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 *USB  كبل 

 *Ethernet  كبل 

Basics Guide

HP Photosmart C6100 All-in-One series

بأ

االستخدام   بدء 

"أ٢".  اخلطوة  تنفيذ  وقت  يحني  USB حتى  كبل  توصيل  عدم  USB: يجب  كبالت   مستخدمو 

الشاشة  برفع  وقم  األشرطة  كافة  بإزالة   قم 

المكونات  موقع  بتحديد   قم 

جهاز  إلضافة  هذا  اإلعداد  دليل  في  الواردة  اإلرشادات  اتباع  والالسلكية: يجب  السلكية  االتصال  شبكة   مستخدمو 
بنجاح.  االتصال  شبكة  HP All-in-One إلى 

 HP Photosmart C6100 All-in-One series الطابعة  إعداد   دليل 

الغطاء  عن  الواقية  واألغشية  األشرطة  كافة  بإزالة  قم    أ  
وعن اجلزء األمامي واخللفي وجانبي اجلهاز.  

بإزالة  قم  ثم  امللونة،  الرسومية  الشاشة  برفع  قم   ب  
الغشاء الواقي. وميكنك ضبط ارتفاع الشاشة على 

الوضع املناسب للرؤية. 

الصندوق.  محتويات  تختلف   قد 

ورق صور فوتوغرافية مقاس ٤ × ٦ 
بوصة (١٠ × ١٥ سم)

Mac القرص املضغوط ألنظمة تشغيل

Windows القرص املضغوط ألنظمة تشغيل

دليل األساسيات

محول

غطاء لوحة التحكم. رمبا مت تثبيته

خراطيش احلبر
سلك الطاقة

سلك الهاتف

اإلعداد  حول  هامة   معلومات 

حدة.  على  شرائه  إلى  تضطر   * قد 
القرص املضغوط الذي يحتوي 

على الوثائق

يتم إرفاق هذا القرص املضغوط 
بالنسبة لبعض اللغات التي ال 

تتوفر التعليمات بها في البرامج.
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أ

دجبأ

أ

ب

جب

هـد

التحكم  لوحة  غطاء  بتثبيت   قم 
مثبتًا)  يكن  لم  (إن 

السفلي  الدرج  في  الورق  بتحميل   قم 

باجلهاز.  له  املقابلة  األزرار  على  التحكم  لوحة  غطاء  ضع  حتى   أ   الغطاء  حواف  جميع  على  اضغط  بشدة  ألسفل    ب  
في  األزرار  كافة  إدخال  من  مكانه. تأكد   يستقر  في 

فتحات الغطاء. 

احملاذاة.  لعملية  مطلوب  األبيض  السفلي. فالورق  الورق  درج  في  عادي  أبيض  ورق  بتحميل   قم 

على  يحتوي  املستخدم  الورق  كان    تلميح:  إذا 
ا لك.  طرف، احرص على أن يكون مواجهً

اإلخراج.  درج  ارفع  الفوتوغرافية.   أ   الصور  درج  اسحب  ٤   ب   مقاس  فوتوغرافية  صور  ورق  بتحميل  قم    ج  
الورق  حزمة  (١٠ × ١٥ سم) من  × ٦ بوصة 

املرفقة كعينة، مع مراعاة أن يكون الوجه الالمع 
للورق ألسفل في درج الصور الفوتوغرافية. 

الفوتوغرافية ٦ الصور  ورق  بتحميل   قم 

ألسفل،  اإلخراج  درج  بتحريك  قم    د  
ثم أدخل درج الصور الفوتوغرافية. 

ارفع  ثم  للخارج،  الدرج  ملحق  اسحب    هـ  
ممساك الورق ألعلى. 
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٩

الجهاز ٧ مع  المرفق  الهاتف  سلك  بتوصيل   قم 

١٠

والمحول  الطاقة  سلك  بتوصيل   قم 

التشغيل  زر  بضغط   قم 

الوصول  باب  بفتح   قم 
بأ

 USB كبل  بتوصيل  تقم  USB:  ال  كبالت    مستخدمو 
حتى يُطلب منك ذلك فيما بعد في الدليل املتوفر بني 

يديك اآلن. 

اجلهاز  مع  املرفق  الهاتف  سلك  طرفي  أحد  بتوصيل   قم 
الطرف  بتوصيل  باملنفذ املكتوب بجواره  LINE-1  وقم 

اآلخر باملقبس املوجود في احلائط. 

راجع (دليل األساسيات) إذا كنت تريد استخدام سلك 
الهاتف اخلاص بك أو احلصول على تعليمات حول خيارات إعداد 

الفاكس األخرى. 

زر  التشغيل ، انتظر ظهور املطالبة بتحديد اللغة قبل  ضغط  بعد    أ  
املتابعة.  

اخلاصة  اللغة  لتحديد  األسهم  مفاتيح  استخدم  الشاشة،  لغة  لتعيني   ب  
بك، ثم اضغط  OK (موافق) ، بعد ذلك قم بتأكيد االختيار. استخدم 

مفاتيح األسهم لتحديد الدولة/املنطقة التي تقيم بها، واضغط 
 OK (موافق) ، ثم قم بتأكيد االختيار. 
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الجهاز  داخل  الموجودة  المزاليج  برفع   قم 

الست  الحبر  خراطيش  بتركيب   قم 

املوجودين  والنمط  اللون  على  ومنطها  احلبر  خرطوشة  لون  مبطابقة   قم 
على حامل خرطوشة الطباعة. 

  
اليسار.  على  املوجودة  األولى  الفتحة  في  األسود  احلبر  خرطوشة  ادفع    أ  

أغلق املزالج.  

األلوان. احلبر  خراطيش  من  خرطوشة  كل  مع  ذلك  كرر   ب  
بإحكام.  مغلق  مزالج  كل  أن  من  حتقق     ج  

مزالج.    كل  ارفع  ثم  لفتحه،  مزالج  كل  من  السفلي  اجلزء  على  اضغط    أ  
الستة.  املزاليج  ارفع  ب  

تركيب  الطابعة. مت  مع  املرفقة  احلبر  خراطيش  إال  تستخدم    مالحظة:  ال 
ا ملزجه مع احلبر املوجود في وحدة  احلبر املوجود بهذه اخلراطيش خصيصً

رأس الطباعة عند اإلعداد ألول مرة. 
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١٤

أ

ب

المطالبة  رسائل  واتباع  الوصول  باب  بإغالق   قم 

أبيض  ورق  بتحميل  مطالبة  رسالة  تظهر  الوصول،  باب  إغالق  بعد    أ  
عادي. تأكد من حتميل الورق، ثم اضغط  OK (موافق)  لبدء 

العملية.
الطابعة. تستغرق  مبحاذاة  ويقوم  احلبر  خراطيش  تهيئة  في  اجلهاز  يبدأ   

هذه العملية حوالي ٥ دقائق. 

 HP All-in-One جهاز  بتوصيل   قم 

(الضبط). تفقد  احملاذاة  عملية  تكتمل  احملاذاة،  صفحة  طباعة  بعد    ب  
استخدام  الشاشة ملعرفة احلالة، ثم اضغط  OK (موافق) . أعد 

صفحة احملاذاة أو تخلص منها. 

بإيقاف  HP All-in-One أو  جهاز  عن  التيار  بفصل  تقم    تنبيه:  ال 
تشغيله في هذه املرحلة. قد تسمع أصواتًاً تصدر من اجلهاز. 

بالشبكة.  أو  الكمبيوتر  HP All-in-One بجهاز  جهاز  توصيل  حول  إرشادات  على  للحصول  التالية  الصفحة  إلى   انتقل 



 HP All-in-One • ٦

"ج") ١٥ "ب" أو  "واحد" ("أ" أو  اتصال  نوع   اختيار 

اآلن  التوصيل  عدم  USB – يجب   أ: اتصال 

Ethernet (سلكية)   ب: شبكة 

السلكية   ج: شبكة 

بجهاز  HP All-in-One مباشرةً  جهاز  توصيل  أردت  إذا  هذا  االتصال  نوع   استخدم 
"أ٢") . اخلطوة  تنفيذ  وقت  يحني  USB حتى  كبل  بتوصيل  تقم  كمبيوتر واحد.  (ال 

.USB األجهزة املطلوبة: كبل

٧) للحصول  "أ" (صفحة  القسم  إلى  انتقل   ،USB توصيل  كيفية  على   للتعرف 
على اإلرشادات . 

جهاز  Ethernet بني  كبل  اتصال  استخدام  تريد  كنت  إذا  هذا  االتصال  نوع   استخدم 
HP All-in-One والشبكة.

 Ethernet األجهزة املطلوبة: جهاز توجيه وكبل

للتعرف على كيفية توصيل كبل Ethernet، انتقل إلى القسم "ب" (صفحة ٩) 
للحصول على اإلرشادات . 

g) السلكي  (b 802.11 أو  اتصال  استخدام  تريد  كنت  إذا  هذا،  االتصال  نوع   استخدم 
بني جهاز HP All-in-One والشبكة. 

األجهزة املطلوبة: جهاز توجيه السلكي*. 

"ج١"  القسم  إلى  انتقل  الالسلكية،  الشبكة  اتصال  استخدام  كيفية  على   للتعرف 
اإلرشادات.   على  ١١) للحصول  (صفحة 

بني  اتصال  إجراء  في  وترغب  السلكي،  توجيه  جهاز  لديك  يكن  لم    *مالحظة:  إذا 
 Wireless Ad Hoc  راجع القسم ،HP All-in-One الكمبيوتر الالسلكي وجهاز
دليل  (Ad Hoc) السلكية)  في  مخصصة  شبكة  Network Setup (إعداد 

األساسيات. 
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باختيار القرص المضغوط الصحيح أ١  قم 

البرنامج. لتثبيت  الشاشة  على  تظهر  التي  اإلرشادات  اتبع      ج  
االتصال) ، تأكد من  شاشة  Connection Type (نوع  في     د  

هذا  إلى  حتديد  Directly to this computer (مباشرةً 
الكمبيوتر) . 

التالية.  الصفحة  إلى  استمر   هـ  

بأنظمة  اخلاص  HP All-in-One املضغوط  جهاز  قرص  موقع  حدد    ب  
. Mac  تشغيل

التالية.  الصفحة  إلى  استمر     ج  

 :Windows تشغيل  انظمة  Mac:  مستخدمو  تشغيل  أنطمة   مستخدمو 

 USB "أ": اتصال   القسم 

تظهر  لم    مالحظة:  إذا 
شاشة بدء التشغيل، انقر 

ا فوق  جهاز  نقرًا مزدوجً
الكمبيوتر ، ثم انقر نقرًا 
ا فوق رمز  القرص  مزدوجً

شعار  يحمل  املضغوط  الذي 
فوق  ا  مزدوجً نقرًا  انقر  ثم   ،HP

 . setup.exe  امللف

الضرورة،  عند  الدخول  بتسجيل  قم  الكمبيوتر،  جهاز  بتشغيل  قم    أ  
ثم انتظر إلى حني ظهور سطح املكتب.

تشغيل  بأنظمة  اخلاص  HP All-in-One املضغوط  قرص  أدخل   ب  
 . Windows 

الضرورة،  عند  الدخول  بتسجيل  وقم  الكمبيوتر،  جهاز  بتشغيل  قم    أ  
ثم انتظر إلى حني ظهور سطح املكتب. 
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أ٢

أ٣

 USB كبل  بتوصيل   قم 

 :Windows تشغيل  انظمة  Mac:  مستخدمو  تشغيل  أنطمة   مستخدمو 

املطالبة  تظهر  حتى  الشاشة  على  تظهر  التي  اإلرشادات  اتبع    أ  
بتوصيل كبل USB. (قد يستغرق ذلك عدة دقائق).  

اخلاص  USB باملنفذ  كبل  بتوصيل  قم  املطالبة،  ظهور  مبجرد   
به في اجلهة اخللفية من جهاز HP All-in-One، ثم قم 

الكمبيوتر.  جهاز  USB  على  منفذ  بتوصيله  بأي 

اجلهة  USB في  منفذ  إلى  الكمبيوتر  USB من  كبل  بتوصيل  قم    أ  
اخللفية من اجلهاز. 

 HP All-in-One  املثبت رمز  فوق  ا  مزدوجً نقرًا  انقر    ب  
 . installer

 Setup فيها  مبا  الشاشات،  كافة  أكملت  قد  أنك  من  تأكد    ج  
 .Assistant

البرنامج.  تثبيت  إلمتام  الشاشة  على  تظهر  التي  اإلرشادات  اتبع    ب  

اإلعداد  دليل  ١٨ من  الخطوة  إلى   تهانينا! انتقل 



 ٩ • HP All-in-One

ب١
ب

ج

د

حدة. على  بشرائه  قمت  Ethernet الذي  كبل  موقع  حدد    أ  
للجهاز. اخللفية  اجلهة  من  األصفر  املقبس  بإزالة  قم     ب  

اجلهة  في  Ethernet املوجود  Ethernet مبنفذ  كبل  طرفي  أحد  بتوصيل  قم   ج  
اخللفية للجهاز.

التوجيه.  Ethernet بجهاز  كبل  من  اآلخر  الطرف  بتوصيل  قم     د  

 Ethernet كبل  بتوصيل   قم 

Ethernet (سلكية)  "ب": شبكة   القسم 

HP All-in-One بشبكة  وجهاز  الكمبيوتر  جهاز  من  كل  يتصل  أن    هام:  يجب 
واحدة نشطة وصاحلة لالستخدام.

من  Ethernet املمتد  كبل  اتصال  من  تأكد  كبلي،  مودم  DSL أو  تستخدم  كنت   وإذا 
جهاز HP All-in-One باملودم الكبلي. وتأكد من اتصاله بجهاز التوجيه فقط. 
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ب٣

ب٢

تشغيل  بأنظمة  اخلاص  HP All-in-One املضغوط  قرص  أدخل    ب  
. Mac 

 HP All-in-One  املثبت رمز  فوق  ا  مزدوجً نقرًا  انقر     ج  
 . installer

الصحيح  المضغوط  القرص  باختيار   قم 

 :Windows تشغيل  انظمة  Mac:  مستخدمو  تشغيل  أنطمة   مستخدمو 

لديك  الكمبيوتر  جهاز  على  مطالبات  احلماية  جدار  يصدر  قد    هـ  
يحذرك من محاولة برنامج HP الوصول إلى شبكة االتصال 

اخلاصة بك. يجب عليك االستجابة لهذه املطالبات حتى يتم 
.HP ا". تابع تثبيت برامج السماح بالوصول "دائمً

التالية.  الصفحة  إلى  استمر   و  

 Setup فيها  مبا  الشاشات،  كافة  أكملت  قد  أنك  من  تأكد    د  
إضافية،  كمبيوتر  أجهزة  على  البرنامج  Assistant. لتثبيت 

انتقل إلى اخلطوة ١٤. 

بدء  شاشة  تظهر  لم    مالحظة:  إذا 
ا فوق  جهاز  التشغيل، انقر نقرًا مزدوجً

ا فوق  الكمبيوتر ، ثم انقر نقرًا مزدوجً
يحمل  املضغوط  الذي  رمز  القرص 
ا فوق  شعار HP، ثم انقر نقرًا مزدوجً

 . setup.exe  امللف

البرنامج. لتثبيت  الشاشة  على  تظهر  التي  اإلرشادات  اتبع      ج  
االتصال) ، تأكد من  شاشة  Connection Type (نوع  في     د  
الشبكة) . اتبع  حتديد  Through the network (عبر 

اإلرشادات التي تظهر على الشاشة. 

مقاومة  تطبيقات  أو  الفيروسات  مكافحة  لتطبيقات    أسئلة:  ميكن 
التجسس إيقاف تثبيت البرنامج وقد يتوجب تعطيلها. تذكر تشغيل 

هذه التطبيقات مرة أخرى عقب التثبيت. 

اإلعداد  دليل  ١٦ من  الخطوة  إلى   تهانينا! انتقل 

الضرورة،  عند  الدخول  بتسجيل  قم  الكمبيوتر،  جهاز  بتشغيل  قم    أ  
ثم انتظر إلى حني ظهور سطح املكتب.

أدخل قرص HP All-in-One املضغوط اخلاص بأنظمة تشغيل   ب  
   . Windows 

الضرورة،  عند  الدخول  بتسجيل  وقم  الكمبيوتر،  جهاز  بتشغيل  قم    أ  
ثم انتظر إلى حني ظهور سطح املكتب. 
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السلكية  ج: شبكة   القسم 

"ب") ج١ "واحد" ("أ" أو  السلكية  شبكة  اتصال  نوع  باختيار   قم 

إحداهما:  اختيار  الالسلكية. يجب  HP All-in-One والشبكة  جهاز  بني  االتصال  من  نوعان   يوجد 
  SecureEasySetup :"أ" إلى  النوع  انتقل   ،SecureEasySetup باستخدام  األصل  في  مت  بك  اخلاصة  الشبكة  إعداد  أن  ا  من  كنت  متأكدً إذا   •

في القسم "ج٢"، أدناه. 

الصفحة  في  موجود  وهو  "ج٢"،  القسم  (مستحسن)  في  النموذجي  الالسلكي  االتصال  "ب": إعداد  إلى  النوع  انتقل  ا،  متأكدً تكن  لم  إذا   •
التالية. 

الالسلكي ج٢ االتصال  بإنشاء   قم 

االتصال  Ethernet أو  كبل  باستخدام  بالشبكة  االتصال  ميكنك   ،HP بجهاز  السلكية  شبكة  اتصال  إنشاء  من  تتمكن  لم    تلميح:  إذا 
 .USB مباشرةً بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل

 

 SecureEasySetup :"أ"  النوع 

.SecureEasySetup يدعم  السلكي  توجيه  جهاز  توفر  من    املتطلبات:  البد 
إعادة  إلى  تضطر  فسوف  قبل. وإال  من  بك  اخلاصة  الشبكة  إعداد  SecureEasySetup في  استخدمت  قد  كنت  إذا  إال  الوسيلة  هذه  إلى  تلجأ   هام:  ال 

تعيني إعدادات الشبكة.

الالسلكي. التوجيه  جهاز  على  املوجودة  األزرار  أحد  ضغط  خالل  من  عادة  ذلك  SecureEasySetup. ويتم  وضع  في  الالسلكي  التوجيه  جهاز  ضع    أ  
الوثائق  SecureEasySetup. راجع  وضع  في  الالسلكي  التوجيه  جهاز  وضع  بعد  التالية  اخلطوة  إلمتام  الوقت  من  القليل  لديك  يتوفر    هام:  قد 

.SecureEasySetup املرفقة مع جهاز التوجيه الالسلكي للحصول على معلومات حول

.HP All-in-One جهاز  على  الزر  اإلعداد  املوجود  اضغط   ب  
 Network قائمة  حتديد  Network (الشبكة) ، ثم اضغط  OK (موافق) . تظهر  يتم  حتي  اضغط    ج  

(الشبكة). 
 OK  الالسلكي) ، ثم اضغط االتصال  إعداد  لتمييز  Wireless Setup Wizard (معالج  اضغط    د  

(موافق) .
الالسلكية.  الشبكة  اتصال  إنشاء  ويتم  تلقائيًا،  الشبكة  عن  الكشف  يتم   

جهاز  وضع  بعد  الوقت  انتهى  فرمبا  الشبكة)،  اسم  Select Network Name (حتديد  شاشة  ظهرت  أو  الالسلكي  االتصال  إنشاء  يتم  لم  إذا   
التوجيه الالسلكي في وضع SecureEasySetup. ضع جهاز التوجيه الالسلكي اخلاص بك في وضع SecureEasySetup مرة أخرى، ثم قم بإرجاع 

الالسلكي). االتصال  إعداد  Wireless Setup Wizard (معالج 
"ج٣"  اخلطوة  إلى  انتقل  ا،  ناجحً االتصال  كان  الشبكة.  إذا  إعداد  عملية  إلمتام  الشاشة  على  املوجودة  املطالبات  في  املعروضة  التعليمات  اتبع   هـ  

إذا واجهتك مشاكل عند االتصال بالشبكة، راجع دليل األساسيات للحصول على معلومات إضافية حول اإلعداد. 
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HP Photosmart C6100 All-in-One series الشاشة:  على  تظهر  التي  املفاتيح  لوحة  حول    تلميحات 
 OK  للتحديد: استخدم مفاتيح األسهم إلجراء التمييز، ثم اضغط

(موافق) . 
الزر  مسح ،  ظهور  عدم  حالة  لألخطاء: حدد  Clear (مسح) . تلميح: في 

الزر.  ت)  لعرض  ب  حدد  abc (أ 
ت)  ب  لألحرف الصغيرة: حدد  abc (أ 

لألرقام: حدد  ١٢٣ 
عند االنتهاء: قم بتمييز  Done (مت) ، ثم اضغط  OK (موافق) . 

بالشبكة،  االتصال  عند  مشاكل  واجهتك   إذا 
راجع دليل األساسيات للحصول على معلومات 

إضافية حول اإلعداد. 

.HP All-in-One زر  اإلعداد  على  اضغط     ب  
Network (الشبكة). قائمة  ظهور  متييز  الشبكة ، ثم اضغط  OK (موافق) . يتم  يتم  حتى  اضغط    ج  

الالسلكي ، ثم اضغط  OK (موافق) .  االتصال  إعداد  لتمييز  معالج  اضغط    د  
أوالً. األقوى  اإلشارات  ذات  االتصال  شبكات  الشاشة. تظهر  على  عنها  الكشف  مت  التي  االتصال  بشبكات  قائمة  تظهر  قليلة،  دقائق  غضون  في   

التالية: اإلجراءات  بأحد  قم   هـ  
اضغط  OK (موافق) . ثم  قبل،  من  بتدوينه  قمت  الذي  الشبكة  اسم  لتمييز  اضغط    •  

 Enter New Network  لتمييز يدويًا. اضغط   إدخاله  ميكنك  القائمة،  في  بتدوينه  قمت  الذي  الشبكة  اسم  ظهور  عدم  حالة  •  في   
نص. إلدخال  الشاشة  على  تظهر  التي  املفاتيح  لوحة  حول  تلميحات  جديد) (SSID) ، ثم اضغط  موافق . راجع  شبكة  اسم  Name (إدخال 

األحرف.  حلالة  حساس  كالهما  أن  WPA. الحظ  مرور  عبارة  WEP أو  مبفتاح  مطالبة  تظهر  األمان،  إعدادات  تستخدم  لديك  الشبكة  كانت  إذا   و  
أكتب مفتاح WEP أو عبارة مرور WPA، كما هو مطلوب. راجع تلميحات حول لوحة املفاتيح التي تظهر على الشاشة إلدخال نص.

.١٥ رقم  الصفحة  االتصال  في  شبكة  مشكالت  راجع  حل   ،WPA مرور  عبارة  WEP أو  مفتاح  قبول  عدم  حالة  في   
األول. املفتاح  استخدام  من  تأكد   ،WEP ٤ مفاتيح  يوفر  بك  اخلاص  التوجيه  جهاز  كان  مالحظة: إذا   

ج٣ .   اخلطوة  إلى  انتقل  ا،  ناجحً االتصال  كان  الشبكة.  إذا  إعداد  الستكمال  الشاشة  على  تظهر  التي  املطالبات  اتبع   ز  

(مستحسن)  النموذجي  الالسلكي  االتصال  بإعداد  "ب": قم   النوع 

بتدوينها. قم  ثم  لديك،  الالسلكي  التوجيه  بجهاز  اخلاصة  اإلعدادات  مكان  بتحديد  قم    أ  
_______________________________________________________:(SSID باسم  ا  أيضً (يعرف  الشبكة  اسم   
األمر):___________________________________________________  لزم  WPA (إذا  مرور  WEP/عبارة  مفتاح   

عليك  الضرورية،.يجب  املعلومات  على  بك. للحصول  اخلاص  الالسلكي  االتصال  إعداد  استكمال  من  تتمكن  لن  املعلومات،  بهذه  اجلهل  حالة    هام:  في 
الرجوع للوثائق اخلاصة بجهاز التوجيه الالسلكي اخلاص بك أو الشركة املصنعة جلهاز التوجيه أو الشخص الذي قام بإعداد الشبكة الالسلكية اخلاصة 
بك في بادئ األمر. بالرغم من رغبة HP في مساعدتك، إال أن HP ال تتمكن من اإلجابة على األسئلة التي تدور حول جهاز التوجيه أو الشبكة، مثل اسم 

 .WPA أو عبارة مرور WEP الشبكة أو مفتاح
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الصحيح  المضغوط  القرص  بإدخال   قم 

تشغيل  بأنظمة  اخلاص  HP All-in-One املضغوط  قرص  أدخل    ب  
. Mac 

 :Windows تشغيل  انظمة  Mac:  مستخدمو  تشغيل  أنطمة   مستخدمو 

الكمبيوتر  جهاز  على  مطالبات  احلماية  جدار  برنامج  يصدر  قد    هـ  
لديك يحذرك من محاولة برنامج HP الوصول إلى شبكة االتصال 

اخلاصة بك. يجب عليك االستجابة لهذه املطالبات حتى يتم 
 .HP ا". ثم قم باستكمال تثبيت برنامج السماح بالوصول "دومً

 Setup فيها  مبا  الشاشات،  كافة  أكملت  قد  أنك  من  تأكد    د  
إضافية،  كمبيوتر  أجهزة  على  البرنامج  Assistant. لتثبيت 

انتقل إلى اخلطوة ١٤. 

بدء  شاشة  تظهر  لم    مالحظة:  إذا 
ا فوق  جهاز  التشغيل، انقر نقرًا مزدوجً

ا فوق  الكمبيوتر ، ثم انقر نقرًا مزدوجً
يحمل  املضغوط  الذي  رمز  القرص 
ا فوق  شعار HP، ثم انقر نقرًا مزدوجً

 . setup.exe  امللف

البرنامج. لتثبيت  الشاشة  على  تظهر  التي  اإلرشادات  اتبع      ج  
االتصال) ، تأكد من  شاشة  Connection Type (نوع  في     د  
الشبكة) . اتبع  حتديد  Through the network (عبر 

اإلرشادات التي تظهر على الشاشة. 

مقاومة  تطبيقات  أو  الفيروسات  مكافحة  لتطبيقات    أسئلة:  ميكن 
التجسس إيقاف تثبيت البرنامج وقد يتوجب تعطيلها. تذكر 

تشغيل هذه التطبيقات مرة أخرى عقب التثبيت. 

الضرورة،  عند  الدخول  بتسجيل  قم  الكمبيوتر،  جهاز  بتشغيل  قم    أ  
ثم انتظر إلى حني ظهور سطح املكتب.

تشغيل  بأنظمة  اخلاص  HP All-in-One املضغوط  قرص  أدخل   ب  
  Windows 

الضرورة،  عند  الدخول  بتسجيل  وقم  الكمبيوتر،  جهاز  بتشغيل  قم    أ  
ثم انتظر إلى حني ظهور سطح املكتب. 

اإلعداد  دليل  ١٦ من  الخطوة  إلى   تهانينا! انتقل 
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إضافية  كمبيوتر  أجهزة  على  البرنامج  بتثبيت   قم 
 HP All-in-One برنامج  بتثبيت  قم  الشبكة،  على  إضافية  كمبيوتر  أجهزة  لديك  كان   إذا 
على كل جهاز من هذه األجهزة. اختر قرص HP All-in-One املضغوط املناسب لكل عملية 

تثبيت.

بني  االتصال  أنواع  اخترت  قد  أنك  من  الشاشة. تأكد  على  تظهر  التي  اإلرشادات   اتبع 
الشبكة وجهاز HP All-in-One املتوفر لديك (وليس بني جهاز الكمبيوتر والشبكة). 

اآلن  يديك  بين  المتوفر  اإلعداد  دليل  نهاية  ١٨ في  الخطوة  إلى   انتقل 

املشكالت   حل 

الورق .   املشكلة:  ظهور رسالة  انحشار 
بتشغيله  قم  ثم  اجلهاز،  تشغيل  بإيقاف  برفق. قم  محشورة  ورقة  أي  اسحب  ثم  اخللفي،  الوصول  باب   اإلجراء:  أخرج 

مرة أخرى. قم بتحميل الورق مرة أخرى. 

.USB كبل  بتوصيل  تطالبك  التي  الشاشة  مشاهدة    املشكلة:  عدم 
"أ".  القسم  إدخاله. راجع  أعد  ثم  HP All-in-One  Windows  املضغوط،  قرص   اإلجراء:  أخرج 

. Microsoft تشغيل  بأنظمة  أجهزة  اخلاصة  شاشة  إضافة    املشكلة:  ظهور 
بأنظمة  اخلاص  HP All-in-One املضغوط  قرص  أدخل  ثم   ،USB كبل  األمر . افصل  فوق  إلغاء   اإلجراء:  انقر 

"أ".  القسم  تشغيل  Windows . راجع 

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

 HP All-in-One جهاز  عن  الكهربي  التيار  التحكم. افصل  للوحة  الواقي  الغطاء  تثبيت  إحكام  من   اإلجراء:  حتقق 
ثم أعد توصيله مرة أخرى. حتقق من كل التوصيالت. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. ال تقم بتوصيل كبل 

"أ".  القسم  بالطاقة. راجع  مزودة  غير  وصل  بلوحة  أو  املفاتيح  USB بلوحة 
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االتصال  شبكة  مشكالت   حل 

الطابعة) .  على  العثور  يتم  رسالة  Printer Not Found (لم    املشكلة:  ظهور 
لرؤية  امللونة  الرسومية  الشاشة  HP All-in-One. تفقد  باجلهاز  ا  نشطً اتصاالً  لديك  أن  من  أوالً     اإلجراء:  تأكد 

الرمز. إذا لم تشاهد رمزًا، ارجع إلى القسم نوع االتصال ("ب" أو "ج").
رب ما يلي: وإذا كان لديك اتصال نشط، جّ

أخرى. مرة  بتشغيله  قم  ثم  ٣٠ ثانية،  ملدة  انتظر  ثم   ،HP All-in-One اجلهاز  تشغيل  بإيقاف  قم   •
مؤقت. بشكل  بك  اخلاص  احلماية  جدار  تشغيل  إيقاف  حاول   •

 :(Ethernet) السلكية  الشبكة   مستخدمو 
.HP All-in-One واجلهاز  التوجيه  جهاز  بني  الواصل  الكبل  بفحص  قم   •

.HP All-in-One واجلهاز  الكمبيوتر  جهاز  بني  الواصل  الكبل  بفحص  قم   •
مالئم.  LAN بشكل  بطاقة  إعداد  من  تأكد   •

إضافية  معلومات  على  للحصول  وكذلك  للمشكالت،  احللول  من  مزيد  على  األساسيات) للحصول  (دليل   راجع 
خاصة باإلعداد. 

صحيح. بشكل  بك  اخلاصة  الشبكة  إعداد  من  التأكد    املشكلة:  عدم 
 . www.hp.com/support  إلى انتقل  شبكة،  إعداد  كيفية  حول  معلومات  على   اإلجراء:  للحصول 

الشبكة) .  أدخل  Photosmart C6100 ، ثم ابحث عن  Network Setup (إعداد 

HP All-in-One بالشبكة.  اجلهاز  اتصال  عدم  مع  التحكم،  لوحة  خالل  من  السلكي  اتصال  إعداد    املشكلة:  محاولة 
   اإلجراء:  

الصامت. البث  اسم  تشغيل  بإيقاف  قم  ثم  البث،  شبكة  اسم  خيارات  بتشغيل  قم  الالسلكي،  التوجيه  جهاز  من   •
عوائق. أي  وجود  عدم  من  HP All-in-One وتأكد  اجلهاز  إلى  أقرب  بشكل  الالسلكي  التوجيه  جهاز  حرك   •

أخرى. مرة  تشغيله  بإعادة  قم  ثم  ٣٠ ثانية،  انتظر  الالسلكي،  التوجيه  جهاز  تشغيل  بإيقاف  قم   •
من  ج١  حتى  ج٣ . اخلطوات  الصحيحة. راجع  املصادقة  ونوع  الصحيح  الالسلكي  االتصال  وضع  إدخال  من  تأكد   •

املشكالت.   حل  حول  واملعلومات  التفاصيل  من  مزيد  على  للحصول  األساسيات  دليل  راجع   •

 Select شاشة  تظهر  أو  املتوفرة  بالشبكات  قائمة  تظهر  الالسلكي،  االتصال  إعداد  معالج  تشغيل  عند  أنه  إال   ،SecureEasySetup   املشكلة:  لدي 
الشبكة). اسم  Network Name (حتديد 

على  الالسلكي  التوجيه  جهاز  بتعيني  SecureEasySetup. قم  وضع  على  الالسلكي  التوجيه  جهاز  تعيني  بعد  الوقت  ينفد  أن  احملتمل   اإلجراء:  من 
وضع SecureEasySetup مجددًا، ثم قم بإعادة تشغيل معالج إعداد االتصال الالسلكي. 

املفتاح  حالة  تغيير  بسبب  أو  صحيح  غير  بشكل  الكتابة  بسبب  املشكلة  هذه  حتدث  WPA. قد  مرور  عبارة  WEP أو  مفتاح  صالحية    املشكلة:  عدم 
أو عبارة املرور أو بسبب إدخال مساحات فارغة في البداية أو النهاية

وجود  عدم  من  التأكد  مع  صحيح،  WPA بشكل  مرور  عبارة  WEP أو  مفتاح  أكتب  ثم  الالسلكي،  االتصال  إعداد  معالج  تشغيل  بإعادة   اإلجراء:  قم 
مساحات فارغة في البداية أو النهاية. 
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الذاكرة  بطاقة  فتحة  في  الكاميرا،  من  إخراجها  مت  التي  الذاكرة،  بطاقة  أدخل    أ  
 . Photosmart Express  املناسبة، ثم اضغط زر

امللونة.  الرسومية  الشاشة  Photosmart Express على  قائمة  تظهر   

وطباعة) .  اضغط  OK (موافق)  لتحديد  View & Print (عرض    ب  
تظهر على الشاشة أحدث صورة فوتوغرافية في بطاقة الذاكرة اخلاصة بك. 

بطاقات  من  الفوتوغرافية  الصور  طباعة  كيفية  على    تلميح:  للتعرف 
الذاكرة وميزات أخرى، راجع "دليل املستخدم" والتعليمات الفورية. 

 . www.hp.com/support  للحصول على مزيد من املساعدة، راجع

تريدها.  التي  الصورة  لعرض  األسهم  أزرار  اضغط    ج  

الفوتوغرافية. الصورة  الزر  OK (موافق)  لطباعة  ضغط  في  استمر    د  

بسرعة  ميكنك  الشاشة،  على  الفوتوغرافية  الصور  إحدى  إلى  تنظر  كنت  إذا   
 Print  طباعة صورة مقاس ٤ × ٦ بوصة (١٠ × ١٥ سم) من خالل ضغط زر

الصور) . Photos (طباعة 

الفوتوغرافية  الصورة  من  نسخة  HP All-in-One بطباعة  جهاز  يقوم   
املوجودة على بطاقة الذاكرة. 

 Reprint زر  استخدام    تلميح:  ميكنك 
صورة  من  نسخة  الطباعة) لعمل  (إعادة 

أصلية. 

(١٠ × ١٥ سم)  ٤ × ٦ بوصة  مقاس  فوتوغرافية  صورة   طباعة 


