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HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

User Guide

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

User Guide

ابدأ هنا
 هام: ال تقم بتوصيل كبل USB حتى تتبع كل اخلطوات 

إلى أن تصل إلى اخلطوة رقم ١٥ وإال، فإن البرنامج لن يتم 
تثبيته بشكل صحيح. 

قم بإزالة كافة األشرطة الواقية واملكونات

حتديد املكونات والتعرف عليها

القرص املضغوط لنظام 
Windows التشغيل

القرص املضغوط لنظام 
Macintosh التشغيل

دليل املستخدم

خراطيش الطباعة

سلك الطاقة واحملول

شريحة بيانات لوحة التحكم 
(ملصق، قد يكون ملصًقا 

بالفعل مسبًقا).

USB كبل

HP PSC 1400 All-in-One series دليل إعداد

قد تختلف محتويات الصندوق. 

اتبع اخلطوات التالية حسب الترتيب املذكور. إذا واجهتك مشاكل أثناء اإلعداد، راجع  حل املشكالت  في صفحة ٧.

قم بإزالة كافة األشرطة الواقية.  أ  

قم بخفض درج الورق، ثم باب الوصول. وقم بإزالة مواد   ب  
الشحن واملكونات.

* يتم شراؤها منفصلة. 

*
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قم بتثبيت شريحة بيانات لوحة التحكم (إذا لم تكن مثبتة من قبل)

قم بثني الطرف السفلي من شريحة   أ  
بيانات لوحة التحكم.

ارفع الغطاء. وقم بتثبيت شريحة بيانات لوحة التحكم   ج  
على اجلهاز. 

اضغط ألسفل فوق الشريحة لضمان سالمة لصقها في   د  
مكانها بإحكام. 

قم بإزالة اللسان السفلي واجذب معه الغالف   ب  
اخللفي من شريحة بيانات لوحة التحكم.

قم بتوصيل محول وسلك الطاقة

 هام:  ال تقم بتوصيل كبل USB حتى يُطلب منك ذلك فيما 
بعد في هذا الدليل.

  تنبيه:   يجب تثبيت شريحة بيانات لوحة التحكم جيًدا حتى ميكن جلهاز HP All-in-One أن يعمل!
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اضغط على زر تشغيل/استمرار

افتح باب الوصول

قم بإزالة الشريط من كٍل من خرطوشتي الطباعة

قم بخفض باب الوصول إلى أن يتوقف عن احلركة. تأكد من حترك عربة الطباعة 
إلى املركز.

قم بجذب طرف الشريط الوردي الفاحت إلزالته من على  كل من  خرطوشتي 
الطباعة.

بعد الضغط فوق الزر  تشغيل/استمرار ، يبدأ مصباح الضوء األخضر في تشغيل/استمرار
الوميض لفترة قصيرة، ثم يثبت ويضئ بصفة مستمرة. قد تستغرق هذه 

العملية مدة دقيقة واحدة تقريًبا.

قم بتحميل ورق أبيض عادي

 تنبيه:  لتجنب انحشار الورق، ال تقم بإدخال الورق داخل الدرج أكثر من الالزم.

 تنبيه:  ال تلمس نقاط التالمس النحاسية اللون وال تعيد لصق األشرطة 
على اخلراطيش.

يجب أن يكون اجلهاز في وضع  تشغيل  قبل أن تتمكن من إدخال 
خرطوشتي الطباعة. 
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أدخل خرطوشة الطباعة باللون األسود

أدخل خرطوشة الطباعة ثالثية األلوان

أمسك خرطوشة الطباعة  ثالثية األلوان  بحيث يكون   أ  
ملصق HP باللون األزرق مواجًها ألعلى.

ضع خرطوشة الطباعة  ثالثية األلوان  أمام الفتحة   ب  
 اليسرى .

ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت   ج  
في مكانها جيداً.

امسك خرطوشة الطباعة  باللون األسود  بحيث يكون   أ  
ملصق HP باللون األزرق مواجًها ألعلى.

ضع خرطوشة الطباعة  باللون األسود  أمام الفتحة   ب  
 اليمنى .

ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت   ج  
في مكانها.

أغلق باب الوصول.  د  
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قم مبحاذاة خراطيش الطباعة

شغل جهاز الكمبيوتر
قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر، وقم بتسجيل الدخول، إذا اقتضى األمر ذلك، ثم انتظر   أ  

حتى يظهر سطح املكتب.

أغلق أي برنامج مفتوح.  ب  

اختر القرص املضغوط الصحيح
:Windows مستخدمو:Macintosh مستخدمو

 HP All-in-Oneضع قرص  أ  
Macintosh   املضغوط. 

تابع إلى اخلطوة التالية.   ب  

  HP All-in-One  Windows أدخل قرص  أ  
املضغوط.

اتبع اإلرشادات التي تظهر على الشاشة.   ب  

بعد إدخال وتثبيت اخلراطيش، تتم طباعة صفحة محاذاة خراطيش الطباعة. (قد 
تستغرق عملية احملاذاة بضع دقائق).

ارفع الغطاء. ضع اجلانب العلوي من صفحة احملاذاة ووجهها ألسفل في الركن   أ  
األمامي األيسر من السطح الزجاجي للماسح. أغلق الغطاء. 

اضغط على الزر  مسح .   ب  

بعد أن يتوقف مصباح  تشغيل/استمرار  عن الوميض، تصبح عملية احملاذاة 
مكتملة. وميكنك التخلص من صفحة احملاذاة وإلقائها في سلة املهمالت.

إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل، فانقر نقراً مزدوجاً فوق  
My Computer (جهاز الكمبيوتر) ، ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز  

. setup.exe  بعد ذلك انقر نقراً مزدوجاً فوق ، CD-ROM
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USB قم بتوصيل كبل

:Macintosh مستخدمو :Windows مستخدمو
قم بتوصيل كبل USB إلى املنفذ اخلاص به في اجلهة اخللفية من 

جهاز HP All-in-One، ثم قم بتوصيله  بأي منفذ USB  على 
جهاز الكمبيوتر.

قد يتعني عليك االنتظار بضع دقائق قبل مشاهدة مطالبة على الشاشة لك 
 .USB بتوصيل كبل

مبجرد ظهور املطالبة، قم بتوصيل كبل USB إلى املنفذ اخلاص به في اجلهة 
اخللفية من جهاز HP All-in-One، ثم قم بتوصيله  بأي منفذ USB  على 

جهاز الكمبيوتر. 

إذا لم تشاهد هذه الشاشات، راجع  حل املشكالت  في صفحة ٧. 
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قم باالنتهاء من تثبيت البرنامج

اتبع اإلرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة. وقم باستكمال شاشة 
 Sign up now (تسجيل املنتج عبر اإلنترنت اآلن) . تهانينا على إكمالك 

لإلعداد!

أدخل قرص HP All-in-One  Macintosh  املضغوط.   أ  

. HP All-in-One Installer  انقر نقرًا مزدوًجا فوق رمز  ب  

تأكد من أنك قد أكملت جميع الشاشات مبا فيها   ج  
Setup Assistant (مساعد اإلعداد). تهانينا على 

إكمالك لإلعداد!

:Windows مستخدمو:Macintosh مستخدمو

حل املشكالت 

 .USB عدم مشاهدة الشاشة التي تخبرك متى تقوم بتوصيل كبل (فقط Windows)  :املشكلة 

 اإلجراء:  قم بإلغاء كافة الشاشات. أخرج قرص HP All-in-One  Windows  املضغوط، ثم أعد إدخاله. راجع 
اخلطوة رقم ١٤.

 املشكلة:  (Windows فقط) تظهر شاشات  Microsoft Add Hardware (إضافة أجهزة) .

 اإلجراء:  انقر فوق  Cancel (إلغاء األمر)  في كافة الشاشات. افصل كبل USB، ثم أدخل قرص 
HP All-in-One  Windows  املضغوط. راجع اخلطوتني ١٤ و١٥.

 Device Setup Has Failed To Complete  تظهر شاشة (فقط Windows)  :املشكلة 
(فشل اكتمال إعداد اجلهاز) . 

 اإلجراء:  تأكد من إحكام تثبيت شريحة بيانات لوحة التحكم. راجع اخلطوة ٤. افصل التيار الكهربي عن 
اجلهاز ثم أعد توصيله. حتقق من سالمة كل التوصيالت. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. ال تقم 

بتوصيل كبل USB بلوحة املفاتيح أو مبوزع غير مزود بالطاقة. راجع اخلطوة رقم ١٥.
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نظرة عامة على لوحة التحكم
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تشغيل/استمرار

٪١٠٠
بحجم الصفحة 

إلغاء األمر

عدد النسخ

فحص الورق
فحص عبوة الطباعة

ورق عادي
ورق صور

أسود 

ألوان 

 مسح

زر  تشغيل/استمرار : يقوم بتشغيل الطابعة.   ١
ويتم استخدامه بعد تصحيح مشكلة في خرطوشة 

الطباعة أو انحشار للورق.

مصباح  فحص الورق : يشير إلى عدم حتميل الورق    ٢
بشكل صحيح أو إلى وجود انحشار للورق.

مصباح  فحص عبوة الطباعة : يشير إلى ضرورة    ٣
تنظيف خرطوشة الطباعة أو استبدالها، أو إلى كون 

باب الوصول مفتوحاً.

زر  إلغاء األمر : يقوم بإيقاف املهمة.   ٤

زر  عدد النسخ : يقوم بتعيني عدد النسخ. وتشير    ٥
عالمة ”E“ إلى وجود خطأ. راجع ”الفصل األول“ في 

”دليل املستخدم“. 

زر  ١٠٠٪ : يقوم بإجراء نسخة باحلجم الفعلي    ٦
للمستند األصلي. 

زر  بحجم الصفحة : يقوم بضبط حجم النسخة    ٧
إلى حجم الصفحة.

زر  ورق عادي : يقوم بتعيني نوع الورق إلى عادي.    ٨

زر  ورق صور : يقوم بتعيني نوع الورق إلى صور.   ٩

١٠  زر  أسود : يقوم ببدء مهمة نسخ باألبيض واألسود. 

١١  زر  ألوان : يقوم ببدء مهمة نسخ باأللوان. 

١٢  زر  مسح : يقوم بنسخ املستند األصلي إلى جهاز 
الكمبيوتر.

متت طباعة هذا الدليل على ورق ُمعاد تدويره بنسبة ١٠٠٪. 


