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مرحبًا١
صور طباعة یمكنك هذه، الجدیدة الصور طابعة باستخدام !HP Photosmart D7100 series طابعة لشرائك شكًرا
.دونه أو الكمبيوتر جهاز باستخدام وسهلة مسلية مشاریع وإنشاء الكمبيوتر جهاز في حفظها ,جميلة
جهاز من الطباعة آيفية لمعرفة .الكمبيوتر بجهاز التوصيل دون الطباعة بعملية القيام آيفية أساسية بصفة الدليل هذا یوضح

استخدام حول عامة نظرة على لالطالع .اإللكترونية التعليمات بعرض وبالتالي الطابعة برنامج بتثبيت قم ,الكمبيوتر
دليل راجع ,البرنامج تثبيت حول معلومات على للحصول .الكمبيوتر جهاز من الطباعة راجع آمبيوتر، جهاز مع الطابعة
.السریعة البدایة
:یلي بما القيام آيفية على التعرف المنزلي للمستخدم یمكن
الكمبيوتر جهاز من أو الطابعة من حدود بدون صور طباعة●
الصورة تخطيط اختيار●
أو )الداآن البني( Sepia مثل األلوان تأثيرات أحد تطبيق أو واألسود، باألبيض صورة إلى ملونة صورة تحویل●

Antique )القدیمة الصور تأثير(
:التالية بالوثائق مرفقة الطابعة تأتي
.األولى الصورة وطباعة الطابعة برنامج تثبيت ,الطابعة إعداد آيفية السریعة البدایة دليل یوضح :السریعة البدایة دليل●
للطابعة، األساسية الميزات الدليل هذا یصف .اآلن بقراءته تقوم الذي الكتاب هو المستخدم دليل إن :المستخدم دليل●

المتعلقة المشكالت حل معلومات على یحتوي آما الكمبيوتر، بجهاز توصيلها دون الطابعة استخدام طریقة ویوضح
.باألجهزة

الطابعة استخدام طریقة الشاشة على الظاهرة HP Photosmart تعليمات تصف :الشاشة على الظاهرة التعليمات●
.بالبرنامج المتعلقة المشكالت حل معلومات على تحتوي آما الكمبيوتر جهاز مع

خاصة ميزات
:مضى وقت أي من أآثر بسهولة عالية جودة ذات صور إنتاج على والوسائط الجدیدة الميزات تعمل
من الصور بورق أیًضا یسمى( )HP من المتقدم الصور ورق( HP Advanced Photo Paper استخدام عند●

HP الموجودة العالمات إحدى آشف على الطابعة داخل خاصة إحساس أجهزة تعمل ،)المناطق/البلدان بعض في
راجع الجدید، الورق هذا حول المعلومات من للمزید .تلقائًيا الطباعة إعدادات أمثل بتحدید تقوم ثم الورقة ظهر على

.الصحيح الورق اختيار
للعيون التلقائية اإلزالة تقنية تعتبر حيث .أفضل صور على الحصول تسهيل على HP Real Life تقنيات تعمل●

العدیدة التقنيات على البسيطة األمثلة من الظل في الصور تفاصيل لتحسين المحكمة اإلضاءة وتقنية الحمراء
من أو التحكم لوحة من آل خالل من والتحسين التحریر خيارات من العدید استكشاف یمكن .الطابعة في الموجودة
.الصور جودة تحسين راجع التحكم، لوحة خالل من الميزات هذه إلى للوصول .سواء حد على الطابعة برنامج
Real تقنيات(HP Real Life Technologies ميزات راجع البرنامج، في عليها العثور آيفية على للتعرف

Lifeمن HP(.

الشاشة على الظاهرة HP Photosmart تعليمات إلى الوصول
على الظاهرة HP Photosmart تعليمات عرض یمكن ,الكمبيوتر جهاز في HP Photosmart برنامج تثبيت عند

.الشاشة
)برامج( Programs حدد ,)ابدأ( Start قائمة في :Windows تشغيل بأنظمة تعمل التي الكمبيوتر أجهزة●

HP    >    HP Photosmart     <   ))البرامج آل( All Programs حدد ,Windows XP التشغيل نظام في(
D7100 series    >  Photosmart Help )تعليمات Photosmart(.

Library Help قائمة في . Mac Help اختر ,Finder لـ  Help قائمة في :Macintosh الكمبيوتر أجهزة●
Viewer, اختر Mac Help HP Photosmart.
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الطابعة أجزاء

الطابعة من األمامي الجزء
١On )الطابعة لتشغيل الزر هذا على اضغط :)تشغيل.
العلوي بالغطاء امسك الغطاء، لرفع .الورق انحشارات ولتحریر الحبر خرطوشات إلى للوصول الغطاء هذا ارفع :العلوي الغطاء٢

.األعلى إلى واسحبه HP شعار أسفل من
.والرسائل القوائم ,الصور لعرض الشاشة هذه استخدم :الطابعة شاشة٣
.الصور حاویة إلى للوصول الحاویة هذه ارفع .المطبوعات اللتقاط الحاویة هذه استخدم :اإلخراج حاویة٤
توجيه مع أخرى وسائط أیة أو ,األظرف ,الشفاف الورق ,الورق بتحميل وقم الخارج إلى الحاویة هذه اسحب :الرئيسية الحاویة٥

.األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه
4( سم 15 × 10 إلى یصل الحجم صغير ورق بتحميل قم ثم للخارج، الحاویة هذه واسحب اإلخراج حاویة ارفع :الصور حاویة٦

أو بعالمة الورق یكون قد .األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع الطباعة أجل من الصور حاویة في )بوصات 6 ×
.دونها

.الذاآرة بطاقات إدخال راجع المعتمدة، الذاآرة ببطاقات قائمة على للحصول .هنا الذاآرة بطاقات بإدخال قم :الذاآرة بطاقات فتحات٧
.iPod جهاز أو ,  ®    HP Bluetooth   الالسلكي الطابعة محول ,    ™ PictBridge    رقمية آاميرا بتوصيل قم :الكاميرا منفذ٨

الطابعة من الخلفي الجزء
.الطابعة مع المزود الطاقة سلك لتوصيل المنفذ هذا استخدم :الطاقة سلك توصيل١
.الكمبيوتر بجهاز الطابعة لتوصيل المنفذ هذا استخدم :USB منفذ٢
الوجهين على التلقائية للطباعة االختياري الملحق لتثبيت أو الورق انحشارات لتحریر الباب هذا بإزالة قم :الخلفي الوصول باب٣

.اختياریة ملحقات راجع .HP من

١ الفصل
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اإلخراج وحاویة الرئيسية الحاویة
.الرئيسية الحاویة في الورق حافة من قریبًَا یتالءم بحيث الدليل هذا بضبط قم :الورق عرض دليل١
.الصور حاویة إلى للوصول الحاویة هذه ارفع .المطبوعات اللتقاط الحاویة هذه استخدم :اإلخراج حاویة٢
.المطبوعات التقاط أجل من اإلخراج حاویة لتمدید تجاهك اسحبها :اإلخراج حاویة إطالة أداة٣
مع أخرى وسائط أیة أو ,األظرف ,الشفاف الورق ,عادي ورق بتحميل وقم الخارج إلى الحاویة هذه اسحب :الرئيسية الحاویة٤

.األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه
.الرئيسية الحاویة لتمدید تجاهك اسحبها :الرئيسية الحاویة قبضة٥
.الرئيسية الحاویة في الورق نهایة من قریبًَا یتالءم بحيث الدليل هذا بضبط قم :الورق طول دليل٦

الصور حاویة
.الصور حاویة في الورق حافة من قریبًَا یتالءم بحيث الدليل هذا بضبط قم :الورق عرض دليل١
.الصور حاویة في الورق نهایة من قریبًَا یتالءم بحيث الدليل هذا بضبط قم :الورق طول دليل٢
.للخارج الصور حاویة لتمدید القبضة هذه استخدم :الصور حاویة قبضة٣
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التحكم لوحة
١On )الطاقة توفير وضع إلى لتحویلها أو الطابعة لتشغيل :)تشغيل.
٢Back   )المرة في واحدة شاشة للخلف الرجوع :)الخلف إلى.
٣Home     )الرئيسية الشاشة إلى للعودة اضغط :)الرئيسية الصفحة.
.الفيدیو مقطع بتشغيل والتحكم القوائم اختيارات خالل التمریر ,االقتصاص مربع لضبط :التنقل أسهم٤
٥OK ) أثناء الفيدیو مقاطع ألحد مؤقت توقف/بتشغيل قم ثم حوار، لمربع أو للقائمة من خيار ,المميزة العناصر أحد حدد :)موافق

.التشغيل
٦Print Preview )المحددة الصور أو الصورة معاینة لعرض :)الطباعة معاینة.
٧Print )األمامي الكاميرا بمنفذ المتصلة الكاميرا من أو الُمدخلة، الذاآرة بطاقة من المحددة الصور لطباعة :)طباعة.
٨Cancel )طباعة مهمة لتوقف :)األمر إلغاء.
٩Rotate )اقتصاص مربع أو صورة لتدویر :)التدویر.
١٠ Zoom   ( + )  ( - )  )على الضغط أیًضا یمكن .اقتصاص مربع أو صورة على لتصغيره أو الزوم لتكبير :(+)(-)) زوم Zoom

.عادي بتكبير صورة عرض عند واحدة بمرة صور أربع لعرض (-)) زوم( (-)
١١Photo Fix )الصور جميع على الحمراء العيون وإزالة الترآيز ,التشبع ,اإلضاءة ميزات وتطبيق لتحسين :)الصور تصحيح

.آلًيا المطبوعة

المؤشرات مصابيح
.مطفأة الطابعة تكون ذلك بخالف التشغيل، قيد الطابعة آانت إذا ثابت أزرق بلون یضاء :)التشغيل( On مصباح١
من للمزید .الخطأ حول معلومات أو إرشادات على للحصول الطابعة شاشة راجع .الخطأ حالة في یومض :التنبيه مصباح٢

. التشغيل قيد التنبيه مصباح راجع المعلومات،
بتنفيذ الطابعة تقوم عندما أزرق بلون فيومض ویصدر للطباعة، جاهزة الطابعة آانت إذا ثابت أزرق بلون یضاء :الطباعة مصباح٣

.ذاتية صيانة بإجراء مشغولة أو طباعة مهمة
.التشغيل قيد )الصور تصحيح( Photo Fix وظيفة وجود عند ثابت أزرق بلون یضاء :الصور تصحيح مصباح٤
بينما الذاآرة، بطاقة إلى الطابعة وصول عند ویومض ذاآرة، بطاقة إدخال عند ثابت أزرق بلون یضاء :الذاآرة بطاقة مصباح٥

.إرشادات على للحصول الطابعة شاشة راجع .واحدة بطاقة من أآثر إدخال عند أو ذاآرة بطاقة أیة إدخال یتم لم إذا مطفًأ یكون
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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
:بزیارة قم مستلزمات، لشراء

●www.hpshopping.com )المتحدة الوالیات(
●www.hp.com/go/supplies )أوروبا(
●www.hp.com/jp/supply_inkjet )اليابان(
●www.hp.com/paper )الهادئ المحيط دول/آسيا(

الوصفالملحق اسم

HP من الوجهين على التلقائية الطباعة ملحق

على طباعتها لتتم تلقائًيا صفحة آل بقلب الملحق هذا یقوم
تقلل حيث( المال توفير على الملحق هذا یساعد .الوجهين
لن( والوقت )الورق استهالك من الوجهين على الطباعة
للطباعة إدخاله وإعادة الورق إلزالة حاجة هناك یكون
المستندات مع التعامل تسهيل إلى باإلضافة ،)الظهر على
.الحجم آبيرة
.المناطق/البلدان آل في الملحق هذا یتوفر ال قد

    ®  HP Bluetooth الالسلكي الطابعة محول
األمامي الكاميرا منفذ إلى Bluetooth محول إدخال١

   ®  HP Bluetooth الالسلكي الطابعة محول إدخال یتم
.الطابعة من األمامي الجزء في الموجود الكاميرا منفذ إلى

Bluetooth تقنية باستخدام المحول هذا لك یسمح
التي األجهزة من العدید من طباعة مهام إلتمام الالسلكية

الكاميرات ذلك یتضمن حيث ،Bluetooth تقنية تدعم
الرقمي المساعد وأجهزة الكاميرات ذات والهواتف الرقمية

).PDA( الشخصي
الملحق، هذا باستخدام الطباعة حول المعلومات من للمزید

.www.hp.com/go/bluetooth بزیارة قم

)الطابعة (  Printer   قائمة
الشاشة خالل من الميزات آافة إلى الوصول یمكن .الرئيسية الشاشة إلى للوصول الرئيسية الصفحة زر على اضغط
.اإلعداد قوائم خالل من وآذلك الرئيسية
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View & Print )وطباعة عرض(
Wizard )الصور جودة لتحسين أیًضا المعالج استخدم .الطباعة عملية خالل یرشدك بحيث المعالج استخدم :)المعالج
.األلوان وتأثيرات السطوع مثل المتقدمة الصور تأثيرات وتطبيق

).سم 15 × 10( بوصات 6×4 بحجم صور لطباعة استخدم :6×4
Enlargement )تكبير(: استخدم Enlargement )مختلفة بأحجام صور لطباعة )التكبير.

Print All )الطابعة في المدخلة الذاآرة بطاقة من الصور آل لطباعة الخيار هذا حدد :)الكل طباعة.
Other Print Projects )أخرى طباعة مشاریع(: استخدم Other Projects )صور لطباعة )أخرى مشاریع

جواز وصور النقود حافظة حجم تناسب مطبوعات ,HP من الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط القرص رسومات ,بانورمية
.السفر

–Panorama Prints )البانوراما مطبوعات(: ليتم الخيار هذا حدد On )تشغيل( أو Off )تشغيل إیقاف(
تصل التي العرض إلى االرتفاع بنسبة المحددة الصور آل لطباعة )تشغيل( On حدد ).افتراضي( البانوراما طباعة
.الطباعة قبل )بوصة 12 × 4( سم 30 × 10 بحجم ورق بتحميل قم .3:1 إلى

–HP CD/DVD Tattoos )من الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط القرص رسومات HP(: الخيار هذا حدد
.الرقمي الفيدیو قرص/المضغوط للقرص ملصقات لطباعة

–Wallet Prints )حافظة حجم تناسب صور لطباعة الخيار هذا استخدم :)النقود حافظة حجم تناسب مطبوعات
.النقود

–Passport Photos )السفر جواز صورة لطباعة الخيار هذا حدد :)السفر جواز صور.

Save )حفظ(
.متصل آمبيوتر جهاز إلى المحددة الصور لحفظ )حفظ( Save حدد

Share )مشارآة(
.HP Photosmart Share خالل من ومشارآتها صور لتحدید )مشارآة( Share استخدم

اإلعدادات
●Tools ) صفحة طباعة ,عينة صفحة طباعة ,الطباعة جودة ضبط ,الحبر قياس لعرض األدوات استخدم :)األدوات

.ومحاذاتها الخرطوشات وتنظيف اختبار
–Display Ink Gauge )الرئيسية الشاشة على الحبر قياس لتمكين الخيار هذا استخدم ):الحبر قياس عرض.
– Print sample page )إجراء یعتبر وهو عينة، صفحة لطباعة الخيار هذا حدد :)عينة صفحة طباعة

.الطابعة طرز آافة في متوفرة غير الميزة هذه .بالطابعة الخاصة الطباعة جودة من للتحقق مفيد
– Print test page )معلومات على تحتوي اختبار صفحة لطباعة الخيار هذا حدد :)اختبار صفحة طباعة

.المشكالت حل في تساعدك قد والتي الطابعة حول
–Clean Printhead )هناك آانت إذا الطباعة رأس لتنظيف الخيار هذا حدد :)الطباعة رأس تنظيف

.ذاتي اختبار تقریر بطباعة الطابعة تقوم التنظيف، انتهاء بعد .المطبوعات في تظهر خطوط أو بيضاء سطور
في تظهر الطباعة جودة في مشكالت هناك آانت إذا أخرى مرة لك متاًحا الطباعة رأس تنظيف خيار یصبح
.التقریر

– Align printer )أو بيضاء سطور هناك آانت إذا الطابعة لمحاذاة الخيار هذا حدد :)الطابعة محاذاة
.المطبوعات في تظهر خطوط

●Bluetooth
–Device address   )بتقنية تعمل التي األجهزة بعض تتطلب قد )الجهاز عنوان Bluetooth الالسلكية

.الطابعة عنوان هذا القائمة خيار یوضح .موقعه تحدید المطلوب الجهاز عنوان بإدخال
–Device name )تعمل التي األخرى األجهزة على یظهر الذي للطابعة اسم تحدید یمكنك )الجهاز اسم

.الطابعة موقع تحدد عندما الالسلكية Bluetooth بتقنية
–Passkey )المرور مفتاح(: ضبط یتم عندما Security level )لـ )األمان مستوى Bluetooth

Bluetooth ألجهزة متاحة الطابعة لجعل المرور مفتاح إدخال فيجب ،)مرتفع( High إلى بالطابعة الخاص
.0000 هو االفتراضي المرور مفتاح .األخرى
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–Visibility )الرؤیة(: حدد Visible to all )افتراضي( )للكل مرئي( أو Not visible )مرئي غير(.
عنوان تعرف التي لألجهزة فقط یمكن ,)مرئي غير( Not visible إلى )الرؤیة( Visibility ضبط عند

.إليها الطباعة الطابعة
– Security level )األمان مستوى(: حدد Low )افتراضي( )منخفض( أو High )یتطلب ال .)مرتفع

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

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

●Help Menu )الطابعة استخدام حول إرشادات على للحصول التعليمات قائمة استخدم :)التعليمات قائمة.
– Cartridges )حبر خرطوشة تثبيت آيفية یوضح متحرك رسم لعرض الخيار هذا حدد :)خرطوشات.
–Main Tray Loading )ورق بتحميل تتعلق إرشادات لقراءة الخيار هذا حدد :)الرئيسية الحاویة تحميل

.الرئيسية الحاویة في
–Main Tray Loading )في ورق بتحميل تتعلق إرشادات لقراءة الخيار هذا حدد :)الصور حاویة تحميل

.الصور حاویة
–Paper jams )الورق انحشار تحریر آيفية یوضح متحرك رسم لعرض الخيار هذا حدد :)الورق انحشارات.
–Camera connect )آاميرا توصيل بكيفية تتعلق إرشادات لقراءة الخيار هذا حدد :)الكاميرا توصيل

PictBridge بالطابعة.
●Preferences ) تفضيالت(

وحجمه الورق نوع لتحدید )الطباعة قبل إسألني( Ask before print اختر :6 × 4 الطباعة ورق حجم–
).افتراضي( بالطباعة فيها تقوم مرة آل في

–Print quality )الطباعة جودة(: إما اختر Best )افتراضي( )األفضل( أو Normal )لتحدید )عادي
.الطباعة جودة

–Paper Type ) الورق نوع(: حدد Automatic )بتحدید تلقائًيا الطابعة تقوم بحيث )افتراضي( )تلقائي
.وحجمه الورق نوع

–Date Stamp )المطبوعة الصور في الوقت أو/و التاریخ لتضمين الخيار هذا استخدم :)التاریخ ختم.
–Colorspace )للطابعة أمًرا "تلقائي تحدید" االفتراضي الخيار یعطي .ألوان مساحة اختر ):ألوان مساحة

عدم حالة في افتراضًيا sRGB الطابعة تستخدم .متوفرة آانت إذا Adobe RGB األلوان مساحة باستخدام
.Adobe RGB توفر

–PictBridge Tray Select )خالل من حاویة تحدید PictBridge:( حاویة لتحدید الخيار هذا استخدم
.PictBridge توصيل خالل من للطباعة افتراضية ورق

–Video enhancement )الفيدیو تحسين(: حدد On )افتراضي( )تشغيل( أو Off )التشغيل إیقاف(.
.الفيدیو مقاطع من المطبوعة الصور جودة تحسين یتم ،)تشغيل( On تحدید عند

–Restore Factory Defaults )لكل المصنع إعدادات باستعادة قم :)المصنع افتراضيات استعادة
/البلد تحدید( Select country/region و )اللغة تحدید( Select language عدا ما القائمة عناصر
Bluetooth وإعدادات ))تفضيالت( Preference قائمة في )اللغة( Language تحت( )المنطقة

أو HP Instant Share ميزة على اإلعداد هذا یؤثر ال ).الرئيسية الطابعة قائمة في Bluetooth تحت(
.االتصال لشبكة االفتراضية اإلعدادات على
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للطباعة جاهًزا آن٢
:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

الورق تحميل●
الحبر خرطوشات إدخال●
الذاآرة بطاقات إدخال●

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

الصحيح الورق اختيار
األحبار مع للعمل خصيًصا تصميمه تم ).HP من المتقدم الصور ورق(  HP Advanced Photo Paper استخدم

.جميلة صور إنشاء أجل من بك الخاصة الطابعة في الموجودة
: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

.)الطابعة (  Printer   قائمة راجع .الطابعة قائمة خالل من الورق نوع تغيير من تأآد ,مختلف ورق

الورق تحميل حول تلميحات
:الورق تحميل حول تلميحات

.األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه یتجه بحيث الورق بتحميل قم●
22 وحتى )بوصات 5 ×   3( سم 13 × 8 حجم من بدًءا متنوعة، ورق بأحجام والمستندات الصور طباعة یمكنك●

.ودونها عالمة مع )بوصات 6  × 4  ( سم 15 × 10 بحجم الصور ورق یتوفر ).بوصة 24 × 8.5( سم 61 ×
.للورق مناسب مكان لتوفير الخارج إلى وطوله الورق عرض ودليلي الرئيسية الحاویة اسحب الورق، تحميل قبل●

تحميل من االنتهاء عند .الورق هذا ثني دون الورق حافات مع یتناسبان بحيث الدليلين بضبط قم الورق، تحميل بعد
.مكانها إلى الرئيسية الحاویة ادفع ,الورق

.الواحدة المرة في الحاویة نفس في الورق من واحد وحجم نوع من أآثر بتحميل تقم ال●
الصفحات تلقي من یتمكن بحيث الخلفي المصد وارفع للخارج اإلخراج حاویة ملحق اسحب الورق، تحميل بعد●

.المطبوعة

الرئيسية الحاویة تحميل
صور ورق أو عادي لورق معتمدة وسائط أیة
.الرئيسية الحاویة بتمدید قم.١
.لهما مدى آخر إلى الورق وعرض طول دليلي بإمالة قم.٢
بشكل تثبيتها یمكن الورق رزمة أن من تأآد .األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه یتجه بحيث الورق بتحميل قم.٣

.الورق طول دليل على الموجودة العالمة تحت محكم غير
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الورق عرض دليل١
الورق طول دليل٢

.الورق حافات عند یتوقفا حتى للداخل الورق وطول عرض دليلي بضبط قم.٤
.للداخل بالكامل الرئيسية الحاویة ادفع.٥

للداخل بالكامل الرئيسية الحاویة دفع١

الصور حاویة في ورق تحميل
بطاقات ,Hagaki بطاقات ,دونها أو عالمات مع )بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 إلى یصل بحجم صور ورق استخدم

A6 بحجم وبطاقات L.
.الصور حاویة بتمدید وقم اإلخراج حاویة ارفع.١
.للورق مناسب مكان لتوفير األعلى إلى الورق وعرض طول دليلي بضبط قم.٢

اإلخراج حاویة١
الورق عرض دليل٢
الورق طول دليل٣

تستخدم آنت إذا .لألسفل للطباعة المخصص الوجه توجيه مع الصور، حاویة في ورقة 20 إلى یصل ما بتحميل قم.٣
.منك أقرب العالمة تكون بحيث الورق إدخال فيتم عالمات، مع ورق

تثبيتها یمكن الورق رزمة أن من تأآد .الورق حافات عند یتوقفا حتى للداخل الورق وطول عرض دليلي بضبط قم.٤
.الورق طول دليل على الموجودة العالمة تحت محكم غير بشكل

.الداخل إلى الصور حاویة ادفع.٥
.اإلخراج حاویة أغلق.٦

٢ الفصل

١٤ HP Photosmart D7100 series



الورق عرض دليل١
الورق طول دليل٢
.الصور حاویة قبضة٣

الحبر خرطوشات إدخال
الطابعة مع المزودة الحبر خرطوشات تثبيت من تأآد األولى، للمرة واستخدامه HP Photosmart جهاز إعداد عند

رؤوس وحدة في الموجود الحبر مع لالختالط خصيًصا الخرطوشات هذه داخل الموجود الحبر تصنيع تم .بك الخاصة
.الطباعة

بدیلة حبر خرطوشات شراء
أرقام تختلف قد .الدليل لهذا الخلفية التغطية على الموجودة الخرطوشات أرقام مراجعة یجب بدیلة، خرطوشات شراء عند
.المنطقة/البلد حسب الخرطوشات هذه

 الطابعة برنامج بتثبيت وقمت مرات عدة مسبًقا بالفعل الطابعة استخدمت قد آنت إذامالحظة 
HP Photosmart، مستخدمو .الطابعة برنامج في الخرطوشات أرقام على العثور أیًضا فيمكنك 

Windows: رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر HP Digital Imaging Monitor )الصور شاشة
Launch/Show HP Solution Center وحدد ،Windows لـ المهام شریط في )HP لـ الرقمية

)الطباعة إعدادات ( Print Settings ثم ،)إعدادات ( Settings حدد .)HP لـ الحلول مرآز عرض/تشغيل(
Estimated Ink التبویب عالمة فوق انقر .)الطابعة أدوات صندوق ( Printer Toolbox وبالتالي ،

Levels ) المقدرة الحبر مستویات(، فوق انقر ثم Ink Cartridge Information ) عن معلومات
 مستخدمو .)اإلنترنت عبر تسوق ( Shop Online فوق انقر الحبر، خرطوشات لطلب .)الحبر خرطوشة

Mac: فوق انقر HP Photosmart Studio في Dock. أدوات شریط في HP Photosmart
Studio, فوق انقر Devices. المنبثقة القائمة في Information and Settings, اختر Maintain

Printer فوق انقر ثم Launch Utility. جدول في Configuration Settings, فوق انقر 
Supply Info.
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الحبر خرطوشات حول تلميحات
أحبار تصنيع تم فقد !طویًال تدوم زاهية بألوان تبهت ال وواقعية الجودة فائقة صوًرا HP Vivera Inks أحبار تنتج

HP Vivera Inks وثباتها ونقائها جودتها لضمان العلمية بالطرق اختبارها تم آما خاص بشكٍل.
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
تصميم تم .فقط HP صنع من األصلية الحبر خرطوشات باستخدام HP شرآة ُتوصي ,مثلى طباعة جودة على للحصول

.مرة بعد مرة بسهولة رائعة نتائج إنتاج في لتساعدك HP طابعات مع واختبارها HP صنع من األصلية الحبر خرطوشات

عمليات أیة الضمان یشمل ال .HP صنع من ليست أحبار استخدام عند النتائج جودة HP تضمن المالحظة 
.HP صنع من ليس حبر استخدام نتيجة تلفها أو فشلها حالة في للطابعة إصالح أو صيانة

الحبر خرطوشة
الفتحات هذه إلى عناصر أي إدخال تجنب١

خرطوشة ترك وتجنب الطابعة، نقل أثناء مثبتة الحبر خرطوشات اترك :فقده أو الحبر انسكاب لمنعتنبيه 
.طویلة لفترات الطابعة خارج المستخدمة الحبر )ات(

الحبر بخرطوشة الخاص الضمان حول معلومات
المصمم HP من طباعة جهاز في المنتج استخدام حالة في HP صنع من الحبر )ات( بخرطوشة الخاص الضمان یسري

استخدامها إساءة أو تجدیدها أو تصنيعها أو تعبئتها إعادة تمت التي HP حبر منتجات الضمان هذا یشمل ال .خصيًصا له
.بها العبث أو

على العثور یمكن .الضمان فترة انتهاء یتم ولم ینفذ لم HP حبر أن طالما المنتج على الضمان یسري الضمان فترة خالل
:موضح هو آما یوم/شهر/سنة بتنسيق المنتج على الضمان انتهاء تاریخ

.HP ضمان راجع ,HP لشرآة المحدود الضمان بيان من نسخة على للحصول

استبدالها أو الحبر خرطوشات إدخال
.الطابعة داخل من التغليف مواد جميع إزالة من تأآد .العلوي الغطاء ارفع ثم التشغيل، قيد الطابعة وجود من تأآد.١

٢ الفصل
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ثم الطابعة، داخل الموجود الرمادي المزالج لتحریر الحبر خرطوشة فتحة أسفل الموجود الرمادي اللسان اضغط.٢
.المزالج ارفع
الموجود المزالج برفع تقوم أن سوى عليك فما .بسهولة إليها للوصول باأللوان الحبر خرطوشات أماآن تمييز یتم

:هو اليمين إلى اليسار من الحبر خرطوشات ترتيب یكون .استبدالها أو الخرطوشة إلدخال المطلوب اللون تحت
.األرجواني ثم الفاتح األرجواني ,السماوي ,الفاتح السماوي ,األصفر ,األسود

األسود الحبر لخرطوشة الحبر خرطوشة مزالج١
الملونة الحبر لخرطوشات الحبر خرطوشة منطقة٢

.بها الخاصة الفتحة خارج تجاهك بسحبها القدیمة الخرطوشة بإزالة قم الخرطوشة، استبدال عند.٣

/البلدان من العدید في HP inkjet مستلزمات تدویر إعادة برنامج برنامج یتوفر .القدیمة الخرطوشة تدویر إعادة یجب
زر المعلومات، من للمزید .مجاًنا المستخدمة الحبر خرطوشات تدویر إعادة إمكانية لك ویتيح المناطق

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.
.الفارغة الفتحة إلى أدخلها ثم المقبض من امسكها ,تغليفها من الجدیدة الحبر خرطوشة بإزالة قم.٤

.الجدیدة الخرطوشة على الموجودین واللون الرمز شكل نفس تحمل التي الفتحة إلى الحبر خرطوشة إدخال من تأآد
.الحبر خرطوشة إدخال أثناء الطابعة مواجهة في اللون نحاسية التالمس نقاط تكون أن یجب

مع المزودة الحبر خرطوشات تثبيت من تأآد األولى، للمرة واستخدامها الطابعة إعداد عندمالحظة 
الحبر مع لالختالط خصيًصا الخرطوشات هذه داخل الموجود الحبر تصنيع تم .بك الخاصة الطابعة
.الطباعة رؤوس وحدة في الموجود
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.بإحكام مكانه في تثبيته حتى لألسفل الرمادي المزالج اضغط.٥

.باستبدالها تقوم التي الحبر خرطوشات من لكل 5 إلى 2 خطوات آرر.٦
.الحبر خرطوشات إحدى وجود عدم عند الطابعة تعمل ال .الستة الحبر خرطوشات جميع تثبيت یجب

.للطابعة العلوي الغطاء أغلق.٧

الذاآرة بطاقات إدخال
الصور لعرض الطابعة في وترآيبها الكاميرا من الذاآرة بطاقة إزالة یمكنك رقمية، آاميرا باستخدام صور التقاط بعد

Memoryو      ™   CompactFlash :التالية الذاآرة بطاقات أنواع قراءة إمكانية بالطابعة یتوفر .وطباعتها الفوتوغرافية
Sticks وMicrodrive    ™      وMultiMediaCard     ™       و Secure Digital  ™     وxD-Picture    Card    ™     .

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

.األخرى باألجهزة التوصيل راجع الطابعة، إلى رقمية آاميرا من الفوتوغرافية الصور لنقل أخرى طرق على للتعرف

المعتمدة الملف تنسيقات
غير JPEG,  TIFF :الذاآرة بطاقة من مباشرًة بها والطباعة التالية الملف تنسيقات على التعرف من الطابعة تتمكن

الرقمية الكاميرا تقوم عندما .MPEG-1 و Motion   JPEG  AVI,  Motion-JPEG  QuickTime   ,مضغوط
.البرنامج باستخدام وطباعتها الكمبيوتر جهاز في الملفات بحفظ فقم ,أخرى ملف بتنسيقات الفيدیو ومقاطع الصور بحفظ
.اإللكترونية التعليمات راجع المعلومات، من للمزید

٢ الفصل
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الذاآرة بطاقة إدخال

الذاآرة بطاقات فتحات
١xD-Picture Card
٢Memory Stick
٣Compact Flash I وCompact Flash II وMicrodrive
٤ Secure Digital,   MultiMediaCard     )MMC ( 

الذاآرة بطاقات أنواع
.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 بتثبيت تقم ال●
من جزء إدخال الذاآرة بطاقة فتحة خالل من یمكن .مكانها في تستقر حتى الطابعة داخل برفق الذاآرة بطاقة ادفع●

.الطابعة إلى بشدة بأآملها الذاآرة بطاقة دفع تحاول ال ,الطابعة إلى البطاقة
.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 

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

الذاآرة بطاقة إدخال طریقةالذاآرة 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●

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 عند●

Duo، الطابعة إلى البطاقة إدخال قبل البطاقة مع المزود المحّول إرفاق یجب
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الذاآرة بطاقة إدخال طریقةالذاآرة 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●

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

الذاآرة بطاقة إزالة
.الطابعة من إلزالتها برفق الذاآرة بطاقة اسحب ثم الوميض، عن الذاآرة بطاقة مصباح یتوقف حتى انتظر

الوميض ظهور یدل حيث .وميًضا یصدر الذاآرة بطاقة مصباح آان طالما الذاآرة بطاقة إزالة عدم یجبتنبيه 
إلى إليها الوصول محاولة أثناء الذاآرة بطاقة إزالة تؤدي قد .الذاآرة بطاقة إلى الوصول تحاول الطابعة أن على
.الذاآرة بطاقة على الموجودة المعلومات تلف إلى أو الذاآرة، وبطاقة الطابعة من آال تلف

٢ الفصل
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الكمبيوتر جهاز دون صور طباعة٣
تشغيل إلى الحاجة دون وطباعتها تحسينها ,صور تحدید إمكانية HP Photosmart D7100 series طابعة لك تتيح
إدخال یمكنك ،السریعة البدایة دليل في الموضحة اإلرشادات باتباع الطابعة إعداد من االنتهاء بمجرد .الكمبيوتر جهاز
.الطابعة تحكم لوحة في الموجودة األزرار باستخدام الصور وطباعة الطابعة إلى ذاآرة بطاقة
.الرقمية الكاميرا من صور طباعة راجع المعلومات، من للمزید .الرقمية الكاميرا من مباشرًة الصور طباعة أیًضا یمكن

صور طباعة
:مختلفة طرق بعدة الكمبيوتر جهاز استخدام دون صور طباعة یمكن
الطابعة في الموجودة الذاآرة بطاقة فتحات إحدى في صور بها ذاآرة بطاقة إدخال●
للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ PictBridge مع متوافقة رقمية آاميرا توصيل●
Bluetooth تقنية مع رقمية آاميرا من والطباعة    ®   HP Bluetooth االختياري الالسلكي الطابعة محول تثبيت●

الالسلكية

الذاآرة بطاقة من صور طباعة
لعرض الطابعة تحكم لوحة واستخدام الطابعة إلى البطاقة إدخال طریق عن الذاآرة بطاقة من الصور طباعة یمكنك
تم التي الصور وهي — الكاميرا بواسطة المحددة الصور طباعة أیًضا یمكنك .وطباعتها تحسينها ,تحدیدها ,الصور
.الذاآرة بطاقة من مباشرًة — رقمية آاميرا باستخدام للطباعة تعليمها
.الرقمية الكاميرا بطاریات تستهلك ال أنها آما ,وسهلة سریعة عملية ذاآرة بطاقة من الطباعة عملية تعتبر

أآثر أو واحدة صورة طباعة
.استخدامها في ترغب الذي الورق حاویة إلى المناسب الورق وتحميل الطابعة إلى الذاآرة بطاقة إدخال من تأآد البدء، قبل
.)موافق( OK على اضغط ثم ،)وطباعة عرض( View & Print حدد.١
.)موافق( OK على اضغط ثم المطلوب، الصورة حجم لتحدید )تكبير( Enlargement أو 6×4 حدد.٢
.)موافق( OK على اضغط ثم المطلوب، الورق حجم حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم تخطيط، حدد.٤
.المتوفرة الصور خالل بالتمریر قم ,األسهم مفاتيح باستخدام.٥
.أآثر أو واحدة صورة لتحدید )موافق( OK على اضغط.٦

.الطابعة شاشة على صور 9 حتى لعرض )الزوم تصغير(  -   Zoom على اضغط–
.المحددة للصورة المطبوعات عدد لزیادة ألعلى السهم على اضغط–

.المحددة الفوتوغرافية الصور لطباعة )طباعة( Print على اضغط.٧
الحاویة استخدام حالة في مطفًأ المصباح یكون أن یجب — المناسبة الحاویة تحدید من للتأآد الصور حاویة مصباح افحص
.الصور حاویة استخدام حالة في ومضاًء الرئيسية

الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور آافة طباعة
.استخدامها في ترغب الذي الورق حاویة إلى المناسب الورق وتحميل الطابعة إلى الذاآرة بطاقة إدخال من تأآد البدء، قبل
.)موافق( OK على اضغط ثم ،)وطباعة عرض( View & Print حدد.١
.)الكل طباعة( Print All حدد.٢
.)موافق( OK على اضغط ثم المطلوب الورق حجم حدد.٣

.)موافق(  OK على اضغط ثم تخطيط حدد←
.)موافق(  OK على اضغط ثم )اآلن طباعة( Print Now حدد.٤
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ذاآرة بطاقة من الكاميرا بواسطة محددة صور طباعة
  Digital Print Order Format ملف بإنشاء الكاميرا تقوم رقمية، آاميرا باستخدام للطباعة صور تحدید عند

)DPOF( )ملفات قراءة للطابعة یمكن .المحددة الصور على بالتعرف یقوم والذي )الرقمية الطباعة ترتيب تنسيق
DPOF 1.0 الذاآرة بطاقة من مباشرًة 1.1و.

.الكاميرا مع المرفقة الوثائق راجع المعلومات، من للمزید .طباعتها ترید التي الصور لتحدید الرقمية الكاميرا استخدم.١
.للصورة تخطيط لتحدید )تخطيط( Layout خيار حدد ,الكاميرا باستخدام صور آتخطيط افتراضي خيار تحدید عند.٢

بواسطة المحدد بالتخطيط الصور طباعة ستتم الكاميرا، باستخدام افتراضي تخطيط بخالف آخر تخطيط تحدید تم إذا
.الطابعة إعدادات عن النظر بغض الكاميرا

.المطلوب الورق بتحميل قم.٣
.الطابعة إلى أدخلها ثم الرقمية الكاميرا من الذاآرة بطاقة بإزالة قم.٤
على اضغط الكاميرا، بواسطة المحددة الصور طباعة ترید آنت إذا ما تسألك الطابعة شاشة على رسالة تظهر عندما.٥

OK )موافق(.
.الكاميرا بواسطة بتحدیدها قمت التي الصور طباعة ستبدأ

التي الصور بطباعة تقوم فإنها البطاقة، من قراءتها أو الكاميرا بواسطة المحددة الصور على العثور الطابعة تعذر عند
.قراءتها من تتمكن
.الصور تعليم وإلغاء DPOF ملف بحذف الطابعة تقوم الطباعة، بعد

المعالج خالل من الطباعة
.وطباعتها تحریرها ,تحجيمها ,الصور تحدید حول مفصلة إرشادات الطباعة معالج یوفر

.األلوان وتأثيرات السطوع مثل المتقدمة التأثيرات وتطبيق الصور جودة لتحسين المعالج استخدممالحظة 

.)موافق( OK على اضغط ثم )والطباعة العرض( View & Print حدد.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)المعالج( Wizard حدد.٢
.المطلوبة الصور أو الصورة طباعة أجل من المطالبات اتبع.٣

الفيدیو مقاطع من صور طباعة
.وطباعتها فردیة إطارات تحدید ثم الطابعة، شاشة على فيدیو مقاطع عرض یمكنك
.الطابعة شاشة على المقطع لتمثيل الفيدیو لمقطع إطار أول الطابعة تستخدم فيدیو، مقطع على تحتوي ذاآرة بطاقة إدخال عند
:التالية بالتنسيقات المسجلة الفيدیو مقاطع على بالتعرف الطابعة تقوم
●Motion-JPEG AVI
●Motion-JPEG QuickTime
●MPEG-1

.آخر تنسيق بأي المسجلة الفيدیو مقاطع الطابعة تتجاهل
.استخدامها في ترغب الذي الورق حاویة إلى المناسب الورق وتحميل الطابعة إلى الذاآرة بطاقة إدخال من تأآد البدء، قبل
.)موافق( OK على اضغط ثم )والطباعة العرض( View & Print حدد.١
.)موافق( OK على اضغط ثم ،)تكبير( Enlargement أو 6×4 حدد المطلوب، الصور حجم لتحدید.٢
.)موافق( OK على اضغط ثم المطلوب، الورق حجم حدد.٣
.واألیسر األیمن السهمين باستخدام المتوفرة الفيدیو مقلطع تحدید أجل من بالتمریر قم.٤

.الصورة وسط في الكاميرا رمز تعرض الفيدیو مقاطعمالحظة 

.الفيدیو مقطع لتشغيل ألعلى السهم على اضغط.٥
مؤقًتا الفيدیو مقطع توقف یجب .مؤقت بشكل الفيدیو مقطع لتوقف ألعلى السهم على اضغط للطباعة، إطار لتحدید.٦

.للطباعة إطارات تحدید أجل من
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.للطباعة المطلوب اإلطار لتحدید )موافق( OK على اضغط.٧
.المحددة اإلطارات لطباعة )الطباعة( Print على اضغط.٨

للصور فهرس طباعة
استخدم .الذاآرة بطاقة على موجودة صورة 2000 إلى یصل لعدد فهرس وأرقام مصغرة عروًضا الصور فهرس یقدم
.التكاليف لتوفير الصور ورق من بدًال عادي ورق
.صفحات عدة إلى الصور فهرس طول یصل قد
.استخدامها في ترغب الذي الورق حاویة إلى المناسب الورق وتحميل الطابعة إلى الذاآرة بطاقة إدخال من تأآد البدء، قبل
.)موافق( OK على اضغط ثم )والطباعة العرض( View & Print حدد.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الكل طباعة( Print All حدد.٢
.11×8.5 بحجم ورق حدد.٣
.)موافق( OK على اضغط ثم )الصفحة في صورة 16( الفهرس ورقة رمز حدد.٤

الطباعة توقف
.)األمر إلغاء( Cancel على اضغط تنفيذها، جاري طباعة مهمة لتوقف

الرقمية الكاميرا من صور طباعة
.USB آابل خالل من بالطابعة الخاص الكاميرا بمنفذ مباشرًة PictBridge رقمية آاميرا بتوصيل صور طباعة یمكن
االختياري الالسلكي الطابعة محول إدخال فيمكنك الالسلكية، Bluetooth تقنية تدعم رقمية آاميرا لدیك آانت إذا

  HP Bluetooth ®    السلكًيا الطابعة إلى الصور وإرسال الطابعة إلى.
راجع المعلومات، من للمزید .الكاميرا على بتحدیدها قمت التي اإلعدادات الطابعة تستخدم رقمية، آاميرا من الطباعة عند

.الكاميرا مع المزودة الوثائق

الالسلكية Bluetooth تقنية مع رقمية آاميرا
االختياري الالسلكي الطابعة محول شراء فيمكنك الالسلكية، Bluetooth بتقنية مدعمة رقمية آاميرا لدیك آانت إذا

HP Bluetooth  ®   اتصال باستخدام الكاميرا من والطباعة Bluetooth السلكي.

المساعد أجهزة مثل الالسلكية، Bluetooth تقنية تدعم أخرى أجهزة من الطباعة أیًضا یمكنكمالحظة 
األخرى باألجهزة التوصيل راجع المعلومات، من للمزید .التصویر وهواتف )PDA( الشخصي الرقمي
.Bluetooth محول مع المزودة والوثائق

من للمزید .العرض شاشة على الموجودة Bluetooth قائمة باستخدام للطابعة Bluetooth خيارات بضبط قم.١
. اإلعدادات راجع المعلومات،

.الطابعة ورق بتحميل قم.٢
.للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا منفذ إلى   ®  HP Bluetooth الالسلكي الطابعة محول أدخل.٣

.البيانات الستقبال جاهًزا المحول یكون عندما وميًضا المحول على الموجود المصباح ُیصدر
.الطابعة إلى الصور إرسال أجل من الرقمية الكاميرا مع المزودة الوثائق في الموجودة اإلرشادات اتبع.٤

PictBridge تقنية تدعم رقمية آاميرا
.طباعتها ترید التي الصور حدد ثم PictBridge تقنية تدعم التي الرقمية الكاميرا بتشغيل قم.١
.الورق بتحميل قم.٢
للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ بتوصيلها قم ثم ،PictBridge وضع في الكاميرا وجود من تأآد.٣

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

الصور تخطيطات
وظيفة اختر ,)موافق( OK على اضغط ثم ،)وطباعة عرض( View & Print قائمة من المطلوبة الطباعة وظيفة حدد

.تخطيط لتحدید المطلوب الورق حجم حدد ثم ,المطلوبة الطباعة

)الصورة حجم( الورق حجمتخطيط

)بوصات 6 × 4( بوصات 6 × 4حدود بدون صفحة بكل واحدة صورة
)سم 15 × 10( سم 15 × 10
)بوصات 7 × 5( بوصات 7 × 5

)بوصة 11 × 8.5( بوصة 11 × 8.5

)بوصة 4.75 × 3.25( بوصة 5 × 3.5صفحة بكل واحدة صورة
)بوصة 5.75 × 3.75( بوصات 6 × 4

)سم 14.6 × 9.53( سم 15 × 10
)بوصة 6.75 × 4.75( بوصات 7 × 5
)بوصة 9.75 × 7.75( بوصات 10 × 8

)بوصات 10 × 8( بوصة 11 × 8.5
)سم A6  )9.86 × 14.16 ورق
)سم A4  )20 × 25 ورق
)سم Hagaki    )9.36 × 14.16 ورق
)سم L   )8.25 × 12.06 ورق
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)الصورة حجم( الورق حجمتخطيط

)بوصة 3.25 × 2.25( بوصة 5 × 3.5صفحة بكل صورتان
)بوصة 3.75 × 2.75( بوصات 6 × 4
)بوصة 4.75 × 3.25( بوصات 7 × 5
)بوصة 6.5 × 4.75( بوصات 10 × 8

)بوصات 7 × 5( بوصة 11 × 8.5
)سم A6   )6.92 × 9.86 ورق
)سم A4    )13 × 18 ورق
)سم Hagaki   )6.8 × 9.36 ورق
)سم L   )5.87 × 8.25 ورق

)بوصة 2.25 × 1.5( بوصة 5 × 3.5صفحة بكل صور 3
)بوصة 2.625 × 1.75( بوصات 6 × 4
)بوصة 3.375 × 2.25( بوصات 7 × 5
)بوصة 5 × 3.33( بوصات 10 × 8

)بوصات 6 × 4( بوصة 11 × 8.5
)سم A6   )4.77 × 7.15 ورق
)سم A4   )10 × 15 ورق
)سم Hagaki   )4.52 × 6.78 ورق
)سم L   )3.96 × 5.94 ورق

)بوصة 2.25 × 1.5( بوصة 5 × 3.5صفحة بكل صور 4
)بوصة 2.5 × 1.75( بوصات 6 × 4
)بوصة 3.25 × 2.2( بوصات 7 × 5
)بوصة 4.75 × 3.5( بوصات 10 × 8

)بوصة 5 × 3.5( بوصة 11 × 8.5
)سم A6   )4.77 × 6.92 ورق
)سم A4   )9 × 13 ورق
)سم Hagaki   )4.52 × 6.5 ورق
)سم L   )3.96 × 5.7 ورق

)بوصة 1.375 × 1( بوصة 5 × 3.5صفحة بكل صور 9
)بوصة 1.5 × 1.125( بوصة 6 × 4
)بوصة 2 × 1.5( بوصة 7 × 5
)بوصة 3 × 2.25( بوصات 10 × 8

8.5 x 11 حجم - )بوصة 3.25 × 2.5( بوصة
Wallet )النقود حافظة یناسب(

)سم A6   )3.07 × 4.05 ورق
)سم A4   )6.4 × 8.4 ورق
)سم Hagaki   )2.9 × 3.86 ورق
)سم L   )2.53 × 3.36 ورق

)تابع(
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.التخطيط تالئم بحيث الصور بتدویر الطابعة تقوم قدمالحظة 

الصور جودة تحسين
تؤدي ال .الذاآرة بطاقة من المطبوعة الصورة جودة تحسين إلى تؤدي أن یمكن التي التحسينات من العدید الطابعة توفر

.الطباعة على فقط تؤثر ولكنها .األصلية الصورة تغيير إلى هذه الطباعة إعدادات

الضعيف السطوع ذات الصور ضبط
.)موافق( OK على اضغط ثم )والطباعة العرض( View & Print حدد.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)المعالج( Wizard حدد.٢
.القائمة لعرض )موافق( OK على اضغط ثم والصورة، الورق حجم لتحدید الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الصورة تحریر( Edit Photo حدد.٤
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الصورة سطوع( Photo Brightness حدد.٥
.)موافق( OK على اضغط ثم المطلوب، المستوى إلى الصورة سطوع تقليل أو لزیادة  و  على اضغط.٦

الصور من الحمراء العيون إزالة
تصحيح( Photo Fix وظيفة تمكين إن .الصورة تصحيح وظيفة تشغيل عند الحمراء للعيون اآللية اإلزالة ميزة تمكين یتم

)المحكمة اإلضاءة( Adaptive Lighting ),الذآي الترآيز( Smart Focus ميزات تطبيق إلى یؤدي )الصورة
.المحددة الصور على الحمراء العيون وإزالة
).الصورة تصحيح( Photo Fix وظيفة لتمكين )الصورة تصحيح( Photo Fix على اضغط←

الضعيفة الجودة ذات الفيدیو مقاطع ضبط
.الفيدیو مقاطع من المطبوعة الصور على التفضيل هذا یؤثر

الفيدیو مقاطع من المطبوعة الصور جودة تحسين
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)إعدادات( Settings حدد.١
.)موافق( OK على اضغط ثم وحددها )تفضيالت( Preferences على اعثر األسهم، مفاتيح باستخدام.٢
OK على اضغط ثم ذلك وحدد )الفيدیو تحسين( Video Enhancement على اعثر األسهم، مفاتيح باستخدام.٣

.)موافق(
.)موافق( OK على اضغط ثم ،)تشغيل( On حدد.٤

.الذاآرة بطاقة من صور طباعة راجع الفيدیو، مقاطع من صور طباعة حول معلومات على للحصول

مبتكرة إجراءات عمل
تغيير إلى هذه الطباعة إعدادات تؤدي ال .إبداعية بطرق الصور استخدام لك لتتيح متنوعة وتأثيرات أدوات الطابعة توفر

.الطباعة على فقط تؤثر ولكنها .األصلية الصورة

األلوان تأثير إضافة
إلى )افتراضي( )ألوان( Color خالل من الصورة على تطبيقه یتم الذي اللون خيار بتغيير لتقوم الطابعة ضبط یمكنك

Black & white )واألسود باألبيض(, Sepia )داآن بني( أو Antique )القدیمة الصور تأثير(.
في التقاطها تم قد صور وآأنها تبدو حيث البني، اللون بدرجات )داآن بني( Sepia بتأثير المطبوعة الصور طباعة تتم

مع ولكن الداآن، البني اللون درجات بنفس طباعتها فتتم القدیمة الصور بتأثير المطبوعة الصور أما .العشرین القرن أوائل
.یدوًیا تلوینها تم قد الصورة بأن یوحي انطباع إضفاء على تعمل والتي الباهتة األلوان بعض وجود

.)موافق( OK على اضغط ثم )والطباعة العرض( View & Print حدد.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)المعالج( Wizard حدد.٢
.)موافق( OK على اضغط ثم والصورة، الورق حجم لتحدید الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٣
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.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)التحدید تم( Done Selecting حدد.٤
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الصورة تحریر( Edit Photo حدد.٥
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)األلوان تأثير( Color Effect حدد.٦
.)موافق( OK على اضغط ثم المطلوب، األلوان تأثير حدد.٧

المطبوعات إلى والوقت التاریخ إضافة
.المطبوعات آل على التفضيالت هذه تؤثر .الصورة التقاط وقت یوضح لصورك األمامي الجزء في ختًما طباعة یمكنك

.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)إعدادات( Settings حدد.١
.)موافق( OK على اضغط ثم وحددها )تفضيالت( Preferences على اعثر األسهم، مفاتيح باستخدام.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)التاریخ ختم( Date Stamp حدد.٣
:التالية الوقت/التاریخ ختم خيارات أحد حدد.٤

–Date and Time )والوقت التاریخ(
–Date Only )فقط التاریخ(
–Off ) التشغيل إیقاف(

أما .األصلية والوقت التاریخ معلومات سُتفقد التغييرات، بحفظ قمت ثم الصور لتعدیل آمبيوتر جهاز استخدمت إذا
.والوقت التاریخ معلومات على تؤثر ال فهي الطابعة تحكم لوحة باستخدام الصور على بإجرائها تقوم التي التغييرات

الطباعة جودة تغيير
على ویعمل االفتراضي اإلعداد هو )األفضل( Best الجودة إعداد یعتبر .بالصور الخاصة الطباعة جودة تغيير یمكنك
.أسرع بشكل الطباعة عملية وتنفيذ الحبر توفير على )عادي( Normal اإلعداد یعمل بينما .جودة بأعلى صور إنتاج

:الطباعة جودة لتغيير
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)إعدادات( Settings حدد.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)التفضيالت( Preferences حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الطباعة جودة( Print quality حدد.٣
.)موافق( OK على اضغط ثم المطلوبة، الطباعة جودة حدد.٤

.القادمة الطباعة مهمة بعد )األفضل( Best إعداد إلى الطباعة جودة ستعود

صورة قص
المستوى یعد ×.1.25 بـ التكبير نسبة تقليل أو لزیادة -) زوم(  –  Zoom وعلى +) زوم(  +  Zoom على اضغط
×.5.0 هو األقصى

.)موافق( OK على اضغط ثم )والطباعة العرض( View & Print حدد.١
.)موافق( OK على اضغط ثم المطلوب، الصورة حجم لتحدید )تكبير( Enlargement أو 6×4 حدد.٢
.)موافق( OK على اضغط ثم المطلوب الورق حجم حدد.٣
.)موافق( OK على اضغط ثم المطلوبة، الصورة حدد.٤
على اضغط .األخضر االقتصاص مربع سيظهر ×.1.25بـ التكبير نسبة لزیادة +) زوم( + Zoom على اضغط.٥

Zoom  +  )مرة تصغيره یمكنك الزوم، تكبير بعد( .المطلوب التكبير مستوى إلى تصل حتى متكرر بشكل +) زوم
.)-) زوم( – Zoom على الضغط طریق عن أخرى

سوف المحدد بالتكبير الطباعة آانت إذا األصفر إلى األخضر من االقتصاص مربع لون یتغيرمالحظة 
.ملحوظ بشكل الطباعة جودة خفض إلى تؤدي

.األسفل إلى أو األعلى إلى ,اليمين إلى ,اليسار إلى االقتصاص مربع لتحریك األسهم على اضغط ,تكبير مستوى بأي.٦
.االقتصاص مربع داخل الصورة من طباعته المراد الجزء یصبح عندما )موافق( OK على اضغط.٧

.الطباعة على فقط یؤثر ولكنه .األصلية الصورة تغيير إلى االقتصاص یؤدي ال
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البانوراما صور طباعة
.)موافق( OK على اضغط ثم )والطباعة العرض( View & Print حدد.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)أخرى مشاریع( Other Projects حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)البانوراما مطبوعات( Panorama Prints حدد.٣
.)موافق( OK على اضغط ثم ),بوصة 12 × 4( سم 30 × 10 بحجم وسائط لتحميل المطالبة اتبع.٤
مربع ارتفاع نسبة تكون .طباعتها قبل الصورة بقص قم ,اإلرادة عند .)موافق(  OK على اضغط ثم ما، صورة حدد.٥

.3:1 هي طوله إلى االقتصاص

.حدود بدون البانوراما وضع في المطبوعة الصور آل طباعة تتممالحظة 

٣ الفصل
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بالطابعة االتصال٤
.اآلخرین واألشخاص باألجهزة اتصال على لتبقى الطابعة استخدم

األخرى باألجهزة التوصيل
إمكانية االتصال أنواع من نوع آل لك یتيح .األخرى األجهزة أو الكمبيوتر بأجهزة لالتصال عدیدة طرق الطابعة هذه توفر
.مختلفة إجراءات تنفيذ

...لك یتيحالمطلوبة والعناصر االتصال نوع

الذاآرة بطاقات

الذاآرة بطاقة

متوافقة رقمية لكاميرا ذاآرة بطاقة
في المناسبة الذاآرة بطاقة فتحة إلى الذاآرة بطاقة أدخل
.للطابعة األمامي الجزء

.الطابعة إلى ذاآرة بطاقة من مباشرًة للطباعة●
الطابعة في المدخلة الذاآرة بطاقة من الصور لحفظ●

أو الصور تحسين یمكن حيث آمبيوتر، جهاز إلى
أو HP Photosmart Premier في تنظيمها

راجع المعلومات، من لمزید .األخرى البرامج في
من صور طباعةو آمبيوتر جهاز إلى الصور حفظ
.الذاآرة بطاقة

USB
متوافق USB(   2.0( عالمي تسلسلي ناقل آابل●

في أقل أو )أقدام 10( متر 3 بطول آاملة بسرعة
توصيل حول إرشادات على للحصول .الطول
.السریعة البدایة آتيب راجع ،USB بكابل الطابعة

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

Share.(

راجع .الطابعة إلى الكمبيوتر جهاز من بالطباعة قم●
.الكمبيوتر جهاز من الطباعة

الطابعة في المدخلة الذاآرة بطاقة من الصور لحفظ●
أو الصور تحسين یمكن حيث آمبيوتر، جهاز إلى

أو HP Photosmart Premier في تنظيمها
.األخرى البرامج في

خالل من الصور بمشارآة قم●
HP Photosmart Share.

للطباعة رقمية آاميرا من مباشرًة بالطباعة قم●
للمزید .الطابعة إلى HP Photosmart المباشرة

الكاميرا من صور طباعة راجع المعلومات، من
.الكاميرا مع المزودة والوثائق الرقمية

PictBridge

PictBridge رمز

.USB وآابل PictBridge تقنية مع متوافقة رقمية آاميرا

مع متوافقة رقمية آاميرا من مباشرًة للطباعة
PictBridge الطابعة إلى.

الكاميرا من صور طباعة راجع المعلومات، من للمزید
.الكاميرا مع المزودة والوثائق الرقمية
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...لك یتيحالمطلوبة والعناصر االتصال نوع

الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ الكاميرا بتوصيل قم
.للطابعة األمامي

Bluetooth
.HP Bluetooth االختياري الالسلكي الطابعة محول
على شرائه عند أو الطابعة مع مزوًدا الملحق هذا آان إذا

على الظاهرة والتعليمات المرفقة الوثائق راجع حدة،
.إرشادات على للحصول وذلك الشاشة

Bluetooth بتقنية المزودة األجهزة من للطباعة
أو ,التصویر هاتف ,الرقمية الكاميرا مثل — الالسلكية
.الطابعة إلى — )PDA( الشخصي الرقمي المساعد جهاز
HP االختياري الالسلكي الطابعة محول توصيل عند

Bluetooth من فتأآد الكاميرا، منفذ خالل من بالطابعة
وفًقا Bluetooth طابعة قائمة خيارات ضبط

.اإلعدادات راجع .الحتياجاتك

iPod
جهاز بتوصيل قم .معه المزود USB وآابل iPod جهاز

iPod للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ.

مخزنة صور توجد( iPod جهاز من مباشرًة للطباعة
طباعة راجع المعلومات، من للمزید .الطابعة إلى )فيه

.iPod جهاز من صور

٤ الفصل
)تابع(
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آمبيوتر جهاز إلى الصور حفظ
.الجهازین بين USB اتصال بإعداد قمت إذا الطابعة، إلى مدخلة ذاآرة بطاقة أیة من آمبيوتر جهاز إلى الصور حفظ یمكنك

Windows التشغيل بنظام یعمل آمبيوتر جهاز تستخدم آنت إذا
.بك الخاص الكمبيوتر جهاز إلى الصور لحفظ التاليتين الطریقتين إحدى استخدم

HP Photosmart Premier  (HP Transfer and   النقل برنامج فتح یتم .الطابعة إلى ذاآرة بطاقة أدخل●
Quick Print)  من للمزید .الصور حفظ فيه یتم الذي الكمبيوتر في موضع بتحدید لك ویسمح الكمبيوتر شاشة على

.الشاشة على الظاهرة HP Photosmart برنامج تعليمات راجع المعلومات،
قابل أقراص آمحرك Windows Explorer في الذاآرة بطاقة تظهر .الطابعة إلى ذاآرة بطاقة بإدخال قم●

.الكمبيوتر جهاز على موقع أي إلى البطاقة من الصور اسحب ثم لإلزالة القابل األقراص محرك بفتح قم .لإلزالة

Macintosh جهاز تستخدم آنت إذا
.الطابعة إلى ذاآرة بطاقة أدخل.١
.الذاآرة بطاقة محتویات قراءة وتتم iPhoto تطبيق تشغيل یبدأ حتى انتظر.٢

.االفتراضي آالتطبيق ضبطه حالة في فقط iPhoto برنامج یعملمالحظة 

.Macintosh جهاز في البطاقة على الموجودة الصور لحفظ )استيراد(  Import فوق انقر.٣

سحب ثم الرمز هذا فتح یمكن .أقراص محرك آرمز المكتب سطح على أیًضا الذاآرة بطاقة تظهرمالحظة 
.Macintosh جهاز في یوجد موضع أي إلى البطاقة من الصور

HP Photosmart Share خالل من التوصيل
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

البرامج آافة تكوین أو تثبيت وعدم )المشارآة( Share استخدام محاولة عند .HP برامج آل عليه ومثبت باإلنترنت
.المطلوبة الخطوات خالل تطالبك رسالة فتظهر ,المطلوبة

):Windows مستخدمو( صور إلرسال )USB( )المشارآة( Share استخدام
.الصور بعض وحدد ذاآرة بطاقة أدخل.١
.)موافق( OK على اضغط ثم الطابعة، شاشة على )مشارآة( Share حدد.٢
.اآلخرین مع المحددة الصور لمشارآة الكمبيوتر جهاز على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٣

)Mac مستخدمو( صور إلرسال )USB( )المشارآة( Share استخدام
حول معلومات على للحصول .مشارآتها لتتم صور وحدد HP Photosmart Studio افتح.١

HP Photosmart Studio, راجع HP Photosmart Premier)مستخدمو Windows(.
.)مشارآة( Share فوق انقر ,HP Photosmart Studio أدوات شریط في.٢
مع المحددة الصور لمشارآة الكمبيوتر جهاز على تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم ،)متابعة( Continue فوق انقر.٣

.اآلخرین
HP Photosmart استخدام حول المعلومات من المزید على للحصول الشاشة على الظاهرة البرنامج تعليمات راجع

Share.
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الكمبيوتر جهاز من الطباعة٥
HP Photosmart إما تثبيت یتم ,البرنامج تثبيت أثناء .الطابعة برنامج تثبيت یتم أن یجب الكمبيوتر، جهاز من للطباعة

Premier )لـ الكامل التثبيت مستخدمو Windows) HP Photosmart Essential, )لـ السریع التثبيت مستخدمو
Windows( أو HP Photosmart Studio  )Mac( وطباعتها تحریرها ,مشارآتها ,الصور ترتيب لك یتيح مما.

االحتواء من للتأآد بانتظام البرنامج بتحدیث قم .السریعة البدایة دليل راجع ,البرنامج تثبيت حول المعلومات من للمزید
.البرنامج تحدیث راجع ,إرشادات على للحصول .والتحسينات الميزات أحدث على

.آمبيوتر جهاز إلى الصور حفظ راجع .بالطابعة متصل آمبيوتر جهاز إلى نقلها إلى ستحتاج الصور، مع للتعامل

آمبيوتر أجهزة في فقط HP Photosmart Premier استخدام یمكن :Windows مستخدمومالحظة 
.وأحدث )یماثله ما أو(  Intel® Pentium® III  تضمن معالجات ذات

الطابعة برنامج في الموجودة اإلبداعية الخيارات استخدام
, HP Photosmart Premier,  HP Photosmart Essential   واستخدام فتح آيفية عن التلميحات هذه في اقرأ

HP Photosmart Studio  )Mac,( و HP Photosmart Share.

HP Photosmart Premier )مستخدمو Windows(
باإلضافة ,بصورك التمتع أجل من إليه تحتاج ما آل یعطيك االستخدام سهل برنامج HP Photosmart Premier یعد
بحيث HP Photosmart Share إلى الوصول البرنامج هذا یعطيك آما .وطباعتها للصور األساسي التحریر إلى

.بسهولة صورك مشارآة من تتمكن

HP Photosmart Premier فتح
إلى الحاجة عند .المكتب سطح على الموجود HP Photosmart Premier رمز فوق مزدوجًا نقرًا انقر←

.HP Photosmart Premier داخل البرنامج تعليمات راجع ,مساعدة
:HP Photosmart Premier لـ الكثيرة الميزات استكشف

●View  )بسهولة وإدارتها الصور تنظيم أیًضا یمكنك .متعددة وطرق بأحجام الصور لعرض — )عرض.
●Edit  )وتحسينها تلقائًيا الصور تعدیل أیًضا یمكنك .منها الحمراء العيون وإزالة الصور القتصاص — )تحریر

.متعددة وتخطيطات مختلفة بأحجام
●Print  )متعددة وتخطيطات مختلفة بأحجام الصور لطباعة — )طباعة.
●Share )خالل من جًدا آبيرة مرفقات إلى الحاجة دون واألصدقاء العائلة إلى صورك إلرسال -)مشارآة

HP Photosmart Share, اإللكتروني البرید إلرسال أفضل طریقة.
●Create  )األقراص ملصقات ,البانورامية الصور ,التقاویم ,البطاقات ,ألبوم صفحات إلنشاء — )إنشاء

.والمزید المضغوطة
●Back-up  )وحفظها تخزینها ليتم للصور احتياطية ُنسخ لعمل — )احتياطي نسخ.

HP Photosmart Essential )مستخدمو Windows(
آما .والطباعة للصور األساسي التحریر قدرات یعطيك االستخدام سهل برنامج HP Photosmart Essential یعد

یتوفر .بسهولة صورك مشارآة من تتمكن بحيث HP Photosmart Share إلى الوصول البرنامج هذا یعطيك
HP Photosmart Essential لمستخدمي Windows فقط.

HP Photosmart Essential فتح
إلى الحاجة عند .المكتب سطح على الموجود HP Photosmart Essential رمز فوق مزدوجًا نقرًا انقر←

.HP Photosmart Essential داخل البرنامج تعليمات راجع ,مساعدة
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:HP Photosmart Essential لـ الكثيرة الميزات استكشف
●View  )بسهولة وإدارتها الصور تنظيم أیًضا یمكنك .متعددة وطرق بأحجام الصور لعرض — )عرض.
●Edit  )تلقائًيا الصور تعدیل أیًضا یمكنك .منها الحمراء العيون ظاهرة وإزالة الصور القتصاص — )تحریر

.یمكن ما أفضل تبدو بحيث وتحسينها
●Print  )متعددة وتخطيطات مختلفة بأحجام الصور لطباعة — )طباعة.
●Share )خالل من جًدا آبيرة مرفقات إلى الحاجة دون واألصدقاء العائلة إلى صورك إلرسال -)مشارآة

HP Photosmart Share, اإللكتروني البرید إلرسال أفضل طریقة.

HP Photosmart Studio )مستخدمو Macintosh(
).الحامل( Dock في الموجود HP Photosmart Studio رمز فوق انقر←

HP Photosmart خالل من إليها الوصول یمكنك التي Mac HP Photosmart لبرنامج الكثيرة المزایا اآتشف
Studio:

●Import )صنع من رقمية آاميرا من فيدیو مقاطع أو صور الستيراد — )استيراد HP.
●View and Manage )بك الخاصة الفيدیو ومقاطع الصور وإدارة ,ترتيب ,لعرض — )والمشارآة العرض.
●Edit )وتحسينها بك الخاصة الصور لتعدیل — )تحریر.
●Slideshow )بك الخاصة للصور اإلنترنت عبر شرائح عرض إلنشاء — )الشرائح عرض.
●Panorama )الصور من للعدید واحدة بانورامية صورة إلنشاء — )بانوراما.
●Create )والمزید ,شعارات ,إعالنات ,ملصقات ,بطاقات ,ألبوم صفحات إلنشاء — )إنشاء.
●Print )الفهرس ورقة بتنسيق أو القياسية باألحجام الفيدیو مقطع من وإطارات صور لطباعة — )طباعة.
●Share )جًدا آبيرة مرفقات دون واألصدقاء العائلة إلى صور إلرسال — )مشارآة.
●Shop )اإلنترنت عبر وهدایا مطبوعات طلب — )تسوق.

HP Photosmart Share
بالبرید جًدا آبيرة مرفقات دون واألصدقاء العائلة إلى صور إرسال HP Photosmart Share خالل من یمكن

HP Photosmart و HP Photosmart Share خالل من التوصيل راجع المعلومات، من للمزید .اإللكتروني
Premier تعليمات أو HP Photosmart Essential.

)Windows مستخدمو( HP Photosmart Share فتح
أو HP Photosmart Premier داخل HP Photosmart Share التبویب عالمة فوق انقر←

HP Photosmart Essential.

)Mac مستخدمو( HP Photosmart Share فتح
مزدوًجا نقًرا انقر ثم ,HP Photosmart Premier في )تطبيقات( Applications التبویب عالمة فوق انقر←

.HP Photosmart Share فوق

الطباعة تفضيالت ضبط
لمهمة إعدادات ضبط یمكنك .احتياجاتك تناسب بحيث تغييرها یمكن ولكن افتراضي، بشكل الطباعة تفضيالت ضبط یتم

الحالية الطباعة مهمة على التغييرات هذه تؤثر الطباعة، قبل اإلعدادات تغيير عند .الكمبيوتر جهاز من الطباعة عند محددة
Preferences فوق أو )خصائص( Properties فوق بالنقر تقوم أن یجب ،Windows برامج بعض في .فقط

اإللكترونية التعليمات راجع .المتقدمة الطباعة ميزات إلى للوصول )طباعة( Print الحوار مربع في )تفضيالت(
.الطباعة تفضيالت حول المعلومات من المزید على للحصول

)Windows مستخدمو( الطباعة تفضيالت إلى الوصول
.)ملف( File قائمة من )طباعة( Print بتحدید عادًة ،)طباعة( Print الحوار مربع بفتح قم.١
Properties فوق انقر أو ،)طباعة( Print الحوار لمربع التبویب عالمات في الطباعة تفضيالت بتغيير قم.٢

.الطباعة تفضيالت من المزید إلى للوصول )تفضيالت( Preferences فوق أو )خصائص(

٥ الفصل
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)Mac مستخدمو( الطباعة تفضيالت إلى الوصول
.File قائمة من Print بتحدید عادًة ،Print الحوار مربع بفتح قم.١
المنسدلة القائمة في تغييرها ترید التي الطباعة خيارات بتحدید Print الحوار مربع في الطباعة تفضيالت بتغيير قم.٢

Copies & Pages.
.اإللكترونية التعليمات راجع ,الطباعة تفضيالت تغيير حول المعلومات من للمزید

اإللكترونية التعليمات فتح

:Windows مستخدمو
.المفاتيح لوحة على الموجود F1 مفتاح على اضغط●
الحوار مربع من اليمنى العلویة الزاویة في الموجود ? رمز فوق انقر الموضوع، حول تعليمات على للحصول●

Print )طباعة(.

:Mac مستخدمو
.Help  <  Mac Help اختر ,Finder من.١
المحتویات جدول فى الطابعة اسم اختر ثم , Library قائمة من Mac Help HP Photosmart اختر.٢

.HP Photosmartلـ Mac Help بـ الخاص

)HP من Real Life تقنيات( HP Real Life Technologies ميزات
— الميزات هذه تعمل .HP Real Life تقنيات برامج ميزات في وتحسينها الصور لتحریر العدیدة الخيارات استكشف

.الجودة عالية صور طباعة تسهيل على — المحكمة واإلضاءة الحمراء للعيون التلقائية اإلزالة مثل
:متاحة خيارات ثالثة توجد
تلك مثل ,المنخفضة الدقة ذات الصور ووضوح جودة وتحسين الصور حدة بزیادة )أساسي( Basic إعداد یقوم●

.اإلنترنت عبر المحملة الصور
على تحتوي أو ,جًدا مرتفعة أو جًدا منخفضة تعرض درجة ذات آانت إذا الصور بتحسين )آامل( Full إعداد یقوم●

.باهتة تبدو ألوان أو ,حمراء عيون أو غامقة مناطق
.HP Photosmart برنامج مثل برنامج في یدوًیا الصورة تحریر من )تشغيل إیقاف( Off إعداد یمكنك●

)Windows مستخدمو( Real Life تقنيات ميزات إلى الوصول
.)ملف( File قائمة من )طباعة( Print بتحدید عادًة ،)طباعة( Print الحوار مربع بفتح قم.١
Real Life Digital زر فوق انقر ثم ،)جودة/ورق( Paper/Quality التبویب عالمة فوق انقر.٢

Photography )الرقمي التصویر Real Life( — زر فوق انقر — أو Properties )أو )خصائص
Preferences )تفضيالت(، زر فوق انقر ثم Real Life Digital Photography )الرقمي التصویر 

Real Life(.

)Mac مستخدمو( Real Life تقنيات ميزات إلى الوصول
.)ملف( File قائمة من )طباعة( Print بتحدید عادًة ،)طباعة( Print الحوار مربع بفتح قم.١
Copies المنسدلة القائمة من )Real Life الرقمي التصویر( Real Life Digital Photography حدد.٢

& Pages )والصفحات الُنسخ(.
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والصيانة العنایة٦
,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

وصيانتها الطابعة تنظيف●
البرنامج تحدیث●
ونقلها الحبر وخرطوشات الطابعة تخزین●
الصور ورق جودة صيانة●

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

للطابعة الخارجي الجزء تنظيف
.للطابعة الخلفي الجزء من الطاقة سلك افصل ثم الطابعة، تشغيل بإیقاف قم.١
.الماء من بقليل مبللة القماش من ناعمة بقطعة الطابعة من الخارجي الجزء امسح.٢

.للطابعة الخارجي الطالء تلف إلى المنزلية المنظفات استخدام یؤدي قد .المنظفات من نوع أي تستخدم التنبيه 
ال .للطابعة الداخلية األجزاء عن بعيًدا السوائل أنواع بجميع احتفظ .للطابعة الداخلية األجزاء تنظيف أیًضا تجنب
رأس حرآة مع ضوضاء سماع الطبيعي من .الطباعة رأس عليه ینزلق الذي المعدني القضيب بتشحيم تقم

.والخلف لألمام الطباعة

الطابعة محاذاة
.األلوان مربعات من مربع أي في بيضاء سطور أو لخطوط الذاتي االختبار تقریر عرض حالة في التالي اإلجراء استخدم

اإلجراء باستخدام الطباعة رأس تنظيف حاول ,الطابعة محاذاة بعد الطباعة جودة في مشاآل إلى تتعرض زلت ما إذا
. HP لـ دعم بمرآز فاتصل ,والتنظيف المحاذاة بعد الطباعة جودة في المشاآل استمرار عند .والصيانة العنایة في الموضح

.الرئيسية الحاویة في   A4 أو   letter  بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)إعدادات( Settings حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)أدوات( Tools حدد.٣
.الخيار هذا حدد ثم )الطابعة محاذاة( Align printer على للعثور بالتمریر قم.٤

أو المحاذاة صفحة من بالتخلص قم .الطابعة معایرة تتم ثم محاذاة صفحة وطباعة الطباعة رأس بمحاذاة الطابعة تقوم
.منها تخلص

.)موافق ( OK  على اضغط.٥

عينة صفحة طباعة
.صحيح بشكل الورق تحميل من وللتأآد الطابعة باستخدام الصور طباعة جودة الختبار عينة صفحة طباعة یمكنك

.الصور ورق لتوفير عادي ورق استخدم .الرئيسية الحاویة إلى الورق بتحميل قم.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)إعدادات( Settings حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)أدوات( Tools حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)عينة صفحة طباعة( Print sample page حدد.٤
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آلًيا الطباعة رأس تنظيف
االختبار تقریر في الموجودة األلوان مربعات في أو المطبوعة، الصور على بيضاء سطور أو خطوط ظهور حالة في

ذلك یؤدي حيث ضرورة، هناك تكن لم إذا الطباعة رأس تنظيف تجنب .الطباعة رأس لتنظيف التالي اإلجراء فاتبع الذاتي،
.الطباعة رأس في الموجودة الحبر فتحات عمر وتقصير الحبر إهدار إلى
.الصور ورق لتوفير عادي ورق استخدم .الرئيسية الحاویة إلى الورق بتحميل قم.١
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)إعدادات( Settings حدد.٢
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)أدوات( Tools حدد.٣
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)الطباعة رأس تنظيف( Clean printhead حدد.٤
في الموضح اإلجراء باستخدام الطابعة محاذاة حاول ,الطباعة رأس تنظيف بعد ضعيفة تبدو الطباعة جودة زالت ما إذا

. HP لـ دعم بمرآز فاتصل ,والمحاذاة التنظيف بعد الطباعة جودة في المشاآل استمرار عند .الطابعة محاذاة

یدوًیا الحبر لخرطوشة التالمس نقاط تنظيف
إحدى تلف إلى تشير الطابعة شاشة على رسالة ظهور عند الحبر لخرطوشة اللون نحاسية التالمس نقاط بتنظيف قم

.فقدانها أو الحبر خرطوشات
تالمس نقاط یغطي شيء أي وجود عدم من وتأآد الحبر خرطوشة بإزالة قم الحبر، خرطوشة تالمس نقاط تنظيف قبل

بفقدان تخبرك رسالة ظهور استمرار عند .الحبر خرطوشة تثبيت أعد ثم ,الحبر خرطوشة فتحة أو الحبر، خرطوشة
نقاط تنظيف بعد الرسالة هذه ظهور استمرار عند .الحبر لخرطوشة التالمس نقاط بتنظيف قم ,تلفها أو الخرطوشة
الضمان صالحية مدة انتهاء تأریخ عن وابحث التالفة الحبر خرطوشة بإزالة قم .بدیلة حبر خرطوشة إلى ستحتاج ,التالمس
بمرآز اتصل ,الضمان صالحية مدة انتهاء تاریخ قبل التاریخ آان إذا .یوم/شهر/سنة بالتنسيق الخرطوشة أسفل الموجود

.بدیلة حبر خرطوشة على للحصول  HP من العمالء دعم

:الحبر لخرطوشة التالمس نقاط لتنظيف
:التالمس نقاط لتنظيف التالية العناصر بتجهيز قم.١

خرطوشة تلف إلى تؤدي قد ملوثات على الصنبور ماء یحتوي فقد( زجاجات في معّبأ أو مرّشح أو مقطر ماء–
)الحبر

لخرطوشة التالمس نقاط لتنظيف الكحول أو الطباعة أسطوانة منظفات استخدام تجنبتنبيه 
.HP Photosmart طابعة أو الحبر خرطوشة تلف إلى المواد هذه تؤدي فقد .الحبر

.أليافًا تترك أو تتمزق ال ناعمة مادة أي أو الخيوط من خالية قماش قطعة أو الجاف الفلين من قطع–
.للطابعة العلوي الغطاء افتح.٢
ثم الطابعة، داخل الموجود الرمادي المزالج لتحریر الحبر خرطوشة فتحة أسفل الموجود الرمادي اللسان اضغط.٣

.المزالج ارفع

وتنظيفها حبر خرطوشة آل بإزالة قم .الوقت نفس في واحدة حبر خرطوشة من أآثر إزالة تجنبتنبيه 
.دقيقة 30 على تزید لفترة الطابعة خارج الحبر خرطوشة ترك تجنب .حدة على

للتخلص اعصرها ثم بالماء التنظيف قطعة أو طرفيها في القطن من ِقطع على تحتوي التي المطاطية األعواد أحد بلل.٤
.الزائد الماء من

المطاطي العود باستخدام فقط اللون نحاسية التالمس نقاط بمسح وقم بها، الخاص المقبض من الحبر خرطوشة امسك.٥
.برفق القماش قطعة أو طرفيه في القطن من قطع على یحتوي الذي
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برفق فقط اللون نحاسية التالمس نقاط مسح١
.بإحكام مكانه في تثبيته حتى األسفل إلى الرمادي المزالج اضغط ثم الفارغة فتحتها إلى الحبر خرطوشة أعد.٦
.األخرى الحبر خرطوشات مع األمر لزم إذا ذلك آرر.٧
.للطابعة العلوي الغطاء أغلق.٨

على وتناثره الحبر انسكاب إلى الحبر وعاء في غریب جسم إدخال یؤدي قد لذلك .الحبر یتمدد قدتنبيه 
.به المحيطة األشياء أو األشخاص

ذاتي اختبار تقریر طباعة
بـ مسمى - صفحتين من التقریر هذا یساعدك قد .ذاتي اختبار تقریر بطباعة قم ,الطباعة في مشاآل إلى التعرض عند

Extended Self Test Diagnostic Page )تتعلق مشاآل تشخيص في - )ذاتي الختبار موسعة تشخيصية صفحة
النسبة لتحدید التقریر هذا استخدام أیًضا یمكنك .HP بدعم االتصال ضرورة عند مفيدة معلومات یوفر آما بالطباعة
.الحبر خرطوشات في المتبقي للحبر التقریبية المئویة

.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)إعدادات( Settings حدد.١
صفحة طباعة( Print test page إلى بالتمریر وقم )موافق( OK على اضغط ثم ,)األدوات( Tools حدد.٢

).اختبار
.)موافق(  OK على اضغط ثم ،)اختبار صفحة طباعة( Print test page حدد.٣

:التالية المعلومات ویتضمن صفحتين من یتكون ذاتي اختبار تقریر بطباعة HP Photosmart جهاز یقوم
●Product information  )عن أخرى ومعلومات المسلسل الرقم ,الطراز رقم على تحتوي :)المنتج معلومات

.المنتج
●Revision information  )إذا ما توضح آما الثابتة البرامج إصدار رقم على تحتوي :)المراجعة معلومات

.ال أم الطابعة في مثبت )الوجهين على الطباعة وحدة( الوجهين على الطباعة ملحق آان
●Ink delivery system information  )للحبر التقریبي المستوى تعرض :)الحبر توزیع نظام معلومات

.صالحيتها وتاریخ خرطوشة آل تثبيت تاریخ إلى باإلضافة منها، آل وحالة مثبتة حبر خرطوشة لكل
●Print head assembly information )معلومات على یحتوي :)الطباعة رؤوس بوحدة تتعلق معلومات

. HP بدعم االتصال إلى الحاجة عند تشخيصية ألغراض استخدامها یتم قد
●Print head parameters )ألغراض استخدامها یتم قد معلومات على یحتوي :)الطباعة رأس معایير

. HP بدعم االتصال إلى الحاجة عند تشخيصية
●Print quality pattern )الخرطوشات من آل تمثل ,السادسة األلوان قوالب یعرض :)الطباعة جودة نموذج

بتنظيف فقم األلوان، مربعات أحد ظهور عدم عند أو األلوان، مربعات خالل خطوط ظهور عند .المثبتة السادسة
جودة في مشاآل إلى تشير األلوان قوالب زالت ما إذا .والصيانة العنایة في الموضح اإلجراء باتباع الطباعة رأس

زالت ما إذا .الطابعة محاذاة في الموضح اإلجراء باستخدام الطابعة بمحاذاة قم ,الطباعة رأس تنظيف بعد الطباعة
. HP بدعم فاتصل ,والمحاذاة التنظيف بعد الطباعة جودة في مشاآل إلى تشير األلوان قوالب

●History log )إلى الحاجة عند تشخيصية ألغراض استخدامها یتم قد معلومات على یحتوي :)التاریخ سجل
. HP بدعم االتصال
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الذاتي االختبار تقریر

 البرنامج تحدیث
تحدیثات تحميل یمكن .والتحسينات الميزات أحدث على الحصول لضمان دورًیا الطابعة برنامج تحدیثات آخر بتحميل قم

برنامج تحدیث( HP Software Update باستخدام أو www.hp.com/support زیارة طریق عن الطابعة برنامج
HP.(

 برنامج بتحدیث HP لـ الویب موقع من تحميله یتم الذي الطابعة برنامج تحدیث یقوم المالحظة 
HP Photosmart Premier.

)Windows( البرنامج تحميل

).HP برنامج تحدیث( HP Software Update استخدام قبل باإلنترنت االتصال من تأآدمالحظة 

حدد ,Windows XP التشغيل نظام في( )برامج( Programs حدد ,Windows لـ )ابدأ( Start قائمة في.١
All Programs )البرامج آل(( < Hewlett-Packard  < HP Software Update )برنامج تحدیث 

HP(. نافذة فتح یتم HP Software Update )برنامج تحدیث HP.(
في بالبحث )HP برنامج تحدیث( HP Software Update یقوم .)اآلن فحص( Check Now فوق انقر.٢

جهاز في مثبًتا الطابعة برنامج من إصدار آخر یكن لم إذا .الطابعة لبرنامج تحدیثات عن HP لـ الویب موقع
).HP برنامج تحدیث( HP Software Update نافذة في البرنامج تحدیث یظهر الكمبيوتر،

في التالية الرسالة فتظهر الكمبيوتر، جهاز في مثبًتا الطابعة برنامج من إصدار آخر آان إذا أمامالحظة 
التشغيل لنظام متوفرة تحدیثات أیة توجد ال" ):HP برنامج تحدیث( HP Software Update نافذة

."الحين هذا في بك الخاص

.تحدیده أجل من البرنامج تحدیث بجوار الموجود االختيار مربع فوق انقر للبرنامج، تحدیث توفر حالة في.٣
.)تثبيت( Install فوق انقر.٤
.التثبيت عملية إلآمال الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٥
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)Mac( البرنامج تحميل

 تحدیث برنامج( HP Photosmart Updater استخدام قبل باإلنترنت االتصال من تأآدمالحظة 
HP Photosmart.(

.Go <  Applications اختر ,Finder في Mac جهاز في.١
.Hewlett-Packard  < Photosmart  < HP Photosmart Updater اختر.٢
.للبرنامج تحدیثات توفر من للتحقق الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٣

.التحدیث برنامج في الوآيل الملقم معلومات إدخال یجب الكمبيوتر، جهاز على ُمثبت حمایة جدار وجود حالة في

ونقلها الحبر وخرطوشات الطابعة تخزین
.استخدامها عدم عند الصحيحة بالطریقة بتخزینها الحبر وخرطوشات الطابعة حمایة یجب

ونقلها الطابعة تخزین
أو المنزل داخل الطابعة بتخزین قم .قصيرة أو طویلة لفترات استخدامها عدم حالة في تتلف ال بحيث الطابعة تصميم تم

.جًدا المنخفضة أو جًدا المرتفعة الحرارة ودرجات المباشرة الشمس أشعة عن بعيًدا المكتب

مثبتة الحبر خرطوشات واترك جانبها على تخزینها أو الطابعة نقل تجنب :فقده أو الحبر انسكاب لتجنبتنبيه 
.تخزینها أو الطابعة نقل أثناء الطابعة في

ونقلها الحبر خرطوشات تخزین
.الحبر جفاف لتجنب وذلك تخزینها، أو نقلها أثناء الطابعة داخل استخدامها یتم التي الحبر خرطوشة ترك على دائًما احرص

ترك وتجنب وتخزینها، الطابعة نقل أثناء مثبتة الحبر خرطوشة اترك :فقده أو الحبر انسكاب لتجنب ١  تنبيه 
.طویلة لفترات الطابعة خارج المستخدمة الحبر )ات( خرطوشة

رأس بتخزین للطابعة یسمح ذلك فإن .الطاقة سلك فصل قبل تماًما الطابعة تشغيل توقف من تأآد ٢  تنبيه 
.الصحيح بالشكل الطباعة

:دائمة طباعة جودة وضمان HP من الحبر خرطوشات على الحفاظ من لتتمكن التالي التلميح اتبع
درجة في الحبر بخرطوشات احتفظ .إليها تحتاج أن إلى األصلية عبواتها في مغلفة الجدیدة الحبر خرطوشات بكافة احتفظ
).فهرنهایت درجة 95-59 أو مئویة درجة 35-15( الغرفة حرارة

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
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المشكالت حل٧
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●
الخطأ رسائل●

:راجع المشكالت، حل حول المعلومات من للمزید
.الطابعة مع المزود السریعة البدایة دليل :البرنامج بتثبيت تتعلق مشكالت حل●
على الظاهرة HP Photosmart طابعة تعليمات :الكمبيوتر من والطباعة الطابعة ببرنامج تتعلق مشكالت حل●

راجع الشاشة، على تظهر التى HP Photosmart طابعة تعليمات عرض حول معلومات على للحصول .الشاشة
.مرحبًا

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 األزرق بللون الطباعة مصباح یومض
.تنتهي حتى انتظر .المعلومات معالجة في مشغولة الطابعةالحل

التشغيل قيد التنبيه مصباح

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

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

بتشغيل قم .توصيله أعد ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .الكهرباء سلك افصل ثم الطابعة، تشغيل بإیقاف قم●
.الطابعة

اتصل أو ,www.hp.com/support زر ,أعاله الواردة الحلول تجربة بعد التنبيه مصباح تشغيل متابعة عند
.مساعدة على للحصول HP بدعم

الذاآرة بطاقة على تخزینها تم التي الصور على العثور من الطابعة تتمكن ال
.مباشرًة البطاقة من قراءتها من الطابعة تتمكن ال ملفات أنواع على الذاآرة بطاقة تحتوي قدالحل
راجع المعلومات، من للمزید .الكمبيوتر جهاز من بطباعتها قم ثم الكمبيوتر، جهاز في الصور بحفظ قم●

.الكاميرا مع المزودة والوثائق الشاشة على الظاهرة HP Photosmart تعليمات
ملف بتنسيق الصور بحفظ لتقوم الرقمية الكاميرا بضبط قم الصور، بالتقاط فيها تقوم التي القادمة المرة في●

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

.الكاميرا مع المزودة الوثائق راجع للملف، معينة
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.المشكلة استمرار حالة في التهيئة إعادة إلى حاجة في الذاآرة بطاقة تكون قد

تشغيلها یمكن ال ولكن الطاقة بمصدر متصلة الطابعة

الحل
الخاص الكهرباء سلك افصل .الالزم من أآثر الطاقة من مقداًرا سحبت قد الطابعة تكون أن المحتمل من●

.الطابعة بتشغيل قم .السلك توصيل أعد ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .بالطابعة
.الطابعة بتشغيل قم ثم آهرباء، قطاع بتشغيل قم .تشغيله إیقاف تم قد آهرباء بقطاع متصلة الطابعة تكون قد●
.مضاء الكهرباء بسلك الموجود األخضر المصباح أن من تأآد .تالًفا الكهرباء سلك یكون قد●

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

الطابعة مصابيح آافة تومض
انتظر .الطابعة عن الطاقة سلك افصل .الصيانة إلى حاجة في تكون وقد األجهزة في خطًأ واجهت قد الطابعةالحل
 زیارة الرجاء ,المصابيح وميض متابعة عند .الطابعة بتشغيل قم .توصيله أعد ثم تقریًبا، ثوان  10 لمدة

www.hp.com/support, بدعم اتصل أو HP مساعدة على للحصول.

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
تعبئة یجب ,ورق وحجم صورة تحدید عند .الطباعة مهمة إعداد عند الصحيح التخطيط تحدید من تأآدالحل

.حدود بدون طباعة إلى یشير بحيث البرتقالي باللون بأآمله الصورة مستطيل

جًدا بطيئة الطباعة
على یحتوي مشروًعا أو  PDF مستندات تطبع الطابعة تكون قد )1 :التالية الحاالت أحد السبب یكون قدالحل

طباعة تتم حيث .للمطبوعات الدقة درجات أعلى حددت تكون قد )2 أو عالية دقة ذات صور أو رسومات
النصية، المستندات من بطًئا أآثر بصورة صور أو رسومات على تحتوي التي والمعقدة الكبيرة المشروعات
.العالية الدقة درجات تحدید عند وبخاصة
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الرئيسية الحاویة من صحيح بشكل بالورق الطابعة تغذیة تتم ال

الحل
الورق من آمية بإزالة قم .الورق حاویة في الالزم من أآثر ورق آمية تحميل تم قد یكون أن المحتمل من●

.أخرى مرة الطباعة وحاول
في تستقر حتى الداخل إلى الرئيسية الحاویة ادفع .آامل بشكل مكانها في مرّآبة غير الرئيسية الحاویة تكون قد●

.جيًدا مكانها
الورق عرض ودليل الورق طول دليل من آًال أن تأآد .صحيح بشكل مضبوطين غير الورق دليال یكون قد●

.الورق هذا ثني دون الورق حافات مع یتناسبان
حافات بإزالة وقم الرئيسية، الحاویة من الورق أزل .ببعضهما ملتصقتين أآثر أو ورقتان هناك تكون قد●

.أخرى مرة الطباعة وحاول الورق تحميل أعد ثم الورق، بين للفصل الرزمة
.آخر ورق استخدام جرب مثنًيا، أو مجّعًدا الورق آان إذا●
من للمزید .النتائج أفضل على للحصول HP inkjet ورق استخدم .جًدا سميك أو جًدا دقيق الورق یكون قد●

.الصحيح الورق اختيار راجع المعلومات،

اإلخراج حاویة خارج المطبوعة الصفحات تسقط
.الطباعة عند اإلخراج حاویة امتداد أداة سحب من دائًما تأآدالحل

مجعدة أو متموجة المطبوعات
جهاز خالل من المشروع بطباعة قم .المعتاد القدر من أآبر بكمية حبًرا طباعته تتم الذي المشروع یستهلكالحل

تظهر التي  HP Photosmart   تعليمات راجع .الحبر تشبع مستوى لتقليل الطابعة برنامج واستخدم الكمبيوتر،
.المعلومات من المزید على للحصول الشاشة على

الوسط عن بعيًدا أو بزاویة المستند طباعة تتم

الحل
بشكل الرئيسية الحاویة في توجيهه من تأآد الورق، تحميل أعد .صحيح غير بشكل الورق تحميل المحتمل من●

حول إرشادات على للحصول .الورق حافات مع متناسبين الورق طول ودليل الورق عرض دليل وأن صحيح
.الورق تحميل حول تلميحات راجع الورق، تحميل

.ثانيًة والطباعة الخلفي الوصول باب استبدال ,إزالته حاول ,الوجهين على الطباعة ملحق استخدام عند●
.الطابعة محاذاة راجع المعلومات، من للمزید .الطابعة بمحاذاة القيام یلزم قد●

جيد بشكل األلوان طباعة تتم ال

الحل
عملية أثناء األخرى األلوان بأحد استبداله إلى یؤدي مما فارغة، الملون الحبر خرطوشات إحدى تكون قد●

Tools قائمة من الحبر مستوى رموز عرض طریق عن المقدرة الحبر مستویات من تأآد .الطباعة
قياس عرض( Display Ink Gauge > )األدوات( Tools > )اإلعدادات( Settings( )األدوات(

خرطوشات إدخال راجع المعلومات، من للمزید .فاستبدلها فارغة، الحبر خرطوشات إحدى آانت إذا ).الحبر
.الحبر

.الطابعة محاذاة راجع المعلومات، من للمزید .الطابعة بمحاذاة القيام یلزم قد●
.والصيانة العنایة راجع المعلومات، من للمزید .التنظيف إلى بحاجة الطباعة رأس یكون قد●
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الطباعة أثناء للورق انحشار حدث قد أو الطابعة من صفحة أیة تخرج ال

الحل
.إرشادات على للحصول الطابعة شاشة راجع .عنایة إلى حاجة في الطابعة تكون قد●
أن من تأآد .بإحكام مربوطة غير وصلة هناك تكون أو تشغيل إیقاف وضع في الطاقة تكون أن المحتمل من●

.بإحكام توصيله تم قد الكهرباء سلك وأن التشغيل وضع في الطاقة
بشكل الورق تحميل من تأآد .الصور حاویة أو الرئيسية الحاویة داخل ورق أي وجود عدم المحتمل من●

.الورق تحميل حول تلميحات راجع الورق، تحميل حول إرشادات على للحصول .صحيح
:یلي ما جرب الطباعة، أثناء للورق انحشار حدث إذا●

مسار یعوق قد ورق أي من الطابعة حرر .الطاقة مصدر عن افصلها ثم الطابعة، تشغيل بإیقاف قم–
تثبيت أعد ثم برفق، الطابعة من المحشور الورق بتحریر قم .الخلفي الوصول باب بإزالة قم .الورق
فحاول للطابعة، الخلفي الجزء من المحشور الورق آل تحریر من تتمكن لم إذا .الخلفي الوصول باب

الغطاء داخل الموجود الورق انحشار باب فتح طریق عن الطابعة منتصف في المحشور الورق تحریر
المتعلقة األخطاء راجع الورق، انحشار تحریر لمكانّي توضيحيين شكلين على للحصول .العلوي
ثم ,بتشغيلها قم ,الطاقة بمصدر الطابعة توصيل أعد الورق، انحشار تحریر من االنتهاء عند .بالورق
.أخرى مرة الطباعة حاول

.الطابعة خالل مروره أثناء الملصقات ورقة عن الملصق انفصال عدم من تأآد ملصقات، طباعة حالة في–

الطابعة من فارغة صفحة خروج

الحل
.الطباعة مهمة بإلغاء قمت ثم الطباعة بدأت أنك المحتمل من●

الورق بتحميل قامت قد الطابعة تكون أن المحتمل فمن الطباعة، عملية بدء قبل الطباعة مهمة بإلغاء قمت إذا
في البدء قبل الفارغة الصفحة ,بالطباعة بها تقوم التي القادمة المرة في الطابعة تخرج .للطباعة التحضير أثناء

.الجدیدة الطباعة مشروع
.الطابعة إلى البيانات من آبيرة آمية على تحتوي طباعة مهمة إرسال تم ربما●

.الطباعة في االستمرار قبل الطباعة رأس بصيانة الطابعة تقوم حتى انتظر

محاذاة صفحة بطباعة أقوم أن مني الطابعة طلبت
.المثالية طباعة جودة على للمحافظة الطباعة لرأس محاذاة إجراء إلى دوري، بشكل الطابعة، تحتاجالحل
.استخدامها أعد أو المحاذاة صفحة من تخلص .A4 أو  letter بحجم عادي ورق بتحميل قم المطالبة، عند

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

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

للطباعة التحضير أثناء الورق بإخراج الطابعة تقوم
انقل .التلقائي الورق إحساس أداة بها تقوم التي اإلحساس عملية على تؤثر مباشرة شمس أشعة هناك یكون قدالحل

.المباشرة الشمس أشعة عن بعيًدا الطابعة
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ضعيفة الطباعة جودة

الحل
األخرى األلوان بأحد استبداله إلى یؤدي مما جًدا، قليًال الحبر خرطوشات إحدى في الحبر مستوى یكون قد●

قائمة من الحبر مستوى رموز عرض طریق عن المقدرة الحبر مستویات من تأآد .الطباعة عملية أثناء
Tools )األدوات( )Settings )اإلعدادات( < Tools )األدوات( < Display Ink Gauge )عرض
من للمزید .الخرطوشة فاستبدل الحبر، خرطوشات إحدى في منخفًضا الحبر مستوى آان إذا ).الحبر قياس

.الحبر خرطوشات إدخال راجع المعلومات،
الموصى األوراق استخدم النتائج، أفضل على للحصول .الطابعة مع لالستخدام المصمم الصور ورق استخدم●

.الصحيح الورق اختيار في بها
الوجه توجيه مع الورق تحميل من تأآد .الورق من الخاطئ الوجه على بالطباعة تقوم أنك المحتمل من●

.األسفل إلى للطباعة المخصص
الصورة حجم بتصغير قم .الصورة التقاط عند الرقمية الكاميرا في منخفضة دقة إعدادات بتحدید قمت ربما●

دقة على الرقمية الكاميرا بضبط قم المستقبل، في أفضل نتائج على للحصول .أخرى مرة الطباعة وحاول
.أعلى صورة

:یلي بما القيام حاول .الطباعة رأس أو الطباعة خرطوشات أحد في مشكلة هناك تكون قد●
تثبيتها من للتأآد مرة، آل في واحدة خرطوشة إدخالها، أعد ثم الحبر خرطوشات من آل بإزالة قم–

.صحيح بشكل جميًعا
.والصيانة العنایة راجع المعلومات، من للمزید .الطباعة لرأس اآللي التنظيف إجراء بتشغيل قم–
.الطابعة محاذاة راجع المعلومات، من للمزید .الطابعة بمحاذاة قم–
.HP بدعم فاتصل ,أعاله الموجودة الحلول آافة تجربة بعد الطباعة جودة في مشاآل حدوث متابعة عند–

صحيح غير بشكل الصور طباعة تتم

الحل
المخصص الوجه یكون بحيث الصور ورق بتحميل قم .صحيح غير بشكل الصور ورق بتحميل قمت ربما●

.األسفل إلى للطباعة
:یلي بما القيام حاول .الصحيح بالشكل الصور بورق الطابعة تغذیة یتم لم ربما●

.بالورق المتعلقة األخطاء راجع المعلومات، من للمزید .للورق انحشار وجود عدم من تحقق–
.ممكن مدى آخر حتى الصور حاویة داخل الصور ورق أدخل–
.مرة آل في الصور ورق من واحدة ورقة من أآثر بتحميل تقم ال–

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

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

.الرقمية للكاميرا الداخلية الذاآرة من

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
:التالية األنواع إلى الطابعة شاشة على تظهر التي الخطأ رسائل تقسيم یمكن
بالورق المتعلقة األخطاء●
الحبر بخرطوشة متعلقة أخطاء●
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الذاآرة ببطاقة متعلقة أخطاء●
الكمبيوتر جهاز من بالطباعة المتعلقة األخطاء●

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

).موافق(  OK على اضغط ثم المحشور الورق حرر .الورق انحشار :الخطأ رسالة
مسار یعوق ورق أي من الطابعة بتنظيف قم .الطاقة مصدر عن افصلها ثم الطابعة، تشغيل بإیقاف قمالحل
.الخلفي الوصول باب ترآيب أعد ثم برفق، الطابعة من المحشور الورق حرر .الخلفي الوصول باب بإزالة قم .الورق

.الورق انحشارات تحریر أجل من الخلفي الوصول باب بإزالة قم١

منتصف في المحشور الورق تحریر فحاول للطابعة، الخلفي الجزء من المحشور الورق آل تحریر من تتمكن لم إذا
.العلوي الغطاء داخل الموجود الورق انحشار باب فتح طریق عن الطابعة

.الطابعة منتصف في الورق انحشارات لتحریر الورق انحشار باب افتح١

.بتشغيلها قم ثم الكهرباء بمصدر الطابعة توصيل أعد

.)موافق ( OK على اضغط ثم ورق بتحميل قم .الورق نفد :الخطأ رسالة
حول إرشادات على للحصول .الطباعة مهمة تنفيذ إلعادة )موافق ( OK على اضغط ثم ورق، بتحميل قمالحل
.الورق تحميل حول تلميحات راجع الورق، تحميل
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.مدعم غير الوسائط حجم :الخطأ رسالة
قم ثم ،)موافق ( OK       على اضغط .الورق حاویة في تحميله تم الذي الورق حجم استخدام للطابعة یمكن الالحل

.الطابعة مواصفات راجع المعتمدة، الورق بأحجام قائمة على للحصول .الحالي الحجم من بدًال مدعم ورق حجم بتحميل

.للورق اآللي اإلحساس أداة فشل :الخطأ رسالة
ثم المباشرة، الشمس أشعة عن بعيًدا الطابعة بوضع قم .تالفة أو معاقة للورق اآللي اإلحساس أداة تكون قدالحل

/www.hp.com زر ,المشكلة استمرار عند .أخرى مرة الطباعة حاول ثم )موافق ( OK   على اضغط
supportبدعم اتصل أو HP.

الحبر بخرطوشة متعلقة أخطاء
الفوري الدعم خدمات إلى االنتقال أو المشكالت حل بتلميحات الخاص القسم هذا قراءة من تأآد ،HP بدعم االتصال قبل
.www.hp.com/support على

صحيحة غير حبر )ات( خرطوشة تثبيت تم :الخطأ رسالة
المزودة الحبر خرطوشات تثبيت من تأآد األولى، للمرة واستخدامهاHP Photosmart طابعة إعداد عندالحل
في الموجود الحبر مع لالختالط خصيًصا الخرطوشات هذه داخل الموجود الحبر تصنيع تم .بك الخاصة الطابعة مع

.الطباعة رؤوس وحدة
.HP Photosmart طابعة مع المزودة الحبر بخرطوشات التالفة الحبر )ات( خرطوشة باستبدال قم الخطأ، هذا لحل

.الحبر خرطوشات إدخال راجع الحبر، خرطوشات استبدال حول المعلومات من للمزید

صحيحة غير الحبر خرطوشة :الخطأ رسالة
)ات( خرطوشة باستبدال قم .الجهاز تهيئة انتهاء بعد إليها الُمشار الحبر )ات( خرطوشة استخدام یمكن الالحل
هذه مع استخدامها یمكن التي الخرطوشات أرقام تظهر .HP Photosmart لـ المناسبة الحبر بخرطوشات الحبر
.المطبوع الدليل لهذا السوداء التغطية على الطابعة
.الحبر خرطوشات إدخال راجع الحبر، خرطوشات استبدال حول المعلومات من للمزید

یمكن ما بأسرع الخرطوشات استبدل :الخطأ رسالة
.فارغة إليها المشار الحبر )ات( خرطوشةالحل
خرطوشة استبدل .الطباعة رأس رافعة في المتبقي الحبر مع قصيرة زمن لمدة الطباعة في االستمرار من تتمكن قد
.للمتابعة )موافق( OK على اضغط أو إليها، الُمشار الحبر )ات(

.الحبر خرطوشات إدخال راجع الحبر، خرطوشات استبدال حول المعلومات من للمزید

فارغة الحبر )ات( خرطوشة :الخطأ رسالة
الطباعة أجل من الطباعة رأس احتياطي في آاٍف حبر یوجد وال فارغة إليها المشار الحبر )ات( خرطوشةالحل
.جدیدة حبر )ات( بخرطوشة إليها الُمشار الحبر )ات( خرطوشة باستبدال قم .الخدمات ومهام العادیة

طریق عن الملون الحبر بخرطوشات الطباعة في االستمرار یمكن فارغة، األسود الحبر خرطوشة آانت إذا●
.الطابعة شاشة على المعروضة المطالبات في الخيار ذلك تحدید

طریق عن األسود الحبر بخرطوشة الطباعة في االستمرار یمكن فارغة، الملون الحبر خرطوشة آانت إذا●
.الطابعة شاشة على المعروضة المطالبات في الخيار ذلك تحدید
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جهاز آان إذا .للمتابعة )موافق( OK على الضغط یمكنك بك، الخاصة الطباعة مهمة لحالة تبًعا
HP Photosmart على فاضغط الطباعة، مهام إحدى تنفيذ منتصف في Cancel )بدء أعد ثم )األمر إلغاء

.الطباعة مهمة

آل استخدام عند المطبوعة والصور النصوص جودة عن والصور النص جودة ستختلفمالحظة 
مهام آل تنفيذ إیقاف سيتم بسرعة، الفارغة الحبر )ات( خرطوشة استبدال یتم لم إذا .الحبر خرطوشات
.الطباعة

.الحبر خرطوشات إدخال راجع الحبر، خرطوشات استبدال حول المعلومات من للمزید

الطباعة تعذر :الخطأ رسالة
.إليها الُمشار الحبر )ات( خرطوشة في الحبر نفاد تمالحل
.الطباعة استئناف من تتمكن بحيث فوًرا إليها الُمشار الحبر )ات( خرطوشة باستبدال قم
سيتم .إليها الُمشار الحبر )ات( خرطوشة استبدال یتم حتى الطباعة في االستمرار HP Photosmartلـ یمكن ال

.الطباعة مهام آل تنفيذ توقف
.الحبر خرطوشات إدخال راجع الحبر، خرطوشات استبدال حول المعلومات من للمزید

الحبر خرطوشة في مشكلة :الخطأ رسالة
.تالفة أو مفقودة إليها الُمشار الحبر )ات( خرطوشةالحل
أیة هناك تكن لم إذا .الطباعة استئناف من تتمكن بحيث فوًرا إليها الُمشار الحبر )ات( خرطوشة باستبدال قم

.تنظيف إلى حاجة في الحبر لخرطوشة التالمس نقاط تكون فقد ،HP Photosmart من مفقودة حبر خرطوشات
حول المعلومات من للمزید .الحبر خرطوشات إدخال راجع الحبر، خرطوشات استبدال حول المعلومات من للمزید
.والصيانة العنایة راجع الحبر، لخرطوشة التالمس نقاط تنظيف

بعد الرسالة هذه ظهور واستمرار ،HP Photosmart جهاز من مفقودة حبر خرطوشات أیة هناك تكن لم إذا
وابحث التالفة الحبر خرطوشة بإزالة قم .بدیلة حبر خرطوشة إلى فستحتاج الحبر، لخرطوشة التالمس نقاط تنظيف
تاریخ قبل التاریخ آان إذا .یوم/شهر/سنة بالتنسيق الخرطوشة أسفل الموجود الضمان صالحية مدة انتهاء تأریخ عن

.بدیلة حبر خرطوشة على للحصول  HP بدعم فاتصل ,الضمان صالحية مدة انتهاء

 .الحبر )ات( خرطوشة صالحية انتهت قد  أو   .قریب الحبر صالحية مدة انتهاء تاریخ :الخطأ رسالة
الطباعة نظام حمایة هو االنتهاء تاریخ من الغرض .به صالحيتها تنتهي تاریخ حبر خرطوشة لكل یوجدالحل

ثم ,واستبدلها الحبر خرطوشة بإزالة فقم ,الحبر صالحية بانتهاء توضح رسالة استقبال عند .الحبر جودة وضمان
تظهر التى اإلرشادات اتباع طریق عن ,الحبر خرطوشة استبدال دون الطباعة متابعة أیًضا یمكن .الرسالة أغلق
عند النتائج جودةHP تضمن ال .صالحيتها المنتهى الحبر خرطوشات باستبدال  HP توصي .الكمبيوتر شاشة على

نتيجًة للجهاز إصالح أو صيانة عمليات أیة الضمان یشمل ال .صالحيتها انتهت قد حبر خرطوشات استخدام
.صالحيته انتهى الذي الحبر الستخدام
.الحبر خرطوشات إدخال راجع الحبر، خرطوشات استبدال حول المعلومات من للمزید

HP صنع من ليس حبر :الخطأ رسالة
.للمتابعة )موافق ( OK على اضغط أو إليها، الُمشار الحبر )ات( خرطوشة استبدلالحل

مع واختبارها األصلية HP حبر خرطوشات تصميم تم فقد .األصلية HP حبر خرطوشات باستخدام HP ُتوصي
.السهولة وبمنتهى دائًما النتائج أفضل على الحصول على لتساعدك HP طابعات
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أیة الضمان یشمل ال .HP صنع من ليست أحبار استخدام عند النتائج جودة HP تضمن المالحظة 
.HP صنع من ليس حبر استخدام نتيجة تلفها أو فشلها حالة في للطابعة إصالح أو صيانة عمليات

:إلى انتقل ،HP صنع من األصلية الحبر )ات( خرطوشة بشراء قمت أنك تعتقد آنت إذا
www.hp.com/go/anticounterfeit

األصلي HP حبر نفد :الخطأ رسالة
.للمتابعة )موافق ( OK على اضغط أو إليها، الُمشار الحبر )ات( خرطوشة استبدلالحل

مع واختبارها األصلية HP حبر خرطوشات تصميم تم فقد .األصلية HP حبر خرطوشات باستخدام HP ُتوصي
.السهولة وبمنتهى دائًما النتائج أفضل على الحصول على لتساعدك HP طابعات

أیة الضمان یشمل ال .HP صنع من ليست أحبار استخدام عند النتائج جودة HP تضمن المالحظة 
.HP صنع من ليس حبر استخدام نتيجة تلفها أو فشلها حالة في للطابعة إصالح أو صيانة عمليات

:إلى انتقل ،HP صنع من األصلية الحبر )ات( خرطوشة بشراء قمت أنك تعتقد آنت إذا
www.hp.com/go/anticounterfeit

مجدولة صيانة :الخطأ رسالة
غير عادي أبيض ورق تحميل مع .ممتازة طباعة جودة تحقيق لضمان الطابعة بمحاذاة تقوم أن یجبالحل

 جهاز یقوم .)موافق( OK            على اضغط ,الرئيسية الحاویة في   A4 أو   letter  بحجم مستخدم
HP Photosmartصفحة تدویر بإعادة قم .اختبار صفحة طباعة ثم ,الطابعة معایرة ,الطباعة رأس بمحاذاة

.منها بالتخلص أو االختبار

المعایرة في خطأ :الخطأ رسالة

الحل
قم .المحاذاة عملية تفشل فقد الطابعة، محاذاة عند الرئيسية الحاویة في صور ورق أو ملون ورق تحميل عند●

فشلت إذا .المحاذاة محاولة أعد ثم الرئيسية، الحاویة في  A4 أو مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل
.HP بدعم اتصل .الحبر خرطوشة أو اإلحساس جهاز في عطبًا تواجه فربما أخرى، مرة المحاذاة

.HP بدعم اتصل .اإلحساس جهاز في أو الحبر خرطوشة في تلف هناك●

معاق الطباعة خرطوشة حامل :الخطأ رسالة
.الطباعة رؤوس وحدة تعوق أجسام أیة بإزالة قمالحل

:الطباعة رؤوس وحدة لتحریر
.الورق انحشار تحریر باب افتح ثم ,العلوي الغطاء افتح.١
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.الطباعة رؤوس وحدة لتحریر الورق انحشار تحریر باب افتح١
.تغليف مواد وأیة الورق ذلك في بما الطباعة، رؤوس مجموعة تعوق أجسام أیة بإزالة قم.٢
.أخرى مرة تشغيلها أعد ثم الطابعة، تشغيل بإیقاف قم.٣
.العلوي والغطاء الورق انحشار باب أغلق.٤

الحبر نظام في فشل :الخطأ رسالة
تنفيذ HP Photosmart  جهاز على ویتعذر الحبر توزیع نظام في أو الطباعة رؤوس وحدة في فشل هناكالحل
.الطباعة مهام
عند .توصيله أعد ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .بها الخاص الطاقة سلك افصل ثم الطابعة، تشغيل بإیقاف قم

.HP بدعم االتصال الرجاء ,الخطأ رسالة ظهور استمرار

الذاآرة ببطاقة متعلقة أخطاء
الفوري الدعم خدمات إلى االنتقال أو المشكالت حل بتلميحات الخاص القسم هذا قراءة من تأآد ،HP بدعم االتصال قبل
.www.hp.com/support على

.مفقودة الصور بعض — أو — .مفقودة صورة :الخطأ رسالة
للمهمة المحددة الملفات من أآثر أو ملف هناك أو الذاآرة، ببطاقة الموجود الملف قراءة الطابعة على یتعذرالحل
من بدًال الرقمية الكاميرا باستخدام بك الخاص الكمبيوتر جهاز إلى الصور حفظ جرب .الذاآرة بطاقة من مفقود
.الخطأ طریق عن الذاآرة بطاقة من بحذفها قمت أنك المحتمل فمن الصور، إحدى وجود عدم حالة في .الذاآرة بطاقة

الملف دليل بنية — أو — )موافق( OK على اضغط .المهمة إلغاء تم .البطاقة إلى الوصول في خطأ :الخطأ رسالة
).موافق ( OK  على اضغط .المهمة إلغاء تم .تالفة البطاقة تكون قد — أو — .تالفة

قد .الحالية الطباعة مهام إتمام آذلك ویتعذر الذاآرة بطاقة على الموجودة البيانات قراءة الطابعة على یتعذرالحل
.نفسها الذاآرة ببطاقة تلف هناك یكون قد أو تالفًة الذاآرة بطاقة على الموجودة البيانات تكون
.الكمبيوتر جهاز خالل من إليها الوصول وحاول الكمبيوتر، جهاز إلى الملفات بحفظ قم●
الكاميرا باستخدام الذاآرة بطاقة تهيئة أعد أو جدیدة ذاآرة بطاقة استخدم الخطأ، لمعالجة آافًيا ذلك یكن لم إذا●

.الذاآرة ببطاقة الموجودة الصور آافة ستفقد .الرقمية
,HP بدعم االتصال قبل .قراءتها یمكن ال أو تالفة الصور ملفات تكون أن المحتمل من المشكلة، استمرار عند●

.الذاآرة بطاقة أو الطابعة إما :الفشل مصدر لتحدید أخرى ذاآرة بطاقة استخدام حاول
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.الصور طباعة تتعذر :الخطأ رسالة
للمزید .معتمد غير ملف نوع من أو ,مفقودة ,تالفة إما الطباعة لمهمة المحددة صور  10 من أآثر تكون قدالحل
.الطابعة مواصفات راجع المعتمدة، الملفات أنواع حول المعلومات من
.الذاآرة بطاقة من بدًال الرقمية الكاميرا باستخدام الكمبيوتر جهاز إلى الصور بحفظ قم●
.منه بالطباعة وقم الكمبيوتر، جهاز إلى الملفات بحفظ قم●
.صور طباعة راجع المعلومات، من للمزید .الصور تحدید بإعادة وبالتالي للصور فهرس بطباعة قم●

.البطاقة إلى الوصول یتعذر .مرور بكلمة مؤمنة البطاقة :الخطأ رسالة
:التالية الخطوات اتبع .مرور بكلمة مؤمنة ألنها الذاآرة بطاقة قراءة الطابعة على یتعذرالحل
.الطابعة من الذاآرة بطاقة بإزالة قم.١
.الذاآرة بطاقة على المرور آلمة لتخزین األصل في استخدمته الذي الجهاز إلى الذاآرة بطاقة أدخل.٢
.الذاآرة بطاقة من المرور آلمة بإزالة قم.٣
.الطابعة في الذاآرة بطاقة فتحة إلى إدخالها أعد ثم الذاآرة بطاقة بإزالة قم.٤
.أخرى مرة الطباعة حاول.٥

.البطاقة إلى الوصول یتعذر .مَؤمنة البطاقة :الخطأ رسالة
.التأمين إلغاء وضع على البطاقة في التأمين مفتاح وجود من تأآدالحل

.قليًال الداخل إلى البطاقة اضغط .آامل بشكٍل البطاقة إدخال یتم لم :الخطأ رسالة
فتحة تجاه برفق الذاآرة بطاقة ادفع .قراءتها یمكن ال ولكن الذاآرة بطاقة وجود عن الكشف للطابعة یمكنالحل
.الذاآرة بطاقات إدخال راجع المعلومات، من للمزید .تتوقف حتى الذاآرة بطاقة

)1( واحد جهاز استخدم — أو — .البطاقات إحدى إزالة الرجاء .مرة آل في )1( واحدة بطاقة استخدم :الخطأ رسالة
.األجهزة أحد فصل/إزالة الرجاء .مرة آل في

واحدة ذاآرة بطاقة إدخال یتم أو الطابعة، في الوقت نفس في الذاآرة بطاقات من مختلفين نوعين ترآيب یتمالحل
بطاقة بالطابعة یصبح حتى الكاميرا افصل أو الذاآرة بطاقات بإزالة قم .الكاميرا بمنفذ رقمية آاميرا توصيل مع

.فقط آاميرا بها متصًال یكون أن أو فقط واحدة

).موافق ( OK  على اضغط .المهمة إلغاء تم .البطاقة إزالة تم :الخطأ رسالة
:الخطوات هذه اتبع .البطاقة من ملف طباعة مهمة تنفيذ أثناء الطابعة من ذاآرة بطاقة بإزالة قمت لقدالحل
.)موافق ( OK  على اضغط.١
في الذاآرة بطاقة تظل أن یجب .أخرى مرة المحددة الفوتوغرافية الصور وطباعة الذاآرة بطاقة إدخال أعد.٢

.الطباعة مهمة انتهاء لحين بالطابعة مكانها
للمزید .إليها الوصول أثناء بالطابعة لها المخصصة الفتحة من بإزالتها تقم ال بعد، فيما الذاآرة بطاقات تلف لتجنب
.الذاآرة بطاقة إزالة راجع المعلومات، من

.خطأ به )DPOF( الكاميرا تحدیدات ملف :الخطأ رسالة
لوحة استخدم .الذاآرة ببطاقة خطأ أو تالفة بيانات لوجود نتيجة  DPOF ملف قراءة الطابعة على یتعذرالحل
.الذاآرة بطاقة من صور طباعة راجع المعلومات، من للمزید .الصور تحدید إلعادة بالطابعة الخاصة التحكم
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.البطاقة على موجودة غير الكاميرا خالل من المحددة الصور بعض :الخطأ رسالة
:یلي بما القيام حاول .حذفها تم أو مفقودة الكاميرا خالل من المحددة الصور بعضالحل
.مصادفًة الذاآرة بطاقة من الصورة حذف عدم من تأآد●
.الرقمية الكاميرا باستخدام أخرى مرة الصور تحدید أعد●
طباعة راجع المعلومات، من للمزید .صورة بكل المتعلقة الفهرس أرقام لمعرفة جدید صور فهرس بطباعة قم●

.صور

.تالفة الصور أو. الصور آافة عرض یتعذر أو). الصورة هذه عرض یتعذر( :الخطأ رسالة
بتنسيقات قائمة على للحصول .تالفة الملفات أو الطابعة، تدعمها ال صور تنسيقات على الذاآرة بطاقة تحتويالحل

من للمزید .الكمبيوتر جهاز باستخدام الصور إلى بالوصول قم .الطابعة مواصفات راجع المعتمدة، الصور
.الكمبيوتر جهاز من الطباعة راجع الكمبيوتر، جهاز خالل من الصور إلى الوصول حول المعلومات

.مدعم غير البطاقة نوع :الخطأ رسالة
.الكمبيوتر جهاز باستخدام بطباعتها قم ثم الكمبيوتر، جهاز إلى الصور لنقل بك الخاصة الكاميرا استخدمالحل

.البطاقة على موجودة غير الصور أرقام بعض :الخطأ رسالة
إذا .الكمبيوتر جهاز باستخدام بطباعتها قم ثم الكمبيوتر، جهاز إلى الصور لنقل بك الخاصة الكاميرا استخدمالحل
.الذاآرة بطاقة من حذفها تم قد أنه المحتمل من مفقودة، تزال ال الصور بعض آانت

االتصال عن تنتج التي الطباعة في وأخطاء الكمبيوتر بجهاز تتعلق أخطاء
الفوري الدعم خدمات إلى االنتقال أو المشكالت حل بتلميحات الخاص القسم هذا قراءة من تأآد ،HP بدعم االتصال قبل
.www.hp.com/support على

).موافق(  OK على اضغط .المهمة إلغاء تم .ممتلئة الطابعة ذاآرة :الخطأ رسالة
:یلي بما القيام حاول .الصور طباعة عند مشكلة الطابعة صادفتالحل
.أخرى مرة تشغيلها أعد ثم الطابعة، تشغيل بإیقاف قم الطابعة، ذاآرة لتفریغ●
.مرة آل في الصور من أقل عدد بطباعة قم●
.منه بالطباعة وقم الكمبيوتر جهاز إلى الصور بحفظ قم●
.الكمبيوتر جهاز خالل من بالطباعة قم ثم الذاآرة بطاقة قارئ باستخدام الكمبيوتر جهاز إلى الملفات بحفظ قم●

قم .البيانات تلقي یتم لم أو). موافق(  OK على اضغط .الكمبيوتر اتصال بفحص قم .االتصال في خطأ :الخطأ رسالة
.الكمبيوتر جهاز من استجابة أیة توجد ال أو. للمتابعة )موافق(  OK على اضغط .الكمبيوتر اتصال بفحص

ال الطابعة برنامج یكون أن المحتمل من .صحيحة بطریقة الكمبيوتر بجهاز االتصال الطابعة على یتعذرالحل
الكمبيوتر بجهاز بإحكام  USB       آابل توصيل تم أنه من تحقق .االتصال محكم غير آابل هناك یكون أن أو یعمل
برنامج تثبيت تم أنه من تحقق التوصيل، محكم الكابل آان إذا .للطابعة الخلفي الجزء في الموجود  USB ومنفذ
.الطابعة

.طباعة مهمة تنفيذ أثناء الكاميرا فصل تم :الخطأ رسالة
.الطباعة مهمة إرسال أعد ثم والطابعة بالكاميرا  USB آابل توصيل أعد .الطباعة مهمة إلغاء سيتمالحل
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HP دعم٨

الدعم عملية

:الخطوات هذه اتبع مشكلة، إلى التعرض عند
.HP Photosmart 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 لجهاز التشغيل وبرامج للبرامج تحدیثات–
.شائعة لقضایا مشكالت وحل HP Photosmart جهاز حول عالية قيمة ذات معلومات–
.HP Photosmart تسجيل عند لدیك تتوفر HP من إخباریة وقنوات الدعم تنبيهات ,للجهاز عملية تحدیثات–

منك سُيطلب ،HP Photosmart 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
:التالية المعلومات لتقدیم مستعًدا آن .HP بدعم االتصال عند HP Photosmartو الكمبيوتر جهاز بجانب تكون أن یجب
)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–

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
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المواصفاتأ
.المحددة الطابعة مواصفات یتضمن آما ،HP Photosmart برنامج لتثبيت الالزمة النظام متطلبات من األدنى الحد القسم هذا یوضح

على الظاهرة HP Photosmart طابعة تعليمات مراجعة یرجى النظام، ومتطلبات الطابعة بمواصفات آاملة قائمة على للحصول
.مرحبًا راجع الشاشة، على الظاهرة HP Photosmart تعليمات عرض حول معلومات على للحصول .الشاشة

النظام متطلبات

تعمل التي الكمبيوتر ألجهزة األدنى الحدالمكّون
Windows تشغيل بأنظمة

آمبيوتر ألجهزة األدنى الحد
Macintosh

Microsoft® Windows 98  ,   2000 التشغيل نظام
Professional ,  Me  ,     XP Home,  

XP Professional و  

Mac®  OS X 10.3, 10.4 إصدار
والحًقا

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

G3 أو G4 أو G5 أو Intel Core
Duo ذلك من أآبر أو

RAM )ميجابایت 128 بـ ُیوصى( ميجابایت 64)عشوائي وصول ذاآرة(Mac  OS X 10.3, 10.4 إصدار
ميجابایت 128 :والحًقا

ميجابایت ١٥٠ميجابایت 500القرص على المتوفرة المساحة

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

4x4xالمضغوطة األقراص محرك 

Microsoft تشغيل أنظمة : USB   االتصال
Windows 98  2000 و
Professional  و ME  و XP Home

XP Professional و 
منفذ استخدام :PictBridge تقنية

األمامي الكاميرا
Bluetooth: المحول استخدام

HP Bluetooth االختياري الالسلكي

USB: الخلفي والمنفذ األمامي المنفذ
)Mac OS X 10.3, 10.4 وإصدار

)الحق
منفذ استخدام :PictBridge تقنية

األمامي الكاميرا
Bluetooth: المحول استخدام

HP Bluetooth االختياري الالسلكي

Microsoft Internet Explorerالمستعرض
أحدث أو 5.5

—

الطابعة مواصفات

المواصفاتالفئة

USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XPاالتصال
Home وXP Professional.  Mac OS X 10.3, 10.4 الحق إصدار أو.

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
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المواصفاتالفئة

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

Motion-JPEG AVIالفيدیو ملفات تنسيقات
Motion-JPEG QuickTime

MPEG-1

)بوصة 24( سم 61 :للطول به الموصى األقصى الحدالوسائط مواصفات
)ميل 11.5( ميكرومتر 292 :الورق لسمك به الموصى األقصى الحد
)ميل 26.5( ميكرومتر 673 :الظرف لسمك به الموصى األقصى الحد

آمبيوتر جهاز من الطباعة عند المعتمدة األحجامالمعتمدة الوسائط أحجام
24 × 8.5 إلى بوصات 5 × 3 من( سم 61 × 22 إلى سم 12.7 × 7.6 من

)بوصة
التحكم لوحة خالل من الطباعة عند المدعمة األحجام
× Imperial:  3.5 ؛)دونها أو عالمة مع( سم 15 ×  10 و   A4 و       A6 :متري

× 8 بوصات، 7 ×5 بوصة، 12 × 4 ،)دونها أو عالمة مع( بوصة 6 × 4 ،5
L وحجم Hagaki :أخرى بوصة؛ 11 × 8.5 بوصات، 10

)البانوراما صور وورق الصور ورق ,inkjet ,عادي( الورقالمعتمدة الوسائط أنواع
األظرف
الشفاف الورق

الملصقات
L حجم  ،Hagaki ، A6 التهنئة، بطاقات الفهرس، بطاقات :البطاقات

بالكي األقمشة على الطباعة ورق
Avery C6611 الصور ملصقات وورق C6612 : 10 × 15 6 × 4( سم

صفحة آل في بيضاوي أو مستطيل ملصق 16 ،)بوصات

IIو I النوع CompactFlashالذاآرة بطاقات
Microdrive

MultiMediaCard
Secure Digital

Memory Sticks
xD-Picture Card

.الجدول هذا في ذآرها السابق الصور ملفات تنسيقات راجع :الطباعةالذاآرة بطاقات في المعتمدة الملفات تنسيقات
الملفات تنسيقات آافة :الحفظ

الرئيسية الحاویةالمعتمدة الوسائط أحجام – الورق حاویة
)بوصة 24 × 8.5 إلى بوصات 5 × 3 من( سم 61 × 22 إلى سم 13 × 8 من

الصور حاویة
دونها أو عالمة مع ،)بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 حتى
اإلخراج حاویة
الصور وحاویة الرئيسية للحاویة المعتمدة األحجام آافة

الرئيسية الحاویةالورق حاویة سعة
العادي الورق من ورقة 100

أ الملحق
)تابع(
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المواصفاتالفئة

ظرًفا 14
)الُسمك حسب( بطاقة 40 إلى 20 من
الملصقات ورق من ورقة 30
الصور ورق أو ,بالكي األقمشة على الطباعة ورق ,الشفاف الورق من ورقة 25
الصور ورق من ورقة 10

الصور حاویة
اإلخراج حاویة

الصور ورق من ورقة 20
العادي الورق من ورقة 50
أظرف 10 أو بطاقات 10
بالكي األقمشة على الطباعة ورق أو الملصقات ورق من ورقة 25

)فهرنهایت درجة 86 - 59( مئویة درجة 30 - 15 :بها الموصى الحرارة درجةالتشغيل بيئة
)فهرنهایت درجة 104 - 41( مئویة درجة 40 - 5 :الحرارة لدرجة الألقصى الحد
درجة 140 - 40(- مئویة درجة 60 - 40 - :للتخزین المناسبة الحرارة درجة

)فهرنهایت
%80 - 20 نسبية رطوبة :بها الموصى الرطوبة نسبة
%80 - 10 نسبية رطوبة :الرطوبة لنسبة األقصى الحد

).بوصة 6.8( سم 17.9 :االرتفاعالفيزیائية المواصفات
)بوصة 18.2( سم 46.25 :العرض
)بوصة 15.25( سم 38.7 :العمق
).رطل 17( آجم 7.7 :الوزن

وات 75 :الطاقة استهالك متوسط ,الطباعةالطاقة استهالك
وات 94 :الطاقة استهالك متوسط ,الطباعة
وات 16.6 - 13.3 :السكون وضع أثناء الطاقة استهالك

HP من 2105-0957 الجزء رقمالطاقة مصدر طراز رقم

)هرتز 3 (± هرتز 60-50 ،%)10 (± متردد تيار فولت 240-100الطاقة متطلبات

HP من األصفر باللون الحبر خرطوشةالحبر خرطوشات
HP من السماوي باللون الحبر خرطوشة
HP من الفاتح السماوي باللون الحبر خرطوشة
HP من األرجواني باللون الحبر خرطوشة
HP من الفاتح األرجواني باللون الحبر خرطوشة
HP من األسود باللون الحبر خرطوشة

هذه مع استخدامها یمكن التي الخرطوشات أرقام تظهرمالحظة 
قد آنت إذا .المطبوع الدليل لهذا السوداء التغطية على الطابعة

أرقام على العثور أیًضا فيمكنك بالفعل، مرات عدة الطابعة استخدمت
إدخال راجع المعلومات، من للمزید .الطابعة برنامج في الخرطوشات
.الحبر خرطوشات

الدقيقة في صفحة 32 :األسود باللون المطبوعات)األقصى الحد( الطباعة سرعة
الدقيقة في صفحة 31 :الملونة المطبوعات

)تابع(
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المواصفاتالفئة

)بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 بحجم صورة لكل ثانية 14 :صور

MEو Professional 2000و Microsoft Windows 98 تشغيل أنظمةUSB دعم
XP Professionalو XP Homeو

Mac  OS X 10.3, والحًقا 10.4 إصدار
متر 3 بطول آاملة بسرعة متوافق USB 2.0 آابل باستخدام HP شرآة توصي

.أقل أو )أقدام 10(

أ الملحق
)تابع(
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الفهرس

B
Bluetooth
٩القائمة إعدادات
٢٩بالطابعة االتصال
٢١بالطابعة التوصيل
٩الالسلكي الطابعة محول

C
CompactFlash١٨

D
DPOF٢٢

E
Energy Star٤

H
HP Instant Share٢٩

HP Photosmart Essential٣٣
HP Photosmart Premier٣٣

HP Photosmart Share٣٤ ,٣١
HP Photosmart Studio )لجهاز

٣٤)فقط Mac آمبيوتر

I
iPod٣٠

M
Macintosh
HP Photosmart Mac برنامج
٣٤

Memory Sticks١٨
Microdrive١٨

MultiMediaCard١٨

P
Photosmart Share. انظر

HP Photosmart Share

S
Secure Digital١٨

Sony Memory Sticks. انظر
Memory Sticks

U
USB

٥٧المواصفات
٦منفذ
٢٩االتصال نوع

X
xD-Picture Card١٨

ا
إدخال

١٩الذاآرة بطاقات
١٦الحبر خرطوشات

٣١اإللكتروني بالبرید الصور إرسال
٢٠الذاآرة بطاقات إزالة

Hewlett-Packard٤ شرآة إشعارات
٢٦القدیمة الصور تأثير إضافة
١٦الحبر خرطوشات استبدال
٤ الطاقة استهالك
٨األزرار

التنظيمية اإلشعارات
٤التنظيمي الطراز تعریف رقم
HP٥٥ بدعم االتصال
الجودة

٢٦صور
الحبر

٤٩یمكن ما بأسرع استبدل
٤٩فارغة
٩شاشة ,الرئيسية
الطابعة

٢٩االتصال
٥٧المواصفات

٥الوثائق
٤٧الخطأ رسائل

٩الوجهين على الطباعة
٣٧والصيانة العنایة

الكاميرات
٢٩بالطابعة االتصال

الكمبيوتر
٢٩بالطابعة االتصال

٨المصابيح
٩الوجهين على الطباعة الملحقات،
٥٧المواصفات
٥الطابعة الوثائق،
الورق

٥٧المواصفات

ب
الطابعة برنامج

٤٠تحدیث
٣٣تحدیث ,الطابعة برنامج
الذاآرة بطاقات

١٩إدخال
٢٠إزالة
٣١آمبيوتر جهاز إلى الصور حفظ
ذاآرة بطاقات

١٨المعتمدة األنواع
٢١من الطباعة

٥٥الدعم فترة انتهاء بعد

ت
٢٦األلوان تأثير
٥٠الحبر خرطوشة تالفة،
٤٠ HP برنامج تحدیث
١٣الورق تحميل
تخزین

٤١الحبر خرطوشات
٤١طابعة
٤١صور ورق
٢٤وحجمها الصورة تخطيط
المشكالت حل انظر .تعليمات
١٨معتمدة ,الملف تنسيقات
٥٧المدعمة الملف، تنسيقات
JPEG١٨ ملف تنسيقات
MPEG-1١٨ ملف تنسيقات
TIFF١٨ ملف تنسيقات
تنظيف

٣٨الطباعة رأس
٣٧طابعة
٣٨اللون نحاسية التالمس نقاط

ج
الكمبيوتر جهاز

٣٣من الطباعة
آمبيوتر جهاز

٣١ إلى الصور حفظ
جودة

٣٩اختبار صفحة طباعة
٤١صور ورق

الطباعة جودة
٢١تغيير

ح
٦ورق ,حاویات
حبر

٣٩مستوى فحص
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٢٩الكمبيوتر على الصور حفظ
المشكالت حل

٤٧الخطأ رسائل

خ
٢٦والوقت التاریخ ختما

الحبر خرطوشات انظر .خرطوشات
الحبر خرطوشات
١٦إدخال
٣٩اختبار
١٦استبدال
٤٩یمكن ما بأسرع استبدل
٥٠تالفة

٤١تخزین
HP٥٠ صنع من ليس حبر
٤٩صحيحة غير

٤٩فارغة
٥١الطابعة محاذاة
١٦من التحقق الحبر، مستوى
٥٠مفقودة
٥٠صالحيته منتهى
HP٥١ حبر نفد
٥٠مفقودة الحبر خرطوشة

د
٢٦الداآن البني اللون درجات
٥٥دعم
٥٥الهاتف عبر دعم

ر
الطباعة رأس

٣٨تنظيف
٥١فجأة توقف
٥٢فشل
٤٧الخطأ رسائل

ص
٣٩اختبار صفحة
٣٧المحاذاة صفحة
صور

٣١اإللكتروني بالبرید إرسال
٢٦القدیمة الصور تأثير إضافة

٢٦االقتصاص
٢٦الزوم
٢٦الجودة تحسين
١٨المعتمدة الملف تنسيقات
٢٩الكمبيوتر على حفظ
٢٦والوقت التاریخ ختما

٢٦الداآن البني اللون درجات
٢١طباعة
٢٦إطارات في الصور وضع

ط
طابعة

٦أجزاء
٩الرئيسية
٣٧والصيانة العنایة

٥٧المواصفات
٤١تخزین
٣٧تنظيف
٢١التوصيل جاري
٩ملحقات

طباعة
٢١الكمبيوتر جهاز دون

٣٩اختبار صفحة
٢١صور
٢١ الذاآرة بطاقات من
BlueTooth٢١ جهاز من
٣٣الكمبيوتر جهاز من
PictBridge٢١ آاميرا من
٢٣آاميرات من

٢١الصور نطاق

ع
٥٥الدعم عملية

ف
الهاتف عبر الدعم فترة

٥٥الدعم فترة

ك
آاميرات

PictBridge٢٣
٢١بالطابعة التوصيل
٢٣من الطباعة
٢٣مباشرة طباعة
٦منفذ
PictBridge٢٣ آاميرات
آاميرات انظر .رقمية آاميرات
 HP من مباشرة لطباعة رقمية آاميرات
٢٣
آمبيوتر

٥٧النظام متطلبات
٥٥هاتفية مكالمة إجراء آيفية

ل
٨التحكم لوحة

م
٥٧النظام متطلبات
٥١مطلوبة محاذاة،
٣٧الطابعة محاذاة
١٦من التحقق الحبر، مستوى

٢٦حدود بدون مطبوعات

فيدیو مقطع
١٨المعتمدة الملف تنسيقات

٩ملحقات
  Digital Print Order Format ملف
٢٢)الرقمية الطباعة ترتيب تنسيق(

ن
نطاق

٢١طباعة
٩الطابعة نقل

و
ورق

١٣واالختيار الشراء
١٣تحميل
٦حاویات
٤١ ,١٣صيانة
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