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مرحبًا١
ومسلًيا مریًحا ,سهًال أمًرا الطباعة عملية الطابعة هذه تجعل !HP Photosmart A610 series طابعة لشرائك شكًرا
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)الصور تصحيح( Photo Fix تقنية تطبيق

تصحيح (Photo Fix استخدم خالل من رائعة صور إنتاج راجع
..آلًيا  )الصور

مزخرف إطار إضافة

الخاصة الصور إلى إطارات إضافة راجع
طرازات في فقط اإلطارات تتوفر .بك

HP Photosmart A612 وA614
.A618و A616و

السفر جواز صور طباعة

.السفر جواز صور طباعة راجع

بانورامية صور طباعة

.البانوراما صور طباعة راجع

الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط القرص رسومات ملصقات طباعة

الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط القرص رسومات ملصقات طباعة راجع

للصور مختلفة بأحجام طباعة

.الصحيح الورق اختيار راجع

للصور ملصقات طباعة

.للصور ملصقات طباعة راجع

حدود بدون صور طباعة
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المعلومات من المزید على الحصول
:التالية بالوثائق مرفقة الطابعة تأتي
.األولى الصورة وطباعة الطابعة إعداد طریقة الدليل هذا یوضح !أوًال الدليل هذا إقرأ :اإلعداد دليل●
ویوضح للطابعة، األساسية الميزات الكتاب هذا یصف .اآلن بقراءته تقوم الذي الكتاب هو هذا :المستخدم دليل●

.باألجهزة المتعلقة المشكالت حل معلومات على یحتوي آما الكمبيوتر، بجهاز توصيلها دون الطابعة استخدام طریقة
.الطابعة برنامج تثبيت حول معلومات أ ملحق یضمن

●Printer Help Menu )بالطابعة الخاصة التعليمات قائمة(: قائمة لك تسمح Help )الخاصة )التعليمات
على تظهر التي بالطابعة الخاصة األساسية الميزات حول ومعلومات بالطباعة تتعلق مفيدة تلميحات بقراءة بالطابعة
.الطابعة قوائم استخدام راجع ،)التعليمات( Help قائمة عرض حول معلومات على للحصول .الطابعة شاشة

على تحتوي آما الكمبيوتر جهاز مع الطابعة استخدام طریقة اإللكترونية التعليمات تصف :اإللكترونية التعليمات●
.بالبرنامج المتعلقة المشكالت حل معلومات

:اإللكترونية التعليمات عرض یمكن ,الكمبيوتر جهاز في الطابعة برنامج تثبيت عند
انقر ،Windows التشغيل نظام في )ابدأ( Start قائمة من :Windows التشغيل بنظام یعمل لكمبيوتر بالنسبة●

HP, HP Photosmart إلى أشر ,)البرامج آافة( All Programs فوق أو )البرامج( Programs فوق
A610 series, فوق انقر ثم Photosmart Help )تعليمات Photosmart(.

Library,  HP اختر ثم , Finder في , Help  , Mac Help اختر :Mac لكمبيوتر بالنسبة●
Photosmart Printer Help .

الطابعة أجزاء
.والوظائف لألجزاء مفصل وصف فيها یوجد ألقسام مرجعية مصادر ویقدم الطابعة أجزاء عن عامة نظرة القسم هذا یوفر
.التوضيحية الصور في الظاهر الطراز عن قليًال طرازك یختلف قد

الطابعة من األمامي الجزء
.بالطابعة الخاصة األساسية بالوظائف التحكم هناك من یمكن :التحكم لوحة١
لضبط ألعلى الشاشة بتحریك قم .اإلخراج حاویة فتح عند آلًيا الطابعة شاشة ستقفز .هنا والقوائم الصور بعرض قم :الطابعة شاشة٢

.نقلها أو الطابعة تخزین أجل من مسحة تكون بحيث الشاشة بثني قم .العرض زاویة
أجل من الخلفي الجزء من األعلى إلى الطابعة مقبض اسحب ثم ),مغلق( مسطح وضع في الطابعة وجود من تأآد :الطابعة مقبض٣

.رأسي بشكل الطابعة حمل
فتح أو ,iPod جهاز توصيل ,متوافقة رقمية آاميرا توصيل ,ذاآرة بطاقة إدخال ,الطباعة إلجراء افتحها :)مغلقة( اإلخراج حاویة٤

.الشاشة وتنبثق تلقائًيا، اإلدخال حاویة ستفتح اإلخراج، حاویة فتح عند .الطباعة خرطوشة منطقة

١ الفصل
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الطابعة من الخلفي الجزء
خالل من HP صنع من المباشرة للطباعة رقمية بكاميرا أو الكمبيوتر بجهاز الطابعة لتوصيل المنفذ هذا استخدم :USB منفذ١

.USB آابل
.هنا الطاقة سلك بتوصيل قم :الطاقة سلك توصيل٢

للطابعة الداخلي األمامي والجزء اإلدخال حاویة
.اإلخراج حاویة فتح عند آلًيا اإلدخال حاویة فتح یتم .هنا الورق بتحميل قم :اإلدخال حاویة١
.الورق دعامة أجل من للخارج اسحبها :اإلدخال حاویة امتداد أداة٢
.الصحيح بالشكل الورق توجيه أجل من الحالية الورقة عرض إلى باالنتقال یقوم :الورق عرض دليل٣
.iPod جهاز أو ,HP Bluetooth الالسلكي الطابعة محول ,  رقمية آاميرا بتوصيل قم :الكاميرا منفذ٤
.الذاآرة بطاقة خالل من صور على الحصول راجع .الفتحات هذه إلى الذاآرة بطاقات أدخل :الذاآرة بطاقات فتحات٥
.الطباعة خرطوشة استبدال راجع .إزالتها أو الطباعة خرطوشة إدخال أجل من افتحه :الطباعة خرطوشة باب٦
.هنا المطبوعة الصور بإخراج الطابعة تقوم :)مفتوحة( اإلخراج حاویة٧
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المؤشرات مصابيح
یومض .التشغيل قيد الطابعة تكون عندما الثابت األخضر باللون ,الطاقة زر حول ,المصباح هذا یضاء :)التشغيل( On مصباح١

.انتباهك الطابعة تتطلب حين في األحمر باللون فيومض ,الطابعة انشغال عند األخضر باللون المصباح
بين الالسلكي النشاط إلى المصباح هذا یشير ):فقط HP Photosmart A618 بطرازات خاص( Bluetooth مصباح٢

شراء فيمكنك مدمجة، Bluetooth بتقنية تتمتع ال بك الخاصة الطابعة آانت إذا .Bluetooth بتقنية یعمل الذي والجهاز الطابعة
الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ المحول توصيل یتم حيث .Bluetooth بتقنية یعمل الذي االختياري الالسلكي الطابعة محول
الالسلكي، Bluetooth اتصال حول المعلومات من للمزید .به خاص نشاط مصباح على یحتوي أیًضا وهو للطابعة األمامي
.Bluetooth جهاز من صور طباعة راجع

البطاریة حول المعلومات من للمزید .الشحن مكتملة أو الشحن جاري :البطاریة حالة إلى المصباح هذا یشير :البطاریة مصباح٣
.بالبطاریة المرفقة اإلرشادات راجع االختياریة،

.انتباهك الطابعة تتطلب عندما أو خطأ حدوث عند األحمر باللون المصباح هذا یومض :التنبيه مصباح٤
.وعملها )الصور تصحيح( Photo Fix ميزة تشغيل حالة في المصباح هذا تشغيل یتم :الصور تصحيح مصباح٥
یومض وهو .الصحيح بالشكل الذاآرة بطاقة إدخال بعد الثابت األخضر اللون إلى المصباح هذا یتحول :الذاآرة بطاقة مصباح٦

.الذاآرة بطاقة خالل من صور على الحصول راجع .الذاآرة بطاقة إلى الوصول أثناء األخضر باللون

١ الفصل
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التحكم لوحة
١On )تشغيلها وإیقاف الطابعة لتشغيل الزر هذا على اضغط :)تشغيل.
٢Layout )تحدیدات خالل للتمریر االتجاه رباعي سهم زر استخدم .الطباعة تخطيط لتحدید الزر هذا على اضغط :)تخطيط

.تخطيط لتحدید )موافق( OK على اضغط .التخطيط
لضبط ألعلى الشاشة بتحریك قم .اإلخراج حاویة فتح عند آلًيا الشاشة ستقفز .هنا والقوائم الصور بعرض قم :الطابعة شاشة٣

.المقبض باستخدام نقلها أو الطابعة تخزین أجل من مسطحة تكون بحيث الشاشة بثني قم .العرض زاویة
٤Zoom )طریقة إلى للتغيير أو لخفضه، أو الزوم مستوى لزیادة متكرر بشكل - زوم أو + زوم زري على اضغط :)الزوم

.المرة في واحدة صورة عرض طریقة إلى المرة في صور تسع عرض طریقة من للتغيير أو المرة، في صور تسع عرض
٥Delete  )من للمزید .ذاآرة بطاقة على من المحددة الصور آافة أو المعروضة الصورة لحذف الزر هذا على اضغط :)حذف

.متعددة صور تحدید راجع وحذفها، الصور تحدید حول المعلومات
٦Photo Fix )الصور تصحيح(: ميزة لتشغيل الزر هذا على اضغط Photo Fix )تقوم .تشغيلها وإیقاف )الصور تصحيح

العيون وإزالة السطوع ,اإلضاءة ,الترآيز ضبط طریق عن تلقائًيا الصور بتحسين )الصور تصحيح( Photo Fix ميزة
..آلًيا  )الصور تصحيح (Photo Fix استخدم خالل من رائعة صور إنتاج راجع .افتراضًيا الميزة هذه تشغيل یتم .الحمراء

٧Menu )الطابعة قائمة لفتح الزر هذا على اضغط :)القائمة.
٨Print )صورك طباعة راجع .الذاآرة بطاقة على من المحددة أو المميزة الصور لطباعة الزر هذا على اضغط :)طباعة.
٩Cancel )عملية لتوقف أو ,قائمة من للخروج ,صور تحدید إللغاء الزر هذا على اضغط :)األمر إلغاء.
خالل للتمریر أو ,القوائم بين للتنقل ,الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور خالل للتمریر األسهم استخدم :االتجاه رباعي سهم زر١٠

.طباعة تخطيط أو ,قائمة خيار ,قائمة ,صورة لتحدید )موافق( OK على اضغط .التخطيط تحدیدات

الداخلية البطاریة حامل
.هنا HP Photosmart لـ االختياریة الداخلية البطاریة أدخل :الداخلية البطاریة حامل١
.الحامل غطاء لتحریر الزر هذا حرك :البطاریة حامل زر٢
لـ االختياریة الداخلية البطاریة إدخال أجل من للطابعة السفلي الجزء في الموجود الغطاء هذا افتح :البطاریة حامل غطاء٣

HP Photosmart.
یجب .تقریًبا صورة 75 لطباعة شحن قدرة تام بشكل مشحونة بطاریة تضمن :االختياریة الداخلية HP Photosmart بطاریة٤

.حدة على البطاریة شراء عليك

التالمس نقاط تلمس ال .البطاریة حامل غطاء فتح قبل بالطابعة الخاص الطاقة سلك فصل من دوًما تأآدتنبيه 
.البطاریة حامل داخل الموجودة التالمس نقاط أو البطاریة على الموجودة اللون نحاسية
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اختياریة ملحقات
قد .وزمان مكان أي في الطباعة إجراء أجل من نقلها بتحسين تقوم والتي للطابعة المتوفرة االختياریة الملحقات بعض هناك
.المعروض المظهر عن الملحقات مظهر یختلف

االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة

.مكان أي في الطابعة استخدام إمكانية HP Photosmart الداخلية البطاریة تتيح

    ®  HP Bluetooth السلكي طابعة محول

لك ویسمح للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا منفذ إلى HP Bluetooth الالسلكي الطابعة محول یدخل
الطابعة محول مع المزودة اإلرشادات اتبع االتصال، إلنشاء .الطباعة إلجراء الالسلكية Bluetooth تقنية باستخدام
HP Photosmart طرازات مع فقط االختياري المحول هذا استخدام یتم .HP Bluetooth االختياري الالسلكي
A610 وA612 وA614 وA616 وA617.

HP Photosmart لـ الحمل حقيبة

الطباعة إجراء أجل من إليه تحتاج شيء آل وحمایة بحمل تقوم الوزن وخفيفة الثابتة HP Photosmart لـ الحمل حقيبة
.السفر أثناء ببساطة

الطابعة قوائم استخدام
حل وأدوات الصيانة تقدیم ,الطابعة افتراضيات بتغيير لك یسمح مما ,الطباعة خيارات من العدید الطابعة قائمة توفر

القوائم لكل أوصاف على للحصول .الشائعة الطباعة مهام یتعلق بما أشياء عمل آيفية حول معلومات وتقدیم المشكالت
.الطابعة قوائم راجع ,بها المتعلقة والخيارات

١ الفصل
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الطابعة قوائم الستخدام
.الطابعة قائمة لفتح الطابعة تحكم لوحة على الموجود )1( )القائمة( Menu زر على اضغط←

.الحالية القائمة من للخروج )2( )األمر إلغاء( Cancel على اضغط–
عناصر .الطابعة شاشة على المعروضة القائمة خيارات خالل للتمریر )3( االتجاه رباعي سهم زر استخدم–

.الرمادي باللون باهتة تظهر تتوفر ال التي القائمة
.ما خيار تحدید أو القائمة فتح أجل من )4( )موافق( OK على اضغط–

.الطابعة قوائم راجع الطابعة، قائمة خيارات بكل قائمة على للحصولمالحظة 
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الصور طباعة حول عامة نظرة٢

للنهایة البدایة من الطباعة
الفرعية األقسام تصف .الصور طباعة أثناء اتخاذها یجب التي الخطوات حول المستوى عالي عامة نظرة األقسام هذه توفر
.أآبر بتفصيل خطوة آل

1 خطوة
وتحميله الورق اختيار
.وتحميله الورق اختيار راجع

2 خطوة
صور على الحصول
یمكن مختلفة بأجهزة الطابعة توصيل یمكن

على الحصول راجع .خاللها من الطباعة
الطباعةو الذاآرة بطاقة خالل من صور
.أخرى أجهزة خالل من

3 خطوة
وعرضها صورك خالل التمریر
.وعرضها صورك خالل التمریر راجع

الفهرس صفحة

4 خطوة
للطباعة صور تحدید
.متعددة صور تحدید راجع
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5 خطوة
للصور تخطيط اختيار
.للصور تخطيط اختيار راجع

6 خطوة
الصور طباعة
.صورك طباعة راجع

٢ الفصل
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الورق أساسيات٣

وتحميله الورق اختيار
.طباعتها أجل من اإلدخال حاویة في تحميلها وآيفية بك الخاصة الطباعة لمهمة الصحيح الورق اختيار آيفية تعلم

الصحيح الورق اختيار
أجل من بك الخاصة الطابعة في الموجودة األحبار مع للعمل خصيًصا تصميمه تم . HP من المتقدم الصور ورق استخدم
.أقل بجودة نتائج أخرى صور أوراق ستنتج .جميلة صور إنشاء

:زر ,مستلزمات لشراء أو ,HP قبل من والمصممة المتوفرة الصور أوراق من قائمة على للحصول
●www.hpshopping.com )المتحدة الوالیات(
●www.hp.com/eur/hpoptions )أوروبا(
●  www.hp.com/jp/supply_inkjet  )اليابان(
●www.hp.com/paper )الهادئ المحيط دول/آسيا(
نوع على الطباعة عند .HP من المتقدم الصور ورق على جودة بأعل صور طباعة إلى افتراضي بشكل الطابعة ضبط تم

.الورق نوع لتغيير راجع .الطابعة قائمة خالل من الورق نوع تغيير من تأآد ,مختلف ورق

الورق تحميل

:المعتمدة الورق أحجام بعض
سم 15 × 10 بحجم صور ورق●
سم 18 × 13 بحجم صور ورق●
الفهرس بطاقات●
L بحجم بطاقات●
Hagaki بطاقات●

.المواصفات راجع المعتمدة، الورق بأحجام آاملة قائمة على للحصول
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الورق لتحميل
.للخارج اإلدخال حاویة امتداد أداة اسحب ثم ,اإلدخال وحاویة اإلخراج حاویة افتح.١
األمامي للجزء موجًها الالمع الوجه أو للطباعة المخصص الوجه یكون بحيث أقصى بحد ورقة 20 حتى بتحميل قم.٢

بشدة لألسفل الورق ادفع ثم اإلدخال حاویة من األیسر الجانب نحو الورق بإمالة قم الورق، تحميل عند .الطابعة من
.بثبات مكانه في یستقر حتى

إذا أما .أقصى بحد فقط ورقات 10 حتى بتحميل قم البانوراما، صور ورق تستخدم آنت إذامالحظة 
.الواحدة المرة في فقط واحدة ورقة بتحميل فقم الصور، ملصقات ورق تستخدم آنت

.ثنيه دون الورق حافة من بالقرب موازًیا یصبح بحيث اليسار إلى الورق عرض دليل بتحریك قم.٣

الورق نوع لتغيير
.)قائمة( Menu على اضغط.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تفضيالت( Preferences لتحدید  على اضغط.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ,)الورق نوع( Paper type لتحدید  على اضغط.٣
:التالية الورق أنواع من واحد نوع لتحدید  على اضغط.٤

–HP Advanced Photo Paper )من المتقدم الصور ورق HP ( )افتراضي(
–HP Premium Photo Paper )من فاخر صور ورق HP(
أخرى صور أوراق–
أخرى عادیة أوراق–

.)موافق ( OK  على اضغط.٥
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الذاآرة بطاقة من الطباعة٤
على القسم هذا یحتوي . الذاآرة بطاقة على تخزینها تم التي الصور طباعة أجل من الالزمة الخطوات القسم هذا یصف

:التالية المواضيع
الذاآرة بطاقة خالل من صور على الحصول●
وعرضها صورك خالل التمریر●
متعددة صور تحدید●
للصور تخطيط اختيار●
صورك طباعة●

الذاآرة بطاقة خالل من صور على الحصول
الصور لعرض الطابعة إلى وإدخالها الكاميرا من الذاآرة بطاقة إزالة یمكنك الرقمية، الكاميرا باستخدام صور التقاط بعد

,CompactFlash  ™  , Memory Sticks :التالية الذاآرة بطاقات أنواع قراءة إمكانية بالطابعة یتوفر .وطباعتها
Microdrive, MultiMediaCard  ™  , Secure Digital  ™  , SmartMedia, و    xD-Picture Card   ™    .

.والطابعة الذاآرة بطاقة من آال تلف إلى الذاآرة بطاقات من آخر نوع أي استخدام یؤدي قدتنبيه 

.الرقمية الكاميرا من صور طباعة راجع الطابعة، إلى الرقمية الكاميرا من الصور لنقل أخرى طرق على للتعرف

ذاآرة بطاقة إدخال
.الطابعة إلى البطاقة إلدخال اإلرشادات واستخدم التالي الجدول في بك الخاصة الذاآرة بطاقة على بالعثور قم

:توجيهات
.الوقت نفس في واحدة ذاآرة بطاقة من أآثر بإدخال تقم ال●
.آامل بشكل الطابعة إلى الذاآرة بطاقة إدخال یمكن ال .مكانها في تستقر حتى الطابعة داخل برفق الذاآرة بطاقة ادفع●

.بشدة إدخاله تحاول ال
.الثابت األخضر باللون مضاًء یبقى ثم الذاآرة بطاقة مصباح فيومض ,الصحيح بالشكل الذاآرة بطاقة إدخال عند●

.والطابعة البطاقة إتالف إلى أخرى طریقة بأي الذاآرة بطاقة إدخال یؤدي قد ١  تنبيه 

إزالة راجع المعلومات، من للمزید .الوميض قيد الذاآرة بطاقة مصباح آان إذا الذاآرة بطاقة تسحب ال ٢  تنبيه 
. الذاآرة بطاقة

الذاآرة بطاقة إدخال آيفيةالذاآرة بطاقة

CompactFlash●أن فيجب سهم، على یحتوي الملصق آان وإذا األعلى، إلى األمامي الملصق توجيه یجب
الطابعة إلى السهم هذا یشير

أوًال الطابعة إلى الثقوب ذات الحافة إدخال یتم أن یجب●
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الذاآرة بطاقة إدخال آيفيةالذاآرة بطاقة

Microdrive●أن فيجب سهم، على یحتوي الملصق آان وإذا األعلى، إلى األمامي الملصق توجيه یجب
الطابعة إلى السهم هذا یشير

أوًال الطابعة إلى الثقوب ذات الحافة إدخال یتم أن یجب●

MultiMediaCard●اليمين على المشطوفة الزاویة تكون أن یجب
األسفل إلى المعدنية التالمس نقاط توجيه یجب●

Secure Digital●اليمين على المشطوفة الزاویة تكون أن یجب
األسفل إلى المعدنية التالمس نقاط توجيه یجب●
إلى البطاقة إدخال قبل البطاقة مع المزود المحول أرفق ,miniSD بطاقة استخدام عند●

.الطابعة

Memory Stick●اليسار على المشطوفة الزاویة تكون أن یجب
األسفل إلى المعدنية التالمس نقاط توجيه یجب●
Memory Stick PRO    أو    ™  Memory Stick Duo  الذاآرة بطاقة استخدام حالة في●

Duo     ™      ، الطابعة إلى البطاقة إدخال قبل البطاقة مع المزود المحول تثبيت فيجب

xD-Picture Card●نحوك البطاقة من المنحني الجانب یشير أن یجب
األسفل إلى المعدنية التالمس نقاط توجيه یجب●

٤ الفصل
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الذاآرة بطاقة إدخال آيفيةالذاآرة بطاقة

الذاآرة بطاقة إزالة

الطابعة محاولة إلى الوميض ظهور یشير .یومض الذاآرة بطاقة مصباح آان إذا الذاآرة بطاقة تسحب التنبيه 
أثناء الذاآرة بطاقة إزالة تؤدي قد .ثابتًا المصباح یبقى حتى انتظر .الذاآرة بطاقة إلى الوصول الكمبيوتر أو

.والبطاقة الطابعة تلف أو البطاقة على الموجودة المعلومات تلف إلى إليها الوصول

ذاآرة بطاقة إلزالة
.للخارج الفتحة من البطاقة بسحب القيام األمان فمن ثابتًا، الطابعة على الذاآرة بطاقة مصباح یكون عندما←

وعرضها صورك خالل التمریر
السهم زر باستخدام الصور خالل التمریر أثناء .الطابعة شاشة على وعرضها الصور خالل التمریر طریقة القسم هذ یشرح
.مميز بإطار صورة آل تحدید یتم االتجاه، رباعي

صورة بعد صورة لعرض
.ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
لعرض الزر على الضغط في واستمر اضغط .صورة بعد صورة بترتيب الصور لعرض  على أو  على اضغط.٢

أو األولى الصورة إلى العرض یعود االتجاهين، من أي في األخيرة الصورة إلى تصل عندما .سریع بشكل الصور
.ویستمر األخيرة

الواحدة المرة في صور تسع لعرض
.ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.الواحدة المرة في صور تسع لعرض  على اضغط.٢
.صور التسع من صورة لتمييز  على أو  على اضغط.٣
.األخرى تلو الواحدة الصور عرض إلى للعودة  على اضغط.٤

متعددة صور تحدید
.الصور تحدید عليك فيجب ,الواحدة المرة في الصور من مجموعة حذف أو ,واحدة صورة من أآثر طباعة في رغبت إذا
.الشاشة على الظاهرة الصورة من اليسرى السفلية الزاویة في اختيار عالمة ستظهر صورة، تحدید عند

الصور بعض لتحدید
.الصور وعرض ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.طباعتها في ترغب صورة آل لتحدید )موافق( OK على اضغط.٢

صور تحدید إللغاء
الزاویة من االختيار عالمة ستخفي .)األمر إلغاء( Cancel على اضغط ثم ,طباعتها المطلوب الصورة بتمييز قم←

.للصورة اليسرى السفلية
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للصور متواصل نطاق لتحدید
.ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.)القائمة( Menu على اضغط.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الطباعة خيارات( Print Options حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الطباعة نطاق( Print Range حدد.٤
.)موافق(  OK على اضغط ثم طباعتها، في ترغب التي األولى الصورة تظهر حتى  على أو  على اضغط.٥
.)موافق(  OK على اضغط ثم طباعتها، في ترغب التي األخيرة الصورة تظهر حتى  على أو  على اضغط.٦

للصورة واحدة نسخة من أآثر لتحدید
.الصور وعرض ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
Cancel على اضغط .طباعتها المطلوب الحالية الصورة من نسخة لكل واحدة مرة )موافق( OK على اضغط.٢

.واحدة نسخة بمعدل الُنسخ عدد لتقليل )األمر إلغاء(

للصور تخطيط اختيار
تقوم .الذاآرة بطاقة إدخال عقب )تخطيط( Layout على الضغط طریق عن طباعة تخطيطات عدة من االختيار یمكنك
.افتراضًيا صفحة آل في واحدة صورة بطباعة الطابعة

.صورة تخطيط الختيار
.ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.)تخطيط( Layout على اضغط.٢
:تخطيط لتحدید االتجاه رباعي السهم زر استخدم.٣

ورقة آل في واحدة صورة طباعة–
ورقة آل في صورتين طباعة–
ورقة آل في صور 4 طباعة–

.)موافق ( OK  على اضغط.٤
.التخطيط تالئم بحيث الصور بتدویر الطابعة تقوم قد

ضيق، أبيض بحد الصورة إحاطة في رغبت إذا .االفتراضي الخيار هي حدود بدون الطباعة تعدمالحظة 
.)الطابعة ( Printer قائمة راجع ,حدود بدون الطباعة خيار تشغيل إلیقاف .حدود بدون إعداد تشغيل إیقاف فيمكنك

صورك طباعة
وجود أثناء الصور تحدید یمكنك .ذاآرة بطاقة على المخزنة الرقمية الصور طباعة لكيفية شرح على القسم هذا یحتوي
ال .الطابعة في الذاآرة بطاقة وجود أثناء أو )DPOF أو الرقمي، الطباعة ترتيب تنسيق( الكاميرا في الذاآرة بطاقة
راجع .الرقمية الكاميرا بطاریات بتفریغ تقوم وال الكمبيوتر جهاز استخدام الذاآرة بطاقة خالل من الطباعة تتطلب

.الذاآرة بطاقة خالل من صور على الحصول
المطبوع الوجه بترك HP توصي ,ذلك من بالرغم .طباعتها بعد فوًرا معها التعامل ویمكن ,تّوًا صورك تجفيف یتم

في الصور تضع أن قبل تام بشكل الصور ألوان تطویر یتم بحيث ,دقائق 10-5 لمدة الهواء إلى یتعرض وهو لصورك
.ألبومات في أو أخرى صور مع رزمة

فردیة صورة لطباعة
.المدخلة الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور خالل بالتمریر قم.١
.طباعتها المطلوب الصورة بعرض قم.٢
.)طباعة( Print على اضغط.٣

٤ الفصل
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.الطباعة أثناء التنازلي العد ویبدأ الطباعة، عملية إلتمام المقدر الوقت یظهر ،)طباعة( Print على الضغط عقب

المحددة الصور من مجموعة لطباعة
.المدخلة الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور خالل بالتمریر قم.١
.متعددة صور تحدید راجع .طباعتها المطلوب الصور بتحدید قم.٢
.)طباعة( Print على اضغط.٣

.الطباعة أثناء التنازلي العد ویبدأ الطباعة، عملية إلتمام المقدر الوقت یظهر ،)طباعة( Print على الضغط عقب

للصور فهرس لطباعة
.)القائمة( Menu على اضغط.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الطباعة خيارات( Print Options حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)فهرس صفحة طباعة( Print Index Page حدد.٣

یمكن .الذاآرة بطاقة على موجودة صورة 2000 إلى یصل لعدد فهرس وأرقام مصغرة عروًضا الصور فهرس یقدم
عند التكلفة لتقليل الصور ورق من بدًال فهرس بطاقة استخدم .للصور نطاق أو معينة صور لطباعة الفهرس أرقام استخدام
.فهرس صفحات طباعة

الكاميرا تحددها التي الصور لطباعة
).DPOF( الكاميرا قبل من محددة صور تضمن ذاآرة بطاقة أدخل.١
OK على اضغط ثم ,الكاميرا قبل من محددة صور طباعة في ترغب هل الطابعة تسألك عندما )نعم( Yes حدد.٢

.)موافق(
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إبداعية مشاریع٥
القسم هذا یحتوي .الطابعة تمنحك التي األخرى الرائعة الميزات بعض بتجربة قم ,للصور األساسية بالطباعة التحكم بمجرد
:التالية المواضيع على
البانوراما صور طباعة●
للصور ملصقات طباعة●
السفر جواز صور طباعة●
الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط القرص رسومات ملصقات طباعة●
فيدیو مقطع من إطارات طباعة●
الصور جودة تحسين●
صورة قص●
بك الخاصة الصور إلى إطارات إضافة●
صورك على ملونة تأثيرات تطبيق●
صورك إلى والتاریخ الوقت إضافة●
الطباعة جودة ضبط●
HP Photosmart Share باستخدام تحميلها أو اإللكتروني البرید عبر الصور بإرسال قم●
شرائح عرض مشاهدة●

البانوراما صور طباعة
الجزء في الكاميرا بمنفذ المتصلة الرقمية الكاميرا من الطباعة حالة في البانوراما وضع دعم یتم ال ١  مالحظة 

.USB آابل خالل من للطابعة األمامي

 التشغيل بنظام یعمل آمبيوتر جهاز في HP Photosmart Premier برنامج تثبيت حالة في ٢  مالحظة 
Windows 2000 أو XP, توفير یتم .مجمعة بانوارمية صور إنشاء یمكن HP Photosmart Premier

.البرنامج تثبيت راجع ,الطابعة مع المتوفرة البرنامج خيارات حول المعلومات من للمزید .فقط الطرز بعض في

بانورامية صور إلنشاء
مًعا الصور بعض تجميع
للوصول معًا متراآبة صور لتجميع ,HP Photosmart Premier مثل ,الصور لتحریر برنامج استخدم➔

مًعا لقطات عدة تجميع الرقمية الكاميرات بعض تستطيع ذلك، من بدًال( .سم 30 × 10 بحجم صورة إلى
واستخدم الذاآرة، بطاقة على الصورة بحفظ قم ثم ،.)ذاآرة بطاقة على الصورة حفظ قبل واحدة صورة بداخل

وضع یقوم .مباشر بشكل آمبيوتر جهاز من الطباعة أو ,البانوراما وضع لتشغيل أدناه المذآورة الخطوات
المعلومات من للمزید .3:1 إلى تصل التي العرض إلى االرتفاع بنسبة المحددة الصورة بطباعة البانوراما

.اإللكترونية التعليمات راجع ,الكمبيوتر جهاز من الطباعة حول

صورة أیة تحدید
وضع لتشغيل أدناه الظاهرة الخطوات واستخدم الذاآرة بطاقة على توجد أآثر أو واحدة صورة بتحدید قم➔

.3:1 إلى تصل التي العرض إلى االرتفاع بنسبة المحددة الصور بطباعة البانوراما وضع یقوم .البانوراما
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بانورامية صور لطباعة
.ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.الطابعة قائمة لفتح )قائمة( Menu على اضغط.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الطباعة خيارات( Print options حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)بانورامية صور( Panoramic photos حدد.٤
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تشغيل( On حدد.٥
.سم 30 × 10بحجم ورق تحميل.٦
.لطباعتها أآثر أو صورة حدد.٧

إلى عرض بنسبة( طباعتها تتم آي المعروضة للصورة جزء یعرض الطابعة شاشة على اقتصاص مربع سيظهر
.البانوراما وضع في طباعتها عند مظهرها تحسنت ,المعروضة للصورة األصلية الدقة ارتفعت آلما ).3:1 ارتفاع

.)طباعة( Print على اضغط.٨
إلى االرتفاع بنسبة الطباعة لمتابعة البانوراما وضع تشغيل بإیقاف قم ,بانورامية صور طباعة من االنتهاء عند.٩

إیقاف( Off حدد ثم ,4 إلى 1 خطوات آرر ,البانوراما وضع تشغيل إلیقاف .3:2 إلى تصل التي العادیة العرض
.)موافق( OK على واضغط )التشغيل

للصور ملصقات طباعة
الموجودة )الصور ملصقات( Photo stickers وميزة صور ملصق وسائط استخدم صور، ملصق 16 لطباعة
:التالية الخطوات اتبع .بالطابعة

.طباعتها في ترغب التي الصورة وعرض ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.الطابعة قائمة لفتح )قائمة( Menu على اضغط.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الطباعة خيارات( Print options حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)للصور ملصقات( Photo stickers حدد.٤
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تشغيل( On حدد.٥
.الصور ملصقات وسائط بتحميل قم.٦
.أآثر أو واحدة صورة بتحدید قم.٧
.)طباعة( Print على اضغط.٨

.فردیة صورة من نسخة 16 على مطبوعة ورقة آل تحتوي
تشغيل إلیقاف .)للصور ملصقات( Photo stickers وضع تشغيل بإیقاف قم ,الملصقات طباعة من االنتهاء عند.٩

واضغط )التشغيل إیقاف( Off حدد ثم ,4 إلى 1 خطوات آرر ,)للصور ملصقات( Photo stickers وضع
.)موافق( OK على

HP Self-Adhesive Photo باستخدام صور ملصقات سم 15 × 10طباعة أیًضا یمكنك آمامالحظة 
paper )من الالصق الصور ورق HP.( لو آما األساسية الطباعة إرشادات استخدم المشروع، لهذا بالنسبة

.سم 15 × 10 بحجم عادیة صور بطباعة تقوم أنك

٥ الفصل
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السفر جواز صور طباعة

السفر جواز صور لطباعة
.ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.)القائمة( Menu على اضغط.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الطباعة خيارات( Print options حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)السفر جواز صور وضع( Passport photo mode حدد.٤
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تشغيل( On حدد.٥
.)موافق(  OK على اضغط ثم السفر، جواز لصورة حجم حدد.٦
.الصور ورق بتحميل قم.٧
.أآثر أو واحدة صورة بتحدید قم.٨
إلى استناًدا ,الصفحة یناسب ما حسب للصورة الُنسخ عدد تضمن مطبوعة ورقة آل .)طباعة( Print على اضغط.٩

.السفر جواز لصورة المحدد الحجم

الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط القرص رسومات ملصقات طباعة

الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط القرص ملصقات لطباعة
.ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.)القائمة( Menu على اضغط.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الطباعة خيارات( Print options حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)المضغوط القرص رسم طباعة( Print CD Tattoo حدد.٤
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تشغيل( On حدد.٥
.الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط القرص ملصقات وسائط بتحميل قم.٦
.صورة حدد.٧
.)طباعة( Print على اضغط.٨

.الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط القرص ملصقات ورق من ورقة آل على واحدة صورة طباعة تتم

فيدیو مقطع من إطارات طباعة

فيدیو مقطع من محدد واحد إطار لطباعة
.فيدیو مقطع تضمن ذاآرة بطاقة أدخل.١
الفيدیو مقطع رمز یظهر .الفيدیو لمقطع األول اإلطار یظهر .الفيدیو مقطع إلى لالنتقال  على أو  على اضغط.٢

.الطابعة لشاشة السفلي الجزء في
المقطع التقاط یمكنك لكي بإطار، إطار ببطء، الفيدیو تحميل یتم .الفيدیو مقطع لتحدید )موافق( OK على اضغط.٣

.طباعته في ترغب الذي
.)طباعة( Print على اضغط ثم ,)موافق( OK على اضغط ,طباعته المطلوب اإلطار ظهور عند.٤

تكون أن تالحظ قد ,لذلك .الرقمية الصور دقة من أقل عادًة الفيدیو مقاطع في الصورة دقة تكون ١  مالحظة 
.للصور الطباعة جودة من أقل الفيدیو مقطع إلطارات الطباعة جودة

الفيدیو ملف بتنسيقات قائمة على للحصول .الفيدیو ملف تنسيقات آافة الطابعة هذه تدعم ال ٢  مالحظة 
.الطابعة مواصفات راجع المعتمدة،

فيدیو مقطع من إطارات 9 لطباعة
.فيدیو مقطع تضمن ذاآرة بطاقة أدخل.١
Video action prints حدد ثم ،)الطباعة خيارات( Print Options حدد ،)القائمة( Menu على اضغط.٢

.الذاآرة بطاقة على الموجودة الفيدیو مقاطع لكافة معاینة ستظهر .)الفيدیو حرآات مطبوعات(
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)موافق( OK على اضغط ثم طباعته، في ترغب الذي الفيدیو مقطع إلى لالنتقال االتجاه رباعي السهم زر استخدم.٣
.لتحدیده

مقطع من آلًيا تحدیدها تم إطارات 9 من واحدة صفحة على المطبوعة النسخة تحتوي .)طباعة( Print على اضغط.٤
.الفيدیو

تكون أن تالحظ قد ,لذلك .الرقمية الصور دقة من أقل عادًة الفيدیو مقاطع في الصورة دقة تكون ١  مالحظة 
.للصور الطباعة جودة من أقل الفيدیو مقطع إلطارات الطباعة جودة

الفيدیو ملف بتنسيقات قائمة على للحصول .الفيدیو ملف تنسيقات آافة الطابعة هذه تدعم ال ٢  مالحظة 
.الطابعة مواصفات راجع المعتمدة،

الصور جودة تحسين
تغيير إلى اإلعدادات تؤدي ال .المطبوعة الصور جودة تحسن قد التي والتأثيرات التفضيالت من العدید الطابعة توفر

.الطباعة على فقط تؤثر إنها بل .األصلية الصورة

.آلًيا  )الصور تصحيح (Photo Fix استخدم خالل من رائعة صور إنتاج
HP Real Life Technologies من یلي ما باستخدام الصور بتحسين آلًيا )الصور تصحيح( Photo Fix خيار یقوم

):HP Real Life تقنيات(
.واضحة غير لصور حدة زیادة●
.الصورة في الموجودة الفاتحة المناطق على التأثير دون الصورة في توجد غامقة مناطق تحسين●
.الوميض باستخدام التقاطها تم صور في تحدث قد التي الحمراء العيون تقليل●
.الصور في والتشبع األلوان ,السطوع مجمل تحسين●

Photo Fix مصباح یوجد .الطابعة تشغيل عند افتراضي بشكل التشغيل قيد )الصور تصحيح( Photo Fix خيار یوجد
.التشغيل قيد )الصور تصحيح( Photo Fix خيار یوجد عندما التحكم لوحة على التشغيل قيد )الصور تصحيح(

,صحيح غير بشكل صورك طباعة عند فلكن ,التشغيل قيد )الصور تصحيح( Photo Fix خيار بترك HP شرآة توصي
Photo Fix تشغيل بإیقاف فقم ),الصور تصحيح( Photo Fix تحسينات استخدام دون صورة طباعة في رغبت إذا أو
).الصور تصحيح(

)الصور تصحيح( Photo Fix تشغيل إلیقاف
.)الصور تصحيح( Photo Fix على اضغط←

آل طباعة ستتم ).الصور تصحيح( Photo Fix تشغيل إیقاف تم بـ تخبرك الطابعة شاشة على رسالة ستظهر
.  تغيير أي دون الصور

تصحيح( Photo Fix زر على بالضغط تقوم حتى التشغيل إیقاف قيد )الصور تصحيح( Photo Fix خيار سيظل
ستظهر ),الصور تصحيح( Photo Fix تشغيل عند .ثانيًة بتشغيلها ثم الطابعة تشغيل بإیقاف تقوم حتى أو ,ثانيًة )الصور
. تحسينات مع الصور آل طباعة ستتم ).الصور تصحيح( Photo Fix تشغيل تم بـ تخبرك الطابعة شاشة على رسالة

الفيدیو مقاطع جودة تحسين

الفيدیو مقاطع جودة لتحسين
.)القائمة( Menu على اضغط.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تفضيالت( Preferences حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الفيدیو تحسين( Video Enhancement حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تشغيل( On لتمييز االتجاه رباعي السهم زر استخدم.٤

أبطأ بشكل الطباعة عمليات تتم فقد التفضيل، هذا باستخدام المطبوعة الفيدیو مقاطع جودة تحسين عندمالحظة 
.التفضيل هذا تشغيل إیقاف حالة في عليه هي مما
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صورة قص
الصورة تغيير إلى االقتصاص یؤدي ال .فيها المرغوب غير التفاصيل اقتصاص یمكنك فقط، الصورة من جزء لطباعة
.الطباعة على فقط یؤثر ولكنه .األصلية

صورة لقص
.لتحدیدها )موافق( OK على اضغط ثم تغييرها، في ترغب التي الصورة إلى انتقل.١
.الحالية الصورة لتكبير  على اضغط.٢
.البيضاء األربعة األسهم لمشاهدة أخرى مرة  على اضغط.٣
.االقتصاص مربع لتحریك االتجاه رباعي السهم زر استخدم.٤
.االقتصاص مربع في طباعته المطلوب الصورة جزء یوجد عندما )موافق( OK على اضغط.٥
.الطباعة لبدء )طباعة( Print على اضغط.٦

بك الخاصة الصور إلى إطارات إضافة
تغيير إلى اإلطار یؤدي ال .بارز بالصورة یحيط الذي اإلطار لجعل واأللوان األشكال من متنوعة مجموعة بين من اختر

.الطباعة على فقط یؤثر ولكنه .األصلية الصورة

.A618و A617و A616و A614و HP Photosmart A612 طرازات في فقط اإلطارات تتوفرمالحظة 

مزخرف إطار إلضافة
.لتحدیدها )موافق( OK على اضغط ثم تغييرها، في ترغب التي الصورة إلى انتقل.١
.)القائمة( Menu على اضغط.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تحریر( Edit حدد.٣
.)موافق( OK على اضغط ثم ،)إطار إضافة( Add Frame حدد.٤
.)موافق( OK على اضغط ثم استخدامه، في ترغب الذي اإلطار شكل لتمييز االتجاه رباعي السهم زر استخدم.٥
.)موافق( OK على اضغط ثم استخدامه، في ترغب الذي اإلطار لون لتمييز االتجاه رباعي السهم زر استخدم.٦

.بإطار محددة وهي الطابعة شاشة على الصورة تظهر

صورك على ملونة تأثيرات تطبيق
بني( Sepia ,)وأبيض أسود( Black and White إلى للمطبوعات اللون تأثير بتغيير تقوم بحيث الطابعة بضبط قم

).افتراضي( )بال( None أو ,)قدیم( Antique ,)داآن

األلوان تأثير إلضافة
.لتحدیدها )موافق( OK على اضغط ثم تغييرها، في ترغب التي الصورة إلى انتقل.١
.)القائمة( Menu على اضغط.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تحریر( Edit حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)األلوان تأثير إضافة( Add Color Effect حدد.٤
.)موافق( OK على اضغط ثم استخدامه، في ترغب الذي اللون تأثير لتمييز االتجاه رباعي السهم زر استخدم.٥

ولكنه .األصلية الصورة تغيير إلى التأثير یؤدي ال .المحدد اللون تأثير تطبيق مع الطابعة شاشة على الصورة تظهر
.الطباعة على فقط یؤثر

صورك إلى والتاریخ الوقت إضافة
.المطبوعات آل على التفضيل هذا یؤثر .الصورة التقاط وقت یوضح لصورك األمامي الجزء في ختًما طباعة یمكنك
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والوقت التاریخ إلضافة
.)القائمة( Menu على اضغط.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تفضيالت( Preferences حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الوقت/التاریخ( Date/time حدد.٣
:التاریخ/الوقت ختم خيار لتمييز االتجاه رباعي السهم زر استخدم.٤

–Date/time )الوقت/التاریخ(
–Date only )فقط التاریخ(
–Off ) التشغيل إیقاف(

.)موافق ( OK  على اضغط.٥

الطباعة جودة ضبط
.)األفضل( Best اختر ,جودة بأفضل صور على للحصول .أقل أو أعل بمستوى بجودة صور لطباعة الطابعة ضبط یمكن
فال ,بسرعة صورة طباعة في رغبت إذا .قليًال الطباعة وضع بإبطاء أیًضا یقوم ولكنه ,عليا بجودة صور الوضع هذا ینتج
.أقل طباعة إعداد اختر ,جودة أفضل على الحصول یهمك

الطباعة جودة لتغيير
.)القائمة( Menu على اضغط.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)أدوات( Tools حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الطباعة جودة( Print Quality حدد.٣

.الحالي الطباعة جودة إعداد بجوار اختيار عالمة تكون
.)موافق(  OK على اضغط ثم طباعة، جودة حدد.٤

HP Photosmart باستخدام تحميلها أو اإللكتروني البرید عبر الصور بإرسال قم
Share

األلبومات ,اإللكتروني البرید باستخدام واألقارب األصدقاء مع الصور لمشارآة HP Photosmart Share استخدم
متصل آمبيوتر بجهاز USB آابل خالل من متصلًة الطابعة تكون أن یجب .الصور تشطيب خدمة أو ,اإلنترنت على

آل تثبيت تم قد یكن ولم HP Photosmart Share استخدام حاولت إذا .HP برامج آل عليه ومثبت باإلنترنت
.البرنامج تثبيت راجع .المطلوبة الخطوات خالل توجهك رسالة تظهر تكوینها، أو المطلوبة البرامج

الصور إلرسال HP Photosmart Share الستخدام
.مشارآتها المطلوب الصور تضمن ذاآرة بطاقة أدخل.١
.الكمبيوتر في الصور لحفظ الكمبيوتر شاشة على المطالبات اتبع.٢
HP برنامج أو HP Photosmart Premier بـ الخاصة HP Photosmart Share ميزات استخدم.٣

Photosmart Studio آخرین مع الصور لمشارآة.
في اإللكترونية التعليمات راجع ,HP Photosmart Share استخدام حول معلومات على للحصول

HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential, أو HP Photosmart Studio.

شرائح عرض مشاهدة

متواصل شرائح بعرض صور لمشاهدة
.)القائمة( Menu على اضغط.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)أدوات( Tools حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)شرائح عرض( Slide Show حدد.٣

لتوقف )األمر إلغاء( Cancel على اضغط .الستئنافه أو مؤقًتا الشرائح عرض لتوقف )موافق(  OK على اضغط
.الشرائح عرض
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أخرى أجهزة خالل من الطباعة٦
.iPodو الرقمية الكاميرات ,الكمبيوتر أجهزة منها األجهزة من مختلفة أنواع على مخزنة صور طباعة الطابعة لهذه یمكن
.مختلفة إجراءات تنفيذ اتصال نوع آل لك یتيح
الرقمية الكاميرا من صور طباعة●
Bluetooth جهاز من صور طباعة●
الكمبيوتر جهاز خالل من صور طباعة●
iPod جهاز من صور طباعة●

الرقمية الكاميرا من صور طباعة
دون HP من المباشرة للطباعة رقمية آاميرا أو PictBridge مع متوافقة رقمية آاميرا خالل من رائعة صور بطباعة قم

.الكمبيوتر جهاز استخدام
المعلومات من للمزید .الكاميرا على بتحدیدها قمت التي اإلعدادات الطابعة تستخدم رقمية، آاميرا من مباشرًة الطباعة عند
.الكاميرا مع المزودة الوثائق راجع الكاميرا، قبل من محددة صور استخدام حول

تبدأ أن قبل
:یلي ما إلى ستحتاج ,رقمية آاميرا خالل من للطباعة

.HP من المباشرة للطباعة آاميرا أو PictBridge مع متوافقة رقمية آاميرا●
.والطابعة بالكاميرا للتوصيل USB آابل●
.ذاآرة بطاقة )اختياري(●

PictBridge آاميرا خالل من للطباعة
.طباعتها ترید التي الصور حدد ثم PictBridge تقنية تدعم التي الرقمية الكاميرا بتشغيل قم.١
للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ بتوصيلها قم ثم ،PictBridge وضع في الكاميرا وجود من تأآد.٢

.الكاميرا مع المزود USB آابل باستخدام
.المحددة الصور طباعة تتم ،PictBridge آاميرا على بالتعرف الطابعة قيام بمجرد

HP من المباشرة للطباعة المخصصة آاميرا من للطباعة
.طباعتها ترید التي الصور وحدد HP من المباشرة للطباعة المخصصة الكاميرا بتشغيل قم.١
.الكاميرا مع المزود USB آابل باستخدام للطابعة الخلفي الجزء في الموجود USB بمنفذ الكاميرا بتوصيل قم.٢
.الكاميرا شاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٣

Bluetooth جهاز من صور طباعة
.الطابعة إلى الالسلكية Bluetooth بتقنية مصمم جهاز أي خالل من بالطباعة قم

تبدأ أن قبل
:یلي ما إلى ستحتاج ,Bluetooth على ممّكن جهاز خالل من للطباعة

A616 أو A612 أو A610 طراز من HP Photosmart إلى Bluetooth بتقنية یعمل جهاز من للطباعة●
،HP صنع من Bluetooth بتقنية یعمل الذي االختياري الالسلكي الطابعة محول إلى تحتاج فسوف A617أو

.مضمنة Bluetooth بتقنية HP Photosmart A618 طابعة تتمتع .منفصل بشكل شراؤه یتم والذي
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Bluetooth بتقنية یعمل جهاز●
حسب Bluetooth طابعة قائمة خيارات ضبط من تأآد ،Bluetooth بتقنية یعمل الذي بجهازك الطابعة توصيل قبل

.)الطابعة ( Printer قائمة راجع .الحاجة

Bluetooth جهاز خالل من صور لطباعة
.www.hp.com/go/bluetooth بزیارة قم الالسلكية، Bluetooth تقنية حول المعلومات من للمزید←

الكمبيوتر جهاز خالل من صور طباعة
یسمح الذي HP Photosmart برنامج مع استخدامها من تتمكن أن قبل الكمبيوتر جهاز إلى الصور نقل عليك سيجب

. الكمبيوتر جهاز إلى الذاآرة بطاقة من الصور لحفظ راجع المعلومات، من للمزید .الكمبيوتر جهاز من بالطباعة لك
برنامج یضمن . البرنامج تثبيت راجع ، HP Photosmart برنامج تثبيت حول معلومات على للحصول

HP Photosmart الكمبيوتر جهاز من بالطباعة فيها تقوم مرة آل في عرضها یتم التي الواجهة.

عند المتوفرة الطباعة إعدادات من العدید حول المعلومات من المزید اإللكترونية التعليمات توفرمالحظة 
على الحصول راجع ,اإللكترونية التعليمات إلى الوصول آيفية لمعرفة .الكمبيوتر جهاز خالل من الطباعة
.المعلومات من المزید

تبدأ أن قبل
:یلي ما إلى ستحتاج ,الكمبيوتر جهاز خالل من للطباعة

على للحصول .أقل أو )أقدام 10( متر 3 بطول آاملة بسرعة متوافق  2.0  (USB)     عالمي تسلسلي ناقل آابل●
.اإللكترونية التعليمات راجع ,USB آابل خالل من الطابعة توصيل حول إرشادات

).HP Photosmart Share استخدام من لتتمكن( خالله من اإلنترنت إلى الوصول یمكن آمبيوتر جهاز●

الكمبيوتر جهاز إلى الذاآرة بطاقة من الصور لحفظ
.USB آابل باستخدام الكمبيوتر بجهاز الطابعة بتوصيل قم.١
HP برنامج أو ,HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential تشغيل ببدء قم.٢

Photosmart Studio.
تحدید راجع وتحدیدها، الصور عرض حول معلومات على للحصول .نقلها ليتم صور وحدد الذاآرة بطاقة أدخل.٣

.متعددة صور
.)الجهاز استخدام بدء( Start Using the Device فوق انقر ،HP Photosmart شاشة في.٤
.فيه الصور حفظ یتم موضع حدد ثم ,HP Photosmart A610 series بطابعة الخاص األقراص محرك حدد.٥
.)نقل( Transfer فوق انقر.٦

)Windows( الكمبيوتر جهاز خالل من صور لطباعة
.)طباعة ( Print  فوق انقر البرنامج، في )ملف ( File قائمة من.١
HP Photosmart A610 series جهاز ضبط عند .آطابعة HP Photosmart A610 series حدد.٢

.اآلن قبل HP Photosmart A610 series تحدید سيتم .الخطوة هذه تخطي یمكن ,االفتراضية آالطابعة
.الطباعة لبدء )موافق( OK فوق أو )طباعة( Print فوق انقر.٣

)Mac( الكمبيوتر جهاز خالل من صور لطباعة
.)الصفحة إعداد ( Page Setup  فوق انقر البرنامج، في )ملف ( File قائمة من.١
HP Photosmart A610 series جهاز ضبط عند .آطابعة HP Photosmart A610 series حدد.٢

.اآلن قبل HP Photosmart A610 series تحدید سيتم .الخطوة هذه تخطي یمكن ,االفتراضية آالطابعة
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.)طباعة ( Print  فوق انقر البرنامج، في )ملف ( File قائمة من.٣
.الطباعة لبدء )طباعة( Print فوق انقر.٤

iPod جهاز من صور طباعة
.الصور طباعة وبالتالي بالطابعة iPod جهاز توصيل من فتتمكن ,فيه صور تخزین یمكن iPod جهاز على االحتواء عند

تبدأ أن قبل
.JPEG بتنسيق iPod جهاز إلى بنسخها تقوم التي الصور آانت إذا لترى تحقق

.منطقتك/بلدك في iPod أجهزة تتوفر ال قدمالحظة 

iPod جهاز إلى صور الستيراد
.iPod لـ Belkin Media Reader باستخدام iPod جهاز إلى الذاآرة بطاقة من الصور بنسخ قم.١
تظهر .iPod قائمة في )صور استيراد( Photo Import بتحدید iPod جهاز على الصور وجود من تحقق.٢

.)لفائف( Rolls شكل في الصور

iPod جهاز من صور لطباعة
جهاز مع المزود USB آابل باستخدام للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ iPod جهاز بتوصيل قم.١

iPod. رسالة الطابعة شاشة ستعرض Reading Device )قراءة أثناء الدقائق لبعض )الجهاز قراءة جاري
.الطابعة شاشة على الصور تظهر ذلك بعد .الصور

الصور تحدید حول المعلومات من للمزید .)طباعة( Print على اضغط ثم طباعتها ترید التي )ة( الصور حدد.٢
.متعددة صور تحدید راجع وطباعتها،
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ونقلها الطابعة صيانة٧
,الطباعة ومستلزمات الطابعة حياة مدة لتمدید القسم هذا في الموجودة التوجيهات اتبع .الصيانة من القليل الطابعة تتطلب
.جودة بأعل بطباعتها تقوم التي الصور إنتاج من وللتأآد

الطباعة خرطوشة استبدال●
وصيانتها الطابعة تنظيف●
الطباعة وخرطوشة الطابعة تخزین●
الصور ورق جودة صيانة●
الطابعة نقل●

الطباعة خرطوشة استبدال
.ملونة وصور واألسود باألبيض صور لطباعة األلوان ثالثية HP 110 Tri-color Inkjet الطباعة خرطوشة استخدم
HP حبر تصميم تم .طویًال تدوم زاهية بألوان ,تبهت ال الجودة فائقة واقعية صوًرا HP Vivera Inks حبر تنتج

Vivera الباهتة لأللوان ومقاومتها ونقائها جودتها من للتأآد علمًيا واختبارها خاص بشكل.
إدخال یؤدي قد .فقط HP صنع من طباعة خرطوشات باستخدام HP توصي ,للطباعة نتائج أفضل على للحصول
.الطابعة ضمان صالحية إلغاء إلى صحيحة غير خرطوشة

بتعدیل توصي ال HP شرآة أن آذلك الحظ .الصحيحة الطباعة خرطوشات استخدام من تحققتنبيه 
HP صنع من خرطوشات تعدیل عن ینتج الذي التلف HP ضمان یشمل ال .تعبئتها إعادة أو HP خرطوشات

.تعبئتها إعادة أو

تجار من عليها الحصول یتم التي الحبر خرطوشات بتثبيت HP شرآة توصي األفضل، الطباعة جودة على للحصول
.العلبة على المطبوع التثبيت تاریخ حلول قبل التجزئة

والخرطوشة الطابعة لتحضير
.الطابعة تشغيل من تأآد.١
.بالطابعة الموجود الطباعة خرطوشة باب افتح.٢
.الخرطوشة من الفاتح الوردي الشریط بإزالة قم.٣

الوردي الشریط إزالة

هنا تلمس ال

HP Photosmart A610 series  لـ المستخدم دليل   ٣١



الخرطوشة إلدخال
.الخارج إلى وسحبها األسفل إلى دفعها طریق عن القاعدة من القدیمة الخرطوشة بإزالة قم.١

خرطوشة على أو الطباعة خرطوشة حامل داخل الموجودة اللون نحاسية التالمس نقاط تلمس التحذیر 
.الطباعة

بحيث قليًال ألعلى متجهة بزاویة الحامل في الخرطوشة أدخل .ألعلى الملصق یكون بحيث البدیلة الخرطوشة امسك.٢
.مكانها في تثبت حتى الطباعة خرطوشة ادفع .أوًال اللون نحاسية التالمس نقاط إدخال یتم

.الطباعة خرطوشة باب أغلق.٣
%25 %,50 %,75 %,100( المثبتة للخرطوشة المقدر الحبر مستوى یوضح رمًزا للطابعة الخاملة الشاشة تعرض
.HP صنع من ليست الخرطوشة آانت إذا حبر مستوى وجود عدم رمز سيظهر ).تقریًبا وفارغة

الورق بتحميل تقوم أن منك تطلب الطابعة شاشة على رسالة ستظهر ,طباعة خرطوشة استبدال أو بتثبيت فيها تقوم مرة آل
.الجودة عالية مطبوعات ذلك سيؤآد .الخرطوشة محاذاة من الطابعة تتمكن بحيث
لمحاذاة الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع ثم ,)موافق( OK على اضغط ,اإلدخال حاویة في الورق بتحميل قم

.الخرطوشة

وصيانتها الطابعة تنظيف
.القسم هذا في توجد بسيطة إجراءات باستخدام جيد بشكل صيانتهما ومن نظيفتين الطباعة وبخرطوشة بالطابعة احتفظ

للطابعة الخارجي الجزء تنظيف

للطابعة الخارجي الجزء لتنظيف
.للطابعة الخلفي الجزء من الطاقة سلك افصل ثم الطابعة، تشغيل بإیقاف قم.١
.البطاریة حامل غطاء تّثت ثم ,بإزالتها قم ,HP Photosmart لـ االختياریة الداخلية البطاریة تثبيت عند.٢
.الماء من بقليل مبللة القماش من ناعمة بقطعة الطابعة من الخارجي الجزء امسح.٣

الخارجي الطالء تلف إلى المنزلية المنظفات استخدام یؤدي فقد .المنظفات من نوع أي تستخدم ال ١  تنبيه 
.للطابعة

.للطابعة الداخلية األجزاء عن بعيًدا السوائل أنواع بجميع احتفظ .للطابعة الداخلية األجزاء تنظيف تجنب ٢  تنبيه 

آلًيا الطباعة خرطوشة تنظيف
خرطوشة تنظيف ضرورة إلى ذلك یشير فقد ,المطبوعة الصور على واحد بلون سطور أو خطوط ظهور حالة في

.للحبر المفرط االستهالك إلى ذلك یؤدي قد ,الالزم من أآثر الخرطوشة بتنظيف تقم ال .الطباعة

آلًيا الطباعة خرطوشة لتنظيف
.)القائمة( Menu على اضغط.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)أدوات( Tools حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الخرطوشة تنظيف( Clean cartridge حدد.٣
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بعد اختبار صفحة طباعة من الطابعة تتمكن بحيث الورق بتحميل قم ,الطابعة شاشة على الظاهرة التوجيهات باتباع.٤
.الصور ورق لتوفير الفهرس بطاقات أو عادي ورق استخدم .الخرطوشة تنظيف

.الطباعة خرطوشة تنظيف لبدء )موافق( OK على اضغط.٥
Continue to في رغبت إذا فتسألك ,اختبار صفحة بطباعة تقوم الخرطوشة تنظيف من الطابعة انتهاء عند.٦

second level cleaning )من خيار حدد ثم االختبار صفحة افحص .)الثاني المستوى تنظيف إلى المتابعة
:التالية الخيارات

خرطوشة تنظيف ضرورة إلى ذلك فيشير ,مفقودة ألوان أو بيضاء خطوط على االختبار صفحة احتواء عند–
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)نعم( Yes حدد .ثانيًة الطباعة

.)موافق( OK على اضغط ثم ,)ال( No فحدد ,جيدة االختبار لصفحة الطباعة جودة بدت إذا–
.الحبر من المزید وتستخدم شاملة تعتبر متوالية تنظيف عملية آل .مرات 3 حتى الخرطوشة تنظيف یمكن

صفحة على مفقودة ألوان أو بيضاء خطوط تالحظ زلت وما اإلجراء هذا باتباع التنظيف مستویات 3 آل إآمال عند
.الخرطوشة تبدیل إلى تحتاج فقد ,االختبار

في مفقودة ألوان أو بيضاء خطوط أیًضا ترى فقد ,مؤخًرا الطابعة أو الخرطوشة إسقاط حالة فيمالحظة 
.ساعة 24 خالل حلها ویتم مؤقتة مشكلة هذه .المطبوعات

یدوًیا الطباعة لخرطوشة التالمس نقاط تنظيف
اللون نحاسية التالمس نقاط على االتساخ من قليل تراآم إلى هذا یؤدي أن یمكن متربة، بيئة في الطابعة استخدام حالة في
.الطباعة في مشاآل حدوث إلى یؤدي قد مما

الطباعة لخرطوشات التالمس نقاط لتنظيف
:التالمس نقاط لتنظيف التالية العناصر بتجهيز قم.١

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

.الطباعة خرطوشة باب افتح.٢
نقاط لمس تجنب .األعلى إلى الحبر فتحات لوحة توجيه مع الورق من قطعة على وضعها الطباعة خرطوشة أخرج.٣

.باألصابع الحبر فتحات لوحة أو اللون نحاسية التالمس

إلى الحبر فتحات تعرضت إذا .دقيقة 30 على تزید لمدة الطابعة خارج الطباعة خرطوشة تترك التنبيه 
.الطباعة في مشاآل حدوث وإلى جفافها إلى ذلك یؤدي فقد أطول لمدة الهواء

.زائد ماء أي بعصر وقم المقطر بالماء القطن من قطعة بلل.٤
.القطن قطعة باستخدام برفق اللون نحاسية التالمس نقاط بمسح قم.٥

للحبر وتلف انسداد حدوث إلى الحبر فتحات لوحة لمس یؤدي .الحبر فتحات بلوحة تلمس التنبيه 
.الكهربائية التوصيالت وضعف

.نظيفة قماش قطعة على األتربة تظهر ال أو حبر أي یبقى ال حتى 5 وخطوة 4 خطوة آرر.٦
.الطابعة خرطوشة باب أغلق ثم ,الطابعة إلى الطباعة خرطوشة أدخل.٧

اختبار صفحة طباعة
عند استخدامها یمكن تشخيصية معلومات االختبار صفحة تضمن .HP بدعم االتصال قبل اختبار صفحة بطباعة قم

االختبار صفحة على الموجود الحبر فتحات نموذج إلى أنظر .بالطباعة تتعلق مشاآل حل أجل من HP دعم مراجعة
.الطباعة خرطوشة تنظيف حاول ,النموذج من لون أو خط أي فقدان عند .الطباعة خرطوشة وحالة الحبر مستوى لفحص
. آلًيا الطباعة خرطوشة تنظيف راجع المعلومات، من للمزید

اختبار صفحة لطباعة
.)القائمة( Menu على اضغط.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)أدوات( Tools حدد.٢
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.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)اختبار صفحة طباعة( Print test page حدد.٣
.اختبار صفحة طباعة من الطابعة تتمكن بحيث الورق بتحميل قم ,الطابعة شاشة على الظاهرة التوجيهات باتباع.٤

.الصور ورق لتوفير الفهرس بطاقات أو عادي ورق استخدم
.اختبار صفحة طباعة لبدء )موافق( OK على اضغط.٥

:التالية المعلومات االختبار صفحة تضمن

الطباعة خرطوشة محاذاة
محاذاة عدم عند ,ذلك من بالرغم .آلًيا بمحاذاتها الطابعة فتقوم ,الطابعة في طباعة خرطوشة بتثبيت فيها تقوم مرة أول

فاستخدم ,جدیدة طباعة خرطوشة تثبيت حالة في صحيح بشكل المحاذاة صفحة طباعة عدم عند أو ,المطبوعات في األلوان
.الطباعة خرطوشة لمحاذاة التالي اإلجراء

الطباعة خرطوشة لمحاذاة
.اإلدخال حاویة إلى )HP من المتقدم الصور ورق( HP Advanced Photo Paper بتحميل قم.١
.)القائمة( Menu على اضغط.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)أدوات( Tools حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الخرطوشة محاذاة( Align cartridge حدد.٤
 HP Advanced Photo Paper بتحميل قم .الورق بتحميل تقوم أن تذآرك الطابعة شاشة على رسالة ستظهر.٥

.محاذاة صفحة طباعة للطابعة یمكن لكي )HP من المتقدم الصور ورق(
.الطباعة خرطوشة محاذاة لبدء )موافق( OK على اضغط.٦

.بالنجاح المحاذاة إنهاء لتأآيد محاذاة صفحة بطباعة الطابعة فتقوم ,الخرطوشة محاذاة من الطابعة تنتهي عندما
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.جيًدا وتعمل صحيح بشكل الطباعة خرطوشة تثبيت االختيار عالمة تؤآد–
ظهور استمرار عند .ثانيًة الطباعة خرطوشة بمحاذاة فقم ,األشرطة من أي یسار على ”x“ عالمة ظهور عند–

.الطباعة خرطوشة فاستبدل ,”x“ عالمة

الطباعة وخرطوشة الطابعة تخزین
.استخدامها عدم عند الصحيحة بالطریقة بتخزینها الطباعة وخرطوشات الطابعة حمایة یجب

الطابعة تخزین
.قصيرة أو طویلة لفترات استخدامها عدم حالة في تتلف ال بحيث الطابعة تصميم تم
.استخدامها عدم حالة في مسطح وضع إلى الطابعة شاشة وادفع اإلدخال وحاویة اإلخراج حاویة أغلق●
أو جًدا المرتفعة الحرارة ودرجات المباشرة الشمس أشعة عن بعيًدا المكتب أو المنزل داخل بالطابعة احتفظ●

.جًدا المنخفضة
.الطباعة قبل الطباعة خرطوشة بتنظيف فقم ,أآثر أو واحد شهر لمدة الطباعة وخرطوشة الطابعة استخدام عدم عند●

. آلًيا الطباعة خرطوشة تنظيف راجع المعلومات، من للمزید
,مثبتة HP Photosmart لـ االختياریة الداخلية البطاریة فيه تكون حين في طویلة زمان لمدة الطابعة تخزین عند●

.الطابعة من البطاریة فأزل

الطباعة خرطوشة تخزین
الطباعة خرطوشة بتخزین الطابعة تقوم .الطابعة داخل النشطة الطباعة خرطوشة دائًما دع ,نقلها أو الطابعة تخزین عند
.الطابعة تشغيل توقف أثناء واقي غطاء في

للطابعة ذلك یسمح .الداخلية البطاریة إزالة أو الطاقة سلك فصل قبل الطابعة تشغيل توقف إآمال من تأآدتنبيه 
.صحيح بشكل الطباعة خرطوشة بتخزین

:الطباعة جودة اتساق وتضمن HP صنع من الطباعة خرطوشات صيانة في تساعدك بحيث التلميحات هذه اتبع
بتخزین قم .إليها تحتاج أن إلى األصلية عبواتها في مغلفة المستخدمة غير الطباعة خرطوشات بكافة احتفظ●

).فهرنهایت °78°-60 أو مئویة °26.6°-15.6( الغرفة حرارة بدرجة الطباعة خرطوشات
إذا .الطابعة في الحبر خرطوشة لتثبيت جاهًزا تكون حتى الحبر فتحات یغطي الذي البالستيكي الشریط بإزالة تقم ال●

إعادة على یترتب .أخرى مرة مكانه إلى إعادته تحاول فال الطباعة، خرطوشة من البالستيكي الشریط إزالة تمت
.الطباعة خرطوشة تلف الشریط تثبيت
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الصور ورق جودة صيانة
.القسم هذا في الواردة التوجيهات اتبع الصور، ورق باستخدام النتائج أفضل على للحصول

الصور ورق لتخزین
.بإحكام اإلغالق إلعادة قابل بالستيكي آيس في أو األصلي تغليفه في الصور ورق بتخزین قم●
.وجاف وبارد مستٍو سطح على التغليف في الموجود الصور بورق احتفظ●
لعوامل تعرضه أو الطابعة في الورق بقاء یؤدي قد .البالستيكي الكيس إلى المستخدم غير الصور ورق بإعادة قم●

.تجعده إلى الطقس

الصور ورق مع للتعامل
.عليه األصابع بصمات ترك لتجنب بالحافات الصور بورق دائًما امسك●
اتجاه عكس في برفق الورق بثني قم ثم البالستيكي التخزین آيس في الورق ضع الصور، ورق حافات تجعد عند●

.مستوًیا الورق ویصبح التجعد یختفي حتى األخرى بعد مرة التجعد

الطابعة نقل
وأحداث العائلة اجتماعات وإلى اإلجازات في معك خذها .سهًال أمرًا تقریًبا مكان أي في وإعدادها الطابعة نقل یعد

.الفور على واألصدقاء العائلة مع ومشارآتها الصور طباعة من تتمكن بحيث اجتماعية
:الملحقات هذه شراء یمكن ,السفر أثناء الطباعة لتبسيط

لـ اختياریة داخلية بطاریة بواسطة الطابعة بتشغيل قم :االختياریة الداخلية HP Photosmart بطاریة●
HP Photosmart مكان أي في الطباعة من تتمكن بحيث.

.هذه HP Photosmart المریحة الحمل حقيبة في مًعا الطباعة ومستلزمات الطابعة بحمل قم :الحمل حقيبة●

الطابعة لنقل
.الطابعة تشغيل بإیقاف قم.١
.الذاآرة بطاقة فتحة من الذاآرة بطاقة بإزالة قم.٢

.الطابعة نقل حالة في الطباعة خرطوشة بإزالة تقم المالحظة 

.الحاویتين أغلق ثم ,اإلخراج وحاویة اإلدخال حاویة من األوراق آافة بإزالة قم.٣
.مسطح لوضع األسفل إلى الطابعة شاشة ادفع.٤

بتخزین للطابعة ذلك یسمح .الطاقة سلك فصل قبل تماًما الطابعة تشغيل توقف من تأآدمالحظة 
.صحيح بشكل الطباعة خرطوشة

.الطاقة سلك بفصل قم.٥
.الكمبيوتر جهاز من USB آابل افصل ,الكمبيوتر بجهاز الطابعة توصيل عند.٦
.رأسي بشكل الطابعة بحمل دائًما قم.٧

الطابعة شاشة دفع من تأآد .سهًال أمًرا الطابعة حمل یجعل مریح داخلي مقبض الطابعة تضمنتلميح 
خالل من حملها أثناء بطيها تقم وال الطابعة تهّز ال .المقبض رفع قبل مسطحة تكون بحيث األسفل إلى

.المقبض
:معك التالية العناصر تحضير من تأآد
ورق●
الطاقة سلك●
الصور تضمن ذاآرة بطاقة أو رقمية آاميرا●
.الصور من آبيرة مجموعة طباعة تنوي آنت إذا إضافية اللون ثالثية HP 110 Inkjet طباعة خرطوشات●
HP Bluetooth الالسلكي الطابعة محول أو ,البطاریة مثل ,استخدامها في ترغب للطابعة اختياریة ملحقات●

٧ الفصل
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طابعة ببرنامج خاص مضغوط وقرص USB آابل بتحضير قم ,الكمبيوتر بجهاز الطابعة توصيل ترید آنت إذا●
HP Photosmart.

).اآلن بقراءته تقوم الذي الكتاب( للطابعة المستخدم دليل●

الطباعة لخرطوشة الصحيح الرقم آتابة من تأآد ,بالطابعة الخاص المستخدم دليل أخذ عدم عندمالحظة 
.HP 110 Tri-color Inkjet نوع من آافية طباعة خرطوشات بشراء قم أو
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المشكالت حل٨
حول المتكررة األسئلة عن القسم هذا یجيب .االستخدام وسهلة بالثقة جدیرة لتكون HP Photosmart طابعة تصميم تم

:التالية المواضيع حول معلومات القسم یضمن .الكمبيوتر جهاز استخدام بدون الطباعة وآيفية الطابعة
الطابعة بأجهزة تتعلق مشكالت●
الطباعة في مشكالت●
Bluetooth بطباعة تتعلق مشاآل●
الخطأ رسائل●

التعليمات راجع ,الكمبيوتر جهاز من والطباعة الطابعة برنلمج باستخدام تتعلق المشكالت حل معلومات على للحصول
.المعلومات من المزید على الحصول راجع اإللكترونية، التعليمات عرض حول معلومات على للحصول .اإللكترونية

الطابعة بأجهزة تتعلق مشكالت
الفوري الدعم خدمات إلى االنتقال أو المشكالت حل بتلميحات الخاص القسم هذا قراءة من تأآد ،HP بدعم االتصال قبل
.www.hp.com/support على

آابل باستخدام HP فتوصي ,USB آابل خالل من آمبيوتر بيجهاز الطابعة توصيل في رغبت إذامالحظة 
.أقل أو )قدم 10( أمتار 3 طوله 2.0 السرعة عالي متوافق

.الطباعة تنفذ ال الطابعة ولكن األخضر بللون )التشغيل( On مصباح یومض

الحل
.به تقوم مما تنتهي حتى الطابعة انتظر .التهيئة قيد وجودها إلى ذلك فيشير ,التشغيل قيد الطابعة آانت إذا●
شحن إلى ذلك فيشير ,االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة وتثبيت الطابعة تشغيل عدم عند●

.البطاریة

.األحمر باللون التنبيه مصباح یومض
.التالية بالحلول القيام حاول .انتباهك الطابعة تتطلبالسبب

الحل
الكاميرا شاشة راجع بالطابعة، رقمية آاميرا توصيل عند .إرشادات على للحصول الطابعة شاشة راجع●

على للحصول الكمبيوتر شاشة راجع الكمبيوتر، بجهاز متصلة الطابعة آانت إذا أما .إرشادات على للحصول
.إرشادات

.الطابعة تشغيل بإیقاف قم●
الطاقة سلك بفصل قم الطابعة، في االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة تثبيت عدم حالة في

.الطابعة بتشغيل قم .الطاقة سلك توصيل أعد ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .بالطابعة الخاص
الخاص الطاقة سلك بفصل قم الطابعة، في االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة تثبيت حالة في

الموجودة التالمس نقاط تلمس ال .البطاریة أخرج ثم البطاریة، موضع غطاء افتح .متصًال آان إذا بالطابعة
الطاقة سلك بتوصيل قم .البطاریة تثبيت أعد ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .البطاریة على أو الطابعة داخل

.الطابعة بتشغيل قم ).اختياري(
.HP بدعم اتصل أو www.hp.com/support زر ,األحمر باللون التنبيه مصباح وميض استمرار حالة في●
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.التحكم لوحة على الموجودة األزرار تستجيب ال
عدم عند .الضبط بإعادة الطابعة قامت إذا لترى تقریًبا واحدة دقيقة لمدة انتظر .الطابعة في خطأ حدث قدالسبب
.التالية بالحلول القيام حاول ,ضبطها إعادة

الحل
.الطابعة تشغيل بإیقاف قم●

الطاقة سلك بفصل قم الطابعة، في االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة تثبيت عدم حالة في
.الطابعة بتشغيل قم .الطاقة سلك توصيل أعد ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .بالطابعة الخاص

الخاص الطاقة سلك بفصل قم الطابعة، في االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة تثبيت حالة في
الموجودة التالمس نقاط تلمس ال .البطاریة أخرج ثم البطاریة، موضع غطاء افتح .متصًال آان إذا بالطابعة
الطاقة سلك بتوصيل قم .البطاریة تثبيت أعد ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .البطاریة على أو الطابعة داخل

.الطابعة بتشغيل قم ).اختياري(
/www.hp.com زر ,التحكم لوحة على الموجودة األزرار استجابة وعدم الطابعة ضبط إعادة عدم عند●

support بدعم اتصل أو HP.

.وعرضها الذاآرة بطاقة على تخزینها تم التي الصور على العثور من الطابعة تتمكن ال

الحل
.مباشرًة الذاآرة بطاقة من قراءتها من الطابعة تتمكن ال ملفات أنواع على الذاآرة بطاقة تحتوي قد
راجع المعلومات، من للمزید .الكمبيوتر جهاز من بطباعتها قم ثم الكمبيوتر، جهاز في الصور بحفظ قم–

.اإللكترونية التعليمات أو الكاميرا مع المزودة الوثائق
ملف بتنسيق الصور بحفظ لتقوم الرقمية الكاميرا بضبط قم الصور، بالتقاط فيها تقوم التي القادمة المرة في–

راجع المعتمدة، الملفات بتنسيقات قائمة على للحصول .الذاآرة بطاقة من مباشرًة قراءته من الطابعة تتمكن
معينة بتنسيقات الصور بحفظ لتقوم الرقمية الكاميرا ضبط بكيفية تتعلق إرشادات على للحصول .المواصفات

.الكاميرا مع المزودة الوثائق راجع للملف،

.تشغيلها یمكن ال ولكن ,الطاقة بمصدر متصلة الطابعة

الحل
.الالزم من أآثر الطاقة من مقداًرا سحبت قد الطابعة تكون أن المحتمل من●

الطاقة سلك بفصل قم الطابعة، في االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة تثبيت عدم حالة في
.الطابعة بتشغيل قم .الطاقة سلك توصيل أعد ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .بالطابعة الخاص

الخاص الطاقة سلك بفصل قم الطابعة، في االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة تثبيت حالة في
الموجودة التالمس نقاط تلمس ال .البطاریة أخرج ثم البطاریة، موضع غطاء افتح .متصًال آان إذا بالطابعة
الطاقة سلك بتوصيل قم .البطاریة تثبيت أعد ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .البطاریة على أو الطابعة داخل

.الطابعة بتشغيل قم ).اختياري(
.نشط آهرباء بمأخذ البطاریة توصيل من تأآد●

طاقة باستخدام الطابعة تشغيل یتم ال ولكن ,الطابعة في االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة تثبيت تم
.البطاریة

.البطاریة بشحن القيام یلزم قدالسبب
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الحل
األخضر باللون )التشغيل( On مصباح یومض .البطاریة لشحن بالطابعة الخاص الطاقة سلك بتوصيل قم●

.البطاریة شحن إلى ليشير
.تثبيتها إعادة ثم إزالتها حاول ,مشحونة البطاریة آانت إذا●

.شحنها یمكن ال ولكن ,الطابعة في HP All-in-One لـ االختياریة الداخلية البطاریة تثبيت تم

الحل
أعد ثم البطاریة بإزالة قم .البطاریة حامل غطاء افتح .الطاقة مصدر عن وافصلها الطابعة تشغيل بإیقاف قم●

حول المعلومات من للمزید .البطاریة على أو البطاریة حامل داخل الموجودة التالمس نقاط تلمس ال .تثبيتها
.البطاریة مع المزودة الوثائق راجع , البطاریة تثبيت آيفية

تشغيل إیقاف عند .الطاقة ومصدر الطابعة من بكال بأمان بالطابعة الخاص الطاقة سلك توصيل من تأآد●
.البطاریة شحن إلى ليشير األخضر باللون )التشغيل( On مصباح یومض ,الطابعة

ليشير الطابعة شاشة على الموجود البطاریة رمز فوق ,برق ,البطاریة شحن رمز یومض .الطابعة بتشغيل قم●
.البطاریة شحن إلى

شحن عدم متابعة عند .الطابعة استخدام عدم حالة في تقریًبا ساعات 4 خالل فارغة بطاریة شحن سيتم●
.استبدلها ,البطاریة

.الوقت من لفترة استخدام بدون ترآها بعد الضوضاء إصدار في تبدأ أو تشغيلها، عند الضوضاء بعض الطابعة تصدر
)تقریًبا أسبوعين( استخدام وبدون التشغيل قيد طویلة لفترات ترآها بعد الضوضاء بعض الطابعة عن یصدر قدالحل
الطابعة أن إال هذا فما .طبيعًيا أمًرا هذا ُیعتبر .أخرى مرة الطاقة واستعادة الطاقة مصدر اضطراب حالة في أو ،

.ممكنة جودة أعلى ذات طباعة نتائج على الحصول لضمان تلقائي صيانة إجراء بتنفيذ تقوم

الطباعة في مشكالت
الفوري الدعم خدمات إلى االنتقال أو المشكالت حل بتلميحات الخاص القسم هذا قراءة من تأآد ،HP بدعم االتصال قبل
.www.hp.com/support على

.التحكم لوحة خالل من الطباعة إجراء عند حدود بدون صور بطباعة الطابعة تقوم ال
.التشغيل إیقاف قيد حدود بدون الطباعة خيار یكون قدالسبب
:الخطوات هذه اتبع ,حدود بدون الطباعة لتشغيلالحل
.)القائمة( Menu على اضغط.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تفضيالت( Preferences حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)حدود بدون( Borderless حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)تشغيل( On حدد.٤

.صحيح بشكل الطابعة إلى الورق تغذیة تتم ال

الحل
.ثنيه دون الورق حافة من بالقرب الورق عرض دليل مالءمة من تأآد●
الطباعة وحاول الورقات بعض بإزالة قم .اإلدخال حاویة في الالزم من أآثر ورق آمية بتحميل قمت ربما●

.أخرى مرة
.مرة آل في واحدة ورقة تحميل حاول ,البعض ببعضها الصور ورق من ورقات التصاق عند●
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آخر إلى الورق فأدخل ,جًدا منخفضة أو جًدا عالية فيها الرطوبة نسبة تكون بيئة في الطابعة استخدام عند●
.مرة آل في الصور ورق من واحدة ورقة بتحميل قم ثم ,اإلدخال حاویة داخل یمكن مسافة

التجعد اتجاه عكس في برفق الورق بثني وقم بالستيكي آيس في الورق ضع ,مجعد صور ورق استخدام عند●
على للحصول .مجعد غير ورق استخدم ,المشكلة استمرار عند .مستوًیا الورق ویصبح التجعد یختفي حتى

.الصور ورق جودة صيانة راجع ,الصور ورق مع والتعامل الصحيح التخزین حول معلومات
من للمزید .HP قبل من مصمم صور ورق استخدام حاول .جًدا سميك أو جًدا دقيق الورق یكون قد●

. الصحيح الورق اختيار راجع المعلومات،

.الوسط عن بعيًدا أو بزاویة الصورة طباعة تتم

الحل
في صحيح بشكل توجيهه من التأآد مع ,الورق تحميل أعد .صحيح غير بشكل الورق تحميل المحتمل من●

تحميل حول إرشادات على للحصول .الورق حافة من قریبًَا الورق عرض دليل مالءمة ومن اإلدخال حاویة
.وتحميله الورق اختيار راجع الورق،

. الطباعة خرطوشة محاذاة راجع المعلومات، من للمزید .الطباعة خرطوشة بمحاذاة القيام یلزم قد●

.الطابعة من صفحة أیة تخرج ال

الحل
.إرشادات على للحصول الطابعة شاشة اطلع .عنایة إلى حاجة في الطابعة تكون قد●
من تحقق .بإحكام متصلة غير وصلة هناك تكون أو التشغيل إیقاف وضع في الطاقة تكون أن المحتمل من●

بشكل البطاریة تثبيت من تأآد ,البطاریة طاقة استخدام عند .بأمان الطاقة سلك توصيل ومن الطاقة تشغيل
.صحيح

للحصول .اإلدخال حاویة في صحيح بشكل الورق تحميل من تأآد .اإلدخال حاویة في ورق أي یوجد ال ربما●
.وتحميله الورق اختيار راجع الورق، تحميل حول إرشادات على

.الورق انحشار تحریر حول إرشادات على للحصول التالي القسم راجع .الطباعة أثناء الورق انحشر ربما●

.الطباعة أثناء الورق انحشار تم
.التالية الحلول اتباع حاول ,الورق انحشار لتحریر .إرشادات على للحصول الطابعة شاشة راجعالحل
.إلخراجه تجاهك برفق الورق بسحب قم الطابعة، مقدمة من الورق من جزء ظهور حالة في●
.للطابعة الخلفي الجزء من إخراجه حاول للطابعة، األمامي الجزء خالل الورق من جزء مرور عدم حالة في●

.أفقي بوضع بالكامل لفتحه اإلدخال حاویة على ألسفل اسحبه ثم اإلدخال، حاویة من الورق بإزالة قم–
.للطابعة الخلفي الجزء من إلزالته برفق المحشور الورق بسحب قم–
.الورق تحميل موضع إلى یعود حتى ألعلى اإلدخال حاویة ارفع–

:یلي بما القيام حاول إلزالتها، المحشور الورق حافة إمساك تستطع لم إذا●
.الطابعة تشغيل بإیقاف قم–
سلك بفصل قم الطابعة، في االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة تثبيت عدم حالة في–

.أخرى مرة الطاقة سلك بتوصيل قم ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .بالطابعة الخاص الطاقة
الطاقة سلك بفصل قم الطابعة، في االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة تثبيت حالة في–

التالمس نقاط تلمس ال .البطاریة أخرج ثم البطاریة، حامل غطاء افتح .متصًال آان إذا بالطابعة الخاص
قم .البطاریة تثبيت أعد ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .البطاریة على أو الطابعة داخل الموجودة
).اختياري( الطاقة سلك بتوصيل

الورق إخراج على تعمل ثم الورق، مسار في الورق من بالتحقق الطابعة تقوم .الطابعة بتشغيل قم–
.تلقائًيا المحشور

.للمتابعة )موافق ( OK على اضغط●
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في الصور ورق من واحدة ورقة تحميل حاول ,الطباعة أثناء الورق انحشارات إلى التعرض عندتلميح 
.ممكن مدى آخر حتى اإلدخال حاویة داخل الورق أدخل .الواحدة المرة

.الطابعة من فارغة صفحة خرجت

الحل
.فاستبدلها ,الطباعة خرطوشة من الحبر نفاد عند .الطابعة شاشة على الموجود الحبر مستوى رمز راجع●

. الطباعة خرطوشة استبدال راجع المعلومات، من للمزید
طباعة بدء قبل الطباعة عملية بإلغاء قمت إذا .الطباعة عملية بإلغاء قمت ثم الطباعة بدأت أنك المحتمل من●

في الطابعة ستخرج .للطباعة التحضير أثناء الورق بتحميل قامت قد الطابعة تكون أن المحتمل فمن الصورة،
.الجدیدة الطباعة مشروع في البدء قبل الفارغة الصفحة ,بالطباعة بها تقوم التي القادمة المرة

.بالطابعة الخاصة االفتراضية الطباعة إعدادات باستخدام الصورة طباعة تتم لم
على تطبيقها یتم التي الطباعة إعدادات تجاوز .المحددة بالصورة الخاصة الطباعة إعدادات بتغيير قمت ربماالحل

تطبيقها تم التي الطباعة إعدادات آافة من بالتخلص قم .بالطابعة الخاصة االفتراضية الطباعة إعدادات معينة صورة
. متعددة صور تحدید راجع المعلومات، من للمزید .الصورة هذه تحدید بإلغاء معينة صورة على

للطباعة التحضير أثناء الورق بإخراج الطابعة تقوم
.للورق التلقائي اإلحساس جهاز عمل على یؤثر مما ,المباشر الشمس لضوء معرضة الطابعة تكون ربماالسبب
.المباشر الشمس ضوء عن بعيًدا الطابعة انقلالحل

.ضعيفة الطباعة جودة

الحل
.الورق نوع لتغيير راجع .الصحيح الورق نوع تحدید من تأآد●
.الطباعة جودة ضبط راجع ).األفضل( Best جودة إلى الطباعة جودة إعداد ضبط من تأآد●
خالل من رائعة صور إنتاج راجع .تشغيلها بإیقاف أو )الصور تصحيح( Photo Fix ميزة بتشغيل قم●

..آلًيا  )الصور تصحيح (Photo Fix استخدم
,الطابعة شاشة على الموجود الحبر مستوى رمز راجع .الطباعة خرطوشة في الحبر نفاد المحتمل من●

. الطباعة خرطوشة استبدال راجع المعلومات، من للمزید .الضرورة عند الخرطوشة واستبدل
التقاط وقت في الرقمية الكاميرا في منخفضة بدقة الطباعة إعدادات أحد بتحدید قمت أنك المحتمل من●

.أعلى دقة إلى الرقمية الكاميرا بضبط قم المستقبل، في أفضل نتائج على للحصول .الصورة
 HP Advanced Photo Paper استخدم .لمشروعك الصور ورق من الصحيح النوع استخدام من تأآد●

الورق اختيار راجع المعلومات، من للمزید .النتائج أفضل على للحصول )HP من المتقدم الصور ورق(
. الصحيح

تتم الذي الوجه جعل مع الورق تحميل من تأآد .الورق من الخاطئ الوجه على بالطباعة تقوم أنك المحتمل من●
.للطابعة األمامي الجزء باتجاه عليه الطباعة

. آلًيا الطباعة خرطوشة تنظيف راجع المعلومات، من للمزید .التنظيف إلى بحاجة الطباعة خرطوشة تكون قد●
. الطباعة خرطوشة محاذاة راجع المعلومات، من للمزید .الطباعة خرطوشة بمحاذاة القيام یلزم قد●
یتعرض وهو لصورك المطبوع الوجه ترك یجب .اإلخراج حاویة في بعضها فوق متراصة الصور تكون قد●

.بالكامل تطورها حتى ألبوم في الصور تضع ال .الطباعة بعد دقائق 5 لمدة الهواء إلى
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.الرقمية الكاميرا في للطباعة بتحدیدها قمت قد التي الصور طباعة تتم ال
بطاقة وفي للكاميرا الداخلية الذاآرة من آل في للطباعة صور تحدید إمكانية الرقمية الكاميرات بعض تتيحالحل

للكاميرا الداخلية الذاآرة من الصور بنقل قمت ثم للكاميرا، الداخلية الذاآرة في الصور بعض بتحدید قمت إذا.الذاآرة
للكاميرا الداخلية الذاآرة من نقلها بعد للطباعة الصور تحدید یجب .التحدیدات هذه نقل یتم فال الذاآرة، بطاقة إلى

.الذاآرة بطاقة إلى الرقمية

.iPod جهاز خالل من الصور طباعة تعذر
.منخفضة بدقة  iPod جهاز في الصور بحفظ قمت ربماالسبب
للحصولiPod جهاز وثائق راجع .عليها التعرف من الطابعة تتمكن بحيث عالية بدقة الصور تخزین یجبالحل
.الدقة إعداد تغيير حول معلومات على

Bluetooth بطباعة تتعلق مشاآل
على الدعم خدمات إلى انتقل أو ,المشكالت حل بتلميحات الخاص القسم هذا قراءة من تأآد ،HP بدعم االتصال قبل

الالسلكي الطابعة محول مع المزودة الوثائق قراءة من أیًضا تأآد .www.hp.com/support على اإلنترنت
HP Bluetooth )بتقنية المصمم الجهاز مع والمزودة )المحول هذا مثل استخدام عند Bluetooth الالسلكية.

.الطابعة على العثور من Bluetooth جهاز یتمكن ال

الحل
في الكاميرا بمنفذ توصيله من فتأآد ,HP Bluetooth االختياري الالسلكي الطابعة محول استخدام عند●

الستقبال جاهًزا المحول یكون عندما وميًضا المحول على الموجود المصباح ُیصدر .للكاميرا األمامي الجزء
.البيانات

على الموجود Bluetooth مصباح افحص ,المدمجة الالسلكية Bluetooth بتقنية الطابعة تصميم عند
.البيانات الستقبال الطابعة تجهيز عند المصباح سيومض .الطابعة

قم .)مرئي غير ( Not visible إلى Bluetooth لـ بالنسبة )الرؤیة( Visibility ضبط الممكن من●
:یلي آما )للكل مرئي( Visible to all إلى اإلعداد هذا بتغيير

.)القائمة( Menu على اضغط–
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،Bluetooth حدد–
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الرؤیة( Visibility حدد–
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)للكل مرئي ( Visible to all حدد–

قم .)مرتفع ( High إلى Bluetooth لـ بالنسبة )األمان مستوى( Security level ضبط الممكن من●
:یلي آما )منخفض( Low إلى اإلعداد هذا بتغيير

.)القائمة( Menu على اضغط–
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،Bluetooth حدد–
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)األمان مستوى( Security level حدد–
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)منخفض( Low حدد–

للطابعة بالنسبة الالسكية Bluetooth بتقنية المصمم الجهاز یستخدمه الذي )PIN( المرور مفتاح یكون قد●
Bluetooth بتقنية المصمم الجهاز إلى للطابعة بالنسبة الصحيح المرور مفتاح إدخال من تأآد .صحيح غير

.الالسكية
.الطابعة من أقرب الالسكية Bluetooth بتقنية المصمم الجهاز بنقل قم .الطابعة عن جًدا بعيًدا تكون قد●

30( أمتار 10 هو والطابعة الالسكية Bluetooth بتقنية المصمم الجهاز بين بها الموصى القصوى المسافة
).قدم
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.الطابعة من صفحة أیة تخرج ال
.الالسلكية   Bluetooth بتقنية المصمم الجهاز قبل من إرساله تم الذي الملف نوع على الطابعة تتعرف ال قدالحل

.المواصفات راجع ,الطابعة تدعمها التي الملف بتنسيقات قائمة على للحصول

.ضعيفة الطباعة جودة
دقة إلى الرقمية الكاميرا بضبط قم النتائج، أفضل على للحصول .الدقة منخفضة المطبوعة الصور تكون قدالحل
الهواتف في الموجودة الصور مثل ،VGA بدقة آاميرات باستخدام التقاطها تم التي الصور تتمتع ال قد .أعلى صور

.الجودة عالية مطبوعة نسخة إلنتاج المناسب الدقة بمستوى الالسلكية،

.بحدود الصورة طباعة تم
الطباعة یدعم ال قد الالسلكيةBluetooth تقنية یتضمن الذي جهازك على المثبت الطباعة برنامج یكون قدالحل
.الطباعة لبرنامج التحدیثات أحدث على للحصول بالدعم الخاص الویب موقع زر أو ,الجهاز ببائع اتصل .حدود بدون

.الالسلكي Bluetooth توصيل باستخدام الجهاز اسم ضبط بي الخاص الكمبيوتر جهاز على یتعذر
تعيينه تم الذيBluetooth جهاز اسم ضبط أجل من بالطابعة الكمبيوتر جهاز لتوصيلUSB آابل استخدمالحل

البرنامج تثبيت راجع .مسبًقا الكمبيوتر في الطابعة برنامج تثبيت یجب .للطابعة األدوات صندوق باستخدام للطابعة
.اإللكترونية والتعليمات
.الطابعة أدوات صندوق إلى للوصول التالية اإلرشادات استخدم

شریط یسار بأقصى الموجود الصغير الشاشة رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر :فقط Windows مستخدمو
 من الحلول مرآز عرض/تشغيل( Launch/Show HP Solution Center حدد ثم ،Windows مهام
HP( أو Launch/Show Director )فوق انقر .یظهر الذي أیهما ،)الموجه عرض/تشغيل Settings

أدوات صندوق( Printer Toolbox وبالتالي ،)الطباعة إعدادات( Print Settings ثم ،)إعدادات(
،)Bluetooth إعدادات تكوین( Configure Bluetooth Settings التبویب عالمة فوق انقر .)الطابعة

).الجهاز اسم( Device Name مربع في Bluetooth جهاز اسم أدخل ثم

الخطأ رسائل
الفوري الدعم خدمات إلى االنتقال أو المشكالت حل بتلميحات الخاص القسم هذا قراءة من تأآد ،HP بدعم االتصال قبل
.www.hp.com/support على
.المشكلة لحل الالزمة اإلرشادات اتبع .الطابعة شاشة على التالية الخطأ رسائل تظهر قد

).موافق( OK على اضغط ثم الورق انحشار حرر .الورق انحشار :الخطأ رسالة
:الورق انحشار لتحریر التالية الخطوات تطبيق حاولالحل
.إلخراجه تجاهك برفق الورق بسحب قم الطابعة، مقدمة من الورق من جزء ظهور حالة في●
.للطابعة الخلفي الجزء من إخراجه حاول للطابعة، األمامي الجزء خالل الورق من جزء مرور عدم حالة في●

.أفقي بوضع بالكامل لفتحه اإلدخال حاویة على ألسفل اسحبه ثم اإلدخال، حاویة من الورق بإزالة قم–
.للطابعة الخلفي الجزء من إلزالته برفق المحشور الورق بسحب قم–
.الورق تحميل موضع إلى یعود حتى ألعلى اإلدخال حاویة ارفع–

:یلي بما القيام حاول إلزالتها، المحشور الورق حافة إمساك تستطع لم إذا●
.الطابعة تشغيل بإیقاف قم–
سلك بفصل قم الطابعة، في االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة تثبيت عدم حالة في–

.أخرى مرة الطاقة سلك بتوصيل قم ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .بالطابعة الخاص الطاقة
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الطاقة سلك بفصل قم الطابعة، في االختياریة HP Photosmart الداخلية البطاریة تثبيت حالة في–
ثوان 10 لمدة انتظر .البطاریة أخرج ثم البطاریة، حامل غطاء افتح .متصًال آان إذا بالطابعة الخاص
.الطاقة سلك بتوصيل قم .البطاریة تثبيت أعد ثم تقریًبا،

.وجوده حالة في تلقائًيا وإخراجه محشور ورق وجود من بالتحقق الطابعة تقوم .الطابعة بتشغيل قم–
.للمتابعة )موافق( OK على اضغط●

.للورق اآللي اإلحساس أداة فشل :الخطأ رسالة
ثم ,المباشرة الشمس أشعة عن بعيًدا الطابعة نقل حاول .تالفة أو معاقة للورق اآللي اإلحساس أداة تكون قدالحل

اتصل أو   www.hp.com/support زر ,المشكلة استمرار عند .ثانيًة الطباعة وحاول )موافق(OK على اضغط
.HP بدعم

.HP صنع من مناسبة خرطوشة استخدم .متوافقة غير طابعة :الخطأ رسالة
خرطوشة استبدال راجع المعلومات، من للمزید .الطابعة مع تتوافق بخرطوشة الطباعة خرطوشة استبدلالحل

. الطباعة

خرطوشة على أو الطباعة خرطوشة حامل داخل الموجودة اللون نحاسية التالمس نقاط تلمس التحذیر 
.الطباعة

).موافق( OK على اضغط ثم الورق انحشار حرر .معاقة الطباعة خرطوشة عربة :الخطأ رسالة
:الطباعة خرطوشة قاعدة مسار في الموجود العائق لتحریر الخطوات هذه اتبعالحل
.اإلخراج أو اإلدخال حاویة من محشور ورق أي بإزالة قم.١
.أخرى مرة تشغيلها أعد ثم الطابعة تشغيل بإیقاف قم.٢

.معاقة الخرطوشة صيانة محطة :الخطأ رسالة
یغطي والذي الطباعة خرطوشة قاعدة تحت الموجود المكون هي الطباعة خرطوشة صيانة محطة إنالحل

:الطباعة خرطوشة صيانة محطة یحظر الذي العائق لتحریر الخطوات هذه اتبع .تخزینها أجل من الطباعة خرطوشة
.اإلخراج وحاویة اإلدخال حاویة من محشور ورق أي بإزالة قم.١
.أخرى مرة تشغيلها أعد ثم الطابعة تشغيل بإیقاف قم.٢

تالفة الصورة :الخطأ رسالة
 جهاز توصيل تم أو أخرى ذاآرة بطاقة إدخال إما تم ,الذاآرة بطاقة من بالطباعة الطابعة قامت عندماالسبب
USBاألمامي الكاميرا بمنفذ.
بالطباعة الطابعة قيام أثناء   USB جهاز تدخل ال .الوقت نفس في واحدة ذاآرة بطاقة من أآثر بإدخال تقم الالحل
.تالفة غير الصورة .ذاآرة بطاقة من

.المدخلة الذاآرة بطاقة في تالفة إليها المشار الصورةالسبب
.مختلفة ذاآرة بطاقة أدخل أو ,بطباعتها وقم أخرى صورة حددالحل
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).المستخدم دليل راجع.البطاقة إلى الوصول في خطأ(  .Card access error.See user manual  :الخطأ رسالة
محمي" حالة في  xD-Picture Card   نوع من ذاآرة بطاقة وجود إلى للبطاقة الوصول في خطأ یشير قدالسبب
.صورك حمایة تؤآد خاصة حمایة ميزة تضمنxD-Picture Card نوع من الذاآرة بطاقات ".الكتابة ضد

-xD من الصور وحفظ للطباعة الطابعة استخدام من تتمكن زلت ما ,الحالة هذه في الوجود أثناءمالحظة 
Picture Card الكمبيوتر جهاز في الثابت األقراص محرك مثل ,آمن مكان إلى.

الحل
معظم في .الكاميرا بتشغيل وقم الكاميرا إلى xD-Picture Card نوع من الذاآرة بطاقة إدخال أعد●

.المطلوبة التغييرات بعمل تلقائًيا الكاميرا تقوم ,الحاالت
على للحصول الكاميرا مع المزودة الوثائق راجع .xD-Picture Card نوع من الذاآرة بطاقة تهيئة أعد●

بطاقة في حالًيا المحفوظة الصور بمحو یقوم اإلجراء هذا أن الحظ .الذاآرة بطاقة تهيئة إعادة حول إرشادات
تهيئة إعادة بمجرد .الذاآرة بطاقة تهيئة إعادة قبل الكمبيوتر جهاز إلى بنقلها قم ,الصور هذه لحفظ .الذاآرة
.الكمبيوتر جهاز باستخدام الذاآرة بطاقة إلى الصور تلك بنقل قم ,الذاآرة بطاقة

الطابعة شّغل ثم ,الطابعة إلى xD-Picture Card نوع من الذاآرة بطاقة أدخل ,الطابعة تشغيل بإیقاف قم●
.ثانيًة
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المواصفات٩
:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

النظام متطلبات●
الطابعة مواصفات●

النظام متطلبات

Mac لـ األدنى المتطلباتWindows لـ األدنى المتطلباتالمكّون

Microsoft® Windows 98التشغيل نظام
SE, Me, 2000

Professional, XP Home,
XP Professional, XP

Starter Edition, و XP
Professional x64

 Mac® OS X 10.3.x 10.4 و.x

ما أو( Intel® Pentium® IIالمعالج
األحدث المعالجات أو )یماثله

G3 أآثر أو

RAM )256 بـ ُیوصى( ميجابایت 64)عشوائي وصول ذاآرة
)ميجابایت

ميجابایت 128

ميجابایت 500ميجابایت 500القرص على المتوفرة المساحة

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

4x4xالمضغوطة األقراص محرك

:السرعة عالي USB 2.0التوصيل
  Microsoft Windows 98,

2000 Professional, Me,
XP Home,

XP Professional, و XP
Professional x64  

PictBridge: منفذ استخدام
األمامي الكاميرا

Bluetooth: تدعم طابعة استخدام
الطابعة محول أو Bluetooth تقنية

بتقنية یعمل الذي االختياري الالسلكي
Bluetooth صنع من HP

USB: التشغيل نظام Mac OS X
10.3.x 10.4 و . x

PictBridge: منفذ استخدام
األمامي الكاميرا

Microsoft Internetالمستعرض
Explorer 5.5 أحدث أو

—
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الطابعة مواصفات

المواصفاتالفئة

Microsoft Windows 98 , 2000   :السرعة عالي USB 2.0التوصيل
  Professional,  Me, XP Home,  XP Professional, و
 XP Professional x64;   Mac OS X  10.3.x,  10.4.x

PictBridge:   Microsoft Windows 98 , 2000
  Professional,  Me, XP Home,  XP Professional, و
 XP Professional x64;   Mac OS X  10.3.x,  10.4.x

Bluetooth:   Microsoft Windows 98, 2000
Professional, Me, XP Home, XP Professional, و XP

Professional x64  

–5 ،)فهرنهایت °104–41( مئویة °40–5 :التشغيل أثناء األقصى الحدالبيئة مواصفات
نسبية رطوبة 90%
°95 -59( مئویة °35-15 :التشغيل أثناء به الموصى الحد

%80-20 نسبية رطوبة ),فهرنهایت

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

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

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

مم، 12.5 السفلي الجزء مم، 0.0 العلوي الجزي :حدود بدون الطباعةهوامش
مم 0.0 األیمن/األیسر الجزء
الجزء مم، 12.5 السفلي الجزء مم، 3 العلوي الجزء :بحدود طباعة
مم 3 األیمن/األیسر

سم 18 × 13 أو سم 15 × 10 بحجم الصور ورقالوسائط أحجام
سم 1.25 عالمة ذو سم 15 × 10 عالمة ذو صور ورق
أو مستطيل ملصق 16 سم، 15 × 10 بحجم الصور ملصقات ورق

صفحة آل في الشكل بيضاوي
10 بحجم )مسبًقا تجميعها تم التي بالصور خاص( البانوراما صور ورق

سم 30 ×
سم 15 × 10 بحجم فهرس بطاقات
مم 148 × 100 بحجم Hagaki بطاقات
مم 148 × 105 بحجم A6 بطاقات
مم 127 × 90  بحجم L  بطاقات
بحجم عالمة مع مم 127 × 90 بحجم عالمة ذات L بحجم بطاقات
مم 12.5

) HP من المتقدم الصور ورق( HP Advanced Photo Paperالوسائط أنواع

٩ الفصل
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المواصفاتالفئة

2L حجم ,L حجم ,  Hagaki,  A6   ,الفهرس :بطاقات
Photo sticker paper )الصور ملصقات ورق(

HP CD/DVD Label tattoo )المضغوط القرص ملصق رسومات/
)HP من الرقمي الفيدیو قرص

HP Self-Adhesive Photo paper )من الالصق الصور ورق
HP(

IIو I النوع CompactFlashالذاآرة بطاقات
MultiMediaCard

Secure Digital
Memory Sticks

Microdrive
xD-Picture Card

بطاقات في المعتمدة الملفات تنسيقات
الذاآرة

والفيدیو للصور بالنسبة المعتمدة الملف تنسيقات آل :الطباعة
الملفات تنسيقات آافة :الحفظ

سم 18 × 13 بحجم الصور لورق واحدة حاویةالورق حاویة

لكل )ميلي µm  )11.5   292 سمك أقصى ,الصور ورق من ورقة 20الورق حاویة سعة
ورقة

المتحدة الوالیاتالطاقة استهالك
وات 15.14 :الطباعة
وات 8.61 :السكون وضع أثناء الطاقة استهالك

Off )وات 6.66 ):التشغيل إیقاف
دولي

وات 14.04 :الطباعة
وات 8.58 :السكون وضع أثناء الطاقة استهالك

Off )وات 7.06 ):التشغيل إیقاف

HP,  100-240   صنع من )الشمالية أمریكا( 2121–0957 رقم جزءالطاقة مصدر طراز رقم
V AC  ±) 10%( 50/60 هرتز ±) 3 Hz(
HP,  100-240   صنع من )العالم بقية في( 2120–0957 رقم جزء

V AC  ±) 10%( 50/60 هرتز ±) 3 Hz(

HP 110 Tri-color Inkjet األلوان ثالثية الطباعة خرطوشةالطباعة خرطوشة

,Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professionalالسرعة عالي USB 2.0 دعم
XP Home, XP Professional, XP Starter Edition, و

XP Professional x64
x . 10.4 و Mac OS X 10.3.x التشغيل نظام

)أقدام 10( أمتار 3 من أقل طوله USB آابل باستخدام HP توصي

Motion JPEG AVIالفيدیو ملفات تنسيقات

)تابع(
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المواصفاتالفئة

Motion-JPEG QuickTime
MPEG-1

٩ الفصل
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HP دعم١٠
الدعم عملية●
الهاتف عبرHP دعم●
اإلضافية الضمان خيارات●
HP ضمان●

الدعم عملية

:الخطوات هذه اتبع مشكلة، إلى التعرض عند
.HP Photosmart طابعة جهاز مع المزودة الوثائق راجع.١
HP من الفوري الدعم یتوفر .www.hp.com/support على HP قبل من الفوري للدعم الویب موقع زر.٢

الخبراء ودعم بالجهاز تتعلق التي المعلومات أحدث على للحصول المصادر أسرع هو هذا .HP عمالء لجميع
:التالية الميزات ویتضمن

اإلنترنت على المؤهلين الدعم أخصائيي إلى السریع الوصول–
HP Photosmart طابعة لجهاز التشغيل وبرامج للبرامج تحدیثات–
.شائعة لقضایا مشكالت وحل HP Photosmart طابعة جهاز حول عالية قيمة ذات معلومات–
HP طابعة تسجيل عند لدیك تتوفر HP من إخباریة وقنوات الدعم تنبيهات ,للجهاز عملية تحدیثات–

Photosmart.
منك سُيطلب ،HP Photosmart طابعة أجهزة في خلل حدوث عند .المحلي الشراء بمكان اتصل :فقط أوروبا في.٣

الضمان، فترة بعد .للجهاز المحدودة الضمان فترة خالل مجاًنا الخدمة توفير یتم( .المحلي البيع مرآز إلى إحضاره
.)الخدمة تكاليف ستدفع

.واللغة المنطقة/البلد ,الجهاز حسب الدعم خيارات توفر مدى یتفاوت .HP لـ الدعم بمرآز اتصل.٤

الهاتف عبر HP دعم
للتغطية الداخلي الجزء في الموجودة الهاتفية األرقام قائمة راجع ,بالدعم الخاصة الهاتفية األرقام من قائمة على للحصول
.األمامية

الهاتف عبر الدعم فترة
وفي الهادي المحيط على المطلة آسيا دول ,الشمالية أمریكا في واحد عام لمدة مجاًنا الهاتف عبر الدعم على الحصول یمكن
زر وإفریقيا، األوسط الشرق ,أوروبا في الهاتف عبر الدعم فترة مدى لمعرفة ).المكسيك ذلك في بما( الالتينية أمریكا

www.hp.com/support. الهواتف لشرآة العادیة الرسوم تطبيق یتم.

هاتفية مكالمة إجراء آيفية
المعلومات لتقدیم مستعًدا آن .HP بدعم االتصال عند HP Photosmart وطابعة الكمبيوتر جهاز بجانب تكون أن یجب
:التالية
)الجهاز من األمامي الجزء على الموجود الملصق على مدون( الجهاز طراز رقم●
)الجهاز من السفلي أو الخلفي الجزء على مدون( للجهاز المسلسل الرقم●
ما مشكلة حدوث عند أمامك تظهر التي الرسائل●
:األسئلة هذه على اإلجابات●

قبل؟ من المشكلة هذه حدثت هل–
المشكلة؟ هذه مثل تنفيذ تكرار یمكنك هل–
تقریًبا؟ المشكلة هذه حدوث وقت في الكمبيوتر إلى جدیدة برامج أو أجهزة أیة بإضافة قمت هل–
؟)إلخ ,الجهاز إزاحة ,رعدیة عاصفة مثل( المشكلة هذه حدوث قبل آخر شيء أي حدث هل–
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الهاتف عبر الدعم فترة انتهاء بعد
أیًضا الدعم یتوفر قد .إضافية رسوم دفع مقابل HP قبل من دعم على الحصول یمكن الهاتف، عبر الدعم فترة انتهاء بعد
هاتف برقم اتصل أو HP بموزع اتصل .HP:  www.hp.com/support  قبل من الفوري للدعم  الویب موقع على
.الدعم خيارات على المزید لتعرف فيها تقيم التي المنطقة/بالبلد الخاص الدعم

اإلضافية الضمان خيارات
المنطقة/البلد حدد ،www.hp.com/support إلى انتقل .إضافية رسوم دفع نظير للطابعة الممتدة الخدمة خطط تتوفر
الخدمة خطط حول معلومات على للحصول الضمان ومناطق الخدمات استكشف ثم بك، الخاصة اللغة وحدد بها تقيم التي

.الممتدة

HP ضمان

١٠ الفصل
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 البرنامج تثبيتأ
.الكمبيوتر جهاز في تثبيته یمكن اختياري برنامج مع مزودة وهي الطابعة تأتي
القسم هذا في الموجودة اإلرشادات استخدم ,الطابعة أجهزة إعداد أجل من العلبة في الطابعة مع المزودة اإلعداد إرشادات استخدام بعد

.البرنامج لتثبيت

Mac مستخدموWindows مستخدمو

.بذلك القيام منك ُیطلب حتى USB آابل بتوصيل تقم ال :هام
HP Photosmart بـ الخاص المضغوط القرص أدخل.١

عند .الكمبيوتر جهاز في المضغوطة األقراص محرك إلى
في Setup.exe ملف حدد ,التثبيت معالج ظهور عدم

تستمر .مرتين فوقه وانقر المضغوطة األقراص محرك
.واحدة دقيقة من أقل الملفات تحميل عملية

تظهر التي اإلرشادات واتبع )التالي( Next فوق انقر.٢
.الشاشة على

Recommended خيار بقبول إما قم ,المطالبة عند.٣
.)مخصص( Custom خيار بتحدید أو )به الموصى(

تحدید بإلغاء قم ),مخصص( Custom تحدید عند
,متأآد غير آنت إذا .تثبيتها في ترغب ال التي البرامج
موجز وصف لقراءة مسرد برنامج آل اسم تمييز فيمكنك
.للبرنامج

بمنفذ USB آابل طرفي أحد بتوصيل قم ,المطالبة عند.٤
USB وبتوصيل للطابعة الخلفي الجزء في الموجود
.الكمبيوتر جهاز في الموجود USB بمنفذ اآلخر الطرف

.التثبيت إآمال حتى الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٥
.بذلك قم ,الكمبيوتر جهاز تشغيل إعادة مطالبة عند

الموجود USB بمنفذ USB آابل طرفي أحد بتوصيل قم.١
بمنفذ اآلخر الطرف وبتوصيل للطابعة الخلفي الجزء في

USB الكمبيوتر جهاز في الموجود.
HP Photosmart بـ الخاص المضغوط القرص أدخل.٢

.الكمبيوتر جهاز في المضغوطة األقراص محرك إلى
القرص رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر ,المكتب سطح في.٣

.HP Photosmart بـ الخاص المضغوط
 مثبت( HP Installer رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر.٤

HP(, من تثبيت شاشة آل على الظاهرة اإلرشادات واتبع
.الطابعة برنامج تثبيت أجل

انقر ),تهانينا( Congratulations شاشة ظهور عند.٥
.)موافق( OK فوق

 تثبيت خيار في یتضمن HP Photosmart Essential برنامج :Windows مستخدمومالحظة 
Recommended )التشغيل نظامي تستخدم آنت إذا ).به الموصى Windows 2000، أو XP، تحدید فيمكنك 

HP Photosmart Premier یتوفر ال .مخصص تثبيت آخيار HP Photosmart Premier على 
HP Photosmart بطراز الخاص A610.
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الطابعة قوائمب
.والمزید مساعدة على الحصول ,وطباعتها الصور لعرض الميزات من العدید الطابعة قوائم تضمن

)الطابعة ( Printer قائمة
الطابعة قائمة بنية
●Print Options )الطباعة خيارات(

–Print All )الطابعة في المدخلة الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور آل لطباعة الخيار هذا حدد :)الكل طباعة.
–Video action prints )على للحصول .فيدیو مقطع من إطارات تسع لطباعة الخيار هذا حدد )فيدیو حرآات طباعة

.متعددة صور تحدید راجع فيدیو، مقطع من الطباعة آيفية حول إرشادات
–Print range )فيها بما الحالية، الطباعة إعدادات تنطبق .الصور من مجموعة لطباعة الخيار هذا حدد :)الطباعة نطاق

.النطاق في الموجودة الصور آافة على الُنسخ عدد
–Print index page )بطاقة على الموجودة الصور لكافة فهرس لطباعة الخيار هذا حدد :)فهرس صفحة طباعة

.الطابعة في المدخلة الذاآرة
–Panoramic photos )البانوراما صور(: ليتم الخيار هذا حدد On )تشغيل( أو Off )طباعة )تشغيل إیقاف

قم .3:1 إلى تصل التي العرض إلى االرتفاع بنسبة المحددة الصور آل لطباعة )تشغيل( On حدد ).افتراضي( البانوراما
یعرض الذي األخضر باللون اقتصاص مربع یظهر ,صورة تحدید عند .الطباعة قبل سم 30 × 10 بحجم ورق بتحميل
.الخيار هذا تشغيل عند )الطباعة خيارات( Print Options لقائمة أخرى اختيارات تعطيل یتم .طباعتها تتم التي المنطقة
البانورامية الطباعة دعم یتم ال .3:2 إلى تصل التي العادیة العرض إلى االرتفاع بنسبة للطباعة )تشغيل إیقاف( Off حدد
.USB آابل باستخدام رقمية آاميرا من مباشرًة الطباعة عند

–Photo stickers )الصور ملصقات(: إما الختيار الخيار هذا حدد On )تشغيل( أو Off )بالنسبة )تشغيل إیقاف
ملصقات وسائط بتحميل قم ثم ,صفحة آل في صورة 16 لطباعة )تشغيل( On حدد ).افتراضي( الملصقات لطباعة
إیقاف( Off حدد .الخيار هذا تشغيل عند األخرى )الطباعة خيارات( Print Options قائمة اخيارات تعطيل یتم .خاصة
.العادیة التخطيط خيارات أحد باستخدام للطباعة )تشغيل

–CD/DVD tattoo )الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط القرص رسم(: إما الختيار الخيار هذا حدد On )أو )تشغيل Off
).افتراضي( الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط القرص ملصقات لطباعة بالنسبة )تشغيل إیقاف(

–Passport photos )السفر جواز صور(: إما الختيار الخيار هذا حدد On )تشغيل( أو Off )بالنسبة )تشغيل إیقاف
بحجم المحددة الصور آل بطباعة للطابعة أمًرا السفر جواز صور طباعة تعطي ).افتراضي( السفر جواز صور لطباعة
الصور من عدد على مطبوعة صفحة آل تحتوي .محددة صورة لكل منفصلة صفحة طباعة تتم .المحدد السفر جواز صورة
هذا تشغيل عند األخرى )الطباعة خيارات( Print Options قائمة اخيارات تعطيل یتم .الصفحة یالئم الذي المحدد بالحجم
.الخيار

●Edit )تحریر(
–Rotate photo )الساعة عقارب باتجاه درجة 90 قدرها بزاویة الصورة لتدویر  على اضغط :)الصورة تدویر.

.الساعة عقارب اتجاه عكس في درجة 90 قدرها بزاویة الصورة لتدویر  على اضغط
–Add frame )إطار إضافة(: اختياري بين من اختر Select pattern )نموذج تحدید( وSelect color )لون تحدید(.
–Add color effect )األلوان تأثير إضافة(: التالية األلوان تأثيرات داخل من اختر: Black & white )أسود

).افتراضي( )تأثير دون( No effect أو ,)قدیم( Antique ,)داآن بني( Sepia ,)وأبيض
●Tools ) األدوات(

–Photosmart Share  )Instant Share:( العائلة مع المدخلة الذاآرة بطاقة على موجودة صور لمشارآة حدد
برنامج یكون وأن باإلنترنت، متصًال الكمبيوتر یكون وأن الكمبيوتر، بجهاز متصلة الطابعة تكون أن یجب .واألصدقاء
.الكمبيوتر في مثبًتا الطابعة

–View 9-up )في صور تسع المدخلة الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور لعرض الخيار هذا حدد :)صور 9 عرض
.الواحدة المرة

–Slide show )شرائح بعرض المدخلة الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور لعرض الخيار هذا حدد :)الشرائح عرض.
.الشرائح عرض لتوقف )األمر إلغاء( Cancel على اضغط

–Print sample page )من للتحقق مفيد إجراء یعتبر وهو عينة، صفحة لطباعة الخيار هذا حدد :)عينة صفحة طباعة
.بالطابعة الخاصة الطباعة جودة

–Print test page )الطابعة حول معلومات على تحتوي اختبار صفحة لطباعة الخيار هذا حدد :)اختبار صفحة طباعة
.المشكالت حل في تساعدك قد والتي
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–Clean cartridge )ترید هل یسالك سؤال سيظهر ,التنظيف بعد .الطباعة خرطوشة لتنظيف حدد :)الخرطوشة تنظيف
تنظيف دورة إآمال سيتم ,)نعم( Yes اختيار عند ).)ال( No أو )نعم( Yes اختر( الثاني المستوى تنظيف إلى المتابعة
).)ال( No أو )نعم( Yes اختر( الثالث المستوى تنظيف إلى المتابعة ترید هل یسالك سؤال سيظهر ذلك بعد .أخرى

–Align cartridge )الطباعة خرطوشة لمحاذاة حدد :)الخرطوشة محاذاة.
●Bluetooth

–Device address   )بتقنية تعمل التي األجهزة بعض تتطلب قد )الجهاز عنوان Bluetooth عنوان بإدخال الالسلكية
.الطابعة عنوان هذا القائمة خيار یوضح .موقعه تحدید المطلوب الجهاز

–Device name )بتقنية تعمل التي األخرى األجهزة على یظهر الذي للطابعة اسم تحدید یمكنك )الجهاز اسم
Bluetooth الطابعة موقع تحدد عندما الالسلكية.

–Passkey )المرور مفتاح(: ضبط یتم عندما Security level )لـ )األمان مستوى Bluetooth بالطابعة الخاص
المرور مفتاح .األخرى Bluetooth ألجهزة متاحة الطابعة لجعل المرور مفتاح إدخال فيجب ،)مرتفع( High إلى

.0000 هو االفتراضي
–Visibility )الرؤیة(: حدد Visible to all )افتراضي( )للكل مرئي( أو Not visible )ضبط عند .)مرئي غير

Visibility )الرؤیة( إلى Not visible )إليها الطباعة الطابعة عنوان تعرف التي لألجهزة فقط یمكن ,)مرئي غير.
– Security level )األمان مستوى(: حدد Low )افتراضي( )منخفض( أو High )إعداد یتطلب ال .)مرتفع Low

High إعداد أما .للطابعة مرور مفتاح إدخال الالسلكية Bluetooth بتقنية أخرى أجهزة مستخدمي من )منخفض(
.للطابعة مرور مفتاح إدخال الالسلكية Bluetooth بتقنية أخرى أجهزة مستخدمي من یتطلب فهو )مرتفع(

–Reset Bluetooth options )خيارات ضبط إعادة Bluetooth(: العناصر آل ضبط إلعادة الخيار هذا حدد
.بها الخاصة االفتراضية القيم إلى Bluetooth قائمة في الموجودة

●Help ) التعليمات(
–Printing Tips I )الطابعة في للصور اآللي التحسين ميزات عن للقراءة حدد :)1 للطباعة تلميحات.
–Printing Tips I )األفضل الطباعة عمليات على الحصول في تساعدك تلميحات عن للقراءة حدد :)2 للطباعة تلميحات.
–Panoramic photos )البانوراما صور طباعة عن للقراءة حدد :)البانوراما صور.
–Photo stickers )الصور ملصقات طباعة عن للقراءة حدد :)الصور ملصقات.
–Memory cards )الذاآرة بطاقات استخدام عن للقراءة حدد :)الذاآرة بطاقات.
–Cartridges )الطباعة خرطوشات استخدام عن للقراءة حدد :)خرطوشات.
–Loading paper )الورق تحميل عن للقراءة حدد :)الورق تحميل.
–Paper jams )الورق انحشار تحریر عن للقراءة حدد :)الورق انحشارات.
–Camera connect )آاميرات توصيل على للتعرف الخيار هذا حدد :)الكاميرا توصيل PictBridge بالطابعة.
–Traveling with the printer )السفر أثناء الطابعة أخذ حول تلميحات لقراءة حدد :)الطابعة مع السفر.
–Getting assistance )للطابعة بالنسبة مساعدة على الحصول طریقة عن للقراءة حدد :)مساعدة على الحصول.

●Preferences ) تفضيالت(
–Print quality )الطباعة جودة(: خيار بين من اختر .الطباعة جودة لتغيير حدد Best )والذي )افتراضي()األفضل

خيار في المستخدم الحبر من أقل حبًرا یستخدم الذي )عادي( Normal وخيار للطباعة، جودة أقصى على للحصول یؤدي
مطبوعات على للحصول یؤدي الذي )سریع عادي( Fast Normal وخيار عالية، بسرعة بالطباعة ویقوم األفضل
.متوسطة طباعة بجودة سریعة بصورة

–Paper type ) الصور ورق بين من اختر .عليه الطباعة تتم الذي الورق نوع لتغيير حدد :)الورق نوع
HP Advanced )من المتقدم HP( أو HP Premium )من الفاخر HP(. توصي HP بـ HP Advanced

Photo Paper  )من المتقدم الصور ورق HP( النتائج أفضل على للحصول.
–Date/time )الوقت/التاریخ(: حدد .المطبوعة الصور على الوقت/التاریخ ختم لعرض حدد Date/time )التاریخ/

).افتراضي( )تشغيل إیقاف( Off أو ,)فقط التاریخ( Date Only ,)الوقت
–Colorspace )لتنظيم األبعاد ثالثي ریاضّي طراز تعد والتي ألوان مساحة الختيار الخيار هذا حدد :)األلوان مساحة

االفتراضي الخيار یعطي ).افتراضي( )آلي تحدید( Auto-select أو Adobe RGB ,sRGB بين من اختر .اللون
Auto-select )األلوان مساحة باستخدام للطابعة أمًرا )آلي تحدید Adobe RGB الطابعة تستخدم .متوفرة آانت إذا

sRGB توفر عدم حالة في افتراضًيا Adobe RGB.
–Borderless )حدود بدون(: ليتم الخيار هذا حدد On )افتراضي( )تشغيل( أو Off )بدون الطباعة )تشغيل إیقاف

الخارجية الحافات حول ضيق أبيض بحد الصفحات آل طباعة ستتم ,حدود بدون الطباعة خيار تشغيل إیقاف عند .حدود
.للورق

–After printing )الطباعة بعد(: الطباعة بعد المحددة الصور تحدید إلغاء خيار لتغيير حدد: Always )دائًما(
.)إسألني( Ask أو ,)أبًدا( Never ),افتراضي(

–Preview animation )الحرآة معاینة(: ليتم الخيار هذا حدد On )افتراضي( )تشغيل( أو Off )تشغيل إیقاف(
.الطابعة شاشة حرآات لتجاوز )تشغيل إیقاف( Off حدد .الحرآة معاینة

–Video enhancement )الفيدیو تحسين(: إما الختيار الخيار هذا حدد On )تشغيل( أو Off )بالنسبة )تشغيل إیقاف
).افتراضي( الفيدیو لتحسين

ب الملحق
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–Restore defaults )بالطابعة الخاصة االفتراضية اإلعدادات الستعادة حدد :)االفتراضية اإلعدادات استعادة: Yes
.األصلية المصنع تفضيالت باستعادة یقوم )نعم( Yes تحدید إن .)ال( No أو )نعم(

–Language )اللغة(: داخل من اختر .المنطقة/البلد أو اللغة إعداد لتغيير حدد Select language )اللغة تحدید(
.)المنطقة/البلد تحدید( Select country/regionو
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الفهرس

B
Bluetooth

٤٤المشكالت حل
٨ السلكي طابعة محول

C
CompactFlash١٥

H
HP Photosmart Share٢٦

M
Memory Sticks١٥

Microdrive١٥
MultiMediaCard١٥

S
Secure Digital١٥

Sony Memory Sticks. انظر
Memory Sticks

U
USB

٥٠المواصفات
٤ منافذ

X
xD-Picture Card١٥

ا
٢١والوقت التاریخ أختام
٢٧الكاميرات أنواع
١٥الذاآرة بطاقات إدخال
٢٦اإللكتروني بالبرید الصور إرسال
٢٤الحمراء العيون إزالة

Hewlett-Packard٤ شرآة إشعارات
٣٩وأجوبة اسئلة

٢١الصور اقتصاص
٧األزرار
٣٩المتداولة األسئلة
٢٤المحكمة اإلضاءة
HP٥٣ بدعم االتصال
٢٤الذآي الترآيز
٣٩التعليمات على الحصول
٢١واالقتصاص الزوم

٥٤الضمان

٤٩المواصفات
٣الطابعة الوثائق،

ب
٥٥تثبيت ,برنامج

بطاریات
٧حامل
٨طراز
٦٣الشحن مؤشر

الذاآرة بطاقات
١٧إزالة
ذاآرة بطاقات

١٥إدخال
١٥المعتمدة األنواع

٥٤الدعم فترة انتهاء بعد

ت
٢١بإطارات الصور تحدید
١٣الورق تحميل
تخزین

٣٥الطباعة خرطوشات
٣٥طابعة
٣٦صور ورق
١٨وحجمها الصورة تخطيط
٢٤الصور تصحيح
٣٩تعليمات
٥٨تفضيالت

٢١قدیم بمظهر تلوین
٥٠معتمدة ,الملف تنسيقات
تنظيف

٣٢الطباعة خرطوشات
٣٢طابعة

ج
الكمبيوتر جهاز

٥٥البرنامج تثبيت
٤٩النظام متطلبات

جودة
٤٣المشكالت حل

٢٤صور
٢٦طباعة
٣٣اختبار صفحة طباعة
٣٦صور ورق

ح
٤ورق ,حاویات

الحمل حقيبة
٨طراز
٣٦الطابعة نقل

المشكالت حل
Bluetooth٤٤

HP٥٣ دعم
٤٥الخطأ رسائل
٤٣بالجودة تتعلق مشاآل
٤١بالورق تتعلق مشاآل
٣٩وامضة مصابيح

خ
الطباعة خرطوشات انظر .خرطوشات
الطباعة خرطوشات انظر .الحبر خرطوشات
الطباعة خرطوشات
٣٣اختبار
٣٥تخزین
٣٢تنظيف
٣٣التالمس نقاط تنظيف
٣٤محاذاة

د
٢١الداآن البني لون درجات
HP٥٣ دعم
٥٣الهاتف عبر دعم

ر
٤٥الخطأ رسائل
١٧الذاآرة بطاقة رمز

ص
٣٣اختبار صفحة
٣٤محاذاة صفحة
صور

٢٦اإللكتروني بالبرید إرسال
٢٤الحمراء العيون إزالة

٢١الزوم استخدام
١٧الفهرس
٢١القص
١٧الطباعة إلجراء تحدید
٢٤الجودة تحسين
٢١قدیم بمظهر تلوین
٢١والوقت التاریخ ختم

٢١الداآن البني لون درجات
١٨طباعة
١٧عرض
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٢١إطار وضع
٢٣السفر جواز صور
١٧طباعة ,مصغرة صور

ط
طابعة

٤أجزاء
٥٠المواصفات

٣الوثائق
٣٥تخزین
٣٢تنظيف
٤٥الخطأ رسائل
٥٧ ,٨قائمة

٣٦ ,٨ملحقات
٣٦نقل
طباعة

٥٨تعليمات
١٥الكمبيوتر جهاز دون
الفيدیو قرص/المضغوط القرص رسم

٥٧الرقمي
٣٣اختبار صفحة
١٧الفهرس صفحة
١٨صور
٥٧البانوراما صور
٥٧ ,٢٣السفر جواز صور
١٧متعددة صور
١٧مصغرة صور
٢١البانوراما وضع في

٥٧ ,٢٢الصور ملصقات
١٧متعددة ُنسخ
١٧البانوراما وضع

ع
١٧صور عرض
٥٣الدعم عملية

ف
الهاتف عبر الدعم فترة

٥٣الدعم فترة

ق
٥٧ ,٨طابعة ,قائمة

ك
الفيدیو آاميرا

٦٣الطابعة شاشة على رمز
آاميرات
٤٤الصور طباعة تتم ال

٤ منافذ
آاميرات انظر .رقمية آاميرات
٥٣هاتفية مكالمة إجراء آيفية

ل
٧التحكم لوحة

م
٤٩النظام متطلبات
٣٤الطباعة خرطوشات محاذاة
٣٦السيارة محول
٦٣ ,٣٣فحص الحبر، مستوى
فيدیو مقطع

٥١المعتمدة الملف تنسيقات
٢٣من فردي إطار طباعة
٢٣من إطارات تسع طباعة

٣٦ ,٨ملحقات
٢٢الصور ملصقات
الفيدیو قرص/المضغوط للقرص ملصقات

٢٣الرقمي

ن
١٧ذاآرة بطاقة نزع
٣٦ ,٨الطابعة نقل

و
ورق

٥٠المواصفات
٤٢انحشارات

١٣تحميل
٤حاویات

٤١المشكالت حل
١٣واختيار شراء
٣٦ ,١٣صيانة

٢١البانوراما وضع
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الشاشة رموز
.الحالية للصورة الفهرس ورقم الطباعة لخرطوشة الحبر مستوى مثل ,الطابعة حول معلومات الطابعة شاشة على الظاهرة الرموز توفر

.تثبيتها حالة في ,HP Photosmart لـ االختياریة الداخلية للبطاریة الشحن مستوى بعرض یقوم :البطاریة مؤشر

الشحن مقدار إلى البطاریة رمز یشير ,البطاریة استخدام عند .بالكامل مشحونة بطاریة إلى یشير بالكامل تعبئتها تم بطاریة رمز
.التعبئة بمقدار المقدر

االنتهاء عند مأخذ رمز عرض یتم .البطاریة شحن وإلى الطاقة بمصدر التوصيل إلى یشير البطاریة رمز فوق یوجد برق رمز
.ذلك في رغبت إذا البطاریة خالل من الطابعة وتشغيل الطاقة سلك فصل إمكانية إلى فيشير ,البطاریة شحن من

.البطاریة مع المزودة اإلرشادات راجع ,البطاریة حول المعلومات من للمزید

.الطباعة لخرطوشة الحبر مستوى بعرض یقوم :الحبر مستوى مؤشر

.الصورة تحدید عند اختيار عالمة بعرض یقوم :التحدید مربع

.طباعته یتم الذي الحالية للصورة الُنسخ عدد لعرض :الُنسخ

.الطابعة شاشة على فيدیو مقطع عرض حالة في فقط الرمز هذا بعرض یقوم :الفيدیو آاميرا

.المدخلة الذاآرة بطاقة في اإلجمالي الصور وعدد الحالية للصورة الفهرس رقم بعرض یقوم :الفهرس رقم




