٤٢ (راجع صفحة
والدعم وإصالحھا األخطاء ٣٣استكشاف



والدعم وإصالحھا األخطاء ١٣٥استكشاف

المحتملالمشكلة الحلالسبب
ERROR SAVING

.IMAGE
الصورة.) حفظ في (خطأ

أو
ERROR SAVING

.VIDEO
الفیدیو.) حفظ في (خطأ

االختیاریة الذاكرة بطاقة
كانت تثبیتھا تم التي

أو جزئي بشكل مؤمنة
انتھاء إزالتھا قبل تمت
إلى الكتابة من الكامیرا

البطاقة.

یتوقف حتى دائمًا انتظر •
عن التشغیل/الذاكرة مصباح

إزالة بطاقة الومیض قبل
الكامیرا. من الذاكرة

الكامیرا، تشغیل إیقاف بعد •
وتأكد الذاكرة بطاقة بإزالة قم
الموجود التأمین لسان أن من
وضع في البطاقة حافة على

بالكامل. التأمین إلغاء

Cannot
display image

<filename>.
الصورة عرض (تعذر

الملف>.) <اسم

الصورة التقاط تم
أخرى كامیرا باستخدام
ملف في تلف حدث أو

الصورة عند إیقاف
بطریقة الكامیرا تشغیل

صحیحة. غیر

بحالة الصورة تكون قد •
إلى الصورة بنقل قم جیدة.

ثم بك الخاص الكمبیوتر
ببرنامج فتحھا بمحاولة قم

.HP Image Zone
بطاقة الذاكرة تقم بإزالة ال •
الكامیرا. تشغیل حالة في

Camera has
experienced an

error.
في الكامیرا.) خطأ (حدث

أو
Camera has
experienced

an error and is
shutting down.

الكامیرا في خطأ (حدث
تشغیلھا.) إیقاف وجاري

الكامیرا تعرضت ربما
لمشكلة عابرة.

كانت الكامیرا، إذا بإیقاف تشغیل قم
تشغیلھا. بإعادة قم ثم التشغیل، قید
إلى حل اإلجراء ھذا لم یؤدي إذا

الكامیرا حاول إعادة ضبط المشكلة،
في حالة .(١٠٤ (راجع صفحة

الخطأ رمز اكتب المشكلة، استمرار
صفحة (راجع HP بدعم اتصل ثم

.(١٤٢
المحتملالمشكلة الحلالسبب
FOCUS TOO

CLOSE (التركیز قریب
باللون التركیز وقوسا جًدا)

األحمر)

الكامیرا بین المسافة
وموضع التركیز أقرب

یمكن الذي الحیز من
على التركیز للكامیرا

المطلوب العناصر
نطاقھ في تصویرھا
التصویر وضع في

. Macro

داخل یراد تصویره باالبتعاد عما قم
القریب) (التصویر Macro نطاق

.(٤٢ (راجع صفحة

UNABLE TO
تحدید (تعذر FOCUS

بؤرة وقوسا التركیز)
األحمر باللون العدسة

التركیز للكامیرا یمكن ال
تصویره في یراد على ما
Macro التصویر وضع

بسبب ربما ،
التباین. انخفاض

Focus Lock باستخدام قم •
التركیز) تثبیت (مفتاح

إلى أشر .(٣٨ صفحة (راجع
أكثر یكون المنظر من جزء

حافة أو یحتوي على سطوًعا
التباین. عالیة

بتصویره تقوم ما أن من تأكد •
Macro نطاق ضمن یوجد
(من ٨ إلى ٥٠ سم من ٢٠

٢٠ بوصة). إلى
LOW LIGHT

- UNABLE TO
(المصباح FOCUS
- تعذر تحدید ضعیف
بؤرة وقوسا التركیز)

العدسة باللون األحمر)

جدًا مظلم المنظر إن
على الكامیرا وتعذر

التركیز. تحدید

مصدر ضوء قم بإضافة •
خارجي.

Focus Lock باستخدام قم •
التركیز) (راجع (مفتاح تثبیت

٣٨). قم باإلشارة صفحة
یكون المنظر من جزء إلى

سطوعًا. أكثر

الكامیرا) اھتزاز (تحذیر

ضعیف المصباح إن
تكون أن المحتمل ومن
الصورة غیر واضحة

التعرض لمدة نتیجًة
بھا. المحتاج الطویلة

(٤٠ صفحة (انظر الومیض استخدم
ثابت، أو سطح على وضع الكامیرا

القوائم. ثالثي حامل استخدم
١٣٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



١

المحتملالمشكلة الحلالسبب
FOCUS TOO

CLOSE (التركیز قریب
باللون التركیز وقوسا جًدا)

األحمر)

الكامیرا بین المسافة
وموضع التركیز أقرب

یمكن الذي الحیز من
على التركیز للكامیرا

المطلوب العناصر
نطاقھ في تصویرھا
التصویر وضع في

. Macro

داخل یراد تصویره باالبتعاد عما قم
القریب) (التصویر Macro نطاق

.(٤٢ (راجع صفحة

UNABLE TO
تحدید (تعذر FOCUS

بؤرة وقوسا التركیز)
األحمر باللون العدسة

التركیز للكامیرا یمكن ال
تصویره في یراد على ما
Macro التصویر وضع

بسبب ربما ،
التباین. انخفاض

Focus Lock باستخدام قم •
التركیز) تثبیت (مفتاح

إلى أشر .(٣٨ صفحة (راجع
أكثر یكون المنظر من جزء

حافة أو یحتوي على سطوًعا
التباین. عالیة

بتصویره تقوم ما أن من تأكد •
Macro نطاق ضمن یوجد
(من ٨ إلى ٥٠ سم من ٢٠

٢٠ بوصة). إلى
LOW LIGHT

- UNABLE TO
(المصباح FOCUS
- تعذر تحدید ضعیف
بؤرة وقوسا التركیز)

العدسة باللون األحمر)

جدًا مظلم المنظر إن
على الكامیرا وتعذر

التركیز. تحدید

مصدر ضوء قم بإضافة •
خارجي.

Focus Lock باستخدام قم •
التركیز) (راجع (مفتاح تثبیت

٣٨). قم باإلشارة صفحة
یكون المنظر من جزء إلى

سطوعًا. أكثر

الكامیرا) اھتزاز (تحذیر

ضعیف المصباح إن
تكون أن المحتمل ومن
الصورة غیر واضحة

التعرض لمدة نتیجًة
بھا. المحتاج الطویلة

(٤٠ صفحة (انظر الومیض استخدم
ثابت، أو سطح على وضع الكامیرا

القوائم. ثالثي حامل استخدم
المحتملالمشكلة الحلالسبب
ERROR SAVING

.IMAGE
الصورة.) حفظ في (خطأ

أو
ERROR SAVING

.VIDEO
الفیدیو.) حفظ في (خطأ

االختیاریة الذاكرة بطاقة
كانت تثبیتھا تم التي

أو جزئي بشكل مؤمنة
انتھاء إزالتھا قبل تمت
إلى الكتابة من الكامیرا

البطاقة.

یتوقف حتى دائمًا انتظر •
عن التشغیل/الذاكرة مصباح

إزالة بطاقة الومیض قبل
الكامیرا. من الذاكرة

الكامیرا، تشغیل إیقاف بعد •
وتأكد الذاكرة بطاقة بإزالة قم
الموجود التأمین لسان أن من
وضع في البطاقة حافة على

بالكامل. التأمین إلغاء

Cannot
display image

<filename>.
الصورة عرض (تعذر

الملف>.) <اسم

الصورة التقاط تم
أخرى كامیرا باستخدام
ملف في تلف حدث أو

الصورة عند إیقاف
بطریقة الكامیرا تشغیل

صحیحة. غیر

بحالة الصورة تكون قد •
إلى الصورة بنقل قم جیدة.

ثم بك الخاص الكمبیوتر
ببرنامج فتحھا بمحاولة قم

.HP Image Zone
بطاقة الذاكرة تقم بإزالة ال •
الكامیرا. تشغیل حالة في

Camera has
experienced an

error.
في الكامیرا.) خطأ (حدث

أو
Camera has
experienced

an error and is
shutting down.

الكامیرا في خطأ (حدث
تشغیلھا.) إیقاف وجاري

الكامیرا تعرضت ربما
لمشكلة عابرة.

كانت الكامیرا، إذا بإیقاف تشغیل قم
تشغیلھا. بإعادة قم ثم التشغیل، قید
إلى حل اإلجراء ھذا لم یؤدي إذا

الكامیرا حاول إعادة ضبط المشكلة،
في حالة .(١٠٤ (راجع صفحة

الخطأ رمز اكتب المشكلة، استمرار
صفحة (راجع HP بدعم اتصل ثم

.(١٤٢
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والدعم وإصالحھا األخطاء ١٣٧استكشاف
المحتملالمشكلة الحلالسبب
No devices are

connected to the
camera dock.

موّصلة أجھزة توجد (ال
الكامیرا.) بحامل

الكامیرا وضع تم ربما
في غیر سلیم بشكل

یتم توصیل لم الحامل أو
صحیح. بشكل الكابالت

بشكل الكامیرا إدخال من تأكد
من وتحقق الحامل في صحیح

من في كل USB موصالت كابل
أو الكمبیوتر أو والطابعة الحامل

التلیفزیون.

Unsupported USB
Cable.

معتمد.) غیر USB (كابل

متصل الكامیرا حامل
نوع باستخدام بطابعة

الطابعة أو خاطئ، كابل
من قبل لیست معتمدة

.PictBridge

USB الخاص استخدم كابل
طرف بتوصیل قم بالكامیرا.

الحجم األكبر ذا الكابل المسطح
الصورة (راجع بالطابعة
(٨٩ صفحة التوضیحیة

على تكن الطابعة تحتوي لم إذا
كابل موصل من النوع لھذا موصل
من قبل معتمدة لیست USB، فھي
الكامیرا تدعم وال ،PictBridge

أن تحتوي یجب الخاصة بك.
PictBridge على شعار الطابعة

.

Unknown USB
device.

غیر USB (جھاز
معروف.)

الكامیرا توصیل تم
یمكنھا USB ال بجھاز

علیھ. التعرف

أو بطابعة الكامیرا توصیل من تأكد
معتمد. كمبیوتر

Unsupported
printer

معتمدة) غیر (طابعة

جھاز ھي الطابعة إن
معتمد. غیر

متعمدة بطابعة الكامیرا بتوصیل قم
بتوصیل قم PictBridge أو من

وقم كمبیوتر بجھاز الكامیرا
ذلك. من منھ بدًال بالطباعة
١٣٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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المحتملالمشكلة الحلالسبب
No devices are

connected to the
camera dock.

موّصلة أجھزة توجد (ال
الكامیرا.) بحامل

الكامیرا وضع تم ربما
في غیر سلیم بشكل

یتم توصیل لم الحامل أو
صحیح. بشكل الكابالت

بشكل الكامیرا إدخال من تأكد
من وتحقق الحامل في صحیح

من في كل USB موصالت كابل
أو الكمبیوتر أو والطابعة الحامل

التلیفزیون.

Unsupported USB
Cable.

معتمد.) غیر USB (كابل

متصل الكامیرا حامل
نوع باستخدام بطابعة

الطابعة أو خاطئ، كابل
من قبل لیست معتمدة

.PictBridge

USB الخاص استخدم كابل
طرف بتوصیل قم بالكامیرا.

الحجم األكبر ذا الكابل المسطح
الصورة (راجع بالطابعة
(٨٩ صفحة التوضیحیة

على تكن الطابعة تحتوي لم إذا
كابل موصل من النوع لھذا موصل
من قبل معتمدة لیست USB، فھي
الكامیرا تدعم وال ،PictBridge

أن تحتوي یجب الخاصة بك.
PictBridge على شعار الطابعة

.

Unknown USB
device.

غیر USB (جھاز
معروف.)

الكامیرا توصیل تم
یمكنھا USB ال بجھاز

علیھ. التعرف

أو بطابعة الكامیرا توصیل من تأكد
معتمد. كمبیوتر

Unsupported
printer

معتمدة) غیر (طابعة

جھاز ھي الطابعة إن
معتمد. غیر

متعمدة بطابعة الكامیرا بتوصیل قم
بتوصیل قم PictBridge أو من

وقم كمبیوتر بجھاز الكامیرا
ذلك. من منھ بدًال بالطباعة
المحتملالمشكلة الحلالسبب
Unable to

communicate with
printer.

االتصال (تعذر
بالطابعة.)

بین أي توصیل یوجد ال
والطابعة. الكامیرا

الطابعة. تشغیل من تحقق •

بین الكابل توصیل من تأكد •
حامل أو والكامیرا الطابعة

HP Photosmart
لم إن االختیاري. M-series
فقم بإیقاف ذلك المشكلة، یحل
عن وفصلھا الكامیرا تشغیل

تشغیل بإیقاف قم .USB كابل
تشغیلھا. بإعادة قم ثم الطابعة
ثم الكامیرا توصیل بإعادة قم

بتشغیلھا. قم

Unable to Print.
الطباعة.) (تعذرت
Error reading

image file.
قراءة عند خطأ (حدث

الصورة.) ملف

الكامیرا تعرضت ربما
مشكلة الطابعة إلى أو
ربما تكون عابرة أو
تالفة. الملف صورة

الكامیرا تشغیل بإیقاف قم •
تشغیل بإیقاف قم وفصلھا.

تشغیلھا. بإعادة قم ثم الطابعة
ثم الكامیرا توصیل بإعادة قم

بتشغیلھا. قم
المشكلة، ذلك یحل لم إن •
إلى الصورة ملف فانقل

ملف طباعة وحاول الكمبیوتر
الكمبیوتر. من الصورة

No printable
images in
memory.

قابلة صور توجد (ال
في الذاكرة.) للطباعة

أو
No printable

images on card.
قابلة صور توجد (ال
البطاقة.) في للطباعة

على الكامیرا تحتوي ال
یمكن ال ثابتة. صور
الفیدیو مقاطع طباعة
من الكامیرا. مباشرة

ثم الطابعة، عن الكامیرا بفصل قم
توصیل إعادة قبل ثابتة صوًرا التقط

بالطابعة. الكامیرا
١٣٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٣٧استكشاف



والدعم وإصالحھا األخطاء ١٣٩استكشاف
المحتملالمشكلة الحلالسبب
Cannot print video

clips.
مقاطع طباعة یمكن (ال

الفیدیو.)

مقاطع تحدید حاولت
ال یمكن لطباعتھ. فیدیو

من مقاطع الفیدیو طباعة
الكامیرا.

مقاطع طباعة الكامیرا تدعم كانت إذا
إلى مقاطع الفیدیو فقم بنقل الفیدیو،
من وطباعتھ بك الخاص الكمبیوتر

الكمبیوتر.

Printer top cover
الغطاء (إن is open.

مفتوح.) للطابعة العلوي

مفتوحة. الطابعة للطابعة.إن العلوي الغطاء بإغالق قم

Incorrect or
missing print

(خرطوشة cartridge.
صحیحة غیر الطباعة

(. أو مفقودة
Incorrect or أو
missing print

الطباعة (رأس head.
صحیح أو مفقود.) غیر

خرطوشة مودیل إن
أو صحیح غیر الطابعة

مفقودة. الخرطوشة

ثم طباعة جدیدة بتثبیت خرطوشة قم
ذلك, وبعد الطابعة، تشغیل بإیقاف قم

تشغیلھا. بإعادة قم

The selected
combination

of paper type
and size is not

(مجموعة supported.
وحجمھ الورق نوع

معتمدة.) غیر المحددة

نوع الورق وحجمھ في
معتمد. غیر الطابعة

والحجم ورق من النوع بتحمیل قم
الطابعة. في المعتمد

There is a problem
with the printer’s
في مشكلة (توجد ink.

الطابعة.) حبر

في الحبر انخفض ربما
ربما أو الحبر خرطوشة

الحبر خرطوشة تكون
للطابعة. معتمدة غیر

متعمدة طباعة خرطوشة بتثبیت قم
الطابعة، وبعد تشغیل قم بإیقاف ثم

تشغیلھا. بإعادة قم ذلك,

Low ink.
الحبر.) (انخفاض

في الحبر كمیة انخفضت
خرطوشة الحبر.

استبدل خرطوشة الحبر.
الصور طباعة من تتمكن قد

إال الحالیة، الخرطوشة باستخدام
تكون وجودتھا لن ألوان الصور أن

مرتفعة.
١٣٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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المحتملالمشكلة الحلالسبب
Cannot print video

clips.
مقاطع طباعة یمكن (ال

الفیدیو.)

مقاطع تحدید حاولت
ال یمكن لطباعتھ. فیدیو

من مقاطع الفیدیو طباعة
الكامیرا.

مقاطع طباعة الكامیرا تدعم كانت إذا
إلى مقاطع الفیدیو فقم بنقل الفیدیو،
من وطباعتھ بك الخاص الكمبیوتر

الكمبیوتر.

Printer top cover
الغطاء (إن is open.

مفتوح.) للطابعة العلوي

مفتوحة. الطابعة للطابعة.إن العلوي الغطاء بإغالق قم

Incorrect or
missing print

(خرطوشة cartridge.
صحیحة غیر الطباعة

(. أو مفقودة
Incorrect or أو
missing print

الطباعة (رأس head.
صحیح أو مفقود.) غیر

خرطوشة مودیل إن
أو صحیح غیر الطابعة

مفقودة. الخرطوشة

ثم طباعة جدیدة بتثبیت خرطوشة قم
ذلك, وبعد الطابعة، تشغیل بإیقاف قم

تشغیلھا. بإعادة قم

The selected
combination

of paper type
and size is not

(مجموعة supported.
وحجمھ الورق نوع

معتمدة.) غیر المحددة

نوع الورق وحجمھ في
معتمد. غیر الطابعة

والحجم ورق من النوع بتحمیل قم
الطابعة. في المعتمد

There is a problem
with the printer’s
في مشكلة (توجد ink.

الطابعة.) حبر

في الحبر انخفض ربما
ربما أو الحبر خرطوشة

الحبر خرطوشة تكون
للطابعة. معتمدة غیر

متعمدة طباعة خرطوشة بتثبیت قم
الطابعة، وبعد تشغیل قم بإیقاف ثم

تشغیلھا. بإعادة قم ذلك,

Low ink.
الحبر.) (انخفاض

في الحبر كمیة انخفضت
خرطوشة الحبر.

استبدل خرطوشة الحبر.
الصور طباعة من تتمكن قد

إال الحالیة، الخرطوشة باستخدام
تكون وجودتھا لن ألوان الصور أن

مرتفعة.
المحتملالمشكلة الحلالسبب
Printer is out of

ink.
الطابعة.) حبر (نفد

الخاصة الحبر خرطوشة
نفدت. بالطابعة

استبدل خرطوشة الحبر.

Printer ink cover is
open.

غطاء حبر الطابعة (إن
مفتوح.)

الطابعة حبر غطاء إن
مفتوح.

الحبر. غطاء أغلق

Paper error.
في الورق.) (خطأ

الورق حاویة تكون ربما
ھناك ربما أو فارغًة

انحشار للورق.

إذا الورق. حاویة افحص •
ملؤھا. فأعد فارغًة، كانت

عن بحًثا الورق مسار افحص •
وجدت إذا للورق. انحشار

فقم الورق، في انحشار
بإزالتھ.

Paper is not
loaded correctly

in the printer.
الورق تحمیل یتم (لم

في صحیح بشكل
الطابعة.)

تتم محاذاة الورق لم
حاویة صحیح في بشكل

الورق.

الحاویة. في الورق محاذاة بإعادة قم

Printer has a
paper jam.

ورق في انحشار (یوجد
الطابعة.)

الورق. في انحشار بإزالةیوجد قم الطابعة. تشغیل بإیقاف قم
بإعادة قم المحشور تمامًا، ثم الورق

الطابعة. تشغیل

Printer is out of
paper.

الطابعة.) ورق (نفد

الطابعة. من الورق ثمنفاد الطابعة, الورق في بتحمیل قم
OK (موافق) على الزر اضغط
(استمرار) Continue الزر أو

الطابعة. على الموجودین
Printer error.

الطباعة.) في (خطأ
الطابعة. في مشكلة قمتوجد ثم الطابعة تشغیل بإیقاف قم

بإعادة تشغیلھا. اضغطعلى الزر
الكامیرا. في (قائمة/موافق)الموجود
أخرى. مرة الطباعة طلب استكمل
١٣٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٣٩استكشاف



والدعم وإصالحھا األخطاء ١٤١استكشاف

ا

الكمبیوتر على الخطأ رسائل
المحتمللمشكلة الحلالسبب

Cannot
Connect To

Product
التوصیل (تعذر

بالمنتج)

إلى الكمبیوتر یحتاج
الملفات إلى الوصول
الموجودة في الذاكرة

HP Instant إعداد أثناء
أن إما ولكن .Share

ممتلئة، الداخلیة الذاكرة
بطاقة تركیب حالة في أو

فإن اختیاریة، ذاكرة
البطاقة ممتلئة.

بطاقة أو الداخلیة الذاكرة كانت إذا
بنقل قم ممتلئة، الذاكرة االختیاریة
(راجع جھاز كمبیوتر إلى الصور
الصور ثم قم بحذف (٨٧ صفحة

المساحة بعض لتحریر الكامیرا من
صفحة ٦٩). (راجع

الكامیرا. تشغیل إیقاف بتشغیل الكامیرا.تم قم
بشكل تعمل ال الكامیرا إن

صحیح.
بطابعة مباشرًة الكامیرا توصیل حاول
بطباعة وقم PictBridge من معتمدة

بطاقة ذلك أن سوف یؤكد صورة.
USB وتوصیل االختیاریة الذاكرة
بشكل صحیح. تعمل USB وكابل

بشكل الكابل توصیل تم
صحیح. غیر

جیدًا توصیل الكابل من تأكد
وبالكامیرا. بالكمبیوتر

الكامیرا ضبط تم
Digital إعداد إلى

(الكامیرا Camera
أن ال یمكن لكن الرقمیة)

على الكمبیوتر یتعرف
كرقمیة. الكامیرا

Disk USB إلى بتغییر إعدادات قم
(راجع األقراص) Drive (محرك
عندئذ الكامیرا ٩٧). تظھر صفحة
الكمبیوتر في آخر أقراص كمحرك

ملفات الصور إلى بحیث یمكنك نسخ
الكمبیوتر.
١٤٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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المحتملالمشكلة الحلالسبب
Cannot

Connect To
Product

التوصیل (تعذر
بالمنتج)

إلى الكمبیوتر یحتاج
الملفات إلى الوصول
الموجودة في الذاكرة

HP Instant إعداد أثناء
أن إما ولكن .Share

ممتلئة، الداخلیة الذاكرة
بطاقة تركیب حالة في أو

فإن اختیاریة، ذاكرة
البطاقة ممتلئة.

بطاقة أو الداخلیة الذاكرة كانت إذا
بنقل قم ممتلئة، الذاكرة االختیاریة
(راجع جھاز كمبیوتر إلى الصور
الصور ثم قم بحذف (٨٧ صفحة

المساحة بعض لتحریر الكامیرا من
صفحة ٦٩). (راجع

الكامیرا. تشغیل إیقاف بتشغیل الكامیرا.تم قم
بشكل تعمل ال الكامیرا إن

صحیح.
بطابعة مباشرًة الكامیرا توصیل حاول
بطباعة وقم PictBridge من معتمدة

بطاقة ذلك أن سوف یؤكد صورة.
USB وتوصیل االختیاریة الذاكرة
بشكل صحیح. تعمل USB وكابل

بشكل الكابل توصیل تم
صحیح. غیر

جیدًا توصیل الكابل من تأكد
وبالكامیرا. بالكمبیوتر

الكامیرا ضبط تم
Digital إعداد إلى

(الكامیرا Camera
أن ال یمكن لكن الرقمیة)

على الكمبیوتر یتعرف
كرقمیة. الكامیرا

Disk USB إلى بتغییر إعدادات قم
(راجع األقراص) Drive (محرك
عندئذ الكامیرا ٩٧). تظھر صفحة
الكمبیوتر في آخر أقراص كمحرك

ملفات الصور إلى بحیث یمكنك نسخ
الكمبیوتر.

ن

المحتملالمشكلة الحلالسبب
Cannot

Connect To
Product

التوصیل (تعذر
بالمنتج)

(تابع)

متصلة الكامیرا إن
لوحة بواسطة بالكمبیوتر

وإن لوحة ،USB الوصل
بك USB الخاص الوصل
الكامیرا. مع متوافقة غیر

بمنفذ مباشرًة الكامیرا بتوصیل قم
الكمبیوتر. في USB

حامل تستخدم أنت
HP Photosmart

االختیاریة M-series
تضغط الزر ونسیت أن
(حفظ/ Save/Print

طباعة).

Save/Print الزر على اضغط
الحامل. في طباعة) (حفظ/

بطاقة الذاكرة إن
مغلقة. المثبتة االختیاریة

بإزالة قم الكامیرا، تشغیل إیقاف بعد
التأمی بتبدیل لسان الذاكرة وقم بطاقة
التأمین. إلى وضع إلغاء البطاقة في

.USB توصیل الكمبیوتر.فشل تمھید بإعادة قم
Could Not

Send To
Service

إلى اإلرسال (تعذر
اإلنترنت) خدمة

متصل غیر الكمبیوتر إن
باإلنترنت.

باإلنترنت. الكمبیوتر اتصال من تأكد

Communication
Problem

(مشكلة اتصال)

برنامج تشغیل جاري
HP Instant Share

الوصول حق یمتلك آخر
الخاص

الكامیرا إلى

HP Instant برنامج بإغالق قم
Share اآلخر.
١٤٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٤١استكشاف
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مساعدة على لحصول
ذلك في بما الرقمیة، بالكامیرا الخاصة الدعم معلومات على القسم ھذا حتوي
للدعم. الھاتفیة واألرقام الدعم لعملیة وتفسیر ویب على الدعم موقع علومات

ویب على HP لموقع لوصول
طریق عن مساعدة على الحصول الخاصة ستطیع العمالء ذوي االحتیاجات

الموقع زیارة
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv

ویب على HP Photosmart موقع
المعلومات على للحصول www.hp.com/photosmart الموقع بزیارة م

تالیة:

وإبداع أكثر فاعلیة بشكل الكامیرا حول استخدام تلمیحات •
HP تشغیل الكامیرا الرقمیة ببرنامج التحدیثات والبرامج الخاصة •

بك الخاص المنتج تسجیل •
وتنبیھات والبرامج التشغیل برامج وتحدیثات اإلخباریة الرسائل في االشتراك •

الدعم

عملیة الدعم
حسب بإجراء الخطوات التالیة القیام عند فاعلیة تعمل بأكثر HP دعم عملیة ن

ترتیب المحدد:

(راجع ھذا المستخدم دلیل في وإصالحھا قسم استكشاف األخطاء بمراجعة قم .١
.(١١٣ صفحة وحلول, مشاكل

على للحصول على الویب رعایة HP للعمالء موقع إلى بالوصول قم .٢
واسع نطاق الحصول على یمكنك باإلنترنت، االتصال حالة في الدعم.
ویب على HP بزیارة موقع قم الرقمیة. حول الكامیرا المعلومات من

على البرامج وتحدیثات التشغیل وبرامج المنتج تعلیمات على للحصول
.www.hp.com/support

والفرنسیة واإلنجلیزیة الھولندیة التالیة: باللغات متوفر العمالء دعم إن
والصینیة التقلیدیة والسویدیة واإلسبانیة والبرتغالیة واإلیطالیة واأللمانیة
١٤٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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باإلنترنت، اتصل االتصال حالة في اإللكتروني. HP دعم إلى بالوصول قم .٣
إلى: االنتقال خالل من اإللكتروني بالبرید HP بـ

الفنیین أحد من شخصیًا ردًا تتلقى سوف .www.hp.com/support
باللغات متوفر اإللكتروني البرید طریق عن الدعم إن العمالء. دعم HP في

ذلك الموقع. المدرجة في
إلى واالنتقال الخطوة ھذه تخطي الكندیین أو األمریكیین للعمالء (یمكن .٤
في أجھزة فشل حدوث عند المحلي. HP منتج بائع راجع الخطوة ٥).

الخدمة تكون للمساعدة. المحلي HP منتج بائع بمراجعة قم الرقمیة، الكامیرا
الرقمیة. للكامیرا المحدودة الضمان فترة خالل مجانیة

الھاتف. یرجى عبر الدعم على للحصول للعمالء HP برعایة باالتصال قم .٥
في البلد/ الھاتفي الدعم تفاصیل وشروط للتحقق من التالیة مراجعة المواقع

تبذل الجھود HP إن .www.hp.com/support بك: المنطقة الخاصة
تنصحك ذلك في بما الھاتفي، الدعم معلومات خدمات لتحسین المستمرة

للحصول على معلومات جدیدة منتظم بشكل HP على ویب بزیارة موقع
باستخدام المشكلة حل لم تستطع إن وطریقة توفیرھا. الخدمة بمیزات تتعلق
الكمبیوتر أمام تواجدك HP أثناء بـ باالتصال فقم أعاله، الخیارات المذكورة

لتقدیم مستعدًا أسرع، الرجاء كن خدمة الرقمیة. للحصول على والكامیرا
التالیة: المعلومات

الكامیرا) مقدمة الكامیرا الرقمیة (في طراز رقم •
الكامیرا) أسفل (یوجد الرقمیة للكامیرا التسلسلي الرقم •

المتوفر RAMو الكمبیوتر تشغیل نظام •
(CD تسمیة (یوجد على HP برنامج إصدار •

المشكلة حدوث وقت عرضھا تم التي الرسائل •
مسبق. بدون إشعار للتغییر HP لـ الھاتفي للدعم بھا المعمول الشروط تخضع

مجاني لمدة: الدعم الھاتفي

المتحدة. الوالیات تاریخ الشراء في من یوًما ٩٠ •
وسلوفاكیا وتركیا. والبرتغال جمھوریة التشیك في الشراء تاریخ عامین من •

األخرى. الدول لكل الشراء تاریخ من واحد عام •

والفنلندی الدانمركیة الدعم والكوریة. (معلومات والیابانیة المبسطة والصینیة
فقط). اإلنجلیزیة باللغة متوفرة والنرویجیة
١٤٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٤٣استكشاف
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المتحدة األمریكیة الوالیات الھاتف في عبر لدعم
وكندا

وبعدھا. الضمان فترة خالل الدعم توفر

برقم اتصل مجانًا. الھاتفي الدعم تقدیم یتم الضمان، فترة خالل
.(1-800- HP invent) 1-(800)-474-6836

في أیام ٧ في الیوم ساعة ٢٤ متوفر الشاملة HP الھاتف لرعایة عبر دعم
المتحدة (الوالیات واإلسبانیة (الوالیات المتحدة وكندا)، باللغة اإلنجلیزیة ألسبوع

الدعم بدون وساعات أیام تغییر (قد یتم المتحدة وكندا). (الوالیات والفرنسیة قط)،
شعار).

1-(800)-474-6836 برقم اتصل الضمان، فترة عد
تحمیلھا سیتم والتي مطلوبة الخدمة رسوم تكون سوف .(1-800-HP invent
یحتاج الخاص بك HP منتج أن تعتقد كنت إذا بك. االئتمان الخاصة بطاقة على
الكلي ممثل الدعم یساعدك وسوف الشاملة HP برعایة باالتصال قم خدمة، ى

الخدمة. خیارات تحدید ي
١٤٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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األوسط أوروبا والشرق الھاتفي في الدعم
وأفریقیا

الموقع بزیارة قم لدعم العمالء. HP األرقام الھاتفیة وسیاسات مركز تتغیر قد
بك. الخاصة البلد/المنطقة الھاتفي في وشروط الدعم تفاصیل من للتحقق التالي

.www.hp.com/support

٩٠٢إسبانیا ٠١٠ ٠٥٩

٩٧٢+إسرائیل (٠) ٩ ٨٣٠ ٤٨٤٨

یورو/دقیقة)ألمانیا +٤٩ (٠)١٨٠ ٥٦٥٢ ١٨٠ (٠٫١٢

اإلمارات العربیة
المتحدة

مجانًا) البلد (داخل ٨٠٠ ٤٥٢٠

٣٨٠) ٧+ (كییف)أوكرانیا ٤٤) ٤٩٠٣٥٢٠

١٨٩٠أیرلندا ٩٢٣ ٩٠٢

٨٤٨إیطالیا ٨٠٠ ٨٧١

٨٠٠ (داخل البلد مجانًا)البحرین ١٧١

٨٠٨البرتغال ٢٠١ ٤٩٢

٠٧٠ (الھولندیة)بلجیكا ٣٠٠ ٠٠٥
(الفرنسیة) ٠٧٠ ٣٠٠ ٠٠٤

٤٨+بولندا ٢٢ ٥٦٦٦ ٠٠٠

٩٠+تركیا ٢١٦ ٥٧٩ ٧١ ٧١

٢١٦+تونس ٧١ ٨٩ ١٢ ٢٢

٢١٣+الجزائر ٦١ ٥٦ ٤٥ ٤٣

التشیك ٤٢٠+جمھوریة ٢٦١٣٠٧٣١٠

أفریقیا أفریقیا)جنوب جنوب (جمھوریة ٠٨٦ ٠٠٠١٠٣٠
دولي) (رقم +٢٧ ١١ ٢٥٨٩٣٠١

٤٥+الدانمرك ٧٠ ٢٠٢ ٨٤٥
١٤٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٤٥استكشاف
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والدعم وإصالحھا األخطاء ١٤٧استكشاف
االتحادیة (موسكو)روسیا +٧ ٠٩٥ ٧٩٧٣٥٢٠
بطرسبرج) (سان +٧ ٨١٢ ٣٤٦٧٩٩٧

٤٠+رومانیا (٢١) ٣١٥ ٤٤٤٢

٤٢١+سلوفاكیا ٢ ٥٠٢٢٢٤٤٤

٤٦+السوید (٠)٧٧ ١٢٠ ٤٧٦٥

اإلیطالیة—سویسرا الفرنسیة, (األلمانیة, ٠٨٤٨ ٦٧٢ ٦٧٢
الذروة وقت خارج / سویسري فرنك ٠٫٠٨ الذروة وقت

سویسري) فرنك ٠٫٠٤

دولي)الشرق األوسط ٩٧١+ (رقم ٤,٣٦٦ ٢٠٢٠

أفریقیا الناطقة بالفرنسیة فقط)غرب (الدول +٣٥١ ٢١٣ ٦٣ ١٧ ٨٠

یورو/دقیقة)فرنسا +٨٩٢(٠) ٣٣ ٦٩ ٦٠ ٢٢ (٠٫٣٤

٣٥٨+فنلندا (٠)٢٠٣ ٦٦ ٧٦٧

٩٠٠ (الفرنسیة)لوكسمبورج ٤٠ ٠٠٦
٩٠٠ (األلمانیة) ٤٠ ٠٠٧

٣٦+المجر ١ ٣٨٢ ١١١١

٢٠+مصر ٢ ٥٣٢ ٥٢٢٢

٢١٢+المغرب ٢٢ ٤٠٤٧٤٧

العربیة المملكة
السعودیة

البلد مجانًا) (داخل ٨٩٧ ٨٠٠ ١٤٤٤

٤٤+المملكة المتحدة (٠)٨٧٠ ٠١٠ ٤٣٢٠

٤٧+النرویج ٨١٥ ٦٢ ٠٧٠

البلد)النمسا (داخل +٤٣ ١ ٨٦٣٣٢ ٠٠١٠٠٠-١٠٠٠٠٨١٠

٢٣٤+نیجیریا ١ ٣٢٠٤ ٩٩٩

یورو/دقیقة)ھولندا ٠٩٠٠ ٢٠٢٠ ١٦٥ (٠٫١٠

دولي)الیونان (رقم +٢١٠ ٣٠ ٦٠٧٣٦٠٣
٨٠١ (داخل البلد) ١١ ٢٢ ٥٥ ٤٧

أثینا) قبرص إلى ٨٠٠ (مجانًا من ٩ ٢٦٤٩
١٤٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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العالم أنحاء في الدعم الفني اآلخر
بزیارة قم الھاتف. عبر HP للعمالء الھاتف وسیاسات رعایة أرقام تتغیر قد

الخاص البلد/المنطقة في الھاتفي الدعم وشروط تفاصیل من للتحقق التالي الموقع
.www.hp.com/support بك:

٥٥٢٠-٥٥٥-٨١٠-٠األرجنتین أو (٥٤)٨٣٨٠-٤٧٧٨-١١

الضمان)أسترالیا ١٣٠٠ (أثناء فترة ٧٢١ ١٤٧
الضمان) ١٩٠٢ (بعد فترة ٩١٠ ٩١٠

(Andinatel)إكوادور ١١٩-٩٩٩
(Andinatel) +٢٨٨٤-٧١١-٨٠٠-١

(Pacifitel) ٥٢٨-٢٢٥-٨٠٠-١
(Pacifitel) +٢٨٨٤-٧١١-٨٠٠-١

٦٢+إندونیسیا (٢١) ٣٥٠ ٣٤٠٨

٧٧٩٩-٣٧٤٧-١١البرازیل أو ٧٧٥١-٠٨٠٠١٥

٢٨٨٤-٧١١-٨٠٠-٠٠١بنما

١٠١١١-٨٠٠-٠بیرو

٦٦+تایالند (٠)٢ ٣٥٣ ٩٠٠٠

٨٨٦+تایوان ٠ ٨٠٠ ٠١٠٠٥٥

وتوباجو ٢٨٨٤-٧١١-٨٠٠-١ترینیداد

٩٩٩-٣٦٠-٨٠٠تشیلي

٢٨٨٤-٧١١-٨٠٠-١جامایكا

الدومینیك ٢٨٨٤-٧١١-٨٠٠-١جمھوریة

كوریا ٨٢+جمھوریة ٣٠٠٣-١٥٨٨

٦٥+سنغافورة ٦٢٧٢ ٥٣٠٠

٨٦+الصین (٢١) ٣٨٨١ ٤٥١٨

٥١٠٥-٩٩٩-٨٠٠-١غواتیماال

٦٣+الفلبین (٢) ٨٦٧ ٣٥٥١
١٤٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم والدعمدلیل وإصالحھا األخطاء ٤٧استكشاف
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٨٣٦٨-٤٧٤٦-٨٠٠-٠نزویال

٨٤+یتنام ٨٨٢٣٤٥٣٠

٦٨٣٦-٤٧٤-٨٠٠-١ندا
اتصال منطقة داخل من ٤٦٦٣-٢٠٦-٩٠٥)

المحلیة) میسیساوجا

٢٨٨٤-٧١١-٨٠٠-١وستاریكا أو ٤١١٤-٠١١-٨٠٠-٠

HP-INVENT-٥١-٨٠٠-٠١ولومبیا

١الیزیا ٨٠٠ ٨٠٥ ٤٠٥

(٩٩٢٢-٥٢٥٨(٥٥مكسیك أو -٨٠٠٤٧٢-٠١

٦٤+وزلندا (٩) ٣٥٦ ٦٦٤٠

١ھند ٦٠٠ ٤٤٧٧٣٧

SAR كونج ٨٥٢+ونج ٢٨٠٢ ٤٠٩٨

١+والیات المتحدة األمریكیة (٨٠٠) ٦٨٣٦-٤٧٤

(داخل الیابان)یابان ٠٥٧٠ ٠٠٠ ٥١١
الیابان) (خارج +٨١ ٣٣٣٥ ٣ ٩٨٠٠
١٤٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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البطاریات استخدام إدارة أ

استخدم النتائج، أفضل على AA. للحصول حجم بطاریتین الكامیرا تستخدم
(NiMH) النیكل ھیدرات بطاریات أو Energizer Lithium AA بطاریات

م بكثیر أقل استخدام مدة Alkaline البطاریات توّفر الشحن. إلعادة AA القابلة
.NiMH أو بطاریات اللیثیوم

ھامة حول البطاریات نقاط
استكملت من أنھا تأكد مرة، ألول NiMH مجموعة بطاریات استخدام عند •

الكامیرا. استخدامھا في تماًما قبل شحنھا
شھرین)، توص من (أكثر طویلة الكامیرا لفترات استخدام تعتزم ال كنت إذا •

الشحن إلعادة قابلة بطاریات تستخدم كنت إذا إال البطاریات بإزالة HP
.HP لـ AC الطاقة بمحول متصلة أو الحامل على مثبتة الكامیرا وتترك

وفًقا البطاریة دائًما من توجیھ تأكد البطاریات في الكامیرا، إدخال عند •
غیر بشكل البطاریات تم إدخال إذا موضع البطاریة. في الموجودة للعالمات

لن تعمل. الكامیرا ولكن البطاریة باب إغالق یتم فقد صحیح،
المثال سبیل (على مختلفة كیمیائیة تركیبات من تتكون بطاریات تستخدم ال •

بطاریا أو مختلفة أنواع بطاریات من مًعا)، أو NiMHو Lithium بطاریة
إل باإلضافة الكامیرا أداء اضطراب في یتسبب قد ھذا ألن أعمارھا. تختلف
نفس من متطابقتین بطاریتین دائًما استخدم البطاریات. في تسریب إحداث

والعمر والتركیبة الكیمیائیة. النوع
البطاریات استخدام ٤٩إدارة



البطاریات استخدام ١٥١إدارة

ت
ف

ا

على للحصول الحرارة. درجة انخفضت كلما البطاریات كل أداء سینخفض •
Energizer بطاریات استخدم الباردة، المناطق في للبطاریات أداء أفضل

الحرارة في درجات مقبول أداًء NiMH بطاریات قد توفر .Lithium AA
و/أو الكامیرا قم بتخزین البطاریات، أنواع أداء كافة لتحسین المنخفضة.

درجة البیئات منخفضة في بداخل حافظة، وذلك دافئ في مكان البطاریات
الحرارة.

البطاریة استخدام مدة مدید
البطاریة: استخدام مدة لتمدید التلمیحات بعض یلي یما

قائمة في العرض) (سطوع Display Brightness اإلعداد بتغییر قم •
الصور عرض حتى تستھلك شاشة Low (منخفض)، Setup (اإلعداد) إلى

(راجع مباشر) (عرض Live View الوضع في یكون عندما أقل طاقة
صفحة ٩٤). العرض, سطوع

Auto إلى الكامیرا عن طریق إعداد األدنى الحد إلى الومیض استخدام قلل •
(راجع الومیض) (تشغیل Flash On من تلقائي)، بدًال Flash (ومیض

.(٤٠ صفحة إعداد الومیض,
HP كامیرا حامل أو االختیاري HP لـ AC الطاقة محول استخدم •

سبیل على طویلة، الكامیرا لفترات عند تشغیل Photosmart M-series
الطباعة. عند أو كمبیوتر جھاز إلى الصور نقل عند المثال

اللقطات. بین الكامیرا تشغیل إیقاف یجب •

البطاریات الستخدام الخاصة األمنیة لتدابیر
أو في الكامیرا، NiMH بطاریات بخالف بطاریات أیة بشحن تقم • ال

الشحن السریع جھاز أو في ،HP Photosmart M-series حامل في
.HP Photosmart Quick Recharger االختیاري

بتسخینھا. تقوم أو النار في بطاریة تضع ال •
معدني شيء بأي لبطاریة السالب الطرف مع الموجب الطرف بتوصیل تقم ال •

سلك). (مثل
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دبابیس شعر أو قالدات أو معدنیة مع عمالت البطاریة تحمل أو تخزن • ال
معدنیة عمالت NiMH مع بطاریة وضع یمثل فقد معدنیة أخرى. أشیاء أو
ھذه البطاریة تضع اإلصابة، ال لتجنب التحدید! وجھ حیاتك على على خطًرا

المعدنیة. بالعمالت ملئ جیب في
أو تخطو فوقھا أو بالمطرقة علیھا تطرق أو باألظافر البطاریة تثقب • ال

قویة. ھزات صدمات أو إلى بأخرى بطریقة أو تعرضھا
مباشر. بشكل لحام للبطاریة بعملیة تقم ال •

للبلل. تعرضھا أو المالحة المیاه أو للماء البطاریة تعّرض ال •
أمان وحمایة، أجھزة على البطاریة تحتوي تعدیلھا. أو البطاریة تقم بفك ال •

تشتعل. تنفجر أو أو حرارة توّلد البطاریة تجعل قد إذا تلفت والتي
استخدام البطاریة, أثناء حدث إذا, البطاریة استخدام عن على الفور توقف •

ساخن كانت أو رائحة غیر معتادة البطاریة أذا صدر عن تخزینھا ,أو شحنھا
تغیر أو دافئة) البطاریة أن تكون من الطبیعي أنھ (الحظ لمسھا عند للغایة

طریقة أخرى. بأي بدت غیر عادیة أو شكلھا لونھا أو
العی بحك ال تقم اإلنسان، عین في السائل ودخول البطاریة حالة تسریب في •
ترك إذا الطبیة. الرعایة إلى الفور على وتوجھ بالماء جیدًا العین بشطف قم

بضرر بالغ. إصابتھا إلى البطاریة سائل یؤدي فقد دون عالج، العین
١٥٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم البطاریاتدلیل استخدام ٥١إدارة
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البطاریة نوع حسب ألداء
وبطاریات Lithiumو Alkaline البطاریات من كل التالي أداء الجدول وضح

االستخدام. تصورات أنماط لمختلف طبًقا الشحن إلعادة القابلة NiMH

االستخدام AlkalineLitiumNiMHوع

صورة ٣٠ من أكثر التقاط تم إذا اقتصادًا ألكثر
الشھر ي

جیدمتوسطضعیف

صورة ٣٠ من تم التقاط أقل اقتصادًا إذا ألكثر
الشھر ي

متوسطجیدمتوسط

متكررة صور للومیض، المفرط جیدجیدضعیفالستخدام

للفیدیو المفرط جیدجیدضعیفالستخدام

(العرض Live Viewلـ المفرط الستخدام
مباشر)

جیدجیدضعیف

اإلجمالي البطاریة استخدام متوسطجیدضعیفدة

منخفضة/استخدام شتوي متوسطجیدضعیفرجة حرارة

حامل) (دون متكرر غیر متوسطجیدمتوسطستخدام

جیدجیدمتوسطستخدام غیر متكرر (مع الحامل)

البطاریات إلعادة شحن جیدالالحاجة
١٥٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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االستخدام AlkalineLitiumNiMHنوع

صورة ٣٠ من أكثر التقاط تم إذا اقتصادًا األكثر
الشھر في

جیدمتوسطضعیف

صورة ٣٠ من تم التقاط أقل اقتصادًا إذا األكثر
الشھر في

متوسطجیدمتوسط

متكررة صور للومیض، المفرط جیدجیدضعیفاالستخدام

للفیدیو المفرط جیدجیدضعیفاالستخدام

(العرض Live Viewلـ المفرط االستخدام
المباشر)

جیدجیدضعیف

اإلجمالي البطاریة استخدام متوسطجیدضعیفمدة

منخفضة/استخدام شتوي متوسطجیدضعیفدرجة حرارة

حامل) (دون متكرر غیر متوسطجیدمتوسطاستخدام

جیدجیدمتوسطاستخدام غیر متكرر (مع الحامل)

البطاریات إلعادة شحن جیدالالالحاجة

:

البطاریة نوع حسب الصور لقطات عدد
الصور لقطات عدد األقصى ومتوسط والحد األدنى الحد التالي یوضح الجدول

وLithium وبطاریات Alkaline بطاریات باستخدام علیھا یمكن الحصول التي
الشحن. إلعادة القابلة NiMH

البطاریة لعددنوع الحد األدنى
لقطات الصور

لعدد الحد األقصى
لقطات الصور

للقطات التقریبي العدد
عند االستخدام الصور

المتوسط
Alkaline٣٠٧٠٥٠
NiMH١٢٠٢٤٠١٨٠
Lithium١٨٠٣٢٠٢٥٠

في صور أربع التقاط یتم الحاالت بأنھ في كل یرجى مالحظة الجدول أعاله، في
ذلك إلى باإلضافة السالسل. بین األقل على دقائق لمدة ٥ توقف مع واحدة سلسلة

المفرط عند االستخدام الصور لقطات لعدد األدنى الحد على یتم الحصول •
Playbackو ثانیة للصورة) ٣٠) (العرض المباشر) Live Viewلـ

الومیض). (تشغیل Flash Onو ثانیة للصورة) (التشغیل) (١٥
األدنى االستخدام عند الصور لقطات لعدد األقصى الحد على الحصول یتم •

Playbackو ثانیة للصورة) ١٠) (العرض المباشر) Live Viewلـ
اللقطات. من ٪٢٥ في الومیض یستخدم للصورة). (التشغیل) (٤ ثانیة

Live View استخدام الصور عند لقطات متوسط عدد على یتم الحصول •
Playback واستخدام ثانیة للصورة الواحدة ١٥ بسرعة مباشر) (عرض
في (الومیض) Flash یستخدم الواحدة. للصورة ثوان ٨ بسرعة (التشغیل)

اللقطات. من ٪٥٠
١٥٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم البطاریاتدلیل استخدام ٥٣إدارة
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مؤشرات الطاقة
(العرض Live View وفي الحالة شاشة على الرموز التالیة عرض یتم د
بجھاز تكون الكامیرا متصلة وعندما وفي Playback (التشغیل) مباشر)

طاقة وجود على یدل فھذا رمز، أي عرض عدم حالة في بالطابعة. أو كمبیوتر
عادیة. بصورة لتشغیلھا بالكامیرا كافیة طاریات

الوصفالرمز
متبقیة.  طاقة بالمائة ٧٠ على تحتوي البطاریات

متبقیة.  طاقة بالمائة ٧٠ إلى ٣٠ على تحتوي البطاریات

متبقیة.  طاقة بالمائة ٣٠ إلى ١٠ على تحتوي البطاریات

العمل. عن الكامیرا ستتوقف ضعیف. البطاریات مستوى

وامض

العمل. الكامیرا عن ستتوقف البطاریات فارغة.

أو  عادیة بطاریات تثبیت یتم (لم AC طاقة بواسطة الكامیرا تعمل
إلعادة الشحن). قابلة غیر بطاریات

صورة حیة
أثناء للبطاریة

ملئھا

البطاریات. بشحن وتقوم AC طاقة بواسطة الكامیرا تعمل

.AC بطاقة وتعمل البطاریة شحن من بنجاح الكامیرا انتھت

ضبط إعادة یتم فقد طویلة، لمدة بطاریات بدون الكامیرا ظلت إذا الحظة:
تتم قد فیھما. الكامیرا تشغیل تم إیقاف تاریخ وآخر وقت آلخر الساعة طبًقا

الكامیرا. لتشغیل التالیة المرة في والوقت التاریخ بتحدیث مطالبتك
١٥٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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NiMH بطاریات إعادة شحن
الطاقة بمحول موصلة الكامیرا عندما تكون NiMH بطاریات شحن إعادة یمكن

HP. أیًضا یمكن Photosmart M-series بحامل أو موصلة AC لـ HP
السریع HP Photosmart شحن جھاز بواسطة NiMH بطاریات شحن إعادة
ب، راجع الملحق االختیاریة، الملحقات حول المعلومات من لمزید االختیاري.

.١٥٩ صفحة من بدءًا الكامیرا، ملحقات شراء

بطاریات شحن تستغرقھ عملیة إعادة الذي التالي متوسط الوقت الجدول یوضح
الجدول یوضح البطاریات. شحن مكان على اعتماًدا تماًما، فرغت التي NiMH

البطاریات. شحن إعادة إتمام عند تراھا سوف التي اإلشارة أیًضا

البطاریات شحن الشحنمكان وقت
المتوسط

الشحن إتمام عند تظھر التي اإلشارة

مع الكامیرا في
بمحول توصیلھا

AC الطاقة HP لـ

١٥ إلى ١٢ من
ساعة

العمل، عن الكامیرا متوقفة كانت إذا
بالكامیرا الطاقة/الذاكرة مصباح سیتوقف

كانت تشغیلھ. إذا إیقاف الومیض ویتم عن
عرض شاشة الوضع في تعمل الكامیرا

. الرمز سیظھر الصور،
وضع مع الكامیرا في

الحامل في الكامیرا
١٥ إلى ١٢ من

ساعة
الومی عن الطاقة بالحامل مصباح یتوقف

تشغیلھ. إیقاف ویتم

السریع HP شاحن ساعةفي لمدة
واحدة

لبطاریتین.

ساعتین لمدة
بطاریات ٤ لـ

باللو السریع الشحن جھاز مصباح یضيء
الثابت. األخضر
١٥٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم البطاریاتدلیل استخدام ٥٥إدارة
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تشغیل إیقاف أثناء البطاریات لشحن AC لـ HP الطاقة محول استخدام عند
إعادة أثناء الكامیرا مؤخرة في الموجود التشغیل/الذاكرة مصباح یومض كامیرا،
جھاز استخدام عند الحامل. فسوف یومض مصباح الحامل، استخدام عند شحن.
إلى لإلشارة األحمر السریع باللون الشحن مصباح جھاز یضيء السریع، شحن

جاریة. الشحن عملیة ن

بترك نوصي مباشرة، الكامیرا بعد شحن البطاریات استخدام عدم حالة ي
بملء الكامیرا ستقوم .AC HP لـ الطاقة متصلة بمحول أو الحامل في كامیرا

لالستخدام باستمرار. الكامیرا استعداد لضمان دوري بشكل بطاریات

:NiMH بطاریات استخدام عند مراعاتھا یجب التي النقاط بعض یلي یما

استكملت من أنھا تأكد مرة، ألول NiMH مجموعة بطاریات استخدام عند •
الكامیرا. استخدامھا في تماًما قبل شحنھا

األولى أثناء المرات وذلك تتوقعھ، مما أقصر البطاریة أن عمر تالحظ قد •
أعلى في ویصبح األداء سیتحسن ولكن .NiMH بطاریات الستخدامك

أربع لمدة تماما تفرغ حتى واستخدمھا البطاریات شحن یتم أن بعد مستویاتھ
فترة أثناء تفرغ حتى بشكل عادي استخدام الكامیرا یمكن مرات. خمس أو

ھذه. التكیف
الشحن غیر إن حیث الوقت. نفس في NiMH بطاریتي شحن بإعادة قم دائًما •

الكامیرا. في الموجودة األخرى البطاریة عمر من یقلل قد للبطاریة الكامل
كانت مركبة سواء عدم االستخدام، في حالة حتى NiMH بطاریات تفرغ •

شحنھما أعد أطول من أسبوعین، لمدة استخدامھما إذا لم یتم ال. أم بالكامیرا
شحنھا األفضل من البطاریات، تستخدم كنت ال إذا حتى االستخدام. قبل إعادة

عمرھا. تطیل حتى أشھر إلى عام ستة كل فترة في
الشحن بما إلعادة القابلة البطاریات جمیع أداء سینخفض مرور الوقت مع •

في درجات تخزینھا واستخدامھا تم إذا NiMH، وخاصة ذلك بطاریات في
مع مرور مقبول غیر البطاریات بشكل انخفض أداء إذا حرارة مرتفعة.

أخرى. ببطاریات استبدلھا الوقت،
دافًئا عند الشحن السریع جھاز أو بھا الخاصة الحامل الكامیرا أو قد تكون •

الطبیعي. الوضع ھو ھذا NiMH وشحنھا. بطاریات تشغیل
١٥٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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السری الشحن أو جھاز الحامل أو الكامیرا في NiMH بطاریات ترك یمكن •
الحامل  أو الكامیرا أو للبطاریات ضرر یحدث أن دون الوقت من ألي فترة
بارد. في مكان المشحونة البطاریات بتخزین دائمًا قم السریع. الشحن جھاز

شحن بطاریات بإعادة الخاصة األمنیة التدابیر
NiMH

الشحن جھاز أو الحامل أو في الكامیرا أخرى بطاریات أیة بشحن تقم ال •
.NiMH بطاریات بخالف السریع

جھا أو الحامل أو الكامیرا داخل الصحیح باالتجاه NiMH بطاریات أدخل •
السریع. الشحن

فقط. مكان جاف في السریع الشحن جھاز أو الحامل أو استخدم الكامیرا •
ألشع معرض مكان في في مكان حار، كشحنھا NiMH بطاریات تشحن ال •

نار. مصدر من بالقرب أو المباشرة الشمس
أو الحامل أو الكامیرا تقم بتغطیة ال ،NiMH بطاریات شحن إعادة عند •

طریقة. الشحن السریع بأي جھاز
بدت بطاریات إذا السریع الشحن الحامل أو جھاز أو الكامیرا تقم بتشغیل ال •

بأي شكل. NiMH تالفة
السریع. الشحن جھاز الحامل أو الكامیرا أو بفك تقم ال •

التیار مأخذ من السریع الشحن أو جھاز AC لـ HP الطاقة محول بفصل قم •
السریع. الشاحن أو محول الطاقة تنظیف قبل الكھربائي
١٥٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم البطاریاتدلیل استخدام ٥٧إدارة
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الطاقة على للحفاظ المؤقت إلیقاف
یتم لم إذا الصور عرض شاشة تشغیل إیقاف یتم البطاریة، طاقة على حفاظ

العمل عن عرض الصور شاشة تشغیل إیقاف یتم دقیقة. األزرار لمدة ستخدام
الكامیرا تكون عندما كمبیوتر. بجھاز الكامیرا توصیل بعد ثواني ١٠ لمدة قائًیا
إذا أخرى. مرة الكامیرا تشغیل إلى زر أي على الضغط یؤدي سكون، حالة ي

مرور بعد التشغیل عن الكامیرا ستتوقف السكون، حالة أثناء زر أي ضغط یتم م
إضافیة. دقائق ٥
١٥٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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الكامیرا ملحقات شراء ب

للكامیرا. إضافیة ملحقات شراء یمكنك

انتقل معھا، والملحقات المتوافقة HP M22/M23 حول المعلومات من لمزید
إلى:

المتحدة) (الوالیات www.hp.com/photosmart •
(كندا) www.hp.ca/photosmart •

األخرى) البلدان (كافة www.hp.com •
على: اإلنترنت عبر أطلب أو لدیك بالمفّرق التاجر بمراجعة قم الملحقات، لشراء

المتحدة) (الوالیات www.hpshopping.com •
(كندا) www.hpshopping.ca •

(أوروبا) www.hp.com/eur/hpoptions •
على المطلة آسیا (دول www.hp.com/apac/homeandoffice •

الھادي). المحیط
الكامیرا ملحقات ٥٩شراء

http://www.hp.com/photosmart
http://www.hp.ca/photosmart
http://www.hp.com
http://www.hpshopping.com
http://www.hpshopping.ca
http://www.hp.com/eur/hpoptions 
http://www.hp.com/apac/homeandoffice
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الكامیرا ھذه ملحقات تتوفر قد ال الرقمیة. لھذه الكامیرا الملحقات بعض أدناه وجد
البلدان/المناطق. كل ي

 HP Photosmart M-series الكامیرا • حامل
(C8907A/C8907B)

شحن إعادة یمكنك الملحق، ھذا خالل من
معدن ھیدرات من المصنوعة AA بطاریات

بحث في الكامیرا (NiMH) واستخدامھا النیكل
بسھولة نقل الصور یمكنك وقت. أي في لالستخدام جاھزة الكامیرا تكون

بواسطة مرفق بصورة إلكتروني برید إرسال أو بك الكمبیوتر الخاص إلى
یستخدم أحد األزرار. لمس بمجرد الصور طباعة HP أو Instant Share

شرائح وعرض التلیفزیون بجھاز الكامیرا توصیل في أیًضا الملحق ھذا
الصور.

إلعادة الشحن قابلتین AA NiMH بطاریتین على تحتوي حامل ویتضمن
.AC لـ HP الطاقة ومحول USB وكابل صوت/فیدیو وكابل

استخدام الكامیرا من حامل یمّكن الكامیرا بملحق یتم إرفاق الحظة:
بحامل الخاص المستخدم HP. راجع دلیل M-series الكامیرا حامل

ملحق إرشادات استخدام على للحصول HP Photosmart M-series
مع حامل الكامیرا. الحامل

HP Photosmart M-series السریع الشحن أدوات • مجموعة
(L1815A/L1815B)

إلى باإلضافة واحدة، خالل ساعة AA NiMH بطاریة شحن إعادة إمكانیة
تتضمن .HP Photosmart M-series لكامیرا المناسبة الحمایة توفیر

حملھ خفیف یمكن شاحن منزلك: الراحة وكأنك في لتوفیر إلیھ ما تحتاج كل
قابلة عالیة السعة AA NiMH وأربع بطاریات للكامیرا للغایة وحقیبة الوزن

إلعادة الشحن.

HP لكامیرات HP Photosmart 3.3V AC الطاقة محول •
(C8912B/C8912C) Photosmart M-series
لالستخدام مع المدعم الوحید المحول ھو ھذا الطاقة محول
١٦٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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ھامة معلومات على (للحصول HP Photosmart SD الذاكرة بطاقات •
.(١٦٩ راجع التخزین, صفحة الذاكرة، بطاقات األنواع المعتمدة من حول

HP Photosmart 64MB SD الذاكرة • بطاقة
(L1872A/L1872B)

HP Photosmart 128MB SD الذاكرة • بطاقة
(L1873A/L1873B)

HP Photosmart 256MB SD الذاكرة • بطاقة
(L1874A/L1874B)

HP Photosmart 512MB SD الذاكرة • بطاقة
(L1875A/L1875B)

HP Photosmart 1GB SD الذاكرة • بطاقة
(L1876A / L1876B)

HP Photosmart كامیرا حقائب •
على صغیرة. وتحتوي مبطنة حقیبة باستخدام خاصتك حمایة الكامیرا یمكنك

باللون إما متوفرة لبطاقات الذاكرة. مع منظم للحزام وحلقات للعنق حزام
.(Q6217A) الفضي أو (Q6216A) األسود

www.casesonline.com قم بزیارة ـ www.casesonline.com •
HP Photosmart كامیرا بك تالئم خاصة حقیبة لتصمیم

لحقیبة الكامیرا تریده الذي والمادة واللون النمط باختیار M-series. قم
بك. الخاصة
١٦٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم الكامیرادلیل ملحقات ٦١شراء

http://www.casesonline.com 
http://www.casesonline.com 
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بالكامیرا العنایة ج

لك یسمح الذي األمر الطقس أنواع لكل مقاوم جسم على HP كامیرا تحتوي
مائیة بیئات من بالقرب أو والثلج، المطر مثل البلل ظروف في الصور بالتقاط

المثال). سبیل على الشالالت أو حمامات السباحة (مثل

األساسیة االحتیاطات بعض یجب اتخاذ المقاوم للرذاذ، الكامیرا تصمیم مع حتى
(را باستمرار وتنظیفھا أدناه) بالكامیرا األساسیة العنایة (راجع استخدامھا عند

.(١٦٥ الصفحة الكامیرا, تنظیف

بالكامیرا األساسیة العنایة
بأفضل الكامیرا عمل استمرار من للتأكد األساسیة بعض االحتیاطات اتخاذ یجب

أداء لھا.

تم لقد الماء. تحت الصور محاولة التقاط الماء أو في الكامیرا بغمر تقم ال •
الكامیرا غمر للماء. لیست مقاومة ولكنھا رذاذ الماء لمقاومة الكامیرا تصمیم

یغطیھ الذي ال األمر للتلف سیعرضھا الماء تحت استخدامھا أو الماء في
.HP ضمان

والكامیرا صور تلتقط ال
بالماء

بالماء الكامیرا تغطس ال
بالكامیرا ٦٣االعتناء



بالكامیرا ١٦٥االعتناء

م

من كل إغالق من التأكد دائًما یجب الرطب، في الطقس الصور عند التقاط •
موصل یغطي الذي والباب الحامل موصل وباب الذاكرة البطاریة/بطاقة باب

تتسرب فقد ذلك، وإذا لم یتم بإحكام. AC لـ HP الطاقة ومحول USB
تلف. حدوث في وتتسبب الكامیرا إلى الرطوبة

قطعة قماش باستخدام الكامیرا جسم عن الرطوبة أزل الكامیرا، قبل تخزین •
وناعمة. وجافة نظیفة

إلى غرفة الثلجي (من الجبل إلى آخر دافئ موقع بارد من االنتقال عند •
دع بالستیكیة. حقیبة في بإحكام الكامیرا بلف قم المثال)، سبیل على الفندق،
من الحقیبة إخراجھا ساعة قبل لمدة الدافئة درجة الحرارة مع الكامیرا تتأقلم
الكامیرا داخل تكثیف حدوث من الحد على بذلك القیام سیساعد البالستیكیة.

وإطالة عمرھا.
واألفران النوافذ عن بعیًدا في مكان بارد وجاف الرقمیة الكامیرا بتخزین قم •

الرطبة. والمخازن
الكامیرا. ھذا تستخدم ال عندما العدسات فوق دائًما العدسات غطاء ضع •

یحفظ لكن الغبار والخدوش من العدسات فقط یحمي ال اإلجراء االحتیاطي
عمر البطاریة. أیًضا

باستخدام دائًما والعدسات الصور عرض وشاشة الكامیرا جسم بتنظیف قم •
الكامیرا, تنظیف للكامیرات. راجع خاصة تم تصمیمھا التي التنظیف أدوات

صفحة ١٦٥.
بسھولة. لنقلھا جید رباط ذات مبطنة حقیبة في وملحقاتھا بالكامیرا احتفظ •

جیوب مضمنة للبطاریات على الرقمیة HP معظم حقائب كامیرات تحتوي
.١٥٩ صفحة الكامیرا, ملحقات شراء راجع الذاكرة. وبطاقات

الحقائب مع تضعھا ال السفر. أثناء معك محمولة الكامیرا بمعدات احتفظ دائًما •
إلى المتقلب للطقس وتعریضھا خشنة بطریقة معھا التعامل یؤدي قد حیث

التلف.
بنفسك. لمس الكامیرا إصالح محاولة أو أبًدا الكامیرا غطاء بفتح تقم ال •

قم كھربیة. حدوث صدمة في یتسبب الرقمیة قد الداخلیة للكامیرا األجزاء
بالتصلیحات. للقیام معتمد HP لـ مركز خدمة بمراجعة

راجع بأمان، البطاریات مع التعامل حول معلومات على للحصول الحظة:
.١٤٩ صفحة من بدًءا البطاریات، إدارة أ، الملحق
١٦٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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الكامیرا تنظیف
القسم، ھذا في شرحھ تم مما أكثر تنظیف إلى تحتاج الكامیرا كانت إذا تلمیح:

الكامیرات تنظیف في متخصص للكامیرات محل إلى الكامیرا فأرسل
الرقمیة.

جودة یحّسن من فقط، بل أفضل شكل یحتفظ بمظھرھا في ال الكامیرا تنظیف إن
جسیما ألن خاصة أھمیة بانتظام العدسات تنظیف یولى أن ویجب كذلك. الصور

التقاطھا. یتم صور أي جودة تفسد أن یمكن والبصمات الدقیقة الغبار

وناعم جافة قماش العدسات وقطعة لتنظیف مندیل ستحتاج إلى الكامیرا، لتنظیف
مجال التصویر. في المتخصصة المحالت في یتوفران النسیل واللذان من وخالیة

الكامیرا. تنظیف مجموعة في العناصر ھذه شراء أیًضل یمكنك

یمكن معالجتھ كیمیائًیا. لم تتم تنظیف العدسات الذي شراء مندیل یجب مالحظة:
خد في كیمیائًیا معالجتھا تم التي العدسات تنظیف منادیل بعض تتسبب أن

الصور. عرض وشاشة العدسات

الكامیرا عدسة تنظیف
على تراكمت شابھ والتي ما أو غبار أو أصابع بصمات بالتالي إلزالة أي ثم

العدسة.

العدسات. لكشف العدسة غطاء بدفع قم .١
إلزالة الغبار. العدسات على برفق انفخ .٢

بحركة دائریة. العدسات، تنظیف مندیل باستخدام برفق امسح العدسات .٣
١٦٤HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم بالكامیرادلیل ٦٥االعتناء
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وشاشة عرض الصور نظیف جسم الكامیرا
تراكمت والتي شابھ ما أو رطوبة أو غبار أو أصابع بصمات أي إلزالة بالتالي م

الصور. عرض الكامیرا وشاشة جسم على

إلزالة الغبار. الصور عرض شاشة على برفق انفخ .١
قماش قطعة باستخدام الصور عرض وشاشة بالكامل الكامیرا سطح امسح .٢

وناعمة. وجافة نظیفة

تنظیف مندیل باستخدام الصور عرض شاشة مسح أیًضا یمكنك الحظة:
العدسات.
١٦٦HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل
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الفنیة المواصفات د
الوصفالمیزة
الثابتةالدقة الصور

میجابكسل األفضل) ٤) 4 MP Best البكسل إجمال عدد •
(١٧٤٤ × ٢٣٢٠)

میجابكسل) ٤) 4 MP الفعال البكسل • عدد
(١٧٤٤ × ٢٣٢٠)

میجابكسل) ٢) 2 MP البكسل عدد • إجمالي
(١٦٠٠ × ١٢٦٠)

اإلجمالي البكسل عدد (٤٨٠ × ٦٤٠) VGA •
الفیدیو: مقاطع

في الثانیة إطار ٢٤ عند البكسل عدد ٢٤٠ إجمالي × ٣٢٠ •
اإلحساس CCDجھاز (٣:٤ تنسیق بوصات، ٢٫٥/١) مم ٧,٢ قطري خط

اللون ألوان)عمق ٣ × بت ١٢) بت ٣٦
البؤري:العدسة البعد

مم العرض ــــــ ٦٫١١ •
مم ٣٦٫٧ تقریًبا مم، ٣٥ یعادل ما •

f/٦٫٥ إلى F: f/٢٫٨ عدد
العدسة یوجدألیاف ال

رقميزوم M22: ×6 زوم

رقمي M23: ×7 زوم
التركیز:التركیز نطاقات تركیز تلقائي. TTL

مم ٥٠٨ من االفتراضي) ــــ (اإلعداد • Normal (عادي)
نھایة ال ما إلى بوصة) ٢٠)

إل بوصة ٨ (من مم ٥٠٨ إلى مم ٢٠٠ من — Macro •
بوصة) ٢٠

المصراع ثانیةسرعة ١٥ إلى ١/١٨٠٠
الحامل نعممسند

٦ ثوانالومیض المضمن النموذجي الشحن إعادة وقت نعم،
الفنیة ٦٧المواصفات



الفنیة ١٦٩المواصفات

ا
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إ
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إ

الوصفلمیزة
الومیض عمل (تلقائي).نطاق Autoِإلى (ISO سرعة) ISO Speed إعداد

قدم) ١٦٫٥) أمتار ٥
الخارجي اللومیض
الومیض (ومیضعدادات Auto Flashو الومیض) تشغیل (إیقاف Flash Off

اللون األحمر) (العیون ذات Red-Eye تلقائي) (افتراضي) و
(لیًال). Night (تشغیل الومیض) و Flash Onو

الصور عرض مادةشاشة من مصنوعة TFT بوصة بتقنیة ١٫٥ ألوان نشطة مصفوفة
بمصباح (LTPS) الحرارة منخفض متعدد البلورات السلیكون

(٢٢٠ × ٢٨٠) بكسل ٦١٫٦٠٠ خلفي،
الصور التقاط (افتراضي)خیارات (ثابت) Still •

أو الثابتة التقاط الصورة ــــ یتم (مؤقت ذاتي) Self-Timer •
ثوان یستمر١٠ تأخیر مقاطع الفیدیو بعد

صوت)، (تتضمن الثانیة في صورة ٢٤ ــــ (فیدیو) Video •
ذاكرة الكامیرا على الموجودة نفاد المساحة حتى

الصوت حتى نفادلتقاط أو ثانیة ٣٠ ھي الفیدیو مقاطع طول – صور ثابتة •
یحدث أوًال. أیھما أو ذاكرة الكامیرا،

تلقائیًا الصوت تسجیل یتم ـــــ الفیدیو مقاطع •
التصویر القریب)وضاع (التصویر Macroو (افتراضي) (تلقائي) Auto

Portraitو طبیعي) (منظر Landscapeو (حركة) Actionو
(شاطئ) Beachو (بانوراما) Panoramaو شخصیة) (صورة

(غروب) Sunsetو (ثلج) Snow
جودة عدادات

لصورة
األفضل) میجابكسل ٤) 4MP Best •

(افتراضي) 4MP •
2MP •
VGA •

عدادات
إلضاءة المحكمة

Highو (منخفض) Lowو (افتراضي) تشغیل) (إیقاف Off
(مرتفع).

األلوان Blackعدادات & Whiteو (افتراضي) كاملة) (ألوان Full Color
(بني). Sepiaو وأبیض) (أسود

التاریخ ختم عدادات
والوقت

فقط) (التاریخ Date Onlyو (افتراضي) تشغیل) (إیقاف Off 
والوقت). (التاریخ Date & Timeو
١٦٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



١

الوصفالمیزة
الومیض عمل (تلقائي).نطاق Autoِإلى (ISO سرعة) ISO Speed إعداد

قدم) ١٦٫٥) أمتار ٥
الخارجي الالومیض
الومیض (ومیضإعدادات Auto Flashو الومیض) تشغیل (إیقاف Flash Off

اللون األحمر) (العیون ذات Red-Eye تلقائي) (افتراضي) و
(لیًال). Night (تشغیل الومیض) و Flash Onو

الصور عرض مادةشاشة من مصنوعة TFT بوصة بتقنیة ١٫٥ ألوان نشطة مصفوفة
بمصباح (LTPS) الحرارة منخفض متعدد البلورات السلیكون

(٢٢٠ × ٢٨٠) بكسل ٦١٫٦٠٠ خلفي،
الصور التقاط (افتراضي)خیارات (ثابت) Still •

أو الثابتة التقاط الصورة ــــ یتم (مؤقت ذاتي) Self-Timer •
ثوان یستمر١٠ تأخیر مقاطع الفیدیو بعد

صوت)، (تتضمن الثانیة في صورة ٢٤ ــــ (فیدیو) Video •
ذاكرة الكامیرا على الموجودة نفاد المساحة حتى

الصوت حتى نفادالتقاط أو ثانیة ٣٠ ھي الفیدیو مقاطع طول – صور ثابتة •
یحدث أوًال. أیھما أو ذاكرة الكامیرا،

تلقائیًا الصوت تسجیل یتم ـــــ الفیدیو مقاطع •
التصویر القریب)أوضاع (التصویر Macroو (افتراضي) (تلقائي) Auto

Portraitو طبیعي) (منظر Landscapeو (حركة) Actionو
(شاطئ) Beachو (بانوراما) Panoramaو شخصیة) (صورة

(غروب) Sunsetو (ثلج) Snow
جودة إعدادات

الصورة
األفضل) میجابكسل ٤) 4MP Best •

(افتراضي) 4MP •
2MP •
VGA •

إعدادات
اإلضاءة المحكمة

Highو (منخفض) Lowو (افتراضي) تشغیل) (إیقاف Off
(مرتفع).

األلوان Blackإعدادات & Whiteو (افتراضي) كاملة) (ألوان Full Color
(بني). Sepiaو وأبیض) (أسود

التاریخ ختم إعدادات
والوقت

فقط) (التاریخ Date Onlyو (افتراضي) تشغیل) (إیقاف Off 
والوقت). (التاریخ Date & Timeو
الوصفالمیزة
EV إعدادات

Compensation
قیمة (تعویض

التعرض)

بزیادة التعرض) +٣ EV (قیمة من –٣ إلى یدویًا تعیینھ یمكن
.EV ٣/١

اللون توازن إعدادات
األبیض

Shade Sun (شمس)، االفتراضي)، (اإلعداد Auto (تلقائي)
(فلوري) Fluorescent (تنجستین)، Tungsten (ظل),

ISO سرعة و 400إعدادات 200 و 100 و (افتراضي) Auto (تلقائي)
الثابتة.تنسیق الضغط للصور JPEG (EXIF) •

صوًتا تتضمن التي الثابتة للصور EXIF2.2 •
فیدیو للمقاطع MPEG1 •

داخلیةالتخزین ومیض ذاكرة میجابایت ١٦ •
الذاكرة لبطاقة فتحة •

وذات القیاسیة الذاكرة بطاقات الكامیرا ھذه تدعم •
Secure Digital (SD) نوع العالیة من السرعة

١٦میجابایت MultiMediaCard سعة (MMC)و
التحقق تم التي MMC بطاقات اعتماد  یتم أكبر. أو

MultiMediaCard مواصفات مع متوافقة أنھا من
الشعار تحمل المتوافقة MMC الذاكرة بطاقات إن فقط.
أو البطاقة على MultiMediaCard

الرزمة.
بطاقات من أنھا أسرع حیث ،SD باستخدام بطاقات یوصى •

وكتابتھا. البیانات قراءة في MMC
إلى سعة حتى الذاكرة بطاقات الكامیرا ھذه • تدعم

على ذاتھا الكبیرة السعة ذات البطاقة تؤثر ال جیجابایت. ١
من (أكثر الكبیر یؤثر عدد الملفات ولكن الكامیرا، أداء

الكامیرا. لتشغیل المطلوب الوقت على (٣٠٠
یعتمد على في الذاكرة حفظھا التي یمكن الصور إن عدد •

سعة (راجع الصورة) (جودة Image Quality إعدادات
.(١٧٢ صفحة الذاكرة,
١٦٨HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم الفنیةدلیل ٦٩المواصفات



الفنیة ١٧١المواصفات
الوصفالمیزة
شاشةالطاقة تشغیل عند وات ١٫٣٥ للطاقة: النموذجي االستخدام

الطاقة. الستخدام األقصى الحد وات ٢٫٩ الصور. عرض
یلي: ما الطاقة مصادر تتضمن

إلعادة القابلتین Lithium غیر من مادة AA بطاریتین إما •
النیكل ھیدرات معدن NiHM من بطاریتین أو الشحن

القابلة البطاریات شحن یمكن إعادة الشحن. إلعادة القابلتین
HP الطاقة محول باستخدام الكامیرا في الشحن إلعادة

HP Photosmart حامل الكامیرا أو االختیاري AC لـ
بشكٍل البطاریات شحن إعادة أو االختیاري M-series

HP Photosmart Quick جھاز شحن بواسطة منفصل
إعادة مدة حول معلومات تتوفر السریع. Recharger

الطرق من طریقة كل باستخدام NiMH بطاریات شحن
صفحة ,NiHM بطاریات شحن إعادة القسم في السابقة

.١٥٥
2500 mA ،3.3 Vdc) HP AC الطاقة • محول

االختیاري (8.25 W و
االختیاریة HP Photosmart M-series الكامیرا حامل •
AC لـ HP الطاقة محول باستخدام الكامیرا في تتم إعادة الشحن

یتم :HP Photosmart M-series االختیاري الكامیرا حامل أو
ساعة. ١٥ في شحًنا كامًال البطاریة شحن

القیاسیة (١٥٧٤٠)المواصفات PTP نقل •
MSDC نقل •

NTSC/PAL •
JPEG •

األول المستوى MPEG1 •
DPOF 1.1 •

EXIF 2.2 •
DCF 1.0 •

DPS •
١٧٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



١

الوصفالمیزة
شاشةالطاقة تشغیل عند وات ١٫٣٥ للطاقة: النموذجي االستخدام

الطاقة. الستخدام األقصى الحد وات ٢٫٩ الصور. عرض
یلي: ما الطاقة مصادر تتضمن

إلعادة القابلتین Lithium غیر من مادة AA بطاریتین إما •
النیكل ھیدرات معدن NiHM من بطاریتین أو الشحن

القابلة البطاریات شحن یمكن إعادة الشحن. إلعادة القابلتین
HP الطاقة محول باستخدام الكامیرا في الشحن إلعادة

HP Photosmart حامل الكامیرا أو االختیاري AC لـ
بشكٍل البطاریات شحن إعادة أو االختیاري M-series

HP Photosmart Quick جھاز شحن بواسطة منفصل
إعادة مدة حول معلومات تتوفر السریع. Recharger

الطرق من طریقة كل باستخدام NiMH بطاریات شحن
صفحة ,NiHM بطاریات شحن إعادة القسم في السابقة

.١٥٥
2500 mA ،3.3 Vdc) HP AC الطاقة • محول

االختیاري (8.25 W و
االختیاریة HP Photosmart M-series الكامیرا حامل •
AC لـ HP الطاقة محول باستخدام الكامیرا في تتم إعادة الشحن

یتم :HP Photosmart M-series االختیاري الكامیرا حامل أو
ساعة. ١٥ في شحًنا كامًال البطاریة شحن

القیاسیة (١٥٧٤٠)المواصفات PTP نقل •
MSDC نقل •

NTSC/PAL •
JPEG •

األول المستوى MPEG1 •
DPOF 1.1 •

EXIF 2.2 •
DCF 1.0 •

DPS •

ة

د

الوصفالمیزة
أو طابعالواجھات كمبیوتر جھاز إلى USB لمنفذ B موصل صغیر •

.PictBridge من معتمدة
المباشرة) الطباعة (معیار DPS •

2500 mA @ DC 3.3 Vdc إدخال •
HP Photosmart M-series الكامیرا حامل •

الكامیرا الطقس.جسم أنواع لكل مقاوم معدن من مصنوع جسم •
الدرجة ،٦٠٥٢٩ البند IEC بمتطلبات الطقس مقاومة تفي •
للتلف الكامیرا تتعرض أنھ یجب أال على ینص والذي ,٤

اتجاه. أي من الماء لرذاذ تعرضھا عند
الخارجیة األبعاد

للكامیرا
(ارتفاع) ٤٩ مم × (عرض) مم ٢٨٫٨ (طول) × مم ٩٦

بطاریةالوزن دون رطل) ٠٫٢٦) غرام ١٢٠
الحرارة درجة التشغیل:نطاق عند

عند درجة فھرنھیت) ١٢٢ إلى ٣٢) درجة مئویة ٥٠ إلى ٠
٪٨٥ إلى ١٥ نسبیة رطوبة

التخزین: عند
عن فھرنھیت) درجة ١٥٨ (-٢٢ إلى مئویة درجة ٧٠ إلى ٣٠-

٪٩٠ إلى ١٥ نسبیة رطوبة
١٧٠HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم الفنیةدلیل ٧١المواصفات
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الذاكرة سعة
یمكن التي المتوسط للصور الثابتة والحجم التالي العدد التقریبي الجدول سرد

إعدادات إلى الكامیرا ضبط عند وذلك للكامیرا الداخلیة الذاكرة في خزینھا
Capture قائمة في الصورة) المختلفة والمتوفرة (جودة Image Quality

التقاط الصور).

بأكملھا میجابایت ١٦ إلى تصل التي الداخلیة الذاكرة مساحة ُتتاح الحظة: ال
العملیات یستخدم في الذاكرة مساحة ھذه من جزًءا ألن الصور لتخزین

الصور الثابتة وعدد للملفات الفعلیة األحجام ستتنوع للكامیرا. أیضًا، الداخلیة
الداخلیة، الذاكرة بطاقة في أو للكامیرا الداخلیة الذاكرة في تخزینھا یمكن التي

تسجیلھ. تم الصوتي الذي المقطع وطول ثابتة كل صورة لمحتوى وفقًا

4MP Best
األفضل) میجابكسل ٤)

للواحدة) میجابایت ١٫٦) صور ٥

(افتراضي) 4MP(للواحدة كیلوبایت ٩٠٠) صور ٩
2MP(للواحدة كیلوبایت ٧٠٠) صورة ١٢
VGA(للواحدة كیلوبایت ١٢٠) صورة ٧٠

الصوت. مقاطع دون للصور ھي الموضحة القیم الحظة:
١٧٢HP Photosmart M22/M23 لـ المستخدم دلیل



١٧٣ الفھرس

H
HP Instant Share

٨٤ الصور كافة إرسال
HP Instant قائمة استخدام

٧٨ Share
٨٢ منفردة صور تحدید

HP Instant قائمة تخصیص
٨٠ Share

٧٧ وصف 

L
٣١ مباشر) (عرض Live View
زر مباشر)/ (عرض Live View

٢٠ (تشغیل)،وصف Playback

P
٦١ (التشغیل) Playback

U
USB

٩٧ التكوین إعداد
٢٤ الكامیرا في موصل

W
Windows

١٠٥ Windows متطلبات  

الفھرس

أ
الكامیرا أجزاء

من األول والجانب الخلفي الجانب
٢٠ الكامیرا

الثاني والجزء األمامي الجزء
٢٤ للكامیرا السفلي والجزء

٢٣ العلیا للكامیرا الجھة
١٥٢ البطاریة نوع حسب األداء

٧٧ بالبرید اإللكتروني إرسال
٢٢ وحدة التحكم أسھم في أزرار

٢٠ بالكامیرا أزرار
٩٣ (اإلعداد) Setup قائمة استخدام
،٤٤ ،٤١ ،٣٠ اإلعدادات استعادة

٤٨
٦١ الصور استعراض

والمشكالت األخطاء استكشاف
١٠٣ وإصالحھا

٩٥ إعداد الكامیرا، أصوات
٥٢ عداد محكمة، إضاءة

١٠٤ الكامیرا ضبظ إعادة
NiMH ١٥٥ بطاریات إعادة شحن

٩٨ (التلیفزیون) TV تكوین إعداد
٥٠ جودة الصورة إعداد

إعدادات
٤٨ استعادة  ٣٠،  ٤١،  ٤٤،

١٠١ ضبط إعادة
١٠١ الضبط إعادة إعدادات
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العرض شاشة في الموجودة األقواس
٣٦ المباشر

٤٢ التعرض التلقائي إلغاء
٥٤ إعداد الصور، ألوان

٢٦ الكامیرا أوضاع,

ب
برامج

١٠٧ دون الكامیرا استخدام
١٩ ،١٨ تثبیت

HP Image Zone برنامج
١٨ تثبیت

عدم استخدام ١٠٧
١٠٥ Windows متطلبات

بطاریات
١٥٢ أداء 

١٥٠ استخدام مدة إطالة
١٥٥ NiMH إعادة شحن

١٤٩ المستخدمة األنواع
٢١ في الكامیرا  باب موجود

١٢ تثبیت
السریع ١٦٠ طقم الشحن

١٥٣ النوع حسب الصور لقطات
١٥٤ مؤشرات

١٤٩ حول االستخدام  ھامة نقاط
األنواع ،AA بطاریات

١٤٩ المستخدمة
NiMH بطاریات

١٥٠ أمان احتیاطات
١٥٥ الشحن إعادة

الذاكرة بطاقة

١٦٩ المعتمدة األحجام أو األنواع
٢١ في الكامیرا  باب موجود

١٦ تثبیت
٦٩ التنسیق  ١٦،

٦٤ ،٣٢ ,٢٩ المتبقیة الصور

ت
٩٦ إعداد ١٥, التاریخ والوقت،

تثبیت
١٩ برنامج ١٨،

١٢ بطاریات
١٦ ذاكرة بطاقة

١١ المعصم شریط
HP Instant لوجھات صور تحدید

٨٤ ،٨٢ Share
خاصة أمنیة تدابیر

١٥٠ NiMH ببطاریات
٧٤ الصور تدویر

تركیز
٣٦ استخدام أقواس،

٣٨ تثبیت
١٦٧ نطاق 

تسجیل
٣٥ فیدیو مقاطع

٧٥ ,٣٤ صوتي مقطع
١٣ الطاقة تشغیل تشغیل/إیقاف

٤٢ إلغاء التلقائي، التعرض
٥٦ قلیل لصورة تعرض
٥٦ كثیر لصورة تعرض

الكامیرا في تعلیمات
٢٨ (التعلیمات) Help قائمة
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قائمة لخیارات
الصور) (التقاط Capture

٤٩
مباشرة تعلیمات

قائمة لخیارات
الصور) (التقاط Capture

٤٩
٢٨ للكامیرا میزات
تعلیمات، على الكامیرا

٤٩ التقاط قائمة لخیارات
(التقاط تعلیمات قائمة لقائمة

٢٨ الصور)
٥٦ قیمة التعرض تعویض

١٤٢ للمستخدمین الدعم تقدیم
العیون من األحمر تقلیل اللون

األحمر اللون إزالة
من العیون ٧١

٤١ وصف 
٦٦ التكبیر

١٥٠ البطاریة استخدام مدة تمدید
تنسیق

٦٩ ،١٦ ذاكرة بطاقة
٦٩ داخلیة ذاكرة
١٦٩ الضغط تنسیق

التوصیالت
٨٩ بالطابعة

٨٧ بالكمبیوتر
USB Mass Storage كـ

Device Class
٩٧ (MSDC)

نقل صورة كجھاز بروتوكول
٩٧ ( PTP)

ج
٥٦ داكنة  جعل صورة
٥٦ فاتحة  جعل صورة

Macintosh كمبیوتر جھاز
٩٧ الكامیرا على USB إعداد

١٩ برنامج تثبیت
Windows كمبیوتر جھاز

١٨ برنامج تثبیت
١٠٥ للبرنامج النظام متطلبات

ح
الكامیرا حامل

١٦٠ شراء 
١٠ ملحق

٢٥ الكامیرا في موصل
١٠ وصف 

،٣٣ الفوري االستعراض أثناء حذف
٣٥

٦٩ استخدام حذف،
العمیل دعم من مساعدة على الحصول

١٤٢
المؤقت اإلیقاف الطاقة، على الحفاظ

١٥٨
استخدام البطاریة على مدة الحفاظ

١٥٠

خ
٥٤ والوقت  ختم التاریخ 
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د
دعم العمالء ١٤٢
دعم المنتج ١٤٢

دعم فني ١٤٢

ذ
ذاكرة, داخلیة

٦٩ تنسیق
سعة الصور ١٧٢

٦٤ ,٣٢ المتبقیة الصور
داخلیة ذاكرة

٦٩ تنسیق
سعة الصور ١٧٢

٦٤ ،٣٢ ,٢٩ المتبقیة الصور

ر
رسائل

١٢٧ الكامیرا في
١٤٠ الكمبیوتر في

رسائل الخطأ
١٢٧ الكامیرا في

١٤٠ الكمبیوتر في

ز
(الوضع) ٢١ MODE زر

زر المؤقت ٢١
٢٠ وصف ومیض, الزر

٢٣ وصف فیدیو، الزر
وصف ٢١ زر قائمة/موافق،

مصراع الزر
٣٦ التعرض والتركیز تثبیت

٢٣ وصف 
الزوم

٣٩ رقمي
١٦٧ مواصفات

٣٩ الرقمي الزوم

س
٥٩ سرعة ISO, إعداد

٩٤ العرض سطوع
الداخلیة ١٧٢ سعة الذاكرة
٤٥٨ الوقت انتھاء سكون،

ش
٢٩ الحالة شاشة

الصور عرض شاشة
٣١ استخدام

٢٩ الحالة شاشة
٢٢ وصف 

الصور عدد إجمالي ملخص شاشة
٦٤

١٥٩ الكامیرا  شراء ملحقات
١٥٩ الكامیرا  شراء ملحقات

١١ بالكامیرا إرفاق المعصم، شریط

ص
صور

٧٧ اإللكتروني بالبرید اإلرسال
٥٢ محكمة إضاءة
٥٤ األلوان إعداد

٥٠ جودة الصورة إعداد
ISO  ٥٩ سرعة إعداد
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٤٢ االلتقاط أوضاع
٨٧ كمبیوتر إلى الكامیرا تحویل

٧٤ تدویر
٣٤ صوتي مقطع تسجیل

٦٦ التكبیر
٥٦ داكنة جعلھا
٥٦ فاتحة جعلھا

٥٤ والوقت  ختم التاریخ 
٥٦ جدًا داكنة/فاتحة

٦٤ ،٣٢ ,٢٩ المتبقي  العدد
الذاكرة في المحفوظ العدد

١٧٢ الداخلیة
٦٥ المصغرة  عرض الصور

٥٧ إعداد األبیض، اللون توازن
٤٤ بانوراما الوضع
٣٣ صور ثابتة، التقاط 

٦٥ صور مصغرة 

ط
الطاقة

١٣ تشغیل تشغیل/إیقاف
١٥٤ مؤشرات

٢١ مصباح
١٧٠ مواصفات

المباشرة الطباعة
إلى الكامیرا من الصور طباعة

٨٩ الكمبیوتر جھاز أو الطابعة
صور طباعة

HP Instant Share استخدام
٧٧

٨٩ بالطابعة مباشرًة
ع

عدد
٦٤ ،٣٢ ,٢٩ المتبقیة الصور

الذاكرة في المخزنة الصور
١٧٢ الداخلیة

٦٤  ،٣٢ ,٢٩ المتبقیة عدد الصور
عدم استخدام ١٠٧

٣٠ الكامیرا  في عرض توضیحي

غ
٢٤ تشغیل العدسة/مفتاح غطاء

ف
٢٥ وصف الكامیرا، حامل فتحة

ومیض
٤٠ استخدام
٤٠ إعدادات

٤١ االستعادة إعدادات
١٦٨ نظام العمل 

٢٤ وصف 

ق
الصور) (التقاط Capture قائمة

٤٨ استخدام
٤٨ االستعادة إعدادات

٤٩ القائمة لخیارات تعلیمات
HP Instant Share قائمة
٨٤ الصور كافة إرسال

٧٨ استخدام
٨٠ الوجھات إعداد
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٨٢ منفردة صور تحدید
٨٠ تخصیص

٧٩ وصف 
٦٧ (التشغیل) Playback قائمة

قوائم
٤٨ الصور) (التقاط Capture

HP Instant Share ٧٨
٦٧ (التشغیل) Playback

٩٣ (إعداد) Setup
٢٦ عامة نظرة

ك
كامیرا

١٠٤ ضبط إعادة
٢٦ أوضاع

١٣ تشغیل تشغیل/إیقاف
٢٦ قوائم

١٥٩ ملحقات
١٦٧ مواصفات

٨٧ بـ كامیرا توصیل كمبیوتر،

ل
اللغة

١٤ األول التشغیل بدء عند اختیار
٩٩ اإلعداد تغییر

م
البطاریة مستوى انخفاض مؤشر

١٥٤
١٥٤ طاقة مؤشرات،

مؤقت ذاتي

٤٦ إعدادات
زر المؤقت ٢١

٢٥ مصباح
٩٧ كـ األقراص, كامیرا محرك

٢٥ الكامیرا في موصل
HP AC الطاقة محول

١٦٠ شراء 
٢٥ الكامیرا في موصل

على الحفاظ البطاریة، استخدام مدة
١٥٠

المصراع ١٦٧ مدى سرعة
,٢٩ الذاكرة في المتبقیة المساحة

٣٢  ٦٤
٧٧ الصور مشاركة

األخطاء استكشاف المشاكل،
١٠٣ وإصالحھا

الموجودة (المصابیح) LED مصابیح
الكامیرا في

٢١ التشغیل مصباح
٢٥ ذاتي/فیدیو مؤقت مصباح
في الموجودة الوامضة المصابیح

٢٥ ,٢١ الكامیرا 
٢١ وصف الطاقة، مصباح

٥٧ إعداد األبیض، اللون توازن
٧٣ البانوراما معاینة

٣٥ تسجیل فیدیو، مقاطع
٧٥ ,٣٤ تسجیل صوتي, مقطع

١٥٩ الكامیرا ملحقات
بدء التشغیل عند المنطقة، اختیار

١٤ األول
١٦٧ مواصفات
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١٤٢ ویب على مواقع
HP ١٤٢ لـ الویب مواقع على

موصالت
USB ٢٤

٢٥ الكامیرا حامل
٢٥  AC محول الطاقة

٢٤ وصف میكروفون،

ن
٧٢ استخدام للصورة، نصائح

نطاق
١٦٧ تركیز

١٦٩ التعرض تعویض
١٦٣  F-عدد

١٦٨ ومیض 
١٦٨ للومیض  نطاق العمل
بطاقة ١٠٠ إلى نقل الصور

٨٧ إلى جھاز الكمبیوتر  نقل الصور

و
٨٠ اإلنترنت عبر وجھات

أسھم، أزرار تتضمن تحكم وحدة
٢٢ وصف 
االلتقاط وضع

٤٢ إعدادات
٤٤ االستعادة إعدادات

زر  ٢١
٢٤ إعداد  القریب، وضع التصویر

٤٣ إعداد  األفقیة، المساحة وضع
بانوراما الوضع

٤٤ استخدام
٤٣ إعداد

٧٣ البانوراما معاینة
٤٣ إعداد ثلج، الوضع

٤٢ إعداد حركة، الوضع
٤٣ إعداد شاطئ، الوضع

٤٣ إعداد شخصیة، صورة الوضع
٤٣ إعداد غروب، الوضع
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