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الطاقة ومصباح زر١
الورق درج٢

الطباعة خراطيش١

المستخدم دليل ٥



USB منفذ١

الطاقة ومصباح زر
.الطاقة زر ضغط بعد ثواٍن بضع الطابعة تشغيل يستغرق أن يمكن .تشغيلها وإيقاف الطابعة لتشغيل الطاقة زر استخدم

الطاقة ومصباح زر١

.المعالجة مرحلة في الطابعة تكون عندما وميًضا الطاقة مصباح يصدر

أو تيار واقي أو طاقة سلك استخدام يؤدي قد .تشغيلها وإيقاف الطابعة لتشغيل دوًما الطاقة زر استخدمتنبيه
.بها عطل حدوث إلى تشغيلها وإيقاف الطابعة لتشغيل حائط مفتاح

الورق درج
.الطباعة قبل الورق درج افتح .عليها الطباعة يتم التي الوسائط من وغيره بالورق المفتوح الورق درج يحتفظ

٣ الفصل
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الورق درج فتح
:الورق درج لفتح التالية الخطوات اتبع

.الطابعة غطاء ارفع.١

.الورق درج أنزل.٢

.الدرج امتداد افتح.٣

.الطابعة غطاء أنزل.٤
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الورق درج استخدام
بإخراج الطابعة تقوم .اليسار أو اليمين إلى الورق موجه تحريك خالل من الوسائط من مختلفة أحجام على الطباعة يمكن

.الورق درج أعلى المطبوعة الصفحات

.الطباعة قبل الطباعة خراطيش ترآيب يجبمالحظة 

 الطباعة خراطيش
.الطابعة مع طباعة خرطوشتي استخدام يمكن

األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة١
السوداء الطباعة خرطوشة٢

 الطباعة خراطيش استبدال
.الطباعة بخرطوشة الخاص االختيار رقم عن ابحث الطباعة، خراطيش شراء عند

:بها االختيار رقم يوجد أن يمكن أماآن ثالثة هناك

.تستبدلها التي الطباعة بخرطوشة الموجودة العنونة بطاقة انظر :االختيار رقم عنونة بطاقة●

٣ الفصل
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االختيار رقم عنونة بطاقة١

المرجعي الدليل مراجعة رجاء الطباعة، بخراطيش الخاصة االختيار بأرقام قائمة على للحصول :الطابعة مراجع●
.الطابعة مع المرفق

افتح الطباعة، بخرطوشة الخاصة االختيار أرقام على للحصول ):الطباعة خرطوشة طلب معلومات( الحوار مربع●
Print الزر فوق انقر ثم للحبر التقديري المستوى التبويب عالمة فوق انقر ثم بالطابعة، الخاص أدوات مربع

Cartridge Information)الطباعة خرطوشة معلومات(.
.الحبر احتياطي وضع في الطابعة تشغيل فيمكن الطباعة، خرطوشة من الحبر نفد إذا

.الطباعة خرطوشة ترآيب صفحة راجع بديلة، طباعة خرطوشة ترآيب حول معلومات على للحصول

  الحبر احتياطي وضع
احتياطي وضع في الطابعة عمل يبدأ .فقط واحدة طباعة خرطوشة باستخدام الطابعة لتشغيل الحبر احتياطي وضع استخدم
.الطباعة خراطيش حامل من طباعة خرطوشة إخراج عند الحبر

الحبر احتياطي وضع في الطباعة ناتج
.المطبوعة الُنسخ جودة على والتأثير الطابعة إبطاء إلى الحبر احتياطي بوضع الطباعة تؤدي

النتيجةالُمرآّبة الطباعة خرطوشة

.الرمادي بتدرج األلوان طباعة تتمالسوداء الطباعة خرطوشة

بدرجة األسود اللون يظهر ولكن األلوان، طباعة تتماأللوان ثالثية الطباعة خرطوشة
.الحقيقي األسود بدرجة يظهر وال رمادية

الحبر احتياطي وضع في الطباعة إنهاء
.الحبر احتياطي وضع إلنهاء الطابعة في طباعة خرطوشتي بترآيب قم

.الطباعة خرطوشة ترآيب صفحة راجع الطباعة، خرطوشة ترآيب حول إرشادات على للحصول
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الكمبيوتر بجهاز الطابعة توصيل  ٤
على المستخَدم التشغيل نظام يكون أن يجب .الكمبيوتر بجهاز الطابعة لتوصيل )USB( عام تسلسلي ناقل آابل استخدام يتم

.USB آابل استخدام من تتمكن حتى منه أحدث نظام أي أو Windows 98 هو الكمبيوتر جهاز

.الطابعة مع الُمرفق اإلعداد ملصق راجع ،USB آابل باستخدام الطابعة توصيل حول إرشادات على للحصول

.الطابعة مع USB آابل إرفاق يتم ال قدمالحظة 
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  الفوتوغرافية الصور طباعة٥
الصور جودة وتحسين الرقمية الفوتوغرافية الصور طباعة تسهيل على تعمل متعددة ميزات الطابعة برنامج يوفر

.الفوتوغرافية

:التالية بالمهام القيام آيفية على تعرف

.حدود بال فوتوغرافية صورة طباعة●
.حد بها فوتوغرافية صورة طباعة●
.الفوتوغرافية الصور على فنية لمسة إلضفاء HP Real Life تقنيات استخدام●
.PhotoREt ميزة باستخدام مًعا وجودة سرعة أفضل على الحصول●
.بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد باستخدام طباعة دقة أعلى تحقيق●
.Exif طباعة بإمكانية مزود برنامج لديك آان إذا Exif طباعة بتقنية منسقة فوتوغرافية صورة طباعة●
.وتداوله الفوتوغرافية الصور ورق تخزين إرشادات باتباع الفوتوغرافية الصور ورق التفاف منع●
.الفوتوغرافية الصور طباعة عند والحبر المال توفير بهدف اليومي لالستخدام HP صور ورق استخدام●

   حدود بال فوتوغرافية صور طباعة
15 × 10( بوصة 0.5 بحجم بطرف بوصة 6 × 4 بحجم صور ورق باستخدام قم حدود، بال فوتوغرافية صور لطباعة

يتم والذي السفلية، الحافة في صغير وبحد جهات ثالث في حدود بدون الصورة طباعة تتم ،)سم 1.25 حجمه بطرف سم
.تماًما حدود بدون الصورة لتصبح إزالته

حدود بال الطباعة ناتج يظهر للفصل، قابلة أطراف بدون بوصة 6 × 4 بحجم فوتوغرافية صور ورق على الطباعة عند
.السفلي الجزء في حد وجود مع جوانب ثالثة على
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إرشادات
خرطوشتي ترآيب على دائًما احرص .الحبر احتياطي وضع باستخدام حدود بال فوتوغرافية صور بطباعة تقم ال●

.الطابعة في طباعة
تريد الذي الورق حجم مع الحجم تطابق من وتأآد .الفوتوغرافية الصورة حجم بتعيين وقم البرنامج، في الملف افتح●

.عليه الفوتوغرافية الصورة طباعة
).للصور جًدا فاخر HP ورق( استخدم الباهتة، األلوان مقاومة درجات من درجة أعلى على للحصول●
ورق حماية حول معلومات على للحصول .مستٍو تستخدمه الذي الفوتوغرافية الصور ورق سطح أن من تحقق●

.الفوتوغرافية الصور ورق تخزين إرشادات راجع االلتفاف، من الفوتوغرافية الصور
.الفوتوغرافية الصور ورق من ورقة 15 :الورق درج سعة تتجاوز ال●

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
ألسفل عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون أن يجب .الدرج من الصحيح الجانب في الفوتوغرافية الصور ورق ضع.٢

.الطابعة اتجاه في القصيرة والحافة
الجانب إلى الطرف ذلك توجيه تم أنه من فتحقق للفصل، قابل بطرف فوتوغرافية صور ورق تستخدم آنت إذا

.الطابعة في بالكامل الورق أدخل .الطابعة عليه الموجودة للجانب المقابل

.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣

الطباعة

الُمرفقة اإلرشادات اتبع الفوتوغرافية، الصور طباعة ميزة يتضمن تستخدمه الذي البرنامج آان إذامالحظة 
.التالية اإلرشادات فاتبع بالبرنامج، متوفرة الميزة تلك تكن لم إذا أما .البرنامج بذلك

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
:التالية الخيارات حدد ثم حدود بال-الصور طباعة فوق انقر ،تفعل؟ أن تريد ماذا المنسدلة القائمة من.٣

أفضل أو عادي :الطباعة جودة–

٥ الفصل
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عالمة إلى انتقل بوصة، آل في النقطة لدرجة األقصى الحد على الطباعة جودة لتعيينمالحظة 
المنسدلة القائمة من بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد فوق انقر ثم جودة/ورق التبويب
.الطباعة جودة

مناسب فوتوغرافية صور ورق نوع :الورق نوع–
مناسب حدود بال فوتوغرافية صور ورق حجم :الورق حجم–
عرضي أو طولي :االتجاه–

.معك يتناسب بما HP Real Life تقنيات بتعيين قم.٤
.الفوتوغرافية الصورة لطباعة موافق فوق انقر.٥

بال بالكامل المستند لجعل الطرف هذا بإزالة فقم للفصل، قابل بطرف فوتوغرافية صور ورق على بالطباعة قمت إذا
.حدود

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

   بحد الفوتوغرافية الصور طباعة
.أبيض بحد الفوتوغرافية الصور لطباعة التالية اإلرشادات اتبع

إرشادات
).للصور جًدا فاخر HP ورق( استخدم الباهتة، األلوان مقاومة درجات من درجة أعلى على للحصول●
ورق حماية حول معلومات على للحصول .مستٍو تستخدمه الذي الفوتوغرافية الصور ورق سطح أن من تحقق●

.الفوتوغرافية الصور ورق تخزين إرشادات راجع االلتفاف، من الفوتوغرافية الصور
.الفوتوغرافية الصور ورق من ورقة 15 :الورق درج سعة تتجاوز ال●

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
ألسفل عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الدرج في الورق ضع الحجم، آبيرة الفوتوغرافية للصور بالنسبة.٢

.النهاية حتى الطابعة داخل إلى ادفعه ثم
.الدرج حافة خارج الورق سيمتد

الجزء في الفوتوغرافية الصور ورق ضع ،)سم 15 × 10( بوصة 6 × 4 بحجم الفوتوغرافية للصور بالنسبة.٣
.الورق درج من األيمن
في بالكامل الورق أدخل .الطابعة اتجاه في القصيرة والحافة ألسفل عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون أن يجب

.الطابعة
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.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٤

الطباعة

الُمرفقة اإلرشادات اتبع الفوتوغرافية، الصور طباعة ميزة يتضمن تستخدمه الذي البرنامج آان إذامالحظة 
.التالية اإلرشادات فاتبع بالبرنامج، متوفرة الميزة تلك تكن لم إذا أما .البرنامج بذلك

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
الخيارات حدد ثم بيضاء بحدود-الفوتوغرافية الصور طباعة فوق انقر ،تفعل؟ أن تريد ماذا المنسدلة القائمة من.٣

:التالية
أفضل أو عادي :الطباعة جودة–

عالمة إلى انتقل بوصة، آل في النقطة لدرجة األقصى الحد على الطباعة جودة لتعيينمالحظة 
المنسدلة القائمة من بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد فوق انقر ثم جودة/ورق التبويب
.الطباعة جودة

مناسب فوتوغرافية صور ورق نوع :الورق نوع–
مناسب فوتوغرافية صور ورق حجم :الورق حجم–
عرضي أو طولي :االتجاه–

.معك يتناسب بما HP Real Life تقنيات بتعيين قم.٤
.الفوتوغرافية الصورة لطباعة موافق فوق انقر.٥

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

    HP Real Life تقنيات
إزالة تقنيتا تمثل .السهولة بمنتهى عالية بجودة فوتوغرافية صور على الحصول إمكانية HP Real Life تقنيات لك تتيح
.بالظل التفاصيل تحسين على تعمل التي المضمنة الكثيرة التقنيات من تقنيتين مجرد المكيفة واإلضاءة تلقائًيا الحمراء العين

HP Real Life تقنيات حوار مربع فتح
):HP Real Life تقنيات( HP Real Life technologies الحوار مربع لفتح التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.Real Life الرقمي التصوير الزر فوق انقر ثم ،جودة/ورق التبويب عالمة فوق انقر.٢

     HP Real Life تقنيات استخدام
:التالية الخيارات إلعداد )HP Real Life تقنيات( HP Real Life technologies الحوار مربع استخدم

.تلقائًيا تقليله أو الفوتوغرافية الصورة من العين احمرار إلزالة تشغيل فوق انقر :تلقائًيا الحمراء العين إزالة.١
التباين بموازنة الطابعة لبرنامج للسماح تلقائي فوق انقر .حيوية أآثر الباهتة الصور لجعل :الصورة تفتيح زيادة.٢

.تلقائًيا

٥ الفصل
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الطابعة لبرنامج للسماح تلقائي فوق انقر .الضعيفة اإلضاءة أو الظل في التفاصيل بإظهار يقوم :المكيفة اإلضاءة.٣
.تلقائًيا والدآنة السطوع درجة بموازنة

٤.SmartFocus: بترآيز الطابعة لبرنامج للسماح تشغيل فوق انقر .وضوحها ودرجة الصور جودة لتحسين
.تلقائًيا الصورة

مستوى بتعيين الطابعة لبرنامج للسماح تلقائي فوق انقر .المفضل اإلعداد على الصورة وضوح لضبط :الوضوح.٥
.تلقائًيا للصورة المناسب الوضوح

للصورة المناسب التجانس مستوى بتعيين الطابعة لبرنامج للسماح تلقائي فوق انقر .الصورة حدة لتخفيف :تجانس.٦
.تلقائًيا

PhotoREt  
.الصور لطباعة وجودة سرعة أفضل PhotoREt تقنية توفر

:PhotoREt تقنية باستخدام للطباعة التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.جودة/ورق التبويب عالمة أو الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
.الطباعة جودة المنسدلة القائمة من أفضل فوق انقر.٣
.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤

       بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد
× 4800 إلى تصل دقة بدرجة مثلى طباعة يوفر بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد على الطباعة جودة إعداد

).dpi( بوصة لكل نقطة 1200

1200 × 4800 إعداد تحديد عند .الطابعة لهذه ممكنة جودة دقة أعلى هي مثلى بوصة لكل نقطة 1200 × 4800 تعد
1200 × 4800 وضع في بالطباعة األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة تقوم الطابعة، برنامج في مثلى بوصة لكل نقطة
إلى واإلدخال ألوان مثلى بوصة لكل نقطة 1200 × 4800 إلى المحسنة األلوان دقة تصل وقد( مثلى بوصة لكل نقطة

).بوصة لكل نقطة 1200

يتطلب آما الطباعة وقت زيادة إلى بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد إعداد استخدام يؤديمالحظة 
.القرص على آبيرة مساحة

:مثلى بوصة لكل نقطة 1200 × 4800 وضع في للطباعة التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.جودة/ورق التبويب عالمة فوق انقر.٢
.المناسب الفوتوغرافية الصور ورق نوع حدد ثم ،أآثر فوق انقر ،هو النوع المنسدلة القائمة من.٣
.بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد فوق انقر ،الطباعة جودة المنسدلة القائمة من.٤
.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٥

آل في النقطة لدرجة األقصى الحد وضع باستخدام الطباعة عند للصور فاخر HP ورق استخدممالحظة 
.الفوتوغرافية الصورة في التفاصيل وتوضيح األلوان تطابق لتحسين بوصة

  Exif طباعة
خاصة عالمية قياسية مواصفات عن عبارة هي )Exif (Exchangeable Image File Format 2.2 طباعة

التقاط حالة في .المطبوعة الفوتوغرافية الصور وتحسين الرقمي التصوير عملية تسهيل على تعمل الرقمي بالتصوير
مثل - المعلومات بعض بالتقاط Exif طباعة تقنية تقوم ،Exif طباعة بإمكانية مزودة رقمية بكاميرا فوتوغرافية صورة
HP طابعة برنامج يقوم .الصورة ملف في المعلومات تلك بتخزين تقوم ثم باأللوان، والتشبع الوميض ونوع التعرض زمن

Deskjet جودة ذات فوتوغرافية صور إلنشاء تلقائًيا بالصورة خاصة تحسينات إلجراء المعلومات هذه باستخدام ذلك بعد
.فائقة
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:التالية العناصر توفر يجب ،Exif طباعة بإمكانية محسنة فوتوغرافية صور لطباعة

Exif طباعة تقنية تدعم رقمية آاميرا●
Exif طباعة بإمكانية فوتوغرافية صور برنامج●
:Exif بتقنية محسنة فوتوغرافية صور لطباعة التالية الخطوات اتبع

.Exif طباعة بإمكانية المزود الفوتوغرافية الصور تشغيل برنامج باستخدام طباعته المطلوب الملف افتح.١
.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.٢
.جودة/ورق التبويب عالمة فوق انقر.٣
.المناسب الفوتوغرافية الصور ورق نوع حدد ثم ،أآثر فوق انقر ،هو النوع المنسدلة القائمة من.٤
.بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد أو أفضل أو عادي فوق انقر ،الطباعة جودة المنسدلة القائمة من.٥
.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٦

.المطبوعة الصورة بتحسين تلقائًيا الطابعة برنامج يقوم

وتداوله الفوتوغرافية الصور ورق تخزين
.HP نوع من الفوتوغرافية الصور ورق بجودة لالحتفاظ اإلرشادات هذه اتبع

التخزين
الفوتوغرافية الصور ورق عبوات بتخزين قم .بالستيكي آيس في المستخدم غير الفوتوغرافية الصور بورق احتفظ●

.بارد بمكاٍن مستٍو سطح على
من االنتهاء عند .البالستيكي الكيس من الحال في استخدامها المطلوب من أآثر ورق أفرخ ُتخرج ال الطباعة، عند●

.البالستيكي الكيس إلى استخدامه يتم لم الذي الفوتوغرافية الصور ورق بإعادة قم الطباعة،
إلى يؤدي مما وااللتفاف، التجعد في الورق يبدأ فقد .الورق درج في مستخدم غير فوتوغرافية صور ورق تترك ال●

.الفوتوغرافية الصور جودة انخفاض

التداول
إلى الفوتوغرافية الصور ورق على األصابع بصمة تؤدي قد .الحواف من دائًما الفوتوغرافية الصور بورق أمسك●

.الطباعة جودة تدني
في بوضعه الورق بتسوية قم ،)بوصة 0.4( مم 10 على يزيد بما ملتفة الفوتوغرافية الصور ورق زوايا آانت إذا●

.مستوًيا الورق يصبح حتى لاللتفاف المعاآس االتجاه في برفق ثنيه ثم التخزين، آيس
.عليه الطباعة قبل مستٍو الفوتوغرافية الصور ورق سطح يكون أن يجب

 الفوتوغرافية الصور طباعة عند المال توفير
جودة بتعيين وقم اليومي لالستخدام HP صور ورق استخدم الفوتوغرافية، الصور طباعة عند والحبر المال لتوفير
.عادي على الطباعة

.الحبر من قليل مقدار باستخدام الجودة عالية فوتوغرافية صور لطباعة اليومي لالستخدام HP صور ورق تصميم تم

جودة بتعيين وقم للصور جًدا فاخر HP ورق استخدم أعلى، بجودة فوتوغرافية صور على للحصولمالحظة 
.بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد أو أفضل على الطباعة

٥ الفصل
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أخرى مستندات طباعة٦

األظرفالمستنداتالخطاباتاإللكتروني البريد

 

 البريدية البطاقاتالتهنئة بطاقاتالدعائية المنشورات

 

 الفهرسة بطاقاتالعناوين ورقالشفاف الورق

 

 األقمشة على الطباعة ورقالملصقاتالكتيبات

المطبوعة الُنسخ جودة بمستوى االرتقاء الوقت نفس وفي المبذول والجهد التكاليف في االقتصاد يمكنك :للطباعة تلميحات
.للطباعة تلميحات استخدام خالل من وذلك

.الطابعة برنامج على تعرف :الطابعة برنامج

  اإللكتروني البريد
).الطباعة اختصارات( التبويب عالمة استخدم إلكتروني، بريد رسالة لطباعة

إرشادات
.العادي الورق من ورقة 80 :الورق درج سعة تتجاوز ال

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
.النهاية حتى الطابعة داخل إلى ادفعه ثم ألسفل، عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الدرج في الورق ضع.٢

.الدرج حافة خارج الورق سيمتد
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.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣

الطباعة
.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
حدد ثم ،االقتصادية/السريعة الطباعة أو العامة اليومية الطباعة فوق انقر ،تفعل؟ أن تريد ماذا المنسدلة القائمة من.٣

:التالية الطباعة إعدادات
العادي الورق :الورق نوع–
مناسب ورق حجم :الورق حجم–

.موافق فوق انقر.٤

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  الخطابات
).الطباعة اختصارات( التبويب عالمة استخدم خطاب، لطباعة

إرشادات
.األظرف راجع ظرف، على الطباعة حول تعليمات على للحصول●
.ورقة 80 :الورق درج سعة تتجاوز ال●

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
.النهاية حتى الطابعة داخل إلى ادفعه ثم ألسفل، عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الدرج في الورق ضع.٢

.الدرج حافة خارج الورق سيمتد

.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣

الطباعة
.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١

٦ الفصل
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.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
:التالية الطباعة إعدادات حدد ثم التقديمي العرض طباعة فوق انقر ،تفعل؟ أن تريد ماذا المنسدلة القائمة من.٣

العادي الورق :الورق نوع–
مناسب ورق حجم :الورق حجم–

.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  المستندات
).الطباعة اختصارات( التبويب عالمة استخدم نهائي، مستند أو مسودة لطباعة

إرشادات
.االقتصادية/السريعة الطباعة استخدم المستندات، مسودات لطباعة بالنسبة●
.ورقة 80 :الورق درج سعة تتجاوز ال●

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
.النهاية حتى الطابعة داخل إلى ادفعه ثم ألسفل، عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الدرج في الورق ضع.٢

.الدرج حافة خارج الورق سيمتد

.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣

الطباعة
.الطابعة خصائص المربع افتح.١
.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
:التالية الطباعة إعدادات حدد ثم العامة اليومية الطباعة فوق انقر ،تفعل؟ أن تريد ماذا المنسدلة القائمة من.٣

العادي الورق :الورق نوع–
مناسب ورق حجم :الورق حجم–

:التالية الطباعة إعدادات حدد.٤
الطباعة جودة–
الورق وجهي آال على الطباعة في ترغب آنت إذا الوجهين على الطباعة–

.موافق فوق انقر.٥

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  األظرف
.أظرف عدة أو واحد ظرف طباعة يمكنك ).جودة/ورق( التبويب عالمة استخدم األظرف، لطباعة
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إرشادات
:يلي ما على تحتوي التي األظرف استخدام تجنب●

فتحات أو مشابك–
ملتفة أو متناسقة غير أو سميكة حواف–
منقوشة أو المعة مغلفات–
األشكال من شكل بأي تلف أو تمزق أو تجعد–

.الورق درج في وضعها قبل األظرف حواف اضبط●
.أظرف 10 :الورق درج سعة تتجاوز ال●

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
اللسان وضع مع ألسفل عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الورق درج من األيمن الجانب في األظرف ضع.٢

.الطابعة في بكاملها األظرف أدخل .اليسار ناحية

.األظرف حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣

الطباعة
.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
:التالية الطباعة إعدادات حدد ثم ،جودة/ورق التبويب عالمة فوق انقر.٢

مناسب ظرف حجم :هو الحجم–
العادي الورق :هو النوع–

.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٣

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  الدعائية المنشورات
HP ورق استخدم النتائج، أفضل على للحصول ).الطباعة اختصارات( التبويب عالمة استخدم دعائي، منشور لطباعة

.الدعائية للمنشورات

إرشادات
.الدعائية المنشورات ورق من ورقة 30 :الورق درج سعة تتجاوز ال

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
.النهاية حتى الطابعة داخل إلى ادفعه ثم ألسفل، عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الدرج في الورق ضع.٢

.الدرج حافة خارج الورق سيمتد

٦ الفصل
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.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣

الطباعة
.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
:التالية الطباعة إعدادات حدد ثم التقديمي العرض طباعة فوق انقر ،تفعل؟ أن تريد ماذا المنسدلة القائمة من.٣

مناسب دعائية منشورات ورق :الورق نوع–
مناسب ورق حجم :الورق حجم–
عرضي أو طولي :االتجاه–

.الدعائية المنشورات ورق وجهي آال على للطباعة الوجهين على الطباعة حدد ثم ،إتمام التبويب عالمة فوق انقر.٤
.الوجهين على الطباعة راجع المعلومات، من لمزيد

.للطباعة موافق فوق انقر.٥

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  التهنئة بطاقات
لبطاقات HP ورق استخدم النتائج، أفضل على للحصول ).جودة/ورق( التبويب عالمة استخدم التهنئة، بطاقات لطباعة
.التهنئة

إرشادات
.الورق درج في ضعها ثم مسبًقا المطوية البطاقات افتح●
.بطاقة 20 :الورق درج سعة تتجاوز ال●

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
.بمحاذاتها قم ثم بعضها، عن لفصلها التهنئة بطاقات حواف بتذرية قم.٢
في بكاملها البطاقات أدخل .ألسفل عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الورق درج في التهنئة بطاقات ضع.٣

.الطابعة

.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٤
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الطباعة

بذلك الُمرفقة اإلرشادات اتبع التهنئة، بطاقة طباعة ميزة يتضمن تستخدمه الذي البرنامج آان إذامالحظة 
.التالية اإلرشادات اتبع بالبرنامج، الميزة هذه توفر عدم حالة في .البرنامج

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.التالية الطباعة إعدادات حدد ثم ،جودة/ورق التبويب عالمة فوق انقر.٢

.مناسب بطاقة حجم :هو الحجم–
.مناسب بطاقة نوع حدد ثم ،أآثر فوق انقر :هو النوع–
.عادي :الطباعة جودة–

.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٣

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  البريدية البطاقات
).جودة/ورق( التبويب عالمة استخدم بريدية، بطاقات لطباعة

إرشادات
الدليل راجع المواصفات، على وللتعرف .فقط الطابعة ورق حجم مواصفات مع تتوافق التي البطاقات استخدم●

.الطابعة مع الُمرفق المرجعي
.بطاقة 20 :الورق درج سعة تتجاوز ال●

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
باتجاه القصيرة والحافة ألسفل، عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث اليمين، إلى الورق درج في البطاقات ضع.٢

.الطابعة في بكاملها البطاقات أدخل .الطابعة

.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣

الطباعة
.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
:التالية الطباعة إعدادات حدد ثم ،]جودة/ورق[ التبويب عالمة فوق انقر.٢

.مناسب بطاقة حجم :هو الحجم–
.مناسب بطاقة نوع حدد ثم ،أآثر فوق انقر :هو النوع–
.أفضل أو عادي :الطباعة جودة–

.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٣

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم
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  الشفاف الورق
شفاف HP فيلم استخدم النتائج، أفضل على للحصول ).الطباعة اختصارات( التبويب عالمة استخدم شفاف، ورق لطباعة
.inkjet لطباعة فاخر

إرشادات
.شفافة ورقة 20 :الورق درج سعة تتجاوز ال

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
.الطابعة تجاه الالصق والشريط ألسفل عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الورق درج في الشفاف الورق ضع.٢

.الدرج حافة خارج الشفاف الورق سيمتد

.البعض بعضها الالصقة األشرطة تلمس ال بحيث بحرص نهايته حتى الطابعة داخل الشفاف الورق ادفع.٣
.الشفاف الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٤

الطباعة
.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
:التالية الطباعة إعدادات حدد ثم التقديمي العرض طباعة فوق انقر ،تفعل؟ أن تريد ماذا المنسدلة القائمة من.٣

مناسب شفاف فيلم :الورق نوع–
مناسب ورق حجم :الورق حجم–

.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  العناوين ورق
ورق استخدم النتائج، أفضل على للحصول ).الطباعة اختصارات( التبويب عالمة استخدم العناوين، ورق على للطباعة
.HP عناوين

إرشادات
.فقط Inkjet لطابعات خصيًصا المصمم الورقي أو الشفاف أو البالستيكي العناوين ورق استخدم●
.العناوين ورق من آاملة أفرخ إال تستخدم ال●
.به الملتصق الحماية ورق عن بعيًدا جذبه أو المجعد، أو الالصق العناوين ورق استخدام تجنب●
).فقط A4 بحجم أو Letter بحجم ورق استخدم( العناوين ورق من ورقة 15 :الورق درج سعة تتجاوز ال●

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
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.بمحاذاتها قم ثم بعضها عن لفصلها العناوين ورق حواف بتذرية قم.٢
حتى الطابعة داخل إلى بالكامل الورق ادفع ثم الورق، درج في ألسفل الوجه يكون بحيث العناوين ورق أفرخ ضع.٣

.النهاية
.الدرج حافة خارج الورق سيمتد

.الورق حواف على بإحكام الورق موجه ثبت.٤

الطباعة

في .البرنامج بهذا الُمرفقة اإلرشادات اتبع العناوين، ورق على الطباعة ميزة يتضمن البرنامج آان إذامالحظة 
.التالية اإلرشادات اتبع بالبرنامج، الميزة هذه توفر عدم حالة

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
:التالية الطباعة إعدادات حدد ثم العامة اليومية الطباعة فوق انقر ،تفعل؟ أن تريد ماذا المنسدلة القائمة من.٣

العادي الورق :الورق نوع–
مناسب ورق حجم :الورق حجم–

.موافق فوق انقر.٤

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  األخرى الصغيرة والوسائط الفهرسة بطاقات
).جودة/ورق( التبويب عالمة استخدم األخرى، الصغيرة والوسائط الفهرسة بطاقات لطباعة

إرشادات
المواصفات، على وللتعرف .فقط الطابعة ورق حجم مواصفات مع تتوافق التي الصغيرة والوسائط البطاقات استخدم●

.الطابعة مع الُمرفق المرجعي الدليل راجع
.بطاقة 20 :الورق درج سعة تتجاوز ال●

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
باتجاه القصيرة والحافة ألسفل، عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث اليمين، إلى الورق درج في البطاقات ضع.٢

.الطابعة في بكاملها البطاقات أدخل .الطابعة

٦ الفصل
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.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣

الطباعة
.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
:التالية الطباعة إعدادات حدد ثم ،]جودة/ورق[ التبويب عالمة فوق انقر.٢

.مناسب بطاقة حجم :هو الحجم–
.مناسب بطاقة نوع حدد ثم ،أآثر فوق انقر :هو النوع–

.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٣

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  الكتيبات
الصحيح بالترتيب الصفحات هذه تظهر بحيث تلقائًيا حجمها وضبط المستند صفحات ترتيب يتم الكتيبات، طباعة خالل من
.الكتيب إلنشاء المستند طي بعد

على وطباعتها الصفحات ترتيب إعادة تتم الورق، وجهي آال على ورقات أربع من آتيب طباعة عند المثال، سبيل على
:التالي النحو

إرشادات
.ورقة 80 :الورق درج سعة تتجاوز ال

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
حتى الطابعة داخل إلى الدرج ادفع ثم ألسفل عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الورق درج في الورق ضع.٢

.يتوقف
.الدرج حافة خارج الورق سيمتد

.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣
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الطباعة
.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.إتمام التبويب عالمة فوق انقر.٢
.الوجهين على الطباعة حدد ،المستند خيارات منطقة في.٣
:التاليين التجليد خياري أحد فوق انقر ،هو الكتيب تخطيط المنسدلة القائمة من.٤

اليمنى الحافة من تجليد–
اليسرى الحافة من تجليد–

.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٥
.ذلك منك ُيطلب عندما أدناه، موضح هو آما الورق درج إلى المطبوعة الصفحات تحميل أعد.٦

.الكتيب طباعة إلتمام متابعة فوق انقر.٧

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  الملصقات
.مًعا تثبيتها يمكن فردية أوراق في تلقائًيا الملصق أجزاء ترتيب يتم الملصقات، لطباعة بالنسبة

إرشادات
.البعض بعضها مع األوراق وتثبيت الورق حواف بتسوية قم الملصق، أقسام طباعة من االنتهاء بعد●

٦ الفصل
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.ورقة 80 :الورق درج سعة تتجاوز ال●

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
.النهاية حتى الطابعة داخل إلى ادفعه ثم ألسفل، عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الدرج في الورق ضع.٢

.الدرج حافة خارج الورق سيمتد

.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣

الطباعة
.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
:التالية الطباعة إعدادات حدد ثم ،]جودة/ورق[ التبويب عالمة فوق انقر.٢

مناسب ورق حجم :هو الحجم–
العادي الورق :هو النوع–

:التالية الطباعة إعدادات حدد ثم ،إتمام التبويب عالمة فوق انقر.٣
–Pages Per Sheet and Posters)والملصقات للورقة الصفحات عدد(: Poster 2 x 2)ملصق 

Poster 5 x 5 أو )4 ×4 ملصق(Poster 4 x 4 أو )3 ×3 ملصق(Poster 3 x 3 أو )2 ×2
)5 ×5 ملصق(

عرضي أو طولي :االتجاه–
.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  األقمشة على الطباعة ورق
.األقمشة على للطباعة HP ورق استخدم األقمشة، على طباعة ورق على الطباعة تريد آنت إذا النتائج أفضل على للحصول
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إرشادات
.أفقًيا عكسها مع ولكن الكمبيوتر، شاشة على تظهر التي والصور النصوص طباعة تتم معكوسة، صورة طباعة عند●

.األقمشة على الطباعة ورق من ورقة 10 :الورق درج سعة تتجاوز ال●

للطباعة التجهيز
.اليسار إلى الورق موجه اسحب.١
إلى ادفعه ثم ألسفل عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الورق، درج في األقمشة على الطباعة ورق ضع.٢

.النهاية حتى الطابعة داخل
.الدرج حافة خارج الورق سيمتد

.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣

الطباعة

بذلك المرفقة اإلرشادات اتبع األقمشة، على الطباعة ورق على الطباعة ميزة يتضمن البرنامج آان إذامالحظة 
.التالية اإلرشادات اتبع بالبرنامج، الميزة هذه توفر عدم حالة في .البرنامج

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
:التالية الطباعة إعدادات حدد ثم ،جودة/ورق التبويب عالمة فوق انقر.٢

.مناسب ورق حجم :هو الحجم–
.عادي ورق :هو النوع–
.أفضل أو عادي :الطباعة جودة–

.متقدم التبويب عالمة فوق انقر.٣
:التالي الطباعة إعداد حدد ثم الطابعة ميزات فوق انقر.٤

تشغيل :معكوسة صورة

صورة بطباعة تقوم أن األقمشة على الطباعة ورق على الطباعة برامج بعض منك تتطلب المالحظة 
.معكوسة

.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٥

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم
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  للطباعة تلميحات٧
الوقت توفير
.الطباعة اختصارات التبويب عالمة استخدم●
.متكرر بشكٍل تستخدمها التي للخيارات للطابعة االفتراضية اإلعدادات بتعيين قم●
.متكرر بشكٍل بطباعتها تقوم التي للمستندات الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات بإنشاء قم●
.الصفحات طباعة به سيتم الذي الترتيب بتعيين قم●

المال توفير
.االقتصادية/السريعة الطباعة التبويب عالمة استخدم●
.واحدة ورقة على صفحات عدة بطباعة قم●
.الفوتوغرافية الصور طباعة عند والحبر المال لتوفير اليومي لالستعمالHP صور ورق استخدم●

المطبوعة الُنسخ جودة تحسين
.طباعته قبل للمستند معاينة بإجراء قم●
.مخصص ورق حجم على بالطباعة قم●
.الصحيح الورق نوع حدد●
.الصحيحة الطباعة جودة حدد●

الطباعة اختصارات
.طباعتها في ترغب التي للمستندات الطباعة خيارات تعيين تسهيل إلى )الطباعة اختصارات( التبويب عالمة تهدف

:التالية الطباعة مهام لتنفيذ )الطباعة اختصارات( التبويب عالمة استخدم

العامة اليومية الطباعة●
حدود بدون - الفوتوغرافية الصور طباعة●
بيضاء بحدود - الفوتوغرافية الصور طباعة●
االقتصادية/السريعة الطباعة●
التقديمي العرض طباعة●

  االقتصادية/السريعة الطباعة
.سريع بشكٍل المسودات نوعية من مطبوعة ُنسخ إلنتاج االقتصادية/السريعة الطباعة استخدم

):االقتصادية/السريعة الطباعة( نمط الستخدام التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
.االقتصادية/السريعة الطباعة فوق انقر ،تفعل؟ أن تريد ماذا المنسدلة القائمة من.٣
.المطلوبة الطباعة إعدادات حدد.٤
.موافق فوق انقر.٥

).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

  العامة اليومية الطباعة
.بسرعة المستندات لطباعة )العامة اليومية الطباعة( خيار استخدم

المستندات●
اإللكتروني البريد●
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  التقديمي العرض طباعة
:ذلك في بما الجودة، عالية مستندات لطباعة )التقديمي العرض طباعة( خيار استخدم

الخطابات●
الدعائية المنشورات●
الشفاف الورق●

  للطابعة االفتراضية اإلعدادات تعيين
وتحديد الطابعة خصائص الحوار مربع بفتح تقم لم ما المطبوعة المستندات لكل االفتراضية اإلعدادات الطابعة تستخدم
.أخرى إعدادات

وبهذه .متكرر بشكٍل تستخدمها التي الخيارات على للطابعة االفتراضية اإلعدادات بتعيين قم الطباعة، عند الوقت لتوفير
.الطابعة فيها تستخدم مرة آل في الخيارات تحديد إلى تحتاج لن الطريقة

:االفتراضية اإلعدادات تغيير تريد آنت إذا التالية الخطوات اتبع

.المهام لوحة رمز فوق انقر.١

المهام لوحة رمز١

).الطابعة خصائص( الحوار مربع يظهر
.افتراضية آإعدادات استخدامها تريد التي الخيارات حدد.٢
.موافق فوق انقر.٣

في ترغب ال آنت إذا .بالطباعة فيها تقوم مرة آل في الجديدة اإلعدادات استخدام سيتم أنه يوضح حوار مربع يظهر
.أخرى مرة الرسالة هذه إظهار عدم االختيار خانة حدد أخرى، مرة هذا الحوار مربع عرض يتم أن

.الجديدة االفتراضية الطباعة إعدادات لحفظ موافق فوق انقر.٤

  الطباعة جودة تحديد
:الطباعة جودة لتحديد التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
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:الطباعة جودة المنسدلة القائمة من التالية الخيارات أحد فوق انقر.٣
.الحبر من ممكن مقدار أقل استخدام مع يكون ما بأسرع الطباعة إلى الخيار هذا تحديد يؤدي :سريعة مسودة–
–Fast Normal)عادي( الوضع من أآبر بسرعة الطباعة إلى الخيار هذا تحديد يؤدي :)سريع عادي(

).سريعة مسودة( من أعلى طباعة جودة وبمستوى
مع األنسب هو اإلعداد هذا ويعتبر .وسرعتها الطباعة جودة بين توازن نسبة أفضل الخيار هذا يقدم :عادي–

.المستندات معظم
.الجودة عالية طباعة الخيار هذا يقدم :أفضل–
من أآثر للطباعة أطول وقًتا يتطلب ولكن طباعة جودة أعلى يوفر :بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد–

.القرص على آبيرة مساحة يتطلب أنه إلى باإلضافة ،أفضل الوضع

/ورق التبويب عالمة من بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد خيار إلى الوصول يمكنمالحظة 
.جودة

المستند لنوع وفًقا الطباعة اختصارات التبويب عالمة في الموجودة الطباعة جودة خيارات تختلفمالحظة 
.طباعته تتم الذي

  الصفحات ترتيب تعيين
.له وفًقا المستند طباعة سيتم الذي الترتيب الصفحات ترتيب تعيين إجراء يحدد

:التالية الخطوات اتبع الصفحات، ترتيب لتعيين

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.متقدم التبويب عالمة فوق انقر.٢
.)التخطيط خيارات(Layout Options فوق انقر ثم ،المستند خيارات فوق انقر.٣
:التالية الصفحات ترتيب خيارات أحد فوق انقر.٤

لن إنك حيث الوقت اإلعداد هذا يوفر .النهاية في المستند من األولى الصفحة طباعة :الخلف إلى األمام من–
.الطباعة مهام ألغلب المناسب اإلعداد هو وهذا .المطبوعة الصفحات ترتيب إعادة إلى تضطر

.النهاية في المستند من األخيرة الصفحة طباعة :األمام إلى الخلف من–
.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٥

 واحدة ورقة على متعددة صفحات طباعة
النص حجم بتغيير تلقائًيا الطابعة برنامج يقوم .واحدة ورقة على مستند من صفحات عدة لطباعة الطابعة برنامج استخدم
.المطبوعة الصفحة حجم تناسب بحيث بالمستند والصور

:واحدة ورقة على المستند من صفحات عدة لطباعة التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.إتمام التبويب عالمة فوق انقر.٢
عدد فوق انقر ،)والملصقات للورقة الصفحات عدد(Pages Per Sheet and Posters المنسدلة القائمة من.٣

.ورقة آل في طباعتها المطلوب الصفحات
.الصفحات حدود طباعة االختيار خانة حدد الورقة، على طباعتها تتم صفحة آل صورة حول حد ظهور تريد آنت إذا.٤
.ورقة لكل ما تخطيط فوق انقر ،هو الصفحة ترتيب المنسدلة القائمة من.٥
.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٦

  الطباعة معاينة
النسخة تظهر لم إذا .طباعته قبل الكمبيوتر جهاز على للمستند النهائي الشكل الستعراض الطباعة معاينة وظيفة استخدم

.تريد حسبما الطباعة إعدادات وضبط الطباعة مهمة إلغاء يمكنك المطلوب، بالشكل المطبوعة
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:التالية الخطوات اتبع مطبوع، مستند لمعاينة

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.تأثيرات التبويب عالمة فوق انقر.٢
.الطباعة معاينة عرض االختيار خانة حدد.٣
.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤

.المستند طباعة قبل المعاينة تظهر
:التاليين اإلجراءين أحد بتنفيذ قم.٥

.المستند لطباعة )HP Deskjet إلى الطباعة(Print to HP Deskjet فوق انقر ثم ملف فوق انقر–
قبل تريد حسبما الطباعة إعدادات بضبط قم .الطباعة مهمة إللغاء الطباعة إلغاء فوق انقر ثم ملف فوق انقر–

.أخرى مرًة المستند طباعة

  مخصص ورق حجم تعيين
.خاص ورق حجم على للطباعة )مخصص ورق حجم( الحوار مربع استخدم

.الورق أنواع لكل الميزة هذه تتوفر المالحظة 

:مخصص ورق حجم لتحديد التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.جودة/ورق التبويب عالمة فوق انقر.٢
.مخصص الزر فوق انقر.٣

).مخصص ورق حجم( الحوار مربع يظهر
.مخصص ورق نوع حجم اسم فوق انقر ،االسم المنسدلة القائمة من.٤
.الطولو العرض مربعي في الورق أبعاد اآتب.٥

.مربع آل أسفل لألبعاد األقصى والحد األدنى الحد من آل يظهر
.ملليمترات أو بوصات :القياس وحدة فوق انقر.٦
.المخصص الورق حجم حفظ ليتم حفظ فوق انقر.٧
).مخصص ورق حجم( الحوار مربع من للخروج موافق فوق انقر.٨

  الورق نوع تحديد
.أعلى بجودة مستند طباعة عند معين ورق نوع بتحديد HP توصي

معين ورق نوع تحديد
:محدد ورق نوع لتحديد التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
.مناسب ورق نوع فوق انقر ،الورق نوع المنسدلة القائمة من.٣
.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤

  الطباعة بمهمة خاصة سريعة إعدادات
.اإلعدادات تلك لحفظ أو متكرر، بشكٍل تستخدمها التي باإلعدادات للطباعة الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات استخدم

ما عادًة التي اإلعدادات تتضمن طباعة مهمة إنشاء يمكنك متكرر، بشكٍل أظرف على تطبع آنت إذا المثال، سبيل على
ببساطة يمكنك الطباعة، مهمة إنشاء وبعد .واالتجاه الطباعة وجودة الورق حجم مثل األظرف، على الطباعة عند تستخدمها

.حدة على الطباعة إعدادات من إعداد آل تعيين من بدًال األظرف، على الطباعة عند المهمة هذه تحديد

٧ الفصل
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.الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات من إعداًدا 25 إلى يصل بما الطابعة برنامج يحتفظ أن يمكنمالحظة 

المنسدلة القائمة عليها تحتوي التي الخاص التصميم ذات الطباعة مهام استخدم أو بك خاصة طباعة مهمة بإنشاء قم
).الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات(

طباعة بمهمة خاص سريع إعداد استخدام
:طباعة بمهمة خاص سريع إعداد الستخدام التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.التبويب عالمات معظم من العلوي الجزء في )الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات( المنسدلة القائمة تظهر

.الخيار هذا بها يظهر تبويب عالمة أي من الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات إلى انتقل.٢
.استخدامها في ترغب التي الطباعة مهمة فوق انقر المنسدلة، القائمة من.٣
.موافق فوق انقر.٤

المنسدلة القائمة من االفتراضية الطباعة إعدادات فوق انقر االفتراضية، الطباعة إعدادات الستعادةمالحظة 
.موافق فوق انقر ثم ،الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات

طباعة بمهمة خاص سريع إعداد إنشاء
:طباعة لمهمة سريع إعداد إلنشاء التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.الجديدة الطباعة مهمة في تضمينها تريد التي الخيارات حدد.٢
.الخيار هذا بها يظهر تبويب عالمة أي من الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات إلى انتقل.٣
.حفظ فوق انقر ثم ،الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات المنسدلة القائمة في الجديدة الطباعة مهمة اسم اآتب.٤

.المنسدلة القائمة إلى الطباعة بمهمة الخاص السريع اإلعداد إضافة تتم

انقر ثم الطباعة، مهمة تسمية بإعادة فقم الطباعة، مهمة إلى الخيارات من مزيد إضافة تريد آنت إذامالحظة 
.موافق فوق

طباعة بمهمة خاص سريع إعداد حذف
:طباعة بمهمة خاص سريع إعداد لحذف التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.التبويب عالمات معظم من العلوي الجزء في )الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات( المنسدلة القائمة تظهر

.الخيار هذا بها يظهر تبويب عالمة أي من الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات إلى انتقل.٢
.حذف فوق انقر ثم حذفها، في ترغب التي الطباعة مهمة فوق انقر المنسدلة، القائمة من.٣

.الطباعة بمهمة الخاصة السريعة اإلعدادات بعض حذف يمكن المالحظة 

   الوجهين على الطباعة
تقتصر وال .الورقة وجهي آال على للطباعة ،                 أيًضا عليها ُيطلق والتي الوجهين، على الطباعة استخدم
.آذلك البيئة حماية متطلبات مع تتوافق طريقة إنها بل اقتصادية، طريقة آونها مجرد على الوجهين على الطباعة ميزات

الوجهين على مستند طباعة
:الوجهين على مستند لطباعة التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
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.الطباعة اختصارات التبويب عالمة فوق انقر.٢
.يدوًيا فوق انقر ،الوجهين على الطباعة المنسدلة القائمة من.٣
.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤

.أوًال الفردية الصفحات بطباعة الطابعة تقوم
.ألعلى المطبوع الوجه يكون بحيث المطبوعة الصفحات تحميل بإعادة قم الفردية، الصفحات طباعة بعد.٥

.الزوجية الصفحات لطباعة متابعة فوق انقر.٦

ُمجّلد الوجهين على مستند إنشاء
.التجليد هذا خطوات اتبع ثم الوجهين، على طباعته سيتم الذي للمستند المطلوب التجليد نوع حدد

دفتر تجليد

لوح تجليد

.شيوًعا التجليد أنواع أآثر الدفتر تجليد يعدمالحظة 

دفتر تجليد
:الدفتر تجليد بنمط الوجهين على مستند لطباعة التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.إتمام التبويب عالمة فوق انقر.٢
.)يدوًيا( الوجهين على الطباعة االختيار مربع حدد.٣
.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤

.أوًال الفردية الصفحات بطباعة الطابعة تقوم
.ألعلى المطبوع الوجه يكون بحيث المطبوعة الصفحات تحميل بإعادة قم الفردية، الصفحات طباعة بعد.٥

٧ الفصل
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.الزوجية الصفحات لطباعة متابعة فوق انقر.٦

لوح تجليد
:اللوح تجليد بنمط الوجهين على مستند لطباعة التالية الخطوات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.إتمام التبويب عالمة فوق انقر.٢
:التالية االختيار خانات حدد.٣

)يدوًيا( الوجهين على الطباعة–
لألعلى الصفحات قلب–

.موافق فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤
.أوًال الفردية الصفحات بطباعة الطابعة تقوم

التجاه وفًقا ألعلى المطبوع الوجه يكون بحيث المطبوعة الصفحات تحميل بإعادة قم الفردية، الصفحات طباعة بعد.٥
.المستند

.الزوجية الصفحات لطباعة متابعة فوق انقر.٦
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الطابعة برنامج٨
.الطباعة خيارات لتحديد الطابعة خصائص الحوار مربع استخدم●
.الخاصة الطباعة إعدادات عن المزيد لمعرفة هذا؟ ما تعليمات استخدم●
.طباعة خرطوشة آل في الحبر لمستوى التقريبية النسبة على للتعرف الحبر حالة إطار عرض يمكنك●
.والتحسينات الميزات أحدث على للحصول الطابعة برامج تحديثات بتحميل قم●

      الطابعة خصائص الحوار مربع
باسم أيًضا المعروف الطابعة، برنامج استخدم .الكمبيوتر جهاز على المثبتة البرامج خالل من الطابعة في التحكم يتم

.المستند طباعة إعدادات لتغيير ،                    

).الطابعة خصائص( الحوار مربع افتح الطباعة، إعدادات لتغيير

).الطباعة تفضيالت( الحوار مربع باسم أيًضا )الطابعة خصائص( الحوار مربع إلى اإلشارة تتممالحظة 

الطابعة خصائص الحوار مربع فتح
):الطابعة خصائص( الحوار مربع لفتح التالية الخطوات اتبع

.طباعته تريد الذي الملف افتح.١
.تفضيالت أو خصائص فوق انقر ثم طباعة فوق انقر ثم ملف فوق انقر.٢

).الطابعة خصائص( الحوار مربع يظهر

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا )الطابعة خصائص( الحوار مربع إلى المؤدي المسار يختلف قدمالحظة 

هذا؟ ما تعليمات
).الطابعة خصائص( الحوار مربع في تظهر التي الميزات على للتعرف هذا؟ ما تعليمات استخدم

هذا؟ ما تعليمات
.المتوفرة الطباعة خيارات حول المزيد لمعرفة )هذا؟ ما تعليمات( مربع استخدم

.حولها المزيد معرفة في ترغب التي الميزة فوق المؤشر حّرك.١
.األيمن الماوس بزر انقر.٢

).هذا؟ ما( المربع يظهر
.األيسر الماوس بزر انقر ثم ،هذا؟ ما المربع فوق المؤشر حرك.٣

.للميزة شرح يظهر

الحبر حالة إطار
التقريبي المستوى اإلطار ويعرض .ملف بطباعة فيها الطابعة تقوم مرة آل في )الحبر حالة( Ink Status إطار يظهر
.)إغالق( Close فوق انقر ،)الحبر حالة( Ink Status إطار إلغالق .طباعة خرطوشة آل في للحبر

.بك الخاصة التشغيل بيئة في الميزة هذه تتوفر ال قدمالحظة 
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وشراؤها الطباعة خراطيش معلومات
طباعة، خراطيش لشراء الويب على HP شرآة موقع إلى ولالنتقال الطباعة بخراطيش الخاصة المعلومات على للحصول

.)الطباعة خرطوشة معلومات( Print Cartridge Information الزر فوق انقر

الحبر حالة إطار عرض
في أخرى مرة ذلك تعرض ال االختيار خانة حدد الطباعة، عند )الحبر حالة( Ink Status إطار ظهور في ترغب لم إذا

.اإلطار من السفلية اليسرى الزاوية

اتبع بالطباعة، القيام عند إظهاره اآلن وتريد )الحبر حالة( Ink Status إطار إظهار عدم باختيار مسبًقا قمت قد آنت إذا
:التالية الخطوات

بالنسبة .الطابعات فوق انقر ثم ،إعدادات فوق انقر ثم ،ابدأ فوق انقر ،Windows 2000 التشغيل لنظام بالنسبة.١
.والفاآسات الطابعات فوق انقر ثم ،ابدأ فوق انقر ،Windows XP التشغيل لنظام
.الكمبيوتر جهاز على المثبتة بالطابعات قائمة تظهر

.خيارات قائمة لعرض األيمن الماوس بزر انقر ثم الطابعة اسم بتمييز قم.٢
.خصائص فوق انقر.٣

).الطابعة خصائص( الحوار مربع يظهر
.الجهاز إعدادات التبويب عالمة فوق انقر.٤
انقر ثم تشغيل فوق انقر ،)الحبر حالة إطار عرض(Display Ink Status Window االختيار خانة لعرض.٥

.موافق فوق

 الطابعة برنامج تحديثات تحميل
:والتحسينات الميزات آخر على حصولك لضمان شهور عدة آل الطابعة لبرنامج تحديثات آخر بتحميل قم

.باإلنترنت الجهاز اتصال من تأآد.١
HP فوق انقر ثم HP فوق انقر ثم برامج فوق انقر ثم ،ابدأ فوق انقر ،Windows 2000 التشغيل لنظام بالنسبة.٢

Software Update)برنامج تحديث HP(. التشغيل لنظام بالنسبة Windows XP، انقر ثم ابدأ فوق انقر
.)HP برنامج تحديث(HP Software Update فوق انقر ثم HP فوق انقر ثم البرامج آافة فوق

.)التالي(Next فوق انقر.٣
تحديثات عن HP بـ الخاص الويب موقع في بالبحث )HP برنامج تحديث( HP Software Update يقوم

.الطابعة لبرنامج
No الرسالة فتظهر الطابعة، برامج تحديثات آخر هو الكمبيوتر جهاز على المثبت اإلصدار آان إذا–

updates are available for your system at this time)للنظام متوفرة تحديثات توجد ال
).HP برنامج تحديث( HP Software Update اإلطار في )الحالي الوقت في بك الخاص

 اإلطار في للبرنامج تحديث يظهر الكمبيوتر، جهاز على الطابعة برنامج إصدارات أحدث تثبيت عدم حالة في–
HP Software Update )برنامج تحديث HP.(

.التحديث اسم بجانب الموجودة االختيار خانة حدد للبرنامج، تحديث توفر حالة وفي.٤
.)تثبيت(Install فوق انقر.٥
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٦
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الصيانة٩
الطباعة خراطيش ترآيب●
الطباعة خراطيش محاذاة●
تلقائًيا الطباعة خراطيش تنظيف●
اختبار صفحة طباعة●
للحبر التقديري المستوى عرض●
الطابعة هيكل صيانة●
والمالبس الجلد من الحبر إزالة●
يدوًيا الطباعة خراطيش تنظيف●
الطباعة خراطيش صيانة●
الطابعة أدوات مربع●

  الطباعة خراطيش ترآيب
في بترآيبها قم ثم بك، الخاصة للطابعة الصحيحة الطباعة خراطيش وجود من تأآد الطباعة، خراطيش استبدال يلزم عندما
.الطباعة خراطيش حامل

الطباعة خراطيش
.الطباعة خراطيش حامل من األيسر الجانب في األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة بترآيب دائًما قم

.الطباعة خراطيش حامل من األيمن الجانب في السوداء الطباعة خرطوشة بترآيب قم

 االختيار أرقام
.الطباعة خرطوشة اختيار رقم عن ابحث بديلة، طباعة خراطيش شراء عند

:بها االختيار رقم يوجد أن يمكن أماآن ثالثة هناك

.تستبدلها التي الطباعة بخرطوشة الموجودة العنونة بطاقة انظر :االختيار رقم عنونة بطاقة●

االختيار رقم عنونة بطاقة١

المرجعي الدليل مراجعة رجاء الطباعة، بخراطيش الخاصة االختيار بأرقام قائمة على للحصول :الطابعة مراجع●
.الطابعة مع المرفق

االختيار أرقام على للحصول ):الطباعة خرطوشة معلومات( Print Cartridge Information الحوار مربع●
التقديري المستوى التبويب عالمة فوق انقر ثم بالطابعة، الخاص أدوات مربع افتح الطباعة، بخرطوشة الخاصة
.)الطباعة خرطوشة معلومات(Print Cartridge Information الزر فوق انقر ثم للحبر
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.بك الخاصة التشغيل بيئة في الميزة هذه تتوفر ال قدمالحظة 

الحبر احتياطي وضع
.الحبر احتياطي وضع راجع المعلومات، من لمزيد .فقط واحدة طباعة خرطوشة ترآيب حالة في الطابعة تشغيل يمكن

الترآيب إرشادات
:الطباعة خرطوشة لترآيب التالية الخطوات اتبع

.الطابعة لتشغيل الطاقة زر اضغط.١
.الطابعة غطاء افتح.٢

.الطابعة منتصف إلى الحامل يتحرك
.الطباعة خراطيش حامل خارج إلى واسحبها ألسفل، الطباعة خرطوشة اضغط.٣

.الطاقة زر اضغط١
.الطابعة غطاء برفع قم٢
.ألسفل الطباعة خرطوشة ادفع٣
.الحامل خارج إلى الطباعة خرطوشة اسحب٤

بحيث الطباعة بخرطوشة أمسك .بحذر البالستيكي الشريط بإزالة وقم عبوتها من البديلة الطباعة خرطوشة أخرج.٤
.للطابعة ومواجًها ألسفل النحاسي الشريط يكون

.فقط القرنفلي الشريط بإزالة قم١

هذه لمس يؤدي حيث .الطباعة بخرطوشة النحاسية الموصالت أو الحبر فتحات لمس تجنبتنبيه
.النحاسية األشرطة بإزالة تقم ال .الكهربائية التوصيالت وضعف للحبر وتلف انسداد حدوث إلى األجزاء
.ضرورية آهربائية موصالت فهي
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الحبر فتحات١
النحاسية الموصالت٢

.بالمقاومة تشعر حتى بسيطة بزاوية ألعلى رفعها مع الحامل، داخل إلى بقوة الطباعة خرطوشة ادفع.٥

.الحامل داخل الخرطوشة ادفع.٦
.الصحيح موضعها في الطباعة خرطوشة وضع عند طقطقة صوت ستسمع

.الطابعة غطاء أغلق.٧
.مثلى طباعة جودة على للحصول الطباعة لخراطيش محاذاة بإجراء قم.٨

.الطباعة خراطيش صيانة راجع الطباعة، خراطيش تخزين حول معلومات على للحصول
.الطباعة خرطوشة استرداد راجع الفارغة، الطباعة خراطيش تصنيع إعادة حول معلومات على للحصول

.األطفال متناول عن بعيًدا والمستعملة الجديدة الطباعة خراطيش احفظتحذير 

  الطباعة خراطيش محاذاة
.طباعة جودة أفضل على الحصول لضمان الطباعة خراطيش بمحاذاة قم الطباعة، خرطوشة ترآيب بعد

:الطباعة خراطيش لمحاذاة

.الورق درج في A4 بحجم أو Letter بحجم عادي أبيض ورق بتحميل قم.١
.بالطابعة الخاص أدوات مربع افتح.٢
.الطباعة خراطيش محاذاة فوق انقر.٣
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم ،محاذاة فوق انقر.٤

٩ الفصل
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.بك الخاصة التشغيل بيئة في الميزة هذه تتوفر ال قدمالحظة 

   تلقائًيا الطباعة خراطيش تنظيف
انخفاض يعني فهذا حبر، خطوط الصفحات هذه تضمنت إذا أو المطبوعة الصفحات من مفقودة نقاًطا أو سطوًرا وجدت إذا

.الخراطيش هذه تنظيف يلزم أنه يعني أو الطباعة خراطيش في الحبر مستوى

:تلقائًيا الخراطيش هذه لتنظيف التالية الخطوات اتبع الطباعة، خراطيش داخل الحبر مستوى في انخفاض هناك يكن لم إذا

.بالطابعة الخاص أدوات مربع افتح.١
.الطباعة خراطيش تنظيف فوق انقر.٢
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم ،تنظيف فوق انقر.٣

.الطباعة خراطيش استبدال فيجب التنظيف، بعد مفقودة نقاط أو سطور بالمستندات يزال ال آان إذا

إلى الضرورية غير التنظيف عمليات تؤدي حيث .الضرورة حالة في فقط الطباعة خراطيش بتنظيف قمتنبيه
.الخرطوشة عمر وتقصير الحبر إهدار

.بك الخاصة التشغيل بيئة في الميزة هذه تتوفر ال قدمالحظة 

اختبار صفحة طباعة
:اختبار صفحة لطباعة التالية اإلرشادات اتبع

.بالطابعة الخاص أدوات مربع افتح.١
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم اختبار صفحة طباعة الزر فوق انقر.٢

.بك الخاصة التشغيل بيئة في الميزة هذه تتوفر ال قدمالحظة 

   للحبر التقديري المستوى عرض
:الطابعة في المرآبة الطباعة خراطيش في للحبر التقديري المستوى لعرض التالية اإلرشادات اتبع

.بالطابعة الخاص أدوات مربع افتح.١
.للحبر التقديري المستوى التبويب عالمة فوق انقر.٢

التبويب عالمة في للحبر التقديري المستوى يظهر فلن ترآيبها، قبل الحبر خرطوشة استخدام حالة فيمالحظة 
.للحبر التقديري المستوى

المعلومات، هذه لعرض .الطباعة خرطوشة طلب معلومات على أيًضا )للحبر التقديري المستوى( التبويب عالمة تحتوي
.)الطباعة خرطوشة معلومات( Print Cartridge Information الزر فوق انقر

.بك الخاصة التشغيل بيئة في الميزة هذه تتوفر ال قدمالحظة 

   الطابعة هيكل صيانة
الورق على الحبر بنفث الطابعة قيام نتيجة له المجاورة واألسطح للطابعة الخارجي الغطاء على حبر تلطخات تظهر قد

ناعمة قماش قطعة استخدم للطابعة، الخارجي الجزء من الجاف الحبر أو البقع أو التلطخات إلزالة .خفيف رذاذ هيئة على
.بالماء مبللة
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:التالية التلميحات مراعاة يجب الطابعة، تنظيف عند

.للطابعة الداخلية األجزاء عن بعيًدا السوائل أنواع بكل احتفظ .الطابعة من الداخلي الجزء تنظيف     ●
فقم الطابعة، مع منزلية تنظيف مواد أو أدوات استخدام حالة في .المنزلية التنظيف مواد أو أدوات استخدام     ●

.بالماء مبللة ناعمة قماش بقطعة للطابعة الخارجية األسطح بمسح
سماع الطبيعي من .والخلف لألمام الحرآة في الطباعة خراطيش حامل يستخدمه الذي الدعم قضيب تشحيم     ●

.األمام وإلى الخلف إلى الحامل تحرك عند صوت

 والمالبس الجلد من الحبر إزالة
:والمالبس الجلد من الحبر إلزالة التالية اإلرشادات اتبع

العالجالسطح

.ُمنِظف بصابون المصابة المنطقة اغسلالجلد

.آلورية تبييض مادة واستخدم      بماء األقمشة اغسلالبيضاء األقمشة

.الرغوة غزير النشادر مادة واستخدم      بماء األقمشة اغسلالملونة األقمشة

إلى الساخن أو الدافئ الماء استخدام يؤدي قد حيث .األقمشة من الحبر إلزالة البارد الماء دائًما استخدمتنبيه
.األقمشة على الحبر تثبيت

   يدوًيا الطباعة خراطيش تنظيف
في الموجودة الموصالت على االتساخ من قليل تراآم إلى هذا يؤدي أن يمكن متربة، بيئة في الطابعة استخدام حالة في

.الطباعة خرطوشة

التنظيف مستلزمات تجميع
.الطباعة خراطيش لتنظيف التالية العناصر وجود يلزم

)الطباعة خرطوشة تلف إلى يؤدي مما ملوًثا الصنبور ماء يكون فقد( مقطر ماء●
الطباعة بخرطوشة تعلق ال بحيث الوبر، من الخالية الناعمة المواد من غيره أو القطن من ِقَطع●

.التنظيف عملية أثناء مالبسك أو ليديك الحبر إصابة من احذر

للتنظيف التجهيز
.الطابعة غطاء ارفع ثم الطابعة لتشغيل الطاقة زر اضغط.١

.الطابعة منتصف إلى الحامل يتحرك
.الطابعة من الخلفي الجزء من الطاقة سلك افصل.٢
.أعلى إلى النحاسية األشرطة توجيه مع الورق من قطعة على وضعها الطباعة خراطيش أخرج.٣

.دقيقة 30 على تزيد لمدة الطابعة خارج الطباعة خراطيش تترك التنبيه

التنظيف إرشادات
.بها الزائد الماء من للتخلص واعصرها المقطر بالماء القطن من قطعة بلل.١
.األولى الطباعة خرطوشة وجوانب وجه لمسح القطن قطعة استخدم.٢

الحبر وتلف انسداد حدوث إلى الحبر فتحات لمس يؤدي حيث .للفتحة المعدني الغطاء مسح تجنبتنبيه
.الكهربائية التوصيالت وضعف

٩ الفصل
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للفتحة المعدني الغطاء١
الطباعة خرطوشة وجوانب وجه٢

.بها ألياف أية وجود عن بحًثا الطباعة خرطوشة وجوانب وجه افحص.٣
.ألياف وجود استمرار حالة في 2و 1 الخطوتين بتكرار قم

.الثانية الطباعة خرطوشة مع 3 إلى 1 من الخطوات بتكرار قم.٤
.بالماء مبللة نظيفة قطن قطع باستخدام الطباعة خراطيش حامل جوانب من السفلي الوجه امسح.٥

.بها الخرطوشة مسح بعد النظيفة القطن قطعة على التراب أو للحبر أثر أي يبقى ال حتى العملية هذه بتكرار قم

الطباعة خراطيش حامل١
الطباعة خراطيش حامل جوانب٢

.الطابعة غطاء أغلق ثم الطابعة في الطباعة خراطيش بترآيب قم.٦
.الطابعة من الخلفي بالجزء الطاقة سلك توصيل أعد.٧
.اختبار صفحة بطباعة قم.٨
.ذلك بعد المطبوعة الصفحات على حبر خطوط ظهرت ما إذا التنظيف إجراء بتكرار قم.٩
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   الطباعة خراطيش صيانة
:الطباعة جودة اتساق ضمان وإلى HP طباعة خراطيش صيانة إلى التاليان التلميحان يهدف

حرارة درجة في الطباعة خراطيش تخزين يجب .إليها تحتاج أن إلى عبواتها في مغلفة الطباعة خراطيش بكل احتفظ●
).فهرنهايت درجة 95 إلى 59 من أو مئوية درجة 35 إلى 15 من( الغرفة

حالة في .الطابعة في الطباعة خرطوشة ترآيب بدء عند إال الحبر فتحات يغطي الذي البالستيكي الشريط إزالة تجنب●
إلى الشريط هذا لصق إعادة يؤدي حيث .لصقه إعادة تحاول ال الطباعة، خرطوشة من البالستيكي الشريط إزالة
.الطباعة خرطوشة تلف

 الطابعة أدوات مربع
.الطابعة أداء تحسين على تعمل التي المفيدة األدوات من عدد على بالطابعة الخاص )أدوات مربع( يحتوي

:التالية المهام إلجراء بالطابعة الخاص )أدوات مربع( استخدم

الطباعة خراطيش محاذاة●
الطباعة خراطيش تنظيف●
اختبار صفحة طباعة●
للحبر التقديري المستوى عرض●

األدوات مربع استخدام
:بالطابعة الخاص )أدوات مربع( الستخدام التالية اإلرشادات اتبع

.الطابعة خصائص الحوار مربع افتح.١
.الجهاز هذا خدمة الزر فوق انقر ثم ،خدمات التبويب عالمة فوق انقر.٢

.بك الخاصة التشغيل بيئة في الميزة هذه تتوفر ال قدمالحظة 

٩ الفصل
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وإصالحها األخطاء استكشاف١٠
تطبع ال الطابعة●
الورق انحشار●
الورق مشكالت●
فجأة الطابعة توقف●
الطباعة خرطوشة مشكالت●
صحيح غير بشكل الفوتوغرافية الصور طباعة تتم●
الطباعة جودة تدني●
المستند طباعة في خطأ●
حدود بال المستندات طباعة مشكالت●
الخطأ رسائل●
الطاقة مصباح وميض●
ببطء المستندات طباعة تتم●
المشكالت حدوث استمرار حالة في●

تطبع ال الطابعة

  يلي مما تأآد
:تطبع ال الطابعة آانت إذا التالية الشروط تحقق من تأآد

.الطاقة بمصدر الطابعة اتصال●
.بإحكام ُمثبتة الكابالت توصيالت●
.التشغيل وضع في الطابعة وجود●
.صحيح بشكل تثبيتها تم بالطابعة الخاصة الصحيحة الطباعة خراطيش أن●
.صحيح بشكل الورق درج إلى األخرى الوسائط أو الورق تحميل●
.مغلق الطابعة غطاء●
.ُمرّآب الخلفي الوصول باب●

الطاقة مصباح من تحقق
.خطأ هناك يكون فقد متقطًعا، وميًضا الطاقة مصباح أصدر ما إذا

.الطاقة مصباح وميض راجع المعلومات، من لمزيد

الطابعة آابل توصيل بفحص قم
:التعارض هذا لحل طريقتان هناك .الطباعة في تعارض يحدث قد ،USB وصل بلوحة الطابعة آابل توصيل حالة في

.مباشرًة الكمبيوتر بجهاز بالطابعة الخاص USB آابل بتوصيل قم●
.الطباعة أثناء الوصل بلوحة متصلة أخرى USB أجهزة أية تستخدم ال●

الطباعة انتظار قائمة بفحص قم
في الطباعة لمهمة المفاجئ التوقف لحل .الطباعة انتظار قائمة في طباعة مهمة توقف حالة في بالطباعة الطابعة تقوم لن

:التالية الخطوات بإجراء قم الطباعة، انتظار قائمة

بالنسبة .الطابعات فوق انقر ثم ،إعدادات فوق انقر ثم ،ابدأ فوق انقر ،Windows 2000 التشغيل لنظام بالنسبة.١
.والفاآسات الطابعات فوق انقر ثم ،ابدأ فوق انقر ،Windows XP التشغيل لنظام

المستخدم دليل ٤٥



.HP Deskjet طابعة اسم فوق مزدوًجا نقًرا انقر.٢
.مؤقًتا الطباعة إيقاف فوق انقر ثم الطابعة القائمة فوق انقر.٣
.المستندات آافة إلغاء فوق انقر ثم أخرى، مرة الطابعة القائمة فوق انقر.٤
.نعم فوق انقر.٥
.الطباعة استئناف فوق انقر ثم الطابعة القائمة فوق انقر.٦
.الكمبيوتر جهاز تشغيل أعد القائمة، في مستندات وجود استمرار حالة في.٧
.6 إلى 1 من الخطوات آرر القائمة، في مستندات وجود استمرار حالة في الكمبيوتر، جهاز تشغيل إعادة بعد.٨

الطباعة عن متوقفة تزال ال الطابعة آانت إذا
:للمشكلة توضيح أفضل يقدم الذي الموضوع يلي مما اختر.١

الورق انحشار–
)الورق نفاد(Out-of-paper رسالة–
فجأة الطابعة توقف–

.تشغيله أعد ثم الكمبيوتر جهاز تشغيل بإيقاف قم الطباعة، عدم في الطابعة استمرت إذا.٢

  الورق انحشار
.الورق انحشار إلزالة التالية الخطوات اتبع

.الورق درج من الورق أخرج.١
.بالطابعة مروره أثناء الورق فرخ عن العناوين ورق انفصال عدم من فتحقق عناوين، ورق تطبع آنت إذا.٢
.الطابعة تشغيل بإيقاف قم.٣
.الباب اسحب ثم اليمين، باتجاه المقبض اضغط .الخلفي الوصول باب بإزالة قم.٤

.بإحكام مكانه في الخلفي الوصول باب ترآيب أعد ثم الطابعة، من الخلفي الجزء من المحشور الورق بإزالة قم.٥

١٠ الفصل
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الورق إزالة ثم الطابعة غطاء برفع قم الطابعة، من الخلفي الجزء من المحشور الورق إزالة من تتمكن لم إذا.٦
.أخرى مرة الغطاء أنزل ثم الطابعة من األمامي الجزء من المحشور

إزالة عند الطابعة تلف إلى ذلك في اإلهمال يؤدي فقد شديد بحرص المحشور الورق إزالة يجبتنبيه
.األمامي الجزء من المحشور الورق

.أخرى مرة الورق درج إلى الورق بتحميل قم.٧
.الطابعة بتشغيل قم.٨
.المستند طباعة أعد.٩

على للتعرف المرجعي الدليل راجع .وزًنا أثقل ورق استخدام جرب متكرًرا، الورق انحشار آان إذامالحظة 
.الورق وزن مواصفات

   الورق مشكالت

 الورق بتغذية تقوم ال الطابعة
:التالية الحلول من أآثر أو حًال جرب

.الورق درج في الموجودة الورق أفرخ عدد بتقليل قم●
.تحميله أعد ثم الورق، درج من الورق أخرج●
.مختلف ورق نوع استخدم●

)الورق نفاد( Out-of-paper رسالة
.اإلرشادات هذه فاتبع الورق، نفاد رسالة ظهرت إذا

الورق انحشار
.الورق انحشار صفحة مراجعة رجاء الورق، انحشار إزالة حول المعلومات من لمزيد

الواحدة المرة في ورقة من أآثر على تطبع الطابعة
.اإلرشادات هذه اتبع الواحدة، المرة في ورقة من أآثر على بالطباعة الطابعة قيام حالة في

  الواحدة المرة في ورقة من أآثر على تطبع الطابعة
:يلي مما فتحقق الواحدة، المرة في ورقة من أآثر على تطبع الطابعة آانت إذا
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 الورق وزن
استخدم .به الُموصى الوزن من أقل الورق وزن آان إذا الواحدة المرة في ورقة من أآثر على بالطباعة الطابعة تقوم قد

المرفق المرجعي الدليل مراجعة الرجاء الورق، وزن مواصفات على للتعرف .بها الُموصى المواصفات مع يتناسب ورق
.الطابعة مع

 صحيح غير بشكل الورق تحميل تم أنه المحتمل من
عن الالزم من أآثر بعيًدا بوضعه الورق تحميل حالة في الواحدة المرة في ورقة من أآثر على بالطباعة الطابعة تقوم قد

مع بإحكام الورق موجه وضع تثبيت عدم حالة في أو )الطابعة من الخلفي الجزء من قريًبا يكون بحيث( الورق تغذية منفذ
على بإحكام الورق موجه ثبت ثم بالمقاومة تشعر حتى الورق دفع في واستمر الورق، درج في الورق تحميل أعد .الورق
.الورق مجموعة حافة
ربما المثال، سبيل على .الطابعة إلى الورق من مختلفة أحجام تحميل حالة في أيًضا ورقة من أآثر بطباعة الطابعة تقوم قد

فقط يتناسب الذي الورق نوع بتحميل قم ثم الورق درج بتفريغ فقم .عادي ورق مع فوتوغرافية صور ورق اختلط قد يكون
.بطباعته تقوم الذي المستند مع

  فجأة الطابعة توقف
.الطابعة من الخلفي الجزء من الطاقة آابل بفصل قم ثم الطابعة غطاء برفع قم مستند، طباعة أثناء الطابعة توقف حالة في

على العثور حالة في .الطابعة في مكسورة أجزاء أو الربط ُمحكمة غير أجزاء وجود عدم من تحقق أوًال،تنبيه
 بشرآة باالتصال قم أو www.hp.com/support إلى انتقل مكسورة، أجزاء أو الربط ُمحكمة غير أجزاء
HP. على الموجود أو الطابعة مع المرفق المرجعي الدليل في الدعم هواتف بأرقام قائمة وتوجد 

www.hp.com/support.

:التالية الخطوات اتبع مكسورة، أجزاء أو الربط ُمحكمة غير أجزاء وجود عدم حالة في أما

إلى الحرآة من الطباعة خراطيش تمنع والتي التغليف، مواد أو أشرطة مثل بإزالتها، وقم عوائق أية عن بالبحث قم.١
.والخلف األمام

.الطباعة خراطيش حامل في بإحكام الطباعة خراطيش ترآيب من تأآد.٢
الطباعة وخرطوشة الخراطيش حامل من األيسر الجزء في األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة ترآيب من تأآد.٣

.الحامل من األيمن الجزء في السوداء
.بإزالتها وقم الورق انحشار حاالت أي عن بالبحث قم.٤
.الطابعة غطاء أنزل.٥
.الطابعة بتشغيل قم ثم الطابعة من الخلفي بالجزء الطاقة آابل بتوصيل قم.٦

  الطباعة خرطوشة مشكالت

 )صحيحة غير الطباعة خرطوشة( Incorrect print cartridge رسالة
رسالة ظهور حالة في .بها الخاصة الصحيحة الطباعة خراطيش ترآيب بعد إال الطباعة بمهام تقوم أن للطابعة يمكن ال

.آلتيهما أو الطباعة خرطوشتي إحدى استخدام يمكن ال أنه يعني فهذا الطباعة، بخرطوشة خاصة خطأ

:الصحيحة الطباعة خراطيش تستخدم أنك من للتحقق

.الطابعة غطاء افتح.١
.الطباعة خرطوشة عنونة بطاقة على الموجود االختيار رقم اقرأ.٢
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الضمان تاريخ١
االختيار رقم٢

.الطابعة في استخدامها يمكن التي الطباعة خراطيش قائمة على اطلع.٣
.بالطابعة الخاص أدوات مربع افتح.أ
.للحبر التقديري المستوى التبويب عالمة فوق انقر.ب
قائمة بعرض وقم )الطباعة خرطوشة معلومات(Print Cartridge Information الزر فوق انقر.ج

.الطباعة بخراطيش الخاصة االختيار أرقام
.الطباعة بخراطيش الخاصة االختيار أرقام أيًضا الطابعة مع المرفق المرجعي الدليل ويوضح

.الطباعة خرطوشة على الموجود الضمان تاريخ من تحقق.٤
انتهت قد الضمان تاريخ آان إذا أو الصحيح الرقم هو الطباعة خرطوشة على الموجود االختيار رقم يكن لم إذا.٥

.جديدة طباعة خرطوشة ترآيب فيجب صالحيته،
.الطابعة غطاء أغلق.٦

.المشكلة عالج تم فقد إًذا الطاقة، مصباح وميض عدم حالة في
.www.hp.com/support على HP لـ الفني الدعم بزيارة فقم الوميض، في الطاقة مصباح استمرار حالة في أما

 )الطباعة خرطوشة مشكلة( Print cartridge problem رسالة
:التالية الخطوات اتباع عليك الطباعة، خراطيش إحدى في مشكلة وجود حول خطأ رسالة ظهور حالة في

.الخطأ برسالة اسمها ظهر التي الطباعة خرطوشة بإخراج وقم الطابعة غطاء ارفع.١
.الطباعة خرطوشة ترآيب إعادة بإجراء قم ثم.٢

.المشكلة عالج تم فقد إًذا الطاقة، مصباح وميض عدم حالة في
.التالية للخطوة انتقل الطاقة، مصباح وميض استمرار حالة وفي

.الطباعة لخرطوشة يدوي تنظيف بإجراء قم.٣
.الطابعة غطاء أغلق ثم الطابعة في الطباعة خرطوشة إدخال أعد.٤

.استبدالها يجب وأنه الطباعة خرطوشة تلف على يدل فهذا الطاقة، مصباح وميض استمرار حالة في

عدم حالة في الحبر احتياطي وضع في واحدة طباعة خرطوشة باستخدام الطباعة إجراء يمكنكمالحظة 
.بديلة طباعة خرطوشة توفر

 على HP لـ الفني الدعم بزيارة قم الطباعة، خرطوشة استبدال بعد الطاقة مصباح وميض استمرار حالة في.٥
www.hp.com/support.

 )الحبر احتياطي وضع في الطباعة( Printing in ink-backup mode رسالة
هذا لك ويتيح .الحبر احتياطي وضع تشغيل يتم ُمرآبة، فقط واحدة طباعة خرطوشة وجود الطابعة اآتشاف حالة في

الطباعة عملية ويجعل الطباعة نتائج جودة على يؤثر أنه إال واحدة، طباعة خرطوشة باستخدام الطباعة إمكانية الوضع
.بطًئا أآثر
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إزالة من التحقق فيجب الطابعة، في الطباعة خرطوشتي ترآيب من بالرغم الحبر احتياطي وضع رسالة تلقي حالة في
آان إذا ُمرآبة طباعة خرطوشة وجود اآتشاف من الطابعة تتمكن ال حيث .الطباعة خرطوشتي من البالستيكي الشريط
.الطباعة خرطوشة موصالت يغطي الواقي البالستيكي الشريط

.البالستيكي القرنفلي الشريط بإزالة قم١

 )مناسبة غير فتحة في الطباعة خرطوشة ترآيب تم( Print cartridge is in the wrong slot رسالة
.الطباعة خراطيش حامل من الخطأ الجانب في ُمرآبة الطباعة خرطوشة أن يعني فهذا هذه، الخطأ رسالة ظهور حالة في

.الطباعة خراطيش حامل من        الجزء في دائًما األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة بترآيب قم

.الطباعة خراطيش حامل من        الجزء في السوداء الطباعة خرطوشة بترآيب وقم

  صحيح غير بشكل الفوتوغرافية الصور طباعة تتم

 الورق درج فحص
عليه الطباعة المطلوب الوجه يكون بحيث الورق درج في صحيح بشكل الفوتوغرافية الصور ورق وضع من تأآد.١

.ألسفل
.يتوقف حتى األمام إلى الورق ادفع.٢
.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣

.يتجعد أو الورق ينثني ال حتى الورق اتجاه في بشدة الموجه ضغط تجنب

 الطابعة خصائص فحص
:التالية الخيارات من وتحقق الطابعة خصائص الحوار مربع افتح

اإلعدادالتبويب عالمة

جودة/ورق

مناسب ورق حجم :هو الحجم

مناسب فوتوغرافية صور ورق :هو النوع

آل في النقطة لدرجة األقصى الحد أو أفضل :الطباعة جودة
بوصة

  الطباعة جودة تدني

 مفقودة وسطور خطوط
مستوى انخفاض بسبب ذلك يكون فقد خطوط، بها ظهرت إذا أو مفقودة نقاط أو سطور بها المطبوعة الصفحات آانت إذا

.الخراطيش هذه تنظيف إلى الحاجة بسبب أو الطباعة خراطيش في الحبر
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٥٠ HP Deskjet 3900 series طابعة



 باهتة الطباعة
.الطباعة خرطوشتي من أٍي في الحبر مستوى انخفاض عدم من تحقق●

على للتعرف .هذه الطباعة خرطوشة استبدال يجب الطباعة، خرطوشتي إحدى في الحبر مستوى انخفاض حالة في
.الطابعة مع المرفق المرجعي الدليل انظر الطابعة، مكونات من مكون لكل الصحيح المنتج رقم

.سوداء طباعة خرطوشة ترآيب تم أنه من تحقق●
استخدام هو ذلك في السبب يكون فقد المطبوعة، الُنسخ في باهتة السوداء والنصوص الصور ظهور حالة في

األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة مع سوداء طباعة خرطوشة بترآيب قم .فقط األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة
.األسود باللون للطباعة جودة أفضل على للحصول

.الطباعة خراطيش من البالستيكي بالشريط الواقي الجزء إزالة من تحقق●

.البالستيكي القرنفلي الشريط بإزالة قم١

.أعلى بمستوى طباعة جودة تحديد مراعاة يجب●

 فارغة صفحات طباعة
البالستيكي الشريط إزالة من تحقق .الطباعة بخراطيش مثبًتا يزال ما البالستيكي الشريط من الواقي الجزء يكون قد●

.الطباعة خراطيش من

.البالستيكي القرنفلي الشريط بإزالة قم١

آانتا إذا آلتيهما أو الفارغة، الطباعة خرطوشة استبدل .الطباعة خراطيش من الحبر نفد قد يكون أن المحتمل من●
.فارغتين

  المستند طباعة في خطأ

 والصور النص محاذاة في خطأ
.الطباعة خراطيش محاذاة يجب المطبوعة، الُنسخ في والصور النص محاذاة في خطأ حدث إذا

 الزوايا إحدى في أو المنتصف عن بعيًدا مطبوع المستند
.صحيح بشكل الورق وضع تم قد وأنه الورق، درج في الورق من واحد نوع وضع من تأآد.١
.بإحكام الورق حافة على الورق موجه تثبيت من تحقق.٢
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.المستند طباعة أعد.٣

 خطأ موضع في مطبوعة أو مفقودة المستند من أجزاء
:التالية الخيارات تحديد من وتحقق الطابعة خصائص الحوار مربع افتح

اإلعدادالتبويب عالمة

المناسب االتجاه :االتجاهإتمام

المناسب الورق حجم :هو الحجمجودة/ورق

 بزاوية الظرف طباعة
.الطابعة إلى تحميله قبل الظرف في اللسان أدخل.١
.الظرف حافة على بإحكام الورق موجه تثبيت من تأآد.٢
.الظرف طباعة أعد.٣

  المطبوع المستند على للطباعة الجديدة اإلعدادات تطبيق يتم ال
الذي البرنامج من المالئمة الطباعة إعدادات حدد .البرنامج في المحددة الطباعة إعدادات عن الطابعة إعدادات تختلف قد

.تستخدمه

  حدود بال المستندات طباعة مشكالت

 حدود بال الطباعة إرشادات
:التالية اإلرشادات اتبع حدود، بال فوتوغرافية صور أو دعائية منشورات طباعة عند

يتوافق "الطباعة اختصارات" التبويب عالمة في "الورق حجم" المنسدلة القائمة في المحدد الورق حجم أن من تحقق●
.الورق درج إلى تحميله تم الذي الورق حجم مع

.الطباعة اختصارات التبويب عالمة في الورق نوع المنسدلة القائمة من المالئم الورق نوع حدد●
في الطباعة خرطوشتي ترآيب على دائًما احرص .الحبر احتياطي وضع في حدود بال مستندات بطباعة تقم ال●

.حدود بال مستندات طباعة عند الطابعة

 بزاوية الصورة طباعة

أن من فتأآد ضوئًيا، مسحها تم صورة تطبع آنت إذا المثال، سبيل على .األصلية الصورة في مشكلة وجود عدم من تحقق
.ضوئًيا مسحها عند ملتوية تكن لم الصورة
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:التالية الخطوات اتبع األصلية، بالصورة عيب عن ناتجة المشكلة تكن لم إذا

.الورق درج من الورق آل أخرج.١
.صحيح بشكل الورق درج إلى الفوتوغرافية الصور ورق بتحميل قم.٢
.بإحكام الورق حافة على الورق موجه تثبيت تم قد أنه من تحقق.٣
.الورق بنوع الخاصة التحميل إرشادات اتبع.٤

 باهتة الفوتوغرافية الصورة حافة

آيس في الورق ضع ملتًفا، الفوتوغرافية الصور ورق آان إذا .ملتف غير الفوتوغرافية الصور ورق أن من تحقق
.ملتف غير صور ورق استخدم المشكلة، استمرت إذا .مستوًيا يصبح حتى لاللتفاف المعاآس االتجاه في بثنيه وقم بالستيكي

الصور ورق تخزين صفحة راجع االلتفاف، من الفوتوغرافية الصور ورق حماية حول إرشادات على للحصول
.الفوتوغرافية

زائد حد بها فوتوغرافية صورة
.التالية اإلرشادات اتبع مطلوب، غير حد على الفوتوغرافية الصورة احتواء حالة في

  زائد حد بها فوتوغرافية صورة
.زائد حد تكوين إلى التالية الظروف تؤدي أن يمكن

 صغير بحجم الفوتوغرافية الصور لورق بالنسبة
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:التالية الحلول جرب زائد، حد على تحتوي المطبوعة النسخ آانت إذا

.الطباعة خراطيش محاذاة●
المحدد الورق حجم أن من التحقق ثم جودة/ورق التبويب عالمة فوق والنقر الطابعة خصائص الحوار مربع فتح●

.الطابعة إلى تحميله تم الذي الورق وحجم عليه للطباعة المستند إعداد تم الذي الورق حجم من آل مع يتوافق
تلقائية مالءمة االختيار خانة تحديد ثم جودة/ورق التبويب عالمة فوق والنقر الطابعة خصائص الحوار مربع فتح●

.حواف بدون
.حدود بال الطباعة ميزة يدعم المستخدم البرنامج أن من تحقق●

 للفصل قابل بطرف صغيرة فوتوغرافية صور لورق بالنسبة
.اللسان بإزالة قم للفصل، القابل الطرف أسفل الحد ظهر إذا

.الطباعة خراطيش محاذاة بإجراء قم للفصل، القابل الطرف أعلى الحد ظهر إذا

  الخطأ رسائل

 )الورق نفاد( Out of paper رسالة
.التالية اإلرشادات فاتبع الورق، نفاد رسالة ظهرت إذا
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 )USB منفذ إلى الكتابة أثناء خطأ حدث( There was an error writing to USB port رسالة
قم .أخرى USB وصل لوحة من أو آخر USB جهاز من صحيحة لبيانات الطابعة تلقي عدم هو ذلك في السبب يكون قد

.الكمبيوتر بجهاز USB بمنفذ مباشرًة الطابعة بتوصيل

 أو )االتجاه ثنائي اتصال إنشاء تعذر( Two-way communication cannot be established رسالة
Printer not responding )تستجيب ال الطابعة(  

.الالزم من أآثر طويًال USB آابل آان إذا الكمبيوتر بجهاز االتصال من الطابعة تتمكن ال قد

).تقريًبا بوصات 5و قدًما 16( أمتار خمسة عن يزيد ال USB آابل طول أن من فتأآد هذه، الخطأ رسالة ظهرت إذا

 وميًضا الطاقة مصباح ُيصدر بينما خطأ، رسالة تظهر
.حلها وآيفية حدثت، التي المشكلة توضح التي الخطأ رسالة اقرأ

.الطاقة مصباح وميض راجع المعلومات، من المزيد على للحصول

 )صحيحة غير الطباعة خرطوشة( Incorrect print cartridge message رسالة
رسالة ظهور حالة في .بها الخاصة الصحيحة الطباعة خراطيش ترآيب بعد إال الطباعة بمهام تقوم أن للطابعة يمكن ال

.التالية اإلرشادات اتبعصحيحة، غير الطباعة خرطوشة أن الخطأ

 )الطباعة خرطوشة مشكلة( Print cartridge problem message رسالة
اتبع .الطباعة خرطوشة تلف احتمال على يدل هذا فإن الطباعة، خرطوشة في مشكلة بوجود تفيد رسالة ظهرت إذا

.المشكلة لحل التالية اإلرشادات

 )فجأة الطباعة خراطيش حامل توقف( Print cartridge carriage is stalled رسالة
.مستند طباعة أثناء للطابعة المفاجئ التوقف حالة في التالية الخطوات اتبع

 )خطأ فتحة في ُمرآبة الطباعة خرطوشة( Print cartridge is in the wrong slot رسالة
.الطباعة خراطيش حامل من الخطأ الجانب في ُمرآبة الطباعة خرطوشة أن يعني فهذا هذه، الخطأ رسالة ظهور حالة في

.الطباعة خراطيش حامل من        الجزء في دائًما األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة بترآيب قم

.الطباعة خراطيش حامل من        الجزء في السوداء الطباعة خرطوشة بترآيب وقم

 )الحبر احتياطي وضع في الطباعة( Printing in ink-backup mode رسالة
هذا لك ويتيح .الحبر احتياطي وضع تشغيل يتم ُمرآبة، فقط واحدة طباعة خرطوشة وجود الطابعة اآتشاف حالة في

الطباعة عملية ويجعل الطباعة نتائج جودة على يؤثر أنه إال واحدة، طباعة خرطوشة باستخدام الطباعة إمكانية الوضع
.بطًئا أآثر

التحقق فيجب الطابعة، في اثنتين طباعة خرطوشتي ترآيب من الرغم على الحبر احتياطي وضع رسالة ظهور حالة في
وجود عن الكشف من الطابعة تتمكن ال حيث .هاتين الطباعة خرطوشتي من البالستيكي بالشريط الواقي الجزء إزالة من

.الطباعة خرطوشة موصالت يغطي البالستيكي الشريط آان إذا ُمرآبة طباعة خرطوشة

 )الورق نفاد( Out of paper رسالة
.تواجهه الذي للموقف المناسبة الخطوات اتبع

المستخدم دليل ٥٥



بالورق محمًال الورق درج آان إذا
:يلي مما تحقق.١

).األقل على ورقات عشر( الورق درج في آاٍف ورق تحميل–
.زائد بشكل الورق درج امتالء عدم–
.الورق درج لمؤخرة الورق حزمة مالمسة–

.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٢
.الطباعة الستئناف متابعة فوق انقر.٣

فارًغا الورق درج آان إذا
.الورق درج إلى الورق بتحميل قم.١
.النهاية حتى لألمام الورق ادفع.٢
.الورق حافة على بإحكام الورق موجه ثبت.٣
.الطباعة الستئناف متابعة فوق انقر.٤

  الطاقة مصباح وميض

الطاقة مصباح١

.للطباعة جاهزة أنها أو بالطباعة تقوم الطابعة أن يعني فذلك ،مضاًء الطاقة مصباح يكون عندما●
.التشغيل إيقاف وضع في الطابعة أن يعني فذلك ،مطفًأ الطاقة مصباح يكون عندما●
.التالية المعلومات بمراجعة فقم الطاقة، مصباح وميض حالة في أما●

 المصباح وميض داللة
:أسباب لعدة وميًضا الطاقة مصباح ُيصدر قد

.مفتوًحا الطابعة غطاء آان إذا●
.الطابعة من الورق َنِفد إذا●
.الطباعة خراطيش بإحدى مشكلة وجود حالة في أو الورق انحشار مثل مشكلة، الطابعة واجهت إذا●

 خطأ رسالة ظهرت إذا
.حلها وآيفية حدثت التي المشكلة توضح التي الخطأ رسالة اقرأ

 خطأ رسالة تظهر لم إذا
وانقر الطابعة خصائص الحوار مربع افتح األدوات، إلى للوصول .الطابعة أدوات استخدام خالل من الطابعة حالة افحص
.الجهاز هذا خدمة الزر فوق انقر ثم خدمات التبويب عالمة فوق

١٠ الفصل
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:التالية المهام لتنفيذ الطابعة أدوات استخدم

.للحبر التقديري المستوى عرض●
.الطباعة خراطيش تنظيف●
.الطابعة معايرة●
.اختبار صفحة طباعة●
.الحاجة حسب أخرى، ومهام وظائف تنفيذ●

  ببطء المستندات طباعة تتم

 مفتوحة متعددة برامج
.الُمثلى بسرعتها الطباعة من الطابعة لتمكين تكفي ال المتوفرة الكمبيوتر موارد

.الطباعة أثناء الضرورية غير البرامج آل أغلق الطابعة، سرعة لزيادة

 بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد أو أفضل تحديد
سرعة لزيادة ).بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد( أو )أفضل( الطباعة جودة تحديد عند أقل بسرعة الطابعة تطبع

.الطباعة لجودة مختلًفا وضًعا حدد الطابعة،

 الحبر احتياطي وضع في الطابعة
.الحبر احتياطي وضع باستخدام الطباعة حالة في بطًئا أآثر الطباعة سرعة تصبح قد

.الطابعة في طباعة خرطوشتي استخدم الطباعة، سرعة ولزيادة

 قديم الطابعة برنامج
.قديم طابعة برنامج تثبيت تم ربما

.الطابعة برنامج تحديث صفحة راجع الطابعة، برنامج تحديث حول معلومات على للحصول

 النظام متطلبات يستوفي ال الكمبيوتر
على الخالية المساحة من آبير قدر أو العشوائي الوصول ذاآرة من آافية مساحة به يتوفر ال الكمبيوتر جهاز آان إذا

.أطول زمنية فترة الطابعة تجريها التي المعالجة تستغرق فسوف الثابت، القرص

الكمبيوتر بجهاز المعالج وسرعة RAM العشوائي الوصول وذاآرة الثابت القرص مساحة أن من التحقق عليك لذا.١
.النظام متطلبات تستوفي
.الطابعة مع المرفق المرجعي الدليل في النظام بمتطلبات قائمة توجد

.فيها المرغوب غير الملفات بحذف الثابت القرص محرك على مساحة بتوفير قم.٢

المشكالت حدوث استمرار حالة في
الكمبيوتر جهاز بإغالق قم وإصالحها، األخطاء استكشاف موضوعات استعراض بعد المشكالت حدوث استمرار حالة في
.تشغيله إعادة ثم

على HP لـ الفني الدعم موقع زيارة الرجاء الكمبيوتر، جهاز تشغيل إعادة بعد االستفسارات بعض لديك يزال ال آان إذا
www.hp.com/support.
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المستلزمات١١
الورق●
USB آابالت●

 الورق
أو األقمشة على للطباعة HP ورق أو inkjet لطباعة فاخر شفاف HP فيلم أو فاخر HP ورق مثل وسائط لشراء
.www.hp.com إلى انتقل ،HP تهنئة بطاقات

).تسوق( Shopping أو )شراء( Buy حدد ثم بها، تقيم التي المنطقة/البلد اختر

 USB آابالت
C6518A HP USB A-B نوع من متران طوله آابل

٥٨ HP Deskjet 3900 series طابعة
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المواصفات١٢
الطابعة مواصفات●

 الطابعة مواصفات
:التالية المعلومات ذلك في بما للطابعة، الكاملة المواصفات على للحصول الطابعة مع المرفق المرجعي الدليل راجع
الطابعة مع استخدامها يمكن التي األخرى الطباعة وسائط إلى باإلضافة وأوزانه وأحجامه الورق أنواع●
ودقتها الطباعة سرعات●
الطاقة متطلبات●
الكمبيوتر تشغيل نظام متطلبات●
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البيئية المعلومات١٣
البيئي البيان●
الطباعة خرطوشة استرداد●

 البيئي البيان
العمل بيئة على السلبية اآلثار لتقليل deskjet طابعات تصميم تحسين إلى باستمرار Hewlett-Packard شرآة تسعى
.فيها واستخدامها وشحنها الطابعات تصنيع يتم التي المجتمعات وعلى المكتبي

 واإلزالة التقليل
).EN 12281:2002 مع بالتوافق( الجهاز هذا في تصنيعه المعاد الورق استخدام يمكن :الورق استخدام

.تصنيعه معاد ورق على الطابعة بهذه الخاصة المراجع آل طباعة تمت :تصنيعه المعاد الورق

خالل )CFC( الكلوروفلوروآربون مادة مثل األوزون طبقة تآآل إلى تؤدي التي الكيميائية المواد آل إزالة تمت :األوزون
.Hewlett-Packard شرآة لدى التصنيع عمليات

 التصنيع إعادة
أداء على الحفاظ مع ممكن، حد أدنى إلى المواد عدد تقليل تم حيث .التصنيع إعادة على يساعد بنمط الطابعة تصميم تم

يمكن حيث .بسهولة بعضها عن بفصلها تسمح بطريقة المتماثلة غير المواد تصميم تم .السليم بالشكل لوظائفها الطابعة
الصناعية األدوات باستخدام وإزالتها إليها الوصول وآذلك التوصيالت، من وغيرها التثبيت عناصر موقع معرفة بسهولة
.واإلصالح الفك عمليات لتسهيل وذلك المهمة األجزاء إلى بسرعة الوصول إمكانية التصميم في روعي آما .العادية

تقليل محاولة مع ممكنة، تكلفة بأقل الحماية درجات أقصى لتوفير بعناية الطابعة هذه عبوة مواد اختيار تم :الطابعة عبوة
التغليف مواد تقليل على HP Deskjet لطابعة الصلب التصميم يساعد .التصنيع إعادة عملية وتسهيل البيئة على ذلك أثر

.التلف ومعدالت

البالستيكية األجزاء آل .العالمية القياسية للمواصفات مطابقة البالستيكية واألجزاء المكونات آل :البالستيكية األجزاء
.واحًدا آيميائًيا مرآًبا تستخدم أنها آما الفنية، الناحية من التصنيع إلعادة قابلة وهيكلها الطابعة ترآيب في المستخدمة

:يلي ما HP توفر ،HP Deskjet طابعة عمر طول على للتأآيد :المنتج عمر دورة

.الطابعة مع المرفق المرجعي الدليل خالل من التفاصيل على التعرف يمكنك :ممتد ضمان●
.اإلنتاج توقف بعد محدودة لفترة متاحة المستهلكة والمواد الغيار قطع●
/www.hp.com/go الويب موقع إلى انتقل االفتراضي، عمره نهاية في HP إلى المنتج هذا إلعادة :المنتج إعادة●

recycle. إلى الفارغة الطباعة خراطيش إلرجاع HP، الطباعة خرطوشة استرداد راجع.

.المناطق/البلدان آل في المنتج وإعادة الممتد الضمان خيارا يتوفر المالحظة 

 األوروبي االتحاد لدول التصنيع إعادة حول معلومات
المنتج هذا تصنيع إعادة يجب البيئة، على للحفاظ :األوروبي االتحاد دول في لعمالئنا التصنيع إعادة حول هامة معلومات

بإلقائه المنتج هذا من التخلص يجوز ال أنه إلى يلي فيما الموجود الرمز يشير .القانون بمقتضى استخدامه فترة انتهاء بعد
تجميع موقع أقرب في منه التخلص/المناسب النحو على معالجته إلعادة المنتج إعادة الرجاء .العامة المهمالت سلة في

على التالي العنوان زيارة الرجاء عامة، بصفة تصنيعها وإعادة HP منتجات إعادة حول المعلومات من لمزيد .معتمد
.www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html:الويب
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 الطاقة استهالك
إلى يؤدي بل فقط، الطبيعية الموارد توفير إلى ذلك يؤدي وال .الطاقة استهالك في االقتصاد الطابعة هذه تصميم يراعي
.الطابعة آفاءة على التأثير دون وذلك أيًضا المال توفير

.الطاقة استهالك مواصفات على للحصول المرجعي الدليل راجع :االستعداد وضع في الطاقة استهالك

من مقدار استهالك يستمر التشغيل، إيقاف وضع في الطابعة تكون عندما :التشغيل إيقاف وضع في الطاقة استهالك
من بالطابعة المتصل الطاقة سلك طرف فصل ثم بالطابعة، الموصلة الطاقة بإيقاف تماًما الطاقة استهالك منع يمكن .الطاقة

.الكهربائي المصدر

 الطباعة خرطوشة استرداد
HP’s Planet في المشارآة بهم الخاصة األصلية HP طباعة خراطيش تصنيع بإعادة المهتمين للعمالء يمكن

Partner’s Program )شرآاء برنامج HP لخراطيش )العالم حول Inkjet. شرآة تطرح HP بلدان في البرنامج هذا/
يتم .العالم مستوى على الحبر نفاثة للخراطيش المصّنعة األخرى الشرآات تغطيها التي المناطق/البلدان آل تفوق مناطق
ال بما استخدامها، فترة انتهاء بعد المنتجات هذه من للتخلص رائعة آوسيلة HP لعمالء مجانية آخدمة البرنامج هذا تقديم
.البيئة على يؤثر

/www.hp.com :التالي العنوان على الويب على HP موقع يوفرها التي التوجيهات اتباع سوى عليك ما للمشارآة،
recycle. والعنوان الهاتف ورقم االسم إدخال العمالء من ُيطلب قد .المناطق/البلدان آل في الخدمة هذه تتوفر وال.

الخراطيش استعادة علينا يتعذر فإنه المواد؛ تلوث تجاه التصنيع، إلعادة الفريدة HP لعمليات الشديدة، للحساسية ونظًرا
التصنيع إعادة عملية عن تنتج التي النهائية المنتجات استخدام يتم .تصنيعها وإعادة األخرى المصّنعة بالشرآات الخاصة

تصنيع بإعادة نقوم فإننا ذلك، ولتحقيق .المواد ترآيب اتساق من بالتحقق ملتزمة HP وشرآة جديدة، منتجات تصنيع في
.ملؤها يعاد التي الخراطيش البرنامج هذا يشمل ال .فقط األصلية HP خراطيش

من .جديدة منتجات لتصنيع أخرى صناعات في لالستخدام خام مواد إلى وتحويلها لتنقيتها إلينا الُمعادة الخراطيش فصل يتم
والحاويات السيارات أجزاء :معالجتها إعادة بعد HP طباعة خراطيش مواد من تصنيعها يتم التي المنتجات أمثلة

في المستخدمة الثمينة والمواد المعدنية والصفائح النحاسية واألسالك الدقيقة الشرائح تصنيع عمليات في المستخدمة
وذلك الطباعة، خرطوشة وزن من %65 إلى يصل ما تصنيع بإعادة HP شرآة تقوم أن يمكن .اإللكترونية الصناعات

فيتم ،)الترآيبية واألجزاء الفوم ومادة الحبر مثل( تصنيعها إعادة يمكن ال التي الباقية األجزاء أما .الخرطوشة لطراز تبًعا
.بيئية أضرار أي تسبب ال مناسبة بطريقة منها التخلص
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الفهرس

S
SmartFocus ١٤

U
USB

١٠الكمبيوتر بجهاز الطابعة توصيل

ا
٤٢والمالبس الجلد من الحبر إزالة
١٤ الحمراء العين إزالة

وإصالحها األخطاء استكشاف
في ورقة من أآثر على تطبع الطابعة
٤٧الواحدة المرة

٤٥تطبع ال الطابعة
٤٦الورق انحشار

بشكل الفوتوغرافية الصور طباعة تتم
٥٠صحيح غير
٥٧ببطء المستندات طباعة تتم

٥٠الطباعة جودة تدني
٤٨فجأة الطابعة توقف
٥١المستند طباعة في خطأ

٥٤الخطأ رسائل
٥٣زائد حد بها فوتوغرافية صورة

٤٧الورق مشكالت
٤٨الطباعة خرطوشة مشكالت
حدود بال المستندات طباعة مشكالت

٥٢
٥٦الطاقة مصباح وميض
Hewlett-Packard٢ شرآة إشعارات

٣٦الحبر حالة إطار
٣٦إعدادات
الطباعة إعدادات

٣٠افتراضية إعدادات
٣٦تغيير
٣٠االفتراضية الطباعة إعدادات
٣٢الطباعة بمهمة خاصة سريعة إعدادات
١٤ التجانس
٤٢والمالبس الجلد من الحبر إزالة الحبر،
بوصة آل في النقطة لدرجة األقصى الحد
١٥

المرة في ورقة من أآثر على تطبع الطابعة
الواحدة
بشكل الورق تحميل تم أنه المحتمل من
٤٨صحيح غير
٤٨الورق وزن
٤٥تطبع ال الطابعة

٢٩االقتصادية/السريعة الطباعة
٢٩العامة اليومية الطباعة
٢٧األقمشة على الطباعة ورق على الطباعة
٢٣العناوين ورق على الطباعة

المستلزمات
USB٥٨ آابالت

٤١للحبر التقديري المستوى
في المستخدمة واالصطالحات المصطلحات

٢الدليل
البيئية المعلومات

٦١الطباعة خرطوشة استرداد
٦١الطاقة استهالك
٦٠التصنيع إعادة
٦٠البيئي البيان
٦٠واإلزالة التقليل

لدول التصنيع إعادة حول معلومات
٦٠األوروبي االتحاد
المواصفات

٥٩الطابعة مواصفات
١٤ الوضوح
٤٦الورق انحشار
٤١الحبر مستوى انخفاض

ت
غير بشكل الفوتوغرافية الصور طباعة تتم

صحيح
٥٠الطابعة خصائص فحص
٥٠الورق درج فحص

ببطء المستندات طباعة تتم
٥٧الحبر احتياطي وضع في الطابعة

النظام متطلبات يستوفي ال الكمبيوتر
٥٧

٥٧مفتوحة متعددة برامج
٥٧قديم الطابعة برنامج

ببطء المستند طباعة تتم
لدرجة األقصى الحد أو أفضل تحديد
٥٧بوصة آل في النقطة
٣٧الطابعة برنامج تحميل تحديثات،
٣٧تحميل الطابعة، برنامج تحديثات
١٤ التباين تحسين
الطباعة جودة تدني

٥١باهتة الطباعة
٥٠مفقودة وسطور خطوط
٥١فارغة صفحات طباعة

٣١تعيين الصفحات، ترتيب
٣٨الطباعة خراطيش ترآيب
٣٦هذا؟ ما تعليمات

Real Life١٤ تقنيات
٢٩للطباعة تلميحات
تنظيف

٤١تلقائًيا الطباعة خراطيش
٤٢يدوًيا الطباعة خراطيش

٤١الطابعة هيكل
٤٨فجأة الطابعة توقف

ج
٣٠الطباعة جودة

ح
٣٢مخصص ورق حجم

خ
الطباعة خراطيش
٣٨االختيار أرقام

٨استبدال
٨الطابعة مع المستخدمة
٣٨ترآيب
٤١تلقائي تنظيف
٤٢يدوي تنظيف
٤٤صيانة
٤٠محاذاة

٤١الطلب معلومات
٣٦الطابعة خصائص

المستند طباعة في خطأ
مطبوعة أو مفقودة المستند من أجزاء
٥٢خطأ موضع في

أو المنتصف، عن بعيًدا مطبوع المستند
٥١الزوايا إحدى في
٥١والصور النص محاذاة في خطأ

٥٢بزاوية الظرف طباعة
الجديدة اإلعدادات تطبيق يتم ال

٥٢المطبوع المستند على للطباعة

د
٦الورق درج

ر
الخطأ رسائل

٥٥تستجيب ال الطابعة
٥٥الحبر احتياطي وضع في الطباعة
مصباح ُيصدر بينما خطأ، رسالة تظهر
٥٥وميًضا الطاقة
٥٥االتجاه ثنائي اتصال إنشاء تعذر
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فجأة الطباعة خراطيش حامل توقف
٥٥
منفذ إلى الكتابة أثناء خطأ حدث

USB٥٥
٥٥صحيحة غير الطباعة خرطوشة
فتحة في ُمرآبة الطباعة خرطوشة

٥٥خطأ
٥٥الطباعة خرطوشة مشكلة رسالة
٥٥ ,٥٤الورق نفاد رسالة

ز
٦الطاقة ومصباح زر

ص
٤١طباعة اختبار، صفحة
زائد حد بها فوتوغرافية صورة

الفوتوغرافية الصور لورق بالنسبة
٥٣صغير بحجم

١٤رقمية فوتوغرافية، صور
١٤رقمية فوتوغرافية صور
صيانة

٤٤الطباعة خراطيش
٤١الطابعة هيكل

ط
طباعة

PhotoREt١٥
٣٦الطباعة إعدادات
بمهمة خاصة سريعة إعدادات
٣٢الطباعة
١٩األظرف
٢٢البريدية البطاقات

آل في النقطة لدرجة األقصى الحد
١٥بوصة

١٨الخطابات
١١الفوتوغرافية الصور
١٣بحد الفوتوغرافية الصور
٢٩العامة اليومية الطباعة
٢٥الكتيبات

١٩المستندات
٢٦ الملصقات
٢٠الدعائية المنشورات

٢٣الشفاف الورق
٩واحدة طباعة خرطوشة باستخدام
٢١التهنئة بطاقات
الصغيرة والوسائط الفهرسة بطاقات

٢٤
٣٢الورق نوع تحديد
٣١الصفحات ترتيب تعيين

٢٩تلميحات
٣٠الطباعة جودة
١٥عالية جودة

٣٢مخصص ورق حجم
لكل نقطة 1200×4800 محسنة دقة

١٥مثلى بوصة
١٧إلكتروني بريد رسائل
٢٩اقتصادية/سريعة
٣١واحدة ورقة على متعددة صفحات
١١حدود بال فوتوغرافية صور
١٤رقمية فوتوغرافية صور
Exif١٥ طباعة
٣٠التقديمي العرض طباعة
٣٣الوجهين على طباعة
٣١الطباعة معاينة
٢٧األقمشة على الطباعة ورق
٢٣العناوين ورق

Exif١٥ طباعة
PhotoREt١٥ طباعة
١٩األظرف طباعة
٢٢البريدية البطاقات طباعة
١٨الخطابات طباعة
الفوتوغرافية الصور طباعة

١٣بحد الفوتوغرافية الصور
١٦المال توفير

٣٠التقديمي العرض طباعة
٢٥الكتيبات طباعة
١٩المستندات طباعة
٢٦الملصقات طباعة
٢٠الدعائية المنشورات طباعة
٢٣الشفاف الورق طباعة
١٧إلكتروني بريد طباعة
٢١التهنئة بطاقات طباعة
٢٤الفهرسة بطاقات طباعة
فوتوغرافية صور طباعة

١١حدود بال فوتوغرافية صور
٣٣الوجهين على طباعة
٣٣مزدوجة طباعة

ع
٢٩الطباعة اختصارات تبويب عالمة

م
٤٠الطباعة خراطيش محاذاة
٤٤أدوات مربع
٤٤الطابعة أدوات مربع

مستلزمات
٥٨ورق
الورق مشكالت

٤٧الورق بتغذية تقوم ال الطابعة
الطباعة خرطوشة مشكالت
فتحة في الطباعة خرطوشة ترآيب تم

٥٠مناسبة غير
٤٨صحيحة غير الطباعة خرطوشة

احتياطي وضع في الطباعة رسالة
٤٩الحبر
٤٩الطباعة خرطوشة مشكلة رسالة
حدود بال المستندات طباعة مشكالت

٥٢حدود بال الطباعة إرشادات
فوتوغرافية صور لورق بالنسبة
٥٤للفصل قابل بطرف صغيرة
٥٣باهتة الفوتوغرافية الصورة حافة
٥٢بزاوية الصورة طباعة

٣١الطباعة معاينة
٥الطابعة ميزات
٤خاصة ميزات

ن
١٥األقصى الحد بوصة، آل في نقطة
٣٢تحديد الورق، نوع

و
تخزين الفوتوغرافية، الصور ورق

١٦وتداول
٩الحبر احتياطي وضع
١٤ رقمي وميض
الطاقة مصباح وميض
٥٦خطأ رسالة ظهرت إذا
٥٦خطأ رسالة تظهر لم إذا

٥٦المصباح وميض داللة

الفهرس

المستخدم دليل ٦٣
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