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مرحبًا١
صور طباعة یمكنك الجدیدة الصور طابعة باستخدام    HP Photosmart D5060 series ! طابعة لشرائك شكًرا
.الكمبيوتر جهاز في حفظها ,جميلة
جهاز من الطباعة آيفية لمعرفة .الكمبيوتر بجهاز التوصيل دون الطباعة بعملية القيام آيفية أساسية بصفة الدليل هذا یوضح

.الشاشة علي الظاهرة HP Photosmart التعليمات وعرض HP Photosmart برنامج بتثبيت قم ,الكمبيوتر
على للحصول .الكمبيوتر جهاز من الطباعة راجع آمبيوتر، جهاز مع الطابعة استخدام حول عامة نظرة على لالطالع
.السریعة البدایة دليل راجع ,البرنامج تثبيت حول معلومات

:التالية بالوثائق مرفقة الطابعة تأتي
.األولى الصورة وطباعة ,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

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

.الشاشة
في(   )برامج( Programs     حدد    ,  )ابدأ(  Start    قائمة من :Windows التشغيل بنظام یعمل لكمبيوتر بالنسبة●

انقر ثم  ,  HP Solution Center    >    )     )البرامج آل(  All Programs     حدد ,  Windows XP التشغيل نظام
.)والدعم التعليمات( Help and   Support     فوق

Helpلـ Library قائمة في .  Mac Help اختر ,Finder لـ  Help قائمة في :Mac لكمبيوتر بالنسبة●
Viewer, اختر Mac Help لـHP Photosmart. في   HP Photosmart  Studio,  اختر   Help   <  

HP Photosmart Mac Help    .
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الطابعة أجزاء

أمامي عرض
بحجم ورق لتحميل للخارج الحاویة إطالة أداة اسحب .الدرج هذا من ومستنداتك صورك بازالة قم الطباعة، بعد :اإلخراج حاویة١

.أآبر
.هنا الورق بتحميل قم :الرئيسية الحاویة٢
للحصول .الطباعة خرطوشة حالة الورق، حالة ،)الصورة( photo تحدید حالة الصور، فهرس أرقام اعرض :الطابعة شاشة٣

.الطابعة شاشة حالة مؤشرات راجع الطابعة، شاشة علي الطباعة خرطوشة وحالة الورق حالة ظهور آيفية حول تفاصيل علي
.الطباعة خرطوشات إلي للوصول العلوي الغطاء ارفع :العلوي الغطاء٤
.الصور آاسيت إلي للوصول العلوي الغطاء افتح :العلوي الغطاء٥
٦On )الطاقة توفير وضع إلى لتحویلها أو الطابعة لتشغيل الزر هذا علي اضغط :)تشغيل.
.iPod جهاز أو ,HP Bluetooth الالسلكي الطابعة محول ,  PictBridge  رقمية آاميرا بتوصيل قم :الكاميرا منفذ٧
.هنا الذاآرة بطاقات بإدخال قم :الذاآرة بطاقات فتحات٨

العرض داخل
في الكاسيت وادخل الكاسيت، هذا في المدعمة الصغيرة الوسائط من أوغيرها الصور ورق بتحميل قم :الصور ورق آاسيت١

.الورق تحميل راجع الصور، آاسيت تحميل آيفية حول معلومات على للحصول .للطباعة الرئيسية الحاویة
.الورق أعراض مختلف علي للحصول الدليل هذا بضبط قم :الورق عرض دليل٢
إطالة أداة تتلقي .االخراج حاویة بتمدید تقوم لكي اتجاهك في بسحبه قم ذلك وبعد المقبض برفع قم :اإلخراج حاویة إطالة أداة٣

.الطابعة من الورقة تخرج عندما المطبوعة الورقة اإلخراج حاویة

١ الفصل
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الطابعة من الخلفي الجزء
.الورق انحشار لتحریر الباب هذا افتح :الخلفي الوصول باب١
.آمبيوتر بجهاز الطابعة لتوصيل المنفذ هذا استخدم :USB منفذ٢
.الطابعة مع المزود الطاقة سلك لتوصيل المنفذ هذا استخدم :الطاقة سلك توصيل٣

التحكم لوحة
١Select Photos )الذاآرة بطاقة علي الموجودة الصور خالل بالتمریر قم :  و  )صور تحدید.
٢OK ) للطباعة المعروضة الصور فهرس رقم تحدید الغي أو حدد :)موافق.
٣Print )المثبتة الذاآرة بطاقة من المحددة الصور اطبع :)طباعة.
٤Photo Index )الذاآرة بطاقة علي الصور جميع من صورة فهرس اطبع : )الصور فهرس.
٥Layout )للصور تخطيط اختيار :)تخطيط.
٦Cancel )الحالية الطباعة مهمة بحذف یقوم :)األمر إلغاء.
.الصفحة تخطيط عن ومعلومات الصور فهرس رقم عرض :الطابعة شاشة٧
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المؤشرات مصابيح
.مطفأة الطابعة تكون ذلك بخالف التشغيل، قيد الطابعة آانت إذا ثابت أخضر بلون یضاء :)التشغيل( On مصباح١
وصول أخضرعند بلون ویومض الصحيح، بالشكل ذاآرة بطاقة إدخال عند ثابت أخضر بلون یضاء :الذاآرة بطاقة مصباح٢

.واحدة بطاقة من أآثر إدخال عند أو ذاآرة بطاقة أیة إدخال یتم لم إذا مطفًأ یكون بينما الذاآرة، بطاقة إلى الطابعة
قيد الطابعة آانت إذا أخضر بلون یومض بينما للطباعة، جاهزة الطابعة آانت إذا ثابت أخضر بلون یضاء :الطباعة مصباح٣

.االستخدام
.إجراء أي لتنفيذ المستخدم تدخل یلزم آان إذا أو خطأ أي حدوث حالة في أحمر بلون یومض :الحالة مصباح٤

١ الفصل
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للطباعة جاهًزا آن٢
:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

الورق تحميل●
الطباعة خرطوشات باستخدام●

الورق تحميل
من الصور آاسيت أو الرئيسية الحاویة في تحميلها وآيفية بك الخاصة الطباعة لمهمة الصحيح الورق اختيار آيفية تعلم
.طباعتها أجل

.شراؤها یتم التي والمستلزمات الصحيح الورق اختيار
:إلي انتقل المستلزمات، لشراء أو ,HP قبل من المتوفرة األوراق من قائمة على للحصول

●www.hpshopping.com )المتحدة الوالیات(
●www.hpshopping.ca )آندا(
●www.hp.com/eur/hpoptions )أوروبا(
●www.hp.com )األخرى المناطق/البلدان آافة(

.العالية الجودة ذات HP صور أوراق من اختر الطابعة، من النتائج أفضل علي للحصول

الورق هذا استخدمللطباعة

فاخر صور ورق( HP Premium Plus Photoطویال وتدوم عالية جودة ذات مكبرة وصور مطبوعات
) HP من ً جدا

صور ورق باسم األقاليم/الدول بعض في أیضا یعرف (
Colorfast.(

آاميرات أو ماسحات من الدقة عالية أو متوسطة صور
رقمية

HP Premium Photo Paper )فاخر صور ورق
)HP من

وبصمات للماء ومقاومة الجفاف سریعة المعة صور
األصابع

HP Advanced Photo Paper )الصور ورق
) HP من المتقدم

) HP     من الصور ورق(  HP Photo paperبالعمل المتعلقة والصور عرضية صور
HP Everyday Photo Paper )صور ورق HP

)اليومي لالستخدام

االختبار صفحات المسودة، اصدارات نصية، مستندات
والمحازاة

HP Multipurpose paper )ورق HP متعدد
)الوظائف

:الطباعة في الستخدامه حاالته أفضل في الورق على للحفاظ
.بالستيكي آيس في أو األصلي تغليفه في المستخدم غير الورق بتخزین قم●
بثني قم ثم بالستيكي آيس في الورق ضع الورق، أطراف تجعد حالة في .جاف بارد مكان في مستوًیا بالورق احتفظ●

.مستوًیا الورق ویصبح التجعد یختفي حتى التجعد اتجاه عكس في برفق الورق
.تلطخات ترك لتجنب األطراف من الصور بورق امسك●
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الكمبيوتر جهاز أو التحكم لوحة من الطباعة
سم 61 × 22 إلى سم 12.7 × 7.6 من تتراوح ورق أحجام علي الطابعة تطبع الكمبيوتر، جهاز من بالطباعة القيام عند

.التحكم لوحة من مباشرة الطباعة عند المعتمدة الورق أحجام أدناه القائمة توضح ).بوصة14 × 8.5 إلي بوصة 5 × 3 (
و دونها، أو عالمة مع ) x  6 inch 4 ( سم  A6  , A4,    10 x    15   هي التحكم لوحة من الطباعة عند المعتمدة األحجام

Hagaki حجم و L.

الورق تحميل حول تلميحات
.للورق مساحة إلخالء الورق عرض دليل بإخراج قم الورق، تحميل قبل●
في المختلفة الورق أحجام أو أنواع خلط تجنب .الواحدة المرة في الورق من فقط واحد وحجم واحد نوع بتحميل قم●

.الصور آاسيت أو الرئيسية الحاویة
.طباعتها تتم التي الصفحات تلقي من تتمكن بحيث للخارج اإلخراج حاویة اطالة أداة بتمدید قم الورق، تحميل بعد●

.اإلخراج حاویة من المطبوعة الصفحات سقوط هذا یمنع حيث

الصور آاسيت تحميل
:الورق أحجام

)بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 بحجم عالمات دون أو بعالمات صور ورق●
الفهرس بطاقات●
Hagaki بطاقات●
.الرئيسية الحاویة في محمل ورق أي بإزالة قم.١
.حامله من الصور ورق آاسيت بإزالة وقم العلوي الغطاء ارفع.٢
.یتوقف حتى اليسار إلى بتحریكه وقم الورق عرض دليل اضغط.٣
.لألسفل للطباعة المخصص الوجه توجيه مع الصور، ورق آاسيت في ورقة 20 إلى یصل ما بتحميل قم.٤

.أوًال العالمة یحمل الذي الطرف بإدخال قم عالمات، مع ورق استخدام حالة في

.موضعه في یثبت حتى الطابعة إلى أدخله ثم الرئيسية، للحاویة األیمن الجانب على الصور ورق آاسيت بضبط قم.٥

.المطبوعة الصفحات الستيعاب اإلخراج حاویة إطالة أداة بتمدید قم.٦
.الكاسيت تخزین منطقة في وتخزینه الصور ورق آاسيت بإزالة قم الطباعة، من االنتهاء عند.٧

)واألظرف الكبيرة األوراق أحجام ( الرئيسية الحاویة بتحميل قم
:الورق أحجام

A4 أو Letter بحجم ورق●
الشفاف الورق●
)بوصة 10 × 8( سم 25 × 20 بحجم صور ورق●
)بوصة 11( سم 28.0 بحجم أظرف●
.الرئيسية الحاویة في محمل ورق أي بإزالة قم.١
.اليسار إلى بالكامل وتحریكه الورق عرض دليل بضغط قم.٢

٢ الفصل
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الوجه توجيه مع الرئيسية الحاویة في الشفاف الورق أو األظرف أو الصور ورق أو العادي الورق بتحميل قم.٣
.األسفل إلى للطباعة المخصص

.األظرف داخل إلى األغطية بطي قم ,الورق انحشارات لتجنب .اليسار جهة اللسان جعل مع األظرف بتحميل قم

.ثنيه دون الورق حافات من بالقرب موازًیا یصبح بحيث بتحریكه قم ثم الورق، عرض دليل بضغط قم.٤
.المطبوعة الصفحات الستيعاب اإلخراج حاویة إطالة أداة بتمدید قم.٥

)الصغيرة األوراق أحجام ( الرئيسية الحاویة تحميل
:الورق أحجام

)بوصة 5 × 3( سم 13 × 7.62 بحجم صور ورق●
A6 ورق●
L بحجم بطاقات●
)بوصات 6 × 5( سم 18 × 13 بحجم صور ورق●
L 2  بحجم ورق●
)بوصة 8 × 4( سم 20 × 10 بحجم صور بطاقات●
B5 ورق●
)بوصة11( سم 28.0 من أصغر بعرض أظرف●
.اإلخراج درج ارفع.١
.األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع الرئيسية الحاویة في الصور بطاقات أو الصغير الورق بتحميل قم.٢

.یتوقف حتى للداخل الورق ادفع

صغيرة ورق أحجام - الرئيسية الحاویة

.الصور آاسيت قبل من المعتمد غير الصغيرة األحجام ذو الورق تحميل قبل االخراج درج ارفعتلميح 
.الورق تحميل بعد االخراج حاویة انزل

.أوًال العالمة یحمل الذي الطرف بإدخال قم عالمات، مع ورق استخدام حالة في
.األظرف داخل إلى األغطية بطي قم ,الورق انحشارات لتجنب .اليسار جهة اللسان جعل مع األظرف بتحميل قم

.اإلخراج حاویة أنزل.٣
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.ثنيه دون الورق حافات من بالقرب موازًیا یصبح بحيث بتحریكه قم ثم الورق، عرض دليل بضغط قم.٤
.المطبوعة الصفحات الستيعاب اإلخراج حاویة إطالة أداة بتمدید قم.٥

الطباعة خرطوشات استخدام
مختلف HP توفر .واألسود باألبيض وصور ملونة صور تطبع أن HP Photosmart D5060 series لطابعة یمكن
.لمشروعك طباعة خرطوشة أفضل اختيار یمكن بحيث الطباعة خرطوشات أنواع

بدیلة طباعة خرطوشات شراء
أرقام تختلف قد .الدليل لهذا الخلفية التغطية على الموجودة الخرطوشات أرقام مراجعة یجب بدیلة، خرطوشات شراء عند
.الطابعة برنامج في الخرطوشات أرقام على العثور أیًضا یمكنك .المنطقة/البلد حسب الخرطوشات هذه

Windows لمستخدمي بالنسبة الطباعة لخرطوشات الصحيحة األرقام على للعثور
أقصى في )HP لـ الرقمية الصور شاشة( HP Digital Imaging Monitor رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر.١

مرآز عرض/تشغيل( Launch/Show HP Solution Center حدد ثم    ®  Windows  مهام شریط یمين
.)HP لـ الحلول

صندوق( Printer Toolbox > )الطباعة إعدادات( Print Settings حدد ثم )إعدادات( Settings حدد.٢
.)الطابعة أدوات

Ink Cartridge فوق انقر ثم ،)المقدرة الحبر مستویات( Estimated Ink Levels حدد.٣
Information )الطباعة خرطوشة عن معلومات(.

Mac لمستخدمي بالنسبة الطباعة لخرطوشات الصحيحة األرقام على للعثور
.Dock في HP Photosmart Studio فوق انقر.١
.Devices فوق انقر ,HP Photosmart Studio أدوات شریط في.٢
.Maintain Printer اختر ,Information and Settings المنبثقة القائمة من.٣
.Configuration Settings  قائمة من Supplies info اختر ثم ،Launch Utility فوق انقر.٤

واستبدالها الطباعة خرطوشات إدخال

والخرطوشات الطابعة لتجهيز
.الطاقة عمل من تأآد.١
.للطابعة الرئيسي الغطاء ارفع.٢
.الخرطوشات من الوردي الشریط بإزالة قم.٣

على أخرى مرة الشریط لصق بإعادة تقم وال اللون نحاسية التالمس نقاط أو الحبر فتحات لمس تجنبمالحظة 
.الخرطوشات
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الخرطوشات إلدخال
خرطوشة أو ),HP Photo( الصور طباعة خرطوشة ),HP Black( األسود الحبر خرطوشة استبدال حالة في.١

للخارج اسحبها ثم لألسفل الخرطوشة فاضغط ),HP Gray Photo cartridge( الرمادي باللون الصور طباعة
.إزالتها أجل من اليمنى الفتحة من

إلى ألعلى طفيف بميل الخرطوشة أدخل .ألعلى بها الخاصة التسمية بطاقة تكون بحيث الجدیدة بالخرطوشة امسك.٢
.مكانها في تستقر حتى برفق الخرطوشة ادفع .أوًال اللون نحاسية التالمس نقاط تدخل بحيث اليمنى الفتحة

في استقرت قد الطباعة خرطوشة أن من تأآد الطباعة، عربة في االنحشارات حدوث لتجنبتنبيه 
.بإحكام مكانها

.اليسرى الفتحة إلى HP من األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة لتثبيت السابقة الخطوات آرر.٣
.الرئيسي الغطاء أنزل.٤

الطباعة بخرطوشات تخص 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 الطباعة خرطوشات بتثبيت HP شرآة توصي األفضل، الطباعة جودة على للحصول
.العلبة على المطبوع التثبيت تاریخ حلول قبل التجزئة
تم .فقط HP صنع من األصلية الطباعة خرطوشات باستخدام HP شرآة ُتوصي ,مثلى طباعة جودة على للحصول
بسهولة رائعة نتائج إنتاج في لتساعدك HP طابعات مع واختبارها HP صنع من األصلية الطباعة خرطوشات تصميم
.مرة بعد مرة

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

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

النتائج أفضل علي للحصول الطباعة خرطوشات محازاة
خرطوشات محازاة تسمح .الطباعة خرطوشة تبدیل أو بتثبيت تقوم آلما الطباعة خرطوشات بمحازاة تقوم أن المهم من

محاذاة راجع ارشادات، على للحصول .وسرعتها الطباعة جودة حيث من النتائج أفضل علي بالحصول الطباعة
.الطباعة خرطوشات
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الطباعة خرطوشة استخدام عدم عند
حمایة وحدة تحفظ .الطباعة خرطوشات حمایة وحدة في بتخزینها قم الطابعة، من الطباعة خرطوشة بازالة تقوم آلما

تخزین في الفشل یتسبب أن یمكن .مستخدمة غير الخرطوشة تكون عندما الجفاف من الحبر الطباعة خرطوشات
.وظائفها في قصور حدوث في صحيح بشكل الخرطوشة

الطباعة خرطوشات حمایة وحدة داخل الطباعة خرطوشة ضع الخرطوشات، حمایة وحدة في الخرطوشة ٌتدخل لكي←
.مكانها في بإحكام وتثبيتها قليلة بزاویة إمالتها مع

.الطباعة داخل الموجود التخزین مكان في ضعها الطباعة، خرطوشات حمایة وحدة في الخرطوشة ادخال بمجرد
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الكمبيوتر جهاز دون من الطباعة٣
جهاز من بالقرب تتواجد أن حتى دون الجودة عالية صور طباعة HP Photosmart D5060 series لك تتيح

)السریعة البدایة دليل( Quick Start Guide في الموجودة االرشادات باستخدام الطابعة اعداد بعد .آمبيوتر
HP Photosmart D5060 series، للنهایة البدایة من للطباعة الخطوات تلك راجع.

:التالية الخيارات أحد من الطباعة یمكنك الطابعة، اعداد بمجرد
الذاآرة بطاقة●
PictBridge مع متوافقة رقمية آاميرا●
Bluetooth جهاز●
)فيه مخزنة صور توجد( ( ipod جهاز●

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

راجع .الطابعة إلى ذاآرة بطاقة من مباشرًة للطباعة●
.الذاآرة بطاقة من الطباعة

من ذاآرة بطاقة علي سریعة مراجعة صور لطباعة●
.الطباعة في مباشرة التحكم لوحة

PictBridge
.USB وآابل PictBridge تقنية مع متوافقة رقمية آاميرا

الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ الكاميرا بتوصيل قم
.للطابعة األمامي

مع متوافقة رقمية آاميرا من مباشرًة للطباعة
PictBridge راجع المعلومات، من للمزید .الطابعة إلى

المزودة والوثائق الرقمية الكاميرا خالل من صور طباعة
.الكاميرا مع

Bluetooth
.HP Bluetooth االختياري الالسلكي الطابعة محول
HP Bluetooth الالسلكي الطابعة محول توصيل یتم

.للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ

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

iPod
.معه المزود USB وآابل iPod  جهاز
الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ ipod جهاز بتوصيل قم

.للطابعة األمامي

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

. iPod جهاز من صور

الذاآرة بطاقة من الطباعة
الصور لتحدید الطابعة تحكم لوحة واستخدام الطابعة إلى البطاقة إدخال طریق عن الذاآرة بطاقة من الصور طباعة یمكن

الكاميرا باستخدام للطباعة تعليمها تم التي الصور وهي — الكاميرا بواسطة المحددة الصور طباعة أیًضا یمكن .وطباعتها
.الذاآرة بطاقة من مباشرًة — الرقمية
من لمزید .الرقمية الكاميرا بطاریات تستهلك ال أنها آما والسهولة، بالسرعة الذاآرة بطاقة من الطباعة عملية تتميز

.ذاآرة بطاقة إدخال راجع الذاآرة، بطاقات ترآيب حول المعلومات
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ذاآرة بطاقة إدخال
الصور لتحدید الطابعة إلى وإدخالها الكاميرا من الذاآرة بطاقة إزالة یمكنك الرقمية، الكاميرا باستخدام صور التقاط بعد

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

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

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

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●

المعتمدة الملف تنسيقات
إذا .الذاآرة بطاقة من مباشرة وطباعتها المضغوطة غير TIFF وملفات JPEG ملفات علي تتعرف أن للطابعة یمكن
أحد باستخدام واطبعها الكمبيوتر جهاز في الملفات احفظ أخري، ملف تنسيقات في الصور تحفظ الرقمية الكاميرا آانت

.الشاشة على الظاهرة HP Photosmart التعليمات راجع المعلومات، من للمزید .البرامج تطبيقات

االفتراضي الورق حجم تغيير
الصغير الورق حجم .الذاآرة بطاقة من مباشرة الطباعة عند االفتراضي الورق أحجام لتغيير  األدوات صندوق استخدم

هو للطباعة االفتراضي الكبير الورق وحجم ،)بوصة 6 × 4( سم 15 × 10 هو الصور آاسيت من للطباعة االفتراضي
).بوصة 11 × 8.5( سم 28.0× 21.6

االفتراضي الورق أحجام لتغيير
على )HP لـ الرقمية الصور شاشة( HP Digital Imaging Monitor رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر.١

Launch/Show HP Solution Center وحدد ،Windows لـ المهام شریط في األیمن الجانب أقصى
.)HP لـ الحلول مرآز عرض/تشغيل(

. الطابعة أدوات صندوق > ) الطباعة إعدادات(  Print Settings  وحدد   )إعدادات (  Settings   فوق انقر.٢
.)الورق حجم تكوین(  Configure Paper Size التبویب عالمة فوق انقر.٣
.الكبير والورق الصغير للورق االفتراضي الورق أحجام حدد.٤

)تابع(
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طباعتها المقرر الصور
وأرقام مصغرة عروًضا الصور فهرس یقدم .أوال الصورة فهرس طباعة طریق عن طباعتها في ترغب التي الصور حدد

تشير لكي المطبوعات علي الفهرس أرقام استخدم ).أقصى بحد 2000( الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور لكل فهرس
.طباعتها في ترغب التي الصور إلي

للصور فهرس لطباعة
.ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.الرئيسية الحاویة داخل ليس الصور آاسيت أن من تأآد.٢
.الرئيسية الحاویة في محملة العادیة األوراق من قليل هناك أنه من تأآد.٣
.)صورة فهرس(   Photo Index  على اضغط.٤

الصورة تخطيط تحدید
الصور جميع طباعة ستتم .طباعتها في ترغب التي للصور تخطيطا لتحدید الطابعة علي )تخطيط(  Layout اضغط
تقوم الذي الورق لحجم طبقا للمطبوعات الفعلي الحجم یختلف .التخطيط هذا في الطابعة تحكم لوحة خالل من المحددة
راجع المعتمدة، الصور بأحجام آاملة قائمة على للحصول .التالي الجدول في موضح هو آما الطابعة، في بتحميله

.الطابعة مواصفات

)الصورة حجم( الورق حجمالتخطيط لهذا بالنسبة

)بوصة 6 × 4( بوصات 6 × 4الواحدة الورقة في واحدة صورة
)سم 15 × 10( سم 15 × 10
)بوصة 7 × 5( سم 7 × 5

)بوصة 11 × 8.5( سم 11 × 8.5
)سم A4  )21.0 × 29.7 ورق
)سم Hagaki  )10.0 × 14.8 ورق
)سم L  )9.0 × 12.7 ورق

)بوصة 2.25 × 1.5( سم 5 × 3.5الواحدة الورقة في صور ثالث
)بوصة 2.625 × 1.75( بوصة 6 × 4
)بوصة 3.375 × 2.25( سم 7× 5
)بوصة 5 × 3.33( سم10 × 8

)بوصات 6 × 4( سم 11 × 8.5
)سم A6  )4.77 x  7.15 ورق
)سمA4  )10 ×   15 ورق
)سم Hagaki  )4.52× 6.78 ورق
)سم L  )3.96 × 5.94 ورق

للطباعة صور تحدید
.التحكم لوحة من وطباعتها الصور تحدید یمكنك آدليل، الصور فهرس باستخدام

.الصور تلك تحدید تلقائيا الطابعة تلغي المحددة، الصور طباعة بمجردمالحظة 
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ذلك اعمل...في رغبت إذا

.الطابعة داخل التزال الذاآرة بطاقة أن من تأآد.١أآثر أو واحدة صورة بتحدید قم

تحدید أیضا یمكنك الذاآرة، بطاقة ادخال من بدالمالحظة 
للمزید .األمامي الكاميرا بمنفذ المتصل iPod جهاز من الصور

. iPod جهاز من صور طباعة راجع المعلومات، من

التي الصور أو الصورة واختار بطباعته قمت الذي الصور فهرس راجع.٢
.صورة بكل الخاصة الفهرس أرقام الحظ .لطباعتها ستحددها

رقم یظهر حتي  أو  )الصور حدد(  Select Photos اضغط.٣
اضغط .الطابعة شاشة علي طباعتها في ترغب التي األولي الصورة فهرس
.سریع بشكل الفهرس أرقام لعرض الزر على الضغط في واستمر

اختيار عالمة تظهر .لطباعتها الصورة لتحدید )موافق ( OK على اضغط.٤
.تحدیدك إلي لالشارة الطابعة شاشة علي الرقم بجانب

ترغب التي الصور جميع تحدد أن إلي 4 حتى 2 من الخطوات بتكرار قم.٥
.طباعتها قي

لطباعة .)الغاء ( Cancel اضغط صورة، أي تحدید اللغاءمالحظة 
عدد تظهر حتى )موافق ( OK اضغط الصورة، نفس من متعددة نسخ
.االختيار عالمة تحت طباعتها في ترغب التي النسخ

على الموجودة الصور آافة حدد
الذاآرة بطاقة

.الطابعة داخل التزال الذاآرة بطاقة أن من تأآد.١
تعرض .ثواني ثالث لمدة )موافق(   OK على الضغط في واستمر اضغط.٢

عالمات تظهر ذلك وبعد ،(-) شرطة عشر اثني باختصار الطابعة شاشة
.الشاشة علي فهرس رقم آل بجانب االختيار

OK علي الضغط في واستمر اضغط المحددة، الصور تحدید تلغي لكيالمحددة الصور تحدید الغاء
.ثواني ثالث لمدة  )موافق(

صورك طباعة

من للمزید .الطباعة خرطوشات بمحازاة قم جودة، وبأفضل للطباعة سرعة أسرع علي للحصولمالحظة 
. الطباعة خرطوشات محاذاة راجع المعلومات،

الذاآرة بطاقة من صور لطباعة
.ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.الصور آاسيت أو الرئيسية الحاویة في الصور ورق بتحميل قم.٢
.القسم هذا في مسبقا موضح هو آما أآثر أو واحدة صورة حدد.٣
.الصور تلك تحدید تلقائيا الطابعة تلغي المحددة، الصور طباعة بمجرد .)طباعة( Print على اضغط.٤

الذاآرة بطاقة علي الصور تحدید لك تتيح التي القائمة خاصية علي الرقمية الكاميرات بعض تحتويمالحظة 
الطباعة ترتيب لتنسيق مؤقت ملف في لطباعتها الكاميرا بواسطة المحددة الصور تدرج .طباعتها تتم لكي

.المحددة ابلصور طباعة بعد تلقائيا DPOF ملف ٌیحذف ).DPOF( الرقمي
بطاقة بادخال تقوم عندما الطابعة شاشة علي ستظهر DPOF خاصية باستخدام الصور حددت قد آنت إذا

اللغاء )الغاء( Cancel اضغط أو الكاميرا، بواسطة المحددة الصور لطباعة )طباعة( Print اضغط .الذاآرة
.تحدیدها

الذاآرة بطاقة إزالة
برفق الذاآرة بطاقة اسحب ثم الثابت، األخضر باللون مضاًء ویبقى الوميض عن الذاآرة بطاقة مصباح یتوقف حتى انتظر
.الطابعة من إلزالتها
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.الذاآرة بطاقة إلى الطابعة وصول إلى ذلك فيشير األخضر، باللون یومض الذاآرة بطاقة مصباح آان إذاتنبيه 
.الذاآرة بطاقة أو الطابعة تلف إلى یؤدي قد هذا ألن إليها الوصول حالة في الذاآرة بطاقة بإزالة تقم ال

الرقمية الكاميرا خالل 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

من للمزید .الطباعة خرطوشات بمحازاة قم جودة، وبأفضل للطباعة سرعة أسرع علي للحصولمالحظة 
. الطباعة خرطوشات محاذاة راجع المعلومات،

PictBridge آاميرا استخدام
.وسریًعا یسيًرا أمًرا الطابعة مع PictBridge مع متوافقة آاميرا استخدام یعتبر

 L  ، 127  × 178 2 بحجم بوصة 7×5 بـ یقدر الذي الورق حجم تدرج Pictbridge آاميرات بعضمالحظة 
.سم 18  ×  13 أو ،  مم 

بالطابعة Pictbridge مع متوافقة آاميرا لتوصيل
.طباعتها ترید التي الصور حدد ثم PictBridge تقنية تدعم التي الكاميرا وضع بضبط قم.١
.الورق تحميل حول تلميحات راجع معلومات، على للحصول .الطابعة إلى الصور ورق بتحميل قم.٢
للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ PictBridge جهاز تدعم التي الرقمية الكاميرا بتوصيل قم.٣

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

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

HP Bluetoothاتصال باستخدام الكاميرا من والطباعة Bluetooth الالسلكي.

Bluetooth آاميرا خالل من صور لطباعة
.الورق تحميل حول تلميحات راجع معلومات، على للحصول .الطابعة إلى الصور ورق بتحميل قم.١
.للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا منفذ إلى HP Bluetooth الالسلكي الطابعة محول أدخل.٢

.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.٣

األخرى Bluetooth أجهزة من صور طباعة
)PDA( الشخصي الرقمي المساعد أجهزة مثل الالسلكية، Bluetooth تقنية تدعم أخرى أجهزة من الطباعة أیًضا یمكنك
تعليمات االتصال طریقة راجع المعلومات، من للمزید .المحمولة والهواتف المحمولة الكمبيوتر وأجهزة

HP Photosmart جهاز مع المزودة والوثائق الشاشة على الظاهرة Buetooth.

من للمزید .الطباعة خرطوشات بمحازاة قم جودة، وبأفضل للطباعة سرعة أسرع علي للحصولمالحظة 
. الطباعة خرطوشات محاذاة راجع المعلومات،
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Bluetooth اتصال إجراء
أن بجب ,ذلك إلى باإلضافة .األجهزة آل في الضروریة واألجهزة البرامج تثبيت یجب ،Bluetooth توصيل الستخدام
بشكل المحول هذا یتوفر .الطابعة من األمامي الجزء في الكاميرا بمنفذ للطابعة السلكي HP Bluetooth محول یتصل
.المحول مع المزودة الوثائق راجع المعلومات، من للمزید .منفصل

Bluetooth جهاز من صور طباعة
:Bluetooth جهاز أي من للطباعة األساسي االجراء یختلف ال

Bluetooth جهاز خالل من صور لطباعة
.Bluetooth بتقنية تعمل التي المتوفرة الطابعات عن یبحث الجهاز اجعل.١
.الجهاز على ظهورها عند طابعة حدد.٢
.الطباعة بإجراء قم.٣

.مفصلة إرشادات على للحصول الجهاز مع المزودة الوثائق راجع

iPod جهاز من صور طباعة
ipod وجهاز الصور أن من تأآد منه، وطباعتها ipod جهاز في الصور الدخال أدناه الموضحة الخطوات استخدام قبل
:التالية بالمتطلبات یفيان
.JPEG تهيئة تأخذ ipod في بنسخها تقوم التي الصور تكون أن یجب●
).FAT 32 ملف بنية ( Windows برنامج في تهيئته تم ipod من تأآد●

 إلي انتقل ،Windows برنامج في ipod تهيئة تم قد أنه من للتأآد .Windows ملف بنية ipod یفترض
Settings )اعدادت(    <  About )علي  )حول ipod. برنامج في تهيئته تم قد آان إذا Windows، فسوف

،Windows برنامج في تهيئته تتم لم إذا .الشاشة أسفل ) Windows   تهيئة( Format Windows یعرض
ipod مع الزود USB آابل باستخدام Windows بنظام یعمل آمبيوتر بجهاز ipod بتوصيل تقوم أن عليك یجب
.الشاشة علي الظاهرة التعليمات تتبع وأن

یمكنك ذلك، ومع الطابعة، مع التتوافق Macintosh بنظام فقط المتصلة ipod أجهزة إن ١  مالحظة 
الكمبيوتر جهاز توصيل بعد .مالئما تجعله لكي Windows بنظام یعمل آمبيوتر بجهاز ipod توصيل
آامال تزامنا اجراء في Macintosh نظام مستخدمو یستمر أن یمكن ،Windows بنظام یعمل الذي

.الطابعة دعم یصونوا وأن Mac iTunes و Mackintosh مع بهم الخاصة ipods ألجهزة

.منطقتك/بلدك في iPod أجهزة تتوفر ال قد ٢  مالحظة 

للمزید .الطباعة خرطوشات بمحازاة قم جودة، وبأفضل للطباعة سرعة أسرع علي للحصول ٣  مالحظة 
. الطباعة خرطوشات محاذاة راجع المعلومات، من

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.
الطابعة تلغي المحددة، الصور طباعة بمجرد .)طباعة( Print على اضغط ثم طباعتها ترید التي )ة( الصور حدد.٢

.للطباعة صور تحدید راجع وطباعتها، الصور تحدید حول المعلومات من للمزید .الصور تلك تحدید تلقائيا
شرآة في العمالء بخدمة اتصل فضلك، من ،ipod جهاز باستخدام HP Photosmart إلي الطباعة تستطيع ال آنت إذا

HP. دعم راجع HP.
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الكمبيوتر جهاز خالل من الطباعة٤
HP Photosmart  إما تثبيت یتم ,البرنامج تثبيت أثناء .الطابعة برنامج تثبيت یتم أن یجب الكمبيوتر، جهاز من للطباعة

Premier    )مستخدمو Mac لـ الكامل التثبيت ومستخدمو Windows,( أو   HP Photosmart Essential 
لك یتيح مما ,الكمبيوتر جهاز في    Mac(  Studio     HP Photosmart( أو  )Windows لـ السریع التثبيت مستخدمو(

.وطباعتها تحریرها ,مشارآتها ,الصور ترتيب
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 أجهزة في فقط HP Photosmart Premier استخدام یمكن :Windows مستخدمومالحظة 
.وأحدث )یماثله ما أو(  Intel   ®   Pentium   ®    III    تضمن معالجات ذات

الطابعة برامج في الموجودة اإلبداعية الخيارات استخدام
HP Photosmart Premier   (Windows) ,  HP Photosmart واستخدام فتح آيفية عن التلميحات هذه في اقرأ

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

HP Photosmart Premier   (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

.فقط Windows لمستخدمي HP Photosmart Premier یتوفر .بسهولة صورك مشارآة من تتمكن

)Windows مستخدمو( 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 معها والتعامل الصور تنظيم من یمكنك .متعددة وطرق بأحجام الصور لعرض — )عرض.
●Edit )وتحسينها تلقائًيا الصور تعدیل من یمكنك .حمراء عيون بها صور وتصحيح الصور لقص — )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  (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.

)Windows مستخدمو( 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 معها والتعامل الصور تنظيم من یمكنك .متعددة وطرق بأحجام الصور لعرض — )عرض.
●Edit )بحيث وتحسينها تلقائًيا الصور تعدیل من یمكنك .حمراء عيون بها صور وتصحيح الصور لقص — )تحریر

.یمكن ما أفضل تبدو
●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 Mac (
.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 HP.
●View and Manage — بك الخاصة الفيدیو ومقاطع الصور وإدارة وترتيب لعرض.
●Edit — وتحسينها بك الخاصة الصور لتعدیل.
●Slideshow — بك الخاصة للصور اإلنترنت عبر شرائح عرض إلنشاء.
●Panorama — الصور من العدید من واحدة بانورامية صورة إلنشاء.
●Create — والمزید وشعارات وإعالنات وملصقات وبطاقات ألبوم صفحات إلنشاء.
●Print — الفهرس ورقة بتنسيق أو القياسية باألحجام الفيدیو مقطع من وإطارات صور لطباعة.
●Shar — جًدا آبيرة مرفقات دون واألصدقاء العائلة إلى صور إلرسال.
●Shop — اإلنترنت عبر وهدایا مطبوعات طلب.

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

برامج آل عليه ومثبت باإلنترنت متصل آمبيوتر بجهاز USB آابل خالل من متصلًة الطابعة تكون أن یجب .اإللكتروني
HP. راجع المعلومات، من للمزید HP Photosmart Premier , HP Photosmart Essential , تعليمات أو

Mac لـ  HP Photosmart .

)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
شریط من Share زر فوق انقر ثم ,مشارآتها في ترغب التي الصور حدد ,HP Photosmart Studio في←

.األدوات

الكمبيوتر شاشة على الصور عرض
.الكمبيوتر شاشة على الصور وعرض الطابعة في ذاآرة بطاقة إدخال یمكنك آمبيوتر، بجهاز متصلة الطابعة تكون عندما
.الكمبيوتر في الصور حفظ أو عرض خيار HP Photosmart برنامج لك یتيح الذاآرة، بطاقة بإدخال تقوم عندما

.السریعة البدایة دليل انظر بالكمبيوتر، الطابعة توصيل آيفية حول معلومات على للحصول

الشاشة على الذاآرة بطاقة صور لعرض
ومن HP Photosmart D5060 seriesبـ الخاص المضغوط القرص من البرنامج بتثبيت قيامك من تأآد.١

.الطابعة خلف الموجود USB منفذ خالل من بالكمبيوتر الطابعة توصيل
.الصور حفظ أو عرض خيار HP Photosmart برنامج لك یتيح .الطابعة إلى ذاآرة بطاقة أدخل.٢
.الذاآرة بطاقة في األولى الصورة وعرض الصور عارض لفتح )عرض( View فوق انقر.٣
.البطاقة على الموجودة الصور خالل للتنقل و  الصور تحدید على اضغط بالطابعة، الخاصة التحكم لوحة في.٤

٤ الفصل
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آمبيوتر جهاز إلى بك الخاصة الصور حفظ
.الكمبيوتر إلى الذاآرة بطاقة من الصور حفظ یمكنك آمبيوتر، بجهاز الطابعة توصيل عند

آمبيوتر جهاز إلى الذاآرة بطاقة من بك الخاصة الصور لحفظ
ومن HP Photosmart D5060 seriesبـ الخاص المضغوط القرص من البرنامج بتثبيت قيامك من تأآد.١

.الطابعة خلف الموجود USB منفذ خالل من بالكمبيوتر الطابعة توصيل
.الصور حفظ أو عرض خيار HP Photosmart برنامج لك یتيح .الطابعة إلى ذاآرة بطاقة أدخل.٢
.)حفظ( Save فوق انقر.٣
.الكمبيوتر على المناسب المجلد إلى الصور لحفظ الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٤
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والصيانة العنایة٥
الفصل هذا في الموجودة التوجيهات اتبع .الصيانة من القليل HP Photosmart D5060 series طابعة تتطلب
.جودة بأعلى بطباعتها تقوم التي الصور إنتاج من وللتأآد ,الطباعة ومستلزمات الطابعة عمر إلطالة

وصيانتها الطابعة تنظيف
.القسم هذا في الموجودة البسيطة اإلجراءات باستخدام جيًدا بصيانتهما وقم نظيفة الطباعة وخرطوشات بالطابعة احتفظ

للطابعة الخارجي الجزء تنظيف

للطابعة الخارجي الجزء لتنظيف
.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

الخارجي الطالء تلف إلى المنزلية المنظفات استخدام یؤدي فقد .المنظفات من نوع أي تستخدم التنبيه 
.للطابعة الداخلية األجزاء عن بعيًدا السوائل أنواع بجميع احتفظ .للطابعة الداخلية األجزاء تنظيف تجنب .للطابعة

مع ضوضاء سماع الطبيعي من .الطباعة خرطوشات حامل عليه ینزلق الذي المعدني القضيب بتشحيم تقم ال
.والخلف لألمام الحامل حرآة

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

من للمزید .الطابعة مع المرفق البرنامج باستخدام للخرطوشة تلقائي تنظيف إجراء تشغيل یمكنك .الطباعة خرطوشات
.HP Photosmart تعليمات راجع المعلومات،

صفحة على مفقودة ألوان أو بيضاء خطوًطا تالحظ زلت وما للخرطوشة التلقائي للتنظيف الثالثة المستویات إآمال عند
موصالت تنظيف راجع المعلومات، من للمزید .یدوًیا الطباعة لخرطوشة التالمس نقاط تنظيف إلى تحتاج فقد ,االختبار
. یدوًیا الطباعة خرطوشة

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

یدوًیا الطباعة خرطوشة موصالت تنظيف
بخرطوشة الخاصة التالمس نقاط على األوساخ تراآم إلى هذا یؤدي أن یمكن متربة، بيئة في الطابعة استخدام حالة في

.الطباعة في مشاآل حدوث إلى یؤدي قد مما الطباعة

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

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

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

.باألصابع الحبر فتحات لوحة أو اللون نحاسية التالمس

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

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

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

.نظيفة قماش قطعة على األتربة تظهر ال أو حبر أي یبقى ال حتى 5 وخطوة 4 خطوة آرر.٦
.الرئيسي الغطاء أغلق ثم الطابعة في الطباعة خراطيش بترآيب قم.٧
.الطباعة خرطوشات محاذاة راجع إرشادات، على للحصول .الطباعة خرطوشات بمحاذاة قم :هام.٨

الطباعة خرطوشات محاذاة
لمحاذاة الطابعة مع المرفق البرنامج استخدام یجب األولى، للمرة الطابعة في حبر خرطوشة بترآيب تقوم عندما

الصفحات في األلوان محاذاة في خطأ حدوث حالة في الطباعة خرطوشات محاذاة أیًضا عليك یجب .الطباعة خرطوشات
.المطبوعة

.طباعة خرطوشة بترآيب تقوم آلما الطباعة خرطوشات بمحاذاة قم وسرعة، جودة أفضل على للحصولتلميح 

الطباعة خرطوشات لمحاذاة
الرئيسية الحاویة في عادي ورق بتحميل قم.١

:Windows التشغيل بنظام یعمل آمبيوتر جهاز تستخدم آنت إذا
في )HP لـ الرقمية الصور شاشة( HP Digital Imaging Monitor رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر.أ

/تشغيل( Launch/Show HP Solution Center وحدد ،Windows لـ المهام شریط یمين أقصى
.)HP لـ الحلول مرآز عرض

Printer    >       )الطباعة إعدادات( Print Settings     حدد ثم   , )إعدادات( Settings  فوق انقر.ب
Toolbox )الطابعة أدوات صندوق(  .

محاذاة( Align the Printer فوق انقر ،)األجهزة خدمات( Device Services التبویب عالمة من.ج
.)الطابعة

:Macintosh التشغيل بنظام یعمل آمبيوتر جهاز تستخدم آنت إذا
.Dock في HP Photosmart Studio فوق انقر.أ
.Devices رمز فوق انقر.ب
.Settings المنبثقة القائمة من Maintain Printer اختر.ج
.Launch Utility فوق انقر.د
.Align زر فوق انقر ثم ،Align لوحة اختر.هـ

.الخرطوشة محاذاة عملية إلآمال الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٢

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

الكمبيوتر توصيل من تأآد .HP برنامج تحدیث استخدم أو ،www.hp.com/support الموقع بزیارة قم الطابعة،
.البرنامج بتحدیثات القيام قبل باإلنترنت

یمكنك المناطق،/الدول بعض في .HP Photosmart برنامج تحدیث إلى اإلجراءات هذه تؤدي المالحظة 
.مضغوط قرص على HP Photosmart برنامج تحدیثات طلب أجل من مباشرة HP بـ االتصال

٥ الفصل
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)Windows مستخدمو( البرنامج تحميل
حدد ,Windows XP التشغيل نظام في( )برامج( Programs حدد ,Windows لـ )ابدأ( Start قائمة في.١

All Programs )البرامج آل(( < HP  < HP Software Update )برنامج تحدیث HP(. نافذة فتح یتم
HP Software Update )برنامج تحدیث HP(.

HP لـ الویب موقع في بالبحث )HP برنامج تحدیث( HP Software Update یقوم .)التالي( Next فوق انقر.٢
تحدیث یظهر الكمبيوتر، جهاز في مثبًتا الطابعة برنامج من إصدار آخر یكن لم إذا .الطابعة لبرنامج تحدیثات عن

.)HP برنامج تحدیث( HP Software Update نافذة في البرنامج
نافذة في التالية الرسالة فتظهر الكمبيوتر، جهاز في مثبًتا الطابعة برنامج من إصدار آخر آان إذا أما

HP Software Update   )برنامج تحدیث HP (           No new updates are available  )أیة یوجد ال
.)متوفرة جدیدة تحدیثات

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

)Macintosh مستخدمو( البرنامج تحميل
.الحامل في HP Device Manager فوق انقر.١
> )التطبيقات( Applications اختر ،)HP من األجهزة إدارة( HP Device Manager في.٢

HP Software Update )برنامج تحدیث HP(.
.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

Studio في :Studio HP Photosmart في تحدیثات عن البحث أیًضا یمكنكمالحظة 
HP Photosmart، اختر Help)تعليمات( < Check for latest HP software)عن البحث

.)اآلن بحث ( Check Now فوق انقر ثم ،)HP برامج أحدث

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

الطابعة تخزین
عن الورق حاویات تخزین یمكنك .الطابعة في اإلخراج وحاویة الرئيسية الحاویة تطوى للطابعة، والمناسب اآلمن للتخزین
:التالية الخطوات اتباع طریق

.الطابعة تشغيل بإیقاف قم.١
.الورق حاویات من األوراق جميع بإزالة قم.٢
.للداخل بدفعها قم اإلخراج، حاویة إطالة أداة بروز حالة في.٣
.وطيها اإلخراج حاویة برفع قم.٤
.مكانها في تثبت حتى وطيها الرئيسية الحاویة برفع قم.٥
.قصيرة أو طویلة لفترات استخدامها عدم حالة في تتلف ال بحيث الطابعة تصميم تم
أو جًدا المرتفعة الحرارة ودرجات المباشرة الشمس أشعة عن بعيًدا المكتب أو المنزل داخل بالطابعة احتفظ●

.جًدا المنخفضة
لتشغيل الطابعة مع المرفق البرنامج استخدم أآثر، أو شهر لمدة الطباعة وخرطوشات الطابعة استخدام عدم حالة في●

.HP Photosmart تعليمات راجع المعلومات، من للمزید .الطباعة قبل للخرطوشة التلقائي التنظيف إجراء

الطباعة خرطوشات تخزین
في الطباعة خرطوشات بتخزین الطابعة تقوم .الطابعة داخل النشطة الطباعة خرطوشات دائًما اترك ,الطابعة تخزین عند

.الطابعة تشغيل توقف أثناء واقي غطاء
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خرطوشات بتخزین للطابعة ذلك یسمح .الطاقة سلك فصل قبل تماًما الطابعة تشغيل توقف من تأآدتنبيه 
.صحيح بشكل الطباعة

:الطباعة جودة اتساق وتضمن HP صنع من الطباعة خرطوشات صيانة في تساعدك بحيث التلميحات هذه اتبع
من الحبر لمنع الطباعة خرطوشات حمایة وحدة في بتخزینها قم الطابعة، من طباعة خرطوشة بإزالة تقوم عندما●

.الجفاف
خرطوشة مع تأتي ولكنها الطابعة، من جزًء الطباعة خرطوشات حمایة وحدة تعد ال المناطق،/الدول بعض في

خرطوشات حمایة وحدة تكون المناطق،/الدول بعض في .مستقل بشكل شراؤها یمكن التي HP من الرمادیة الصور
.الطابعة مع مرفقة الطباعة

بتخزین قم .إليها تحتاج أن إلى األصلية عبواتها في مغلفة المستخدمة غير الطباعة خرطوشات بكافة احتفظ●
).فهرنهایت 95°-  59°  أو مئویة    35°-     15° ( الغرفة حرارة درجة في الطباعة خرطوشات

إذا .الطابعة في الحبر خرطوشة لتثبيت جاهًزا تكون حتى الحبر فتحات یغطي الذي البالستيكي الشریط بإزالة تقم ال●
إعادة على یترتب .أخرى مرة مكانه إلى إعادته تحاول فال الطباعة، خرطوشة من البالستيكي الشریط إزالة تمت
.الطباعة خرطوشة تلف الشریط تثبيت

الصور ورق جودة صيانة
.القسم هذا في الواردة التوجيهات اتبع الصور، ورق باستخدام النتائج أفضل على للحصول

الصور ورق تخزین
.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●
یؤدي قد .بإحكام اإلغالق إلعادة قابل بالستيكي آيس في أو األصلي تغليفه في المستخدم غير الصور ورق بإعادة قم●

.اصفراره أو تجعده إلى البيئية للعوامل تعرضه أو الطابعة في الورق بقاء

الصور ورق استخدام
.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 حل٦
هذا یعرض .بسهولة واستخدامها عليها االعتماد یمكنك حتى HP Photosmart D5060 series طابعة تصميم تم

معلومات یتضمن حيث .آمبيوتر جهاز استخدام بدون والطباعة الطابعة استخدام حول المتداولة األسئلة على إجابات الفصل
:التالية المواضيع حول
الطابعة بأجهزة تتعلق مشكالت●
الطباعة في مشكالت●
Bluetooth بطباعة تتعلق مشاآل●
الطابعة شاشة حالة مؤشرات●

للحصول .الطابعة مع المزود السریعة البدایة دليل راجع ,البرنامج بتثبيت الخاصة المشكالت حل معلومات على للحصول
تعليمات راجع ,آمبيوتر جهاز من والطباعة الطابعة برنامج باستخدام المتعلقة المشكالت حل معلومات على

HP Photosmart. تعليمات إلى الوصول راجع الشاشة، على الظاهرة التعليمات عرض حول معلومات على للحصول 
HP Photosmartالشاشة على الظاهرة.

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

.بالطباعة تقوم ال الطابعة ولكن األخضر، باللون الطباعة مصباح یومض
.به تقوم مما تنتهي حتى الطابعة انتظر .المعلومات معالجة في مشغولة الطابعةالحل

.األحمر باللون الحالة مصباح یومض
:یلي بما القيام حاول .انتباهك الطابعة تتطلبالحل
.إرشادات على للحصول الكمبيوتر شاشة راجع آمبيوتر، بجهاز متصلة الطابعة آانت إذا●
.إرشادات على للحصول الكاميرا شاشة راجع بالطابعة، رقمية آاميرا توصيل عند●
:التالية المشاآل عن ابحث آمبيوتر، بجهاز متصلة الطابعة تكن لم إذا●

مفتوح الرئيسي الغطاء–
الورق نفاد–
الورق انحشار–
الطباعة عربة انحشار–
خاطئ بشكل مرآبة أو ناقصة حبر خرطوشة وجود–
الطباعة خرطوشة شریط إزالة عدم–
صحيحة غير طباعة خرطوشة تثبيت–
التغليف مواد إزالة عدم–

الخاص الطاقة سلك بفصل وقم الطابعة أغلق السابقة، اإلرشادات باستخدام المشكلة حل من تتمكن لم إذا●
.الطابعة بتشغيل قم .توصيله أعد ثم ثوان، 10 لمدة انتظر .بالطابعة
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.األصفر باللون الحالة مصباح یومض
:یلي بما القيام حاول .الطباعة في خطأ حدثالحل
.إرشادات على للحصول الكمبيوتر شاشة راجع آمبيوتر، بجهاز متصلة الطابعة آانت إذا●
لمدة انتظر .بالطابعة الخاص الطاقة سلك بفصل وقم الطابعة أغلق آمبيوتر، بجهاز متصلة الطابعة تكن لم إذا●

.الطابعة بتشغيل قم .توصيله أعد ثم ثوان، 10
للحصول .HP بدعم اتصل أو www.hp.com/support الموقع بزیارة قم المشكلة، حل من تتمكن لم إذا●

.HP دعم راجع االتصال، جهة معلومات على

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

الحل
:یلي بما القيام حاول
.إدخالها وأعد الذاآرة بطاقة بإزالة قم●
بتشغيل قم .توصيله أعد ثم تقریًبا، ثوان 10 لمدة انتظر .الطاقة سلك افصل ثم ,الطابعة تشغيل بإیقاف قم●

.الطابعة
.مباشرًة الذاآرة بطاقة من قراءتها من الطابعة تتمكن ال ملفات أنواع على الذاآرة بطاقة تحتوي قد●

راجع المعلومات، من للمزید .الكمبيوتر جهاز من بطباعتها قم ثم الكمبيوتر، جهاز في الصور بحفظ قم–
.الشاشة على الظاهرة HP Photosmart وتعليمات الكاميرا مع المزودة الوثائق

بتنسيق الصور بحفظ لتقوم الرقمية الكاميرا بضبط قم صور، بالتقاط فيها تقوم التي القادمة المرة في–
الملفات بتنسيقات قائمة على للحصول .الذاآرة بطاقة من مباشرًة قراءته من الطابعة تتمكن ملف

بحفظ لتقوم الرقمية الكاميرا ضبط بكيفية تتعلق إرشادات على للحصول .المواصفات راجع المعتمدة،
.الكاميرا مع المزودة الوثائق راجع للملف، معينة بتنسيقات الصور

.تشغيلها یمكن ال ولكن ,الطاقة بمصدر متصلة الطابعة

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

.الطابعة بتشغيل قم .الطاقة سلك توصيل أعد ثم تقریًبا، ثانية 10 لمدة انتظر .بالطابعة
.الطابعة بتشغيل قم ثم الكهرباء، قطاع بتشغيل قم .تشغيله یتم لم آهرباء بقطاع متصلة الطابعة تكون قد●

.االستخدام عدم من معينة فترة بعد أو ,تشغيلها عند مسموعة أصواًتا تصدر الطابعة
أسبوعين( استخدام وبدون التشغيل عدم قيد طویلة لفترات ترآها بعد الضوضاء بعض الطابعة عن یصدر قدالحل
تلقائي صيانة إجراء بتنفيذ الطابعة قيام ویعد .أخرى مرة الطاقة واستعادة الطاقة مصدر انقطاع حالة في أو ،)تقریًبا
.طبيعًيا أمًرا جودة بأعلى إخراج على الحصول لضمان

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
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.حدود بدون صور بطباعة الطابعة تقوم ال
.الورق أحجام آافة على حدود بدون صور طباعة للطابعة یمكن ال .المناسب الورق حجم تحدید من تأآدالحل

.الصورة تخطيط تحدید راجع حدود، بدون للصور المناسب الورق حجم تحدید حول معلومات على للحصول

.جًدا بطيئة الطباعة
:التالية المشاآل أحد السبب یكون قدالحل
جودة تقل بمعایرتها، تقم ولم طباعة خرطوشة باستبدال قمت إذا .الطباعة خرطوشات معایرة إلى تحتاج قد●

.الطباعة خرطوشات محاذاة راجع .األفضل عن الطباعة وسرعة
الكبيرة المشروعات طباعة تتم .PDF أو الدقة عالية صورة أو رسم على یحتوي مشروع بطباعة تقوم قد●

.النصية المستندات من أقل بسرعة صور أو رسومات على تحتوي التي والمعقدة
إحدى إزالة عند الوضع هذا إلى الطابعة تدخل .الحبر احتياطي الطباعة وضع في الطابعة تكون قد●

.المفقودة الطباعة خرطوشة استبدل .الطباعة خرطوشات

.صحيح نحو على منها خروجه أو الصور بورق الطابعة تغذیة تتم ال
.المشاآل هذه إحدى من تعاني تكون قدالحل
ورق أي بإزالة قم .الرئيسية الحاویة في محمل ورق هناك یكون قد للطباعة، الصور آاسيت استخدام حالة في●

.للطباعة الصور آاسيت إدخال قبل الرئيسية الحاویة من
حول المعلومات من للمزید .مكانه في یثبت حتى الصور آاسيت أدخل .مشغول غير الصور آاسيت یكون قد●

.الورق تحميل حول تلميحات راجع الصور، آاسيت تحميل
من واحدة ورقة من أآثر بتحميل تقم ال .االنخفاض أو االرتفاع شدیدة برطوبة تتمتع بيئة في الطابعة تكون قد●

.مرة آل في الصور ورق
الورق بثني وقم بالستيكي آيس في الورق ضع الصور، ورق تجعد حالة في .مجعًدا الصور ورق یكون قد●

ورق استخدم ,المشكلة استمرار عند .مستوًیا الورق ویصبح التجعد یختفي حتى التجعد اتجاه عكس في برفق
.مجعد غير صور

من الورق بعض بإزالة قم .الرئيسية الحاویة في الالزم من أآثر ورق آمية بتحميل قمت قد تكون ربما●
تلميحات راجع الورق، تحميل حول إرشادات على للحصول .أخرى مرة الطباعة جرب ثم الرئيسية الحاویة
.الورق تحميل حول

من للمزید .النتائج أفضل على للحصول HP ورق استخدم .جًدا سميك أو جًدا دقيق الورق یكون قد●
. .شراؤها یتم التي والمستلزمات الصحيح الورق اختيار راجع المعلومات،

الورق ترتيب أعد ثم الحاویة، من الورق بإزالة قم .البعض ببعضهما ملتصقتين أآثر أو ورقتان هناك تكون قد●
.أخرى مرة الطباعة جرب ثم الحاویة في الورق بإعادة قم .ببعضه یلتصق ال بحيث

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

.اإلخراج حاویة خارج المطبوعة الصفحات تسقط
امتداد أداة سحب من دائًما تأآد ذلك، حدزث لمنع .طباعتها عند اإلخراج حاویة من الصفحات تسقط قدالحل
.الطباعة عند اإلخراج حاویة
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مجعدة أو متموجة المطبوعات
جهاز خالل من المشروع بطباعة قم .المعتاد القدر من أآبر بكمية حبًرا طباعته تتم الذي المشروع یستهلكالحل

على الظاهرة  HP Photosmart تعليمات راجع .الحبر تشبع مستوى لتقليل الطابعة برنامج واستخدم الكمبيوتر،
.المعلومات من مزید على للحصول الشاشة

.الوسط عن بعيًدا أو بزاویة المستند طباعة تتم

الحل
الورق حافة من الورق عرض دليل قرب من تأآد .صحيح بشكل مضبوًطا الورق عرض دليل یكون ال قد●

.ثنيه دون
.الرئيسية الحاویة في صحيح بشكل الورق توجيه من تأآد .صحيح غير بشكل الورق تحميل المحتمل من●

.الورق تحميل حول تلميحات راجع الورق، تحميل حول إرشادات على للحصول
ورق توجيه من وتأآد الصور، ورق تحميل بإعادة قم .صحيح غير بشكل محمًال الصور ورق یكون قد●

على للتعرف .الرئيسية الحاویة في الصور آاسيت بتحميل قم .الصور آاسيت في صحيح بشكل الصور
.الورق تحميل حول تلميحات راجع الصور، ورق تحميل إرشادات

خرطوشات محاذاة حول المعلومات من لمزید .صحيح نحو على تمت الطباعة خرطوشات محاذاة تكون ال قد●
.الطباعة خرطوشات محاذاة راجع الطباعة،

.جيد بشكل األلوان طباعة تتم ال

الحل
استخدم نصية، ورسومات مستندات لطباعة .للمهمة طباعة خرطوشات أفضل تستخدم ال آنت ربما●

ملونة، صور لطباعة .HP صنع من اللون ثالثية الطباعة وخرطوشات األسود باللون الطباعة خرطوشات
أو الصور لطباعة HP Photo وخرطوشات األلوان ثالثية HP Tri-color خرطوشات استخدم

. HP صنع من الرمادي باللون الصور لطباعة HP Gray Photo خرطوشات
الحبر احتياطي الطباعة وضع إلى الطابعة تدخل .الحبر احتياطي الطباعة وضع في بالطباعة تقوم تكون ربما●

.المفقودة الخرطوشة استبدل .مفقودة الطباعة خرطوشات إحدى تكون عندما
.باستبدالها قم .الخرطوشة من الحبر نفاذ تم●
خرطوشات تنظيف راجع .الخرطوشات بتنظيف قم .مسدودة الخرطوشة على الموجودة الحبر فتحات بعض●

.الطباعة

.الطابعة من صفحة أیة تخرج ال
.ورق انحشار هناك یكون قدالسبب

الحل

إلى ذلك یؤدي أن الممكن من حيث .للطابعة األمامي الجزء من المنحشر الورق بإزالة تقم التنبيه 
.بالطابعة إصالحه یمكن ال تلف حدوث

الورق انحشار لتحریر
.الطابعة افصل ثم الطابعة تشغيل بإیقاف قم.١
.الخلفي الوصول باب بإزالة قم.٢
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.برفق الطابعة من المنحشر الورق بإزالة قم.٣
.الخلفي الوصول باب تثبيت بإعادة قم.٤
.بتشغيلها قم ثم الكهرباء بمصدر الطابعة بتوصيل قم.٥
.أخرى مرة المستند بطباعة قم الورق، انحشار إزالة عند.٦
:یلي بما القيام حاول الصور، ورق على الطباعة عند للورق انحشار حاالت حدوث حالة في
.ممكن مدى آخر حتى الصور آاسيت داخل الصور ورق أدخل●
.مرة آل في الصور ورق من واحدة ورقة من أآثر بتحميل تقم ال●

.الطابعة من فارغة صفحة خرجت

الحل
التشغيل، وضع في المؤشر آان إذا . الطباعة خرطوشة حالة مؤشر ظهور من للتحقق الطابعة شاشة راجع●

الالزم الحبر مستوى انخفاض إلى ذلك یشير یومض، المؤشر آان إذا .الحبر مستوى انخفاض إلى ذلك یشير
راجع الحبر، مستویات فحص حول المعلومات من للمزید .فارغة حبر خرطوشات أیة باستبدال قم .للطباعة
.الشاشة على الظاهرة HP Photosmart تعليمات

الطباعة، عملية بدء قبل العملية بإلغاء قمت إذا .الطباعة عملية بإلغاء قمت ثم الطباعة بدأت أنك المحتمل من●
المرة في الطابعة ستخرج .للطباعة التحضير أثناء الورق بتحميل قامت قد الطابعة تكون أن المحتمل فمن

.الجدیدة الطباعة مشروع في البدء قبل الفارغة الصفحة ,بالطباعة بها تقوم التي القادمة

.الطباعة زر على بالضغط أقوم عندما الصور طباعة تتم ال
آيفية حول إرشادات على للحصول .)موافق ( OK على الضغط طریق عن الصور بتحدید قمت تكون ال قدالحل
.للطباعة صور تحدید راجع الصور، تحدید

.استبدالها المطلوب الحبر خرطوشة أعرف ال ولكنني الحبر، نفاذ مؤشر بعرض الطابعة تقوم
.استبدالها المطلوب الخرطوشة إلى  الطباعة خرطوشة حالة مؤشر بجوار األیمن أو األیسر السهم یشيرالحل
. الطابعة شاشة حالة مؤشرات راجع المعلومات، من للمزید

.ضعيفة الطباعة جودة

الحل
الحبر احتياطي الطباعة وضع إلى الطابعة تدخل .الحبر احتياطي الطباعة وضع في بالطباعة تقوم تكون ربما●

.جدیدة بواحدة المفقودة الطباعة خرطوشة باستبدال قم .مفقودة الطباعة خرطوشات إحدى تكون عندما
 الطباعة خرطوشة حالة مؤشر ظهور من للتحقق راجع .الطباعة خرطوشات إحدى من الحبر نفاد تم ربما●

من للمزید .استبدالها فعليك الحبر، خرطوشات إحدى في منخفًضا الحبر مستوى آان إذا .الطابعة شاشة على
. واستبدالها الطباعة خرطوشات إدخال راجع المعلومات،
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.النتائج أفضل على للحصول HP ورق استخدم .الطابعة مع لالستخدام المصمم الصور ورق استخدم●
الوجه توجيه مع الورق تحميل من تأآد .الورق من الخاطئ الوجه على بالطباعة تقوم أنك المحتمل من●

.األسفل إلى للطباعة المخصص
حجم بتصغير قم .الرقمية الكاميرا في منخفضة بدقة الطباعة إعدادات أحد بتحدید قمت أنك المحتمل من●

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

:یلي بما القيام حاول .الطباعة خرطوشات إحدى في مشكلة هناك تكون قد●
.إدخالها أعد ثم الطباعة خرطوشات بإزالة قم–
)أدوات صندوق( Toolbox من الطباعة لخرطوشة التلقائي التنظيف بتشغيل قم–

HP Photosmart. تعليمات راجع المعلومات، من للمزید HP Photosmart على الظاهرة
.الشاشة

. الطباعة خرطوشات محاذاة راجع المعلومات، من للمزید .الطباعة خرطوشات بمحاذاة قم–
خرطوشات على الموجودة اللون نحاسية التالمس نقاط تنظيف جرب المشكلة، بحل هذا یقم لم إذا–

. یدوًیا الطباعة خرطوشة موصالت تنظيف راجع المعلومات، من للمزید .الطباعة
.الطباعة )خرطوشات( خرطوشة باستبدال قم الحلول، هذه تعمل لم إذا–

.المطلوب بالشكل الورق تالئم ال المطبوعة الصور

الحل
المخصص الوجه یتجه 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●

.الورق انحشار لتحریر راجع الورق، انحشار حالة في–
.مرة آل في الصور ورق من واحدة ورقة من أآثر بتحميل تقم ال–

.الصورة تخطيط تحدید راجع المعلومات، على للحصول .الخاطئ التخطيط بتحدید قمت تكون قد●
.للصور جودة أفضل حول معلومات على للحصول الشاشة على الظاهرة HP Photosmart تعليمات راجع●

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

.الطابعة على العثور من Bluetooth جهاز یتمكن ال

الحل
المصباح ُیصدر .للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا بمنفذ Bluetooth جهاز توصيل من تأآد●

.البيانات الستقبال جاهًزا المحول یكون عندما وميًضا المحول على الموجود
بها الموصى القصوى المسافة .الطابعة نحو Bluetooth جهاز بتحریك قم .الطابعة عن جًدا بعيًدا تكون قد●

).قدم 30( أمتار 10 هو والطابعة Bluetooth جهاز بين
. المواصفات راجع المعلومات، من للمزید .الطابعة مع Bluetooth جهاز توافق من تأآد●

.الطابعة من صفحة أیة تخرج ال
.الالسلكية  Bluetooth بتقنية المصمم الجهاز قبل من إرساله تم الذي الملف نوع على الطابعة تتعرف ال قدالحل

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

٦ الفصل
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.ضعيفة الطباعة جودة
بضبط قم أفضل، نتائج على للحصول .الدقة من منخفضة بدرجة بطباعتها قمت التى الصورة تكون قدالحل

المدمجة الكاميرات مثل ،VGA بدقة آاميرات بواسطة التقاطها تم التي الصور .أعلى دقة إلى الرقمية الكاميرا
.الجودة عالية ُنسخ إلنتاج تكفي عالية بدقة تكون ال قد الالسلكية، بالهواتف

الطابعة شاشة حالة مؤشرات
.الورق لحالة واآلخر الطباعة خرطوشة لحالة واحد :حالة مؤشرا لها الطابعة شاشة

...إلى یشير...المؤشر هذا

ال( ثابًتا  الطباعة خرطوشة حالة مؤشر یكون عندما
.الحبر مستوى انخفاض إلى ذلك یشير ،)یومض
وامًضا،  الطباعة خرطوشة حالة مؤشر یكون عندما
الالزم من أآثر الحبر مستوى انخفاض إلى إما ذلك یشير
إلى تحتاج الطباعة خرطوشة في مشكلة وجود إلى أو

المناسبة الحبر خرطوشات بإدخال قيامك من تأآد .انتباه
حدثت، التي المشكلة حول المعلومات من للمزید .للطابعة

الظاهرة التعليمات وقراءة بالكمبيوتر الطابعة بتوصيل قم
.الكمبيوتر شاشة على

یشير الحبر، خرطوشتي إحدى من الحبر نفاذ حالة في
الخرطوشة إلى الطابعة شاشة على الموجود السهم

.استبدالها المطلوب
خرطوشة حالة مؤشر بجوار لليمين یشير سهم وجود عند

خرطوشة الستبدال الحاجة إلى ذلك یشير ،الطباعة
.اليمنى الطباعة

خرطوشة حالة مؤشر بجوار لليسار یشير سهم وجود عند
خرطوشة الستبدال الحاجة إلى ذلك یشير ،الطباعة
.اليسرى الطباعة

أرقام مراجعة یجب بدیلة، خرطوشات شراء عند
.الدليل لهذا الخلفية التغطية على الموجودة الخرطوشات

الطباعة خرطوشات إدخال راجع المعلومات، من للمزید
. واستبدالها

إلى إما ذلك یشير ، الورق حالة مؤشر یومض عندما
.الورق من الطابعة نفاذ إلى أو للورق انحشار حدوث
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HP دعم٧
.المنطقة/البلد حسب HP دعم بخدمات الخاص االسم یختلف قدمالحظة 

:التالية الخطوات اتبع مشكلة، لدیك آانت إذا
.بالطابعة المرفقة المستندات راجع.١
للقيام www.hp.com/support إلى االنتقال الرجاء للمشكلة، حًال بالمستندات المتوفرة المعلومات تتضمن لم إذا.٢

:یلي بما
الفوري الدعم صفحات إلى الوصول–
ألسئلتك إجابات على للحصول HP إلى إلكتروني برید إرسال–
الفوریة المحادثات عبر HP من الفنيين بأحد االتصال–
للبرامج تحدیثات عن البحث–

.واللغة المنطقة/والبلد للمنتج تبًعا توفرها ومدى الدعم خيارات تختلف
بدعم اتصل ،HPلـ الویب مواقع أو الشاشة على الظاهرة التعليمات استخدام طریق عن المشكلة حل من تتمكن لم إذا.٣

HP دعم راجع المنطقة،/البلد هواتف بأرقام قائمة على للحصول .منطقتك/ببلدك الخاص الرقم باستخدام HPعبر
.الهاتف

الهاتف عبر HP دعم
الضمان راجع المعلومات، من لمزید .مجاًنا الهاتف عبر الدعم على الحصول یمكنك الطابعة، ضمان سریان فترة أثناء

.المجاني الدعم مدة على للتعرف www.hp.com/support إلى انتقل أو الطابعة، بعبوة المرفق
اتصل .إضافية رسوم دفع مقابل وذلك الهاتف، عبر المجاني الدعم فترة انتهاء بعد HP من مساعدة على الحصول یمكن
.فيها تقيم التي المنطقة/البلد في الدعم خيارات لمعرفة بالدعم الخاص الهاتف برقم اتصل أو المعتمد HP بموزع

.الهواتف لشرآة العادیة الرسوم تطبيق یتم .لمنطقتك المناسب الهاتف برقم اتصل الهاتف، عبر HP دعم على للحصول
المتحدة الوالیات في الهاتفي الدعم یتوفر    ).   HP   invent - 800 - 1     (    6836 - 474 - 800 - 1    الرقم اطلب :الشمالية أمریكا
بدون الدعم وساعات أیام تتغير قد( أسبوع آل في أیام 7 ولمدة یوميًا، ساعة 24 لمدة واإلسبانية اإلنجليزیة باللغتين
.الضمان مدة انتهاء بعد رسم عليك یسري قد .الضمان مدة خالل مجانًا الخدمة هذه تقدم ).إشعار
وهولندا وإیطاليا وأیرلندا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا والدانمارك وبلجيكا النمسا في المقيمين العمالء على :الغربية أوروبا في

للحصول www.hp.com/support موقع إلى االنتقال المتحدة، والمملكة وسویسرا والسوید وفنلندا والبرتغال والنرویج
.یتبعونها التي المنطقة/البلد في الهاتف عبر الدعم أرقام على
.الدليل لهذا األمامي الغالف من الداخلية الصفحة على الدعم هواتف أرقام قائمة راجع :األخرى المناطق/البلدان في

هاتفية مكالمة إجراء
:التالية المعلومات لتقدیم مستعًدا آن .HP دعم بخدمة االتصال عند والطابعة الكمبيوتر جهاز بجانب تكون أن یجب
)الطابعة من األمامي الجزء على موجود( الطابعة طراز رقم●
)الطابعة من السفلي الجزء في موجود( بالطابعة الخاص المسلسل الرقم●
الكمبيوتر جهاز على المستخَدم التشغيل نظام●
:الطابعة برنامج إصدار●

–Windows:  رمز فوق األیمن الماوس بزر انقر الطابعة، برنامج نسخة لرؤیة HP Digital Imaging
Monitor )من الرقمية الصور شاشة HP( بـ الخاص المهام شریط فيWindows وحدد About )حول(.

.Print الحوار مربع استخدم الطابعة، برنامج إصدار لمعرفة :Macintosh أجهزة–
الكمبيوتر شاشة على المعروضة الرسائل●
:التالية لألسئلة إجابات●

المشكلة؟ في تسبب الذي الموقف تعيد أن یمكن هل قبل؟ من بشأنها تتصل التي المشكلة حدثت هل–
المشكلة؟ حدوث وقت الكمبيوتر جهاز على جدیدة برامج أي تثبيت أو جدیدة أجهزة أي بترآيب قمت هل–
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).فقط الشمالية أمریكا( HP من اإلصالح خدمة إلى ارجع
الشحن مصاریف بدفع نقوم .الرئيسي HP خدمة مرآز إلى وتوصيله بك الخاص المنتج الختيار بالترتيب HP تقوم

.األجهزة ضمان لمدة مجانية الخدمة .والتعامل

)فقط اليابان( ) HPلـ السریع التبادل(  HP Quick Exchange خدمة

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

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

من للمزید .الشاشة على الظاهرة HP Photosmart تعليمات راجع النظام، ومتطلبات الطابعة بمواصفات آاملة قائمة على للحصول
. الشاشة على الظاهرةHP Photosmart تعليمات إلى الوصول راجع المعلومات،

النظام متطلبات

آمبيوتر ألجهزة األدنى الحدWindows لـ األدنى المتطلباتالمكّون
Macintosh

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

XP Professional  و 

أحدث أو Macintosh 10.3 تشغيل نظام

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

G3 أآثر أو

RAM )ميجابایت 128ميجابایت 128 بـ ُیوصى)عشوائي وصول ذاآرة

ميجابایت ١٥٠ميجابایت 500القرص على المتوفرة المساحة

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

4x4xالمضغوطة األقراص محرك

تشغيل أنظمة :آاملة بسرعة USB 2.0التوصيل
Microsoft Windows 98 2000و

Professional وME وXP Home
XP Professionalو

PictBridge: الكاميرا منفذ استخدام
األمامي

Bluetooth: الطابعة محول استخدام
HP Bluetooth االختياري الالسلكي

USB 2.0 تشغيل نظام :آاملة بسرعة
Macintosh 10.3 أحدث أو

PictBridge: الكاميرا منفذ استخدام
األمامي

Microsoft Internet Explorerالمستعرض
أحدث أو 5.5

—
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الطابعة مواصفات

المواصفاتالفئة

)بوصة 14( سم 35.6 :للطول به الموصى األقصى الحدالوسائط مواصفات
)ِمل 11.5( ميكرومتر 292 :للسمك به الموصى األقصى الحد

)بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 بحجم صور ورقالوسائط أحجام
مع بوصات 6 × 4( سم 1.25 بحجم عالمة مع سم 15 × 10 بحجم عالمة مع صور ورق
)بوصة 0.5 بحجم عالمة
)بوصات 7 × 5( سم 18 × 13 بحجم صور ورق
)بوصة 12 × 4( سم 30 × 10 بحجم البانوراما صور ورق

)بوصات 8 × 4( سم 20 × 10 بحجم صور بطاقات
)بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 بحجم الفهرس بطاقات
)بوصة 5.8 × 3.9( مم 14.8 × 10.0 بحجم Hagaki بطاقات
)بوصة 5.8 × 4.1( مم 14.8 × 10.5 بحجم A6 بطاقات
)بوصة 5 × 3.5( مم L  9.0 × 12.7  بحجم بطاقات
بوصة 5 × 3.5( مم 1.25 بحجم عالمة مع مم 12.7 × 9.0 بحجم عالمة مع L بحجم بطاقات

)بوصة 0.5 بحجم عالمة مع

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

التحكم لوحة خالل من الطباعة عند المعتمدة األحجام
× 3.5 :اإلمبراطوري .دونها أو عالمات مع )بوصات 6 × 4( سم A6 , A4 , 10 × 15 :متري

10 × 8 ,بوصات 7 × 5 ,بوصة 12 × 4 ),دونها أو عالمات مع( بوصات 6 × 4 ,بوصة 5
L وحجم Hagaki :أخرى أحجام .بوصة 11 × 8.5 ,بوصات

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

الملصقات
L بحجم Hagaki وبطاقات A6 وبطاقات التهنئة وبطاقات الفهرس بطاقات
بالكي األقمشة على الطباعة ورق

Avery C6611  الصور ملصقات وورق C6612   :  10 × 15 16 ،)بوصات 6 × 4( سم
صفحة آل في بيضاوي أو مستطيل ملصق

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

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

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

IIو I النوع CompactFlashالذاآرة بطاقات
Microdrive

MultiMediaCard

أ الملحق
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المواصفاتالفئة

Secure Digital
Memory Sticks

xD-Picture Card

في المعتمدة الملفات تنسيقات
الذاآرة بطاقات

.المعتمدة الملف تنسيقات راجع :الطباعة
الملفات تنسيقات آافة :الحفظ

الوسائط أحجام – الورق حاویة
المعتمدة

الرئيسية الحاویة
)بوصة 14 × 8.5 إلى بوصات 5 × 3 من( سم 35.6 × 21.6 إلى سم 12.7 × 7.6 من

الصور ورق آاسيت
الفهرس وورق عالمة مع )بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 ،)بوصات 6 × 4( سم 15 × 10

Hagaki وورق
اإلخراج حاویة
المدعمة األحجام جميع

الرئيسية الحاویةالورق حاویة سعة
العادي الورق من ورقة 100
ظرًفا 15
)الُسمك حسب( بطاقة 40 إلى 20 من
الملصقات ورق من ورقة 20
الصور ورق أو ,بالكي األقمشة على الطباعة ورق ,الشفاف الورق من ورقة 25

الصور ورق آاسيت
الصور ورق من ورقة 20

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

متردد تيار واط 20.1 :الطباعةالطاقة استهالك
متردد تيار واط 4.4 :السكون وضع أثناء الطاقة استهالك

)هرتز 3 (+/- هرتز 50/60 :اإلدخال ترددالطاقة متطلبات
اإلدخال جهد
 )Vac  -/+) 10%  240 إلى 200 من :0957–2083 الطاقة مصدر طراز رقم
)Vac  -/+) 10% 240 إلى 100 من :0957–2084 الطاقة مصدر طراز رقم

)فهرنهایت درجة 86 -59( مئویة درجة 30 إلى 15 من :بها الموصى الحرارة درجات مدىالبيئة مواصفات
)فهرنهایت درجة 95 - 50( مئویة درجة 35 إلى 10 من :الحرارة درجات لمدى األقصى الحد
)فهرنهایت درجة 149 -22(- مئویة درجة 65 إلى 30- من :للتخزین الحرارة درجات مدى
%80 - 20 نسبية رطوبة :بها الموصى الرطوبة نسبة درجات مدى
%80 - 15 نسبية رطوبة :الرطوبة نسبة لمدى األقصى الحد

أسود HP 1الطباعة خرطوشات
1 HP األلوان ثالثي
1 HP صور
1 HP رمادیة صور

)تابع(
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المواصفاتالفئة

الغالف على الطابعة هذه مع استخدامها یمكن التي الخرطوشات أرقام تظهرمالحظة 
.الدليل لهذا الخلفي

الدقيقة في صفحة 30 :األسود باللون المطبوعات)األقصى الحد( الطباعة سرعة
الدقيقة في صفحة 24 :الملونة المطبوعات

)بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 بحجم صورة لكل ثانية 27 :الصور

, Microsoft Windows 98 , 2000 Professional , Me :آاملة بسرعة USB 2.0التوصيل
XP Home وXP Professional.  Mac OS X 10.3 الحق إصدار أو.

    PictBridge   :   Microsoft Windows 98 , 2000   Professional,  Me,   XP Home
.الحق إصدار أو XP Professional.  Mac OS X 10.3و 
   Bluetooth :  Microsoft Windows XP Home و XP Professional

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

أحدث أو Macintosh 10.3 تشغيل نظام
.أقل أو )أقدام 10( متر 3 بطول آاملة بسرعة متوافق  2.0  (USB)     عالمي تسلسلي ناقل آابل

أ الملحق
)تابع(
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HP ضمانب
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الفهرس

B
Bluetooth
١٣بالطابعة التوصيل

٣٤المشكالت حل

E
Energy Star٤

H
HP Photosmart Essential٢١

HP Photosmart Premier٢١
HP Photosmart Share٢٢
HP Photosmart Studio )لجهاز

٢٢)فقط Mac آمبيوتر
HP Solution Center )الحلول مرآز

٢٦ ,١٠)HP لـ

I
iPod١٣

M
Macintosh
HP Photosmart Mac برنامج
٢٢

U
USB

٣٩المواصفات
٤منفذ

ا
HP  Inkjet٢٦ أداة

إدخال
١٤ذاآرة بطاقات

١٠الطباعة خرطوشات
١٧الذاآرة بطاقات إزالة

Hewlett-Packard٤ شرآة إشعارات
١٠الطباعة خرطوشات استبدال
٤الطاقة استهالك

التنظيمية اإلشعارات
٤التنظيمي الطراز تعریف رقم
١٧الكاميرا بواسطة المحددة الصور
الطابعة

٣الوثائق
٢٥والصيانة العنایة

المستلزمات

٧الشراء
٦المصابيح

٣٩المواصفات
٣الطابعة الوثائق،

ب
الطابعة برنامج

٢٦تحدیث
٢١تحدیث ,الطابعة برنامج
ذاآرة بطاقات

١٤إدخال
١٧إزالة

١٥المعتمدة الملف تنسيقات
١٦الصور فهرس طباعة

ت
تخزین

٢٧ ,١٢الطباعة خرطوشات
٢٧طابعة
٢٨صور ورق
١٦تحدید تخطيط،
المشكالت حل انظر .تعليمات
طابعة تعليمات

٣. إلى الوصول
١٥معتمدة ,الملف تنسيقات
JPEG١٥ ملف تنسيقات
TIFF١٥ ملف تنسيقات
تنظيف

٢٥الطباعة خرطوشات
٢٥طابعة
٢٥الطباعة لخرطوشة التالمس نقاط

ج
الكمبيوتر جهاز

٢١من طباعة
جودة

٣٣المشكالت حل
٢٨صور ورق

ح
٤ورق ,حاویات
٢٣الكمبيوتر جهاز إلى صور حفظ
المشكالت حل

Bluetooth٣٤
٣٠الطابعة من الصادرة الضوضاء
٢٩الوامضة المصابيح

٣٣الطباعة جودة
HP٣٧ دعم
٣٠الصور فهرس أرقام تظهر ال

٣٣منخفض حبر مستوى
٣١بالورق تتعلق مشاآل
٣٠الطاقة مشكالت
٢٩وامضة مصابيح

خ
الطباعة خرطوشات انظر .خرطوشات
الطباعة خرطوشات انظر .الحبر خرطوشات
الطباعة خرطوشات
١٠إدخال
١٠استبدال
٢٧ ,١٢تخزین
٢٥تنظيف
٢٥التالمس نقاط تنظيف
٣٥الحالة مؤشر
٣٣الحبر نفاذ

د
HP٣٧ دعم

ص
صور

٣٠تظهر ال األرقام
٢٣الكمبيوتر جهاز إلى الحفظ

١٦الفهرس
١٦ تخطيط تحدید
١٦الطباعة إلجراء تحدید

١٥المعتمدة الملف تنسيقات
١٧طباعة

٣٣الطباعة تتم ال
حدود بدون صور

١٦ تخطيط تحدید

ط
طابعة

٤أجزاء
٢٥والصيانة العنایة

٤٠المواصفات
٢٧تخزین
٢٥تنظيف
١٣التوصيل جاري

٣٥الحالة مؤشرات
٣٠الطاقة مشكالت
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طباعة
١٦ تخطيط تحدید
١٣الكمبيوتر جهاز دون

١٦الصور فهرس
١٧ ,١٣الذاآرة بطاقات من
BlueTooth١٣ جهاز من
٢١الكمبيوتر جهاز خالل من
PictBridge١٣ آاميرا من
١٨آاميرات من

ك
آاميرات

Bluetooth١٨
PictBridge١٨

١٣بالطابعة التوصيل
١٨من طباعة
٤منفذ
PictBridge آاميرات
١٨الكاميرا منفذ
آاميرات انظر .رقمية آاميرات
آمبيوتر

١٣دون الطباعة
٢٣إلى صور حفظ

٣٩النظام متطلبات

م
٣٩النظام متطلبات
٢٦الطباعة خرطوشات محاذاة
DPOF١٧ ملفات

و
ورق

٤٠األحجام
٧واالختيار الشراء
٤حاویات

٣١المشكالت حل
٢٨ ,٧صيانة
٣٥الحالة مؤشر
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