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1 HP All-in-One overview
Use the HP All-in-One to quickly and easily accomplish tasks such as making a copy,
scanning documents, or printing photos. You can access many HP All-in-One functions
directly from the control panel, without turning on your computer.

NOTE: This guide introduces basic operations and troubleshooting, as well as
provides information for contacting HP support and ordering supplies.
The onscreen Help details the full range of features and functions, including use of
the HP Photosmart software that came with the HP All-in-One.

The HP All-in-One at a glance

Label Description

1 Color graphics display (also referred to as the
display)

2 Control panel

3 Output tray (currently shown in the up position)

4 Paper-width guide for the main input tray

5 Main input tray (also referred to as the input tray)

6 Paper tray extender (also referred to as the tray
extender)

7 Paper-width and paper-length guides for the
photo tray

8 Photo tray

9 Paper-length guide for the main input tray

10 Ink cartridge door
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Label Description

11 Memory card slots

12 Glass

13 Lid backing

14 Ethernet port

15 USB port

16 Power connection*

17 Two-sided printing accessory

* Use only with the power adapter supplied by HP.

Control panel features
The following diagram and related table provide a quick reference to the HP All-in-One
control panel features.

Label Icon Name and Description

1  Color graphics display (also referred to as the display): Displays menus, photos,
and messages. The display can be pulled up and angled for better viewing.

2 Attention light: Indicates a problem occurred. See the display for more information.

3 Back: Returns to the previous screen on the display.

4 Setup: Opens the Setup menu where you can generate reports, change device
settings, and perform maintenance functions.

5 Help: Opens the Help Menu menu on the display where you can select a topic to
learn more about it. From the idle state, pressing Help lists a menu of items for which
help is available. Depending on the topic you select, the topic will appear on your
display or on your computer screen. When viewing screens other than Idle, the
Help button provides context sensitive help.

Chapter 1
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Label Icon Name and Description

6 Cancel: Stops the current operation.

7 Photo Menu: Launches the Photosmart Express menu for printing, saving, editing,
and sharing photos.

8 Red Eye Removal: Turns the Red Eye Removal feature on or off. By default, this
feature is turned off. When the feature is turned on, the HP All-in-One automatically
corrects red eye coloring in the photo currently shown on the display.

9 Photo Reprints: Enables you to make a copy of an original photo placed on the
glass.

10 Print Photos: Depending on whether you access your photos from the View,
Print, or Create menu, the Print Photos button will display the Print Preview screen
or it will print any selected photo(s). If no photos are selected, a prompt appears
asking if you want to print all the photos on your card.

11 Scan Menu: Opens the Scan Menu where you can select a destination for your
scan.

12 Start Scan: Starts a scan.

13 Copy Menu: Opens the Copy Menu where you can select copy options, such as
number of copies, paper size, and paper type.

14 Start Copy Black: Starts a black-and-white copy.

15 Start Copy Color: Starts a color copy.

16 On: Turns the HP All-in-One on or off. When the HP All-in-One is off, a minimal
amount of power is still supplied to the device. You can further reduce power supply
by holding down the On button for 3 seconds. This will put the HP All-in-One in
Standby/Off state. To completely remove power, turn the HP All-in-One off, and then
unplug the power cord.

17 Zoom out - (magnifying glass icon): Zooms out to show more of a photo. If you press
this button when a photo is shown on the display at 100%, the Fit to Page feature is
applied to the photo automatically.

18 Zoom in + (magnifying glass icon): Zooms in to enlarge the image on the display.
You can also use this button together with the arrows on the directional pad to adjust
the crop box for printing.

19 OK: Selects a menu setting, value, or photo on the display.

20 Directional pad: Allows you to navigate through photos and menu options by
pressing the up, down, left, or right arrow buttons.
If you are zooming in on a photo, you can also use the arrow buttons to pan around
the photo and select a different area to print.

Find more information
A variety of resources, both printed and onscreen, provide information about setting up
and using the HP All-in-One.

(continued)
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• Setup Guide
The Setup Guide provides instructions for setting up the HP All-in-One and installing
software. Make sure you follow the steps in the Setup Guide in order.
If you have problems during setup, see Troubleshooting in the last section of the
Setup Guide, or see “Troubleshooting and support” on page 25 in this guide.

• Onscreen Help
The onscreen Help provides detailed instructions on features of the HP All-in-One
that are not described in this Basics Guide, including features that are only available
using the software you installed with the HP All-in-One.

• www.hp.com/support
If you have Internet access, you can get help and support from the HP Web site. This
Web site offers technical support, drivers, supplies, and ordering information.

Chapter 1
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2 Network setup
This section describes how to connect the HP All-in-One to a network and how to view
and manage network settings.

If you want to: See this section:

Connect to a wired (Ethernet) network. “Wired network setup” on page 9

Install the HP All-in-One software for use in a
networked environment.

“Install the software for a network connection”
on page 11

Add connections to more computers on the
network.

“Connect to additional computers on a
network” on page 12

Change the HP All-in-One from a USB
connection to a network connection.

NOTE: Use the instructions in this section if
you first installed the HP All-in-One with a USB
connection, and you now want to change to an
Ethernet network connection.

“Change the HP All-in-One from a USB
connection to a network connection”
on page 12

View or change the network settings. “Manage your network settings” on page 12

Find troubleshooting information. “Network troubleshooting” on page 28

Wired network setup
This section describes how to connect the HP All-in-One to a router, switch, or hub using
an Ethernet cable and how to install the HP All-in-One software for a network connection.
This is known as a wired or Ethernet network.

To set up the HP All-in-One on a wired
network, you need to do the following:

See this section:

First, collect all of the required materials. “What you need for a wired network”
on page 10

Next, connect to a wired network. “Connect the HP All-in-One to the network”
on page 10

Finally, install the software. “Install the software for a network connection”
on page 11

Network setup 9
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What you need for a wired network
Before you connect the HP All-in-One to a network, make sure you have all of the required
materials.
❑ A functional Ethernet network that includes a router, switch, or hub with an Ethernet

port.
❑ CAT-5 Ethernet cable.

Although standard Ethernet cables look similar to standard telephone cables, they
are not interchangeable. There is a different number of wires in each one, and each
has a different connector. An Ethernet cable connector (also called an RJ-45
connector) is wider and thicker and always has 8 contacts on the end. A phone
connector has between 2 and 6 contacts.

❑ A desktop computer or laptop with an Ethernet connection.

NOTE: The HP All-in-One supports both 10 Mbps and 100 Mbps Ethernet
networks. If you are purchasing, or have purchased, a network interface card
(NIC), make sure it can operate at either speed.

Connect the HP All-in-One to the network
To connect the HP All-in-One to the network, use the Ethernet port on the back of the
device.

To connect the HP All-in-One to the network
1. Remove the yellow plug from the back of the HP All-in-One.

2. Connect the Ethernet cable to the Ethernet port on the back of the HP All-in-One.

Chapter 2
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3. Connect the other end of the Ethernet cable to an available port on your Ethernet
router, switch, or wireless router.

4. Once you have connected the HP All-in-One to the network, install the software as
described in “Install the software for a network connection” on page 11.

Install the software for a network connection
Use this section to install the HP All-in-One software on a computer connected to a
network. Before you install the software, make sure you have connected the
HP All-in-One to a network.

NOTE: If your computer is configured to connect to a series of network drives, make
sure that your computer is currently connected to these drives before installing the
software. Otherwise, HP All-in-One installation software might try to use one of the
reserved drive letters, and you will not be able to access that network drive on your
computer.

NOTE: Installation time can range from 20 to 45 minutes depending on your
operating system, the amount of available space, and the processor speed of your
computer.

To install the Windows HP All-in-One software
1. Quit all applications running on your computer, including any virus detection software.
2. Insert the Windows CD that came with the HP All-in-One into the CD-ROM drive on

your computer and follow the onscreen instructions.
3. If a dialog box about firewalls appears, follow the instructions. If you see firewall pop-

up messages, you must always accept or allow the pop-up messages.
4. On the Connection Type screen, select Through the network, and then click

Next.
The Searching screen appears as the Setup program searches for the HP All-in-One
on the network.

Install the software for a network connection 11
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5. On the Printer Found screen, verify that the printer description is correct.
If more than one printer is found on the network, the Printers Found screen appears.
Select the HP All-in-One you want to connect.

6. Follow the prompts to install the software.
When you have finished installing the software, the HP All-in-One is ready for use.

7. If you disabled any virus detection software on your computer, make sure to enable
it again.

8. To test your network connection, go to your computer and print a self-test report to
the HP All-in-One.

Connect to additional computers on a network
You can connect the HP All-in-One to more than one computer on a small network of
computers. If the HP All-in-One is already connected to a computer on a network, for
each additional computer you must install the HP All-in-One software. Once you have set
up the HP All-in-One on the network you will not need to configure it again when you add
additional computers.

Change the HP All-in-One from a USB connection to a
network connection

If you first install the HP All-in-One with a USB connection, you can later change to an
Ethernet network connection. If you already understand how to connect to a network, you
can use the general directions below.
To change a USB connection to a wired (Ethernet) connection
1. Unplug the USB connection from the back of the HP All-in-One.
2. Connect an Ethernet cable from the Ethernet port on the back of the HP All-in-One

to an available Ethernet port on the router or switch.
3. Install the software for a network connection, choose Add a Device, and then choose

Through the network.
4. When the installation is complete, open Printers and Faxes (or Printers) in the

Control Panel and delete the printers from the previous USB installation.

Manage your network settings
You can manage network settings for the HP All-in-One through the HP All-in-One control
panel. Additional advanced settings are available in the Embedded Web Server, a
configuration and status tool you access from your Web browser using an existing
network connection to the HP All-in-One.

Change basic network settings from the control panel
You can perform a variety of network management tasks from the control panel, such as
printing the network settings and restoring network defaults.

View and print network settings
You can display a summary of the network settings on the HP All-in-One control panel,
or you can print a more detailed configuration page. The network configuration page lists
all of the important network settings such as the IP address, link speed, DNS, and mDNS.

Chapter 2
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1. On the control panel of the HP All-in-One, press Setup.
2. Press  until Network is highlighted, and then press OK.

The Network Menu appears.
3. Press  until View Network Settings is highlighted, and then press OK.

The View Network Settings Menu appears.
4. Do one of the following:

• To display wired network settings, press  until Display Wired Summary is
highlighted, and then press OK.
This displays a summary of the wired (Ethernet) network settings.

• To print the network configuration page, press  until Print Network
Configuration Page is highlighted, and then press OK.
This prints the network configuration page.

Restore network defaults
You can reset the network settings to what they were when you purchased the
HP All-in-One.
1. On the control panel of the HP All-in-One, press Setup.
2. Press  until Network is highlighted, and then press OK.
3. Press  until Restore Network Defaults is highlighted, and then press OK.
4. Press OK to confirm that you want to restore the network defaults.

Change advanced network settings from the control panel settings
The advanced network settings are provided for your convenience. However, unless you
are an advanced user, you should not change any of these settings.

Set link speed
You can change the speed at which data is transmitted over the network. The default is
Automatic.
1. Press Setup.
2. Press  until Network is highlighted, then press OK.

The Network Menu appears.
3. Press  until Advanced Setup is highlighted, and then press OK.

Press  until Set Link Speed is highlighted, and then press OK.
4. Press  to select the link speed that matches your network hardware, and then press

OK to confirm the setting.
• Automatic
• 10-Full
• 10-Half
• 100-Full
• 100-Half

Change IP settings
The default setting for the IP settings is Automatic, which sets the IP settings
automatically. However, if you are an advanced user, you might want to manually change
the IP address, subnet mask, or the default gateway. To see the IP address and subnet
mask of the HP All-in-One, print a network configuration page from the HP All-in-One.

Manage your network settings 13
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NOTE: When manually entering an IP setting, you must already be connected to an
active network, otherwise the setting will not stay when you exit from the menu.

CAUTION: Be careful when manually assigning an IP address. If you enter an invalid
IP address during the installation, your network components will not be able to connect
with the HP All-in-One.

1. Press Setup.
2. Press  until Network is highlighted, then press OK.

The Network Menu appears.
3. Press  until Advanced Setup is highlighted, and then press OK.
4. Press  until IP Settings is highlighted, and then press OK.

If the HP All-in-One is already connected to a wired network, you are prompted to
confirm that you want to change the IP settings. Press OK.

5. Press  until Manual is highlighted, and then press OK.
6. Press  to highlight one of the following IP settings, and then press OK.

• IP Address
• Subnet Mask
• Default Gateway

7. Enter your changes, and then press OK to confirm the setting.

Chapter 2
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3 Use the HP All-in-One features
This chapter includes information about how to use the HP All-in-One for basic
operations. In addition, it provides instructions about how to load paper and replace the
ink cartridges.

Load originals and load paper
You can load many different types and sizes of paper in the HP All-in-One, including letter
or A4 paper, legal paper, photo paper, transparencies, envelopes, and HP CD/DVD tattoo
labels. By default, the HP All-in-One is set to detect the size and type of paper you load
in the input tray automatically and then adjust its settings to generate the highest quality
output for that paper.
If you are using special papers, such as photo paper, transparency film, envelopes, or
labels, or if you experience poor print quality using the automatically-adjusted settings,
you can manually set the paper size and type for print and copy jobs.

Load an original on the glass
You can copy or scan up to letter- or A4-size originals by loading them on the glass.

To load an original on the scanner glass
1. Lift the lid on the HP All-in-One.
2. Load your original print side down on the right front corner of the glass.

TIP: For more help on loading an original, refer to the engraved guides along the
edge of the glass.

3. Close the lid.

Load full-size paper
You can load many types of letter, A4, or legal paper into the main input tray of the
HP All-in-One.

Use the HP All-in-One features 15
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To load full-size paper
1. Pull out the main input tray, and then slide the paper-width and paper-length guides

to their outermost positions.

2. Tap a stack of paper on a flat surface to align the edges, and then check the paper
for the following:
• Make sure it is free of rips, dust, wrinkles, and curled or bent edges.
• Make sure all the paper in the stack is the same size and type.

3. Insert the stack of paper into the main input tray with the short edge forward and the
print side down. Slide the stack of paper forward until it stops.

TIP: If you are using letterhead, insert the top of the page first with the print side
down. For more help on loading full-size paper and letterhead, refer to the diagram
engraved in the base of the input tray.

4. Slide the paper-width and paper-length guides inward until they stop at the edges of
the paper.
Do not overload the main input tray; make sure the stack of paper fits within the input
tray and is no higher than the top of the paper-width guide.

Chapter 3
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5. Push the main input tray back into the HP All-in-One.
6. Pull the output tray extender toward you, as far as it will go. Flip the paper catch at

the end of the output tray extender to open the extender the rest of the way.

NOTE: When you use legal-size paper, leave the tray extender closed.

Load 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo paper
You can load up to 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo paper into the photo tray of the
HP All-in-One. For the best results, use 10 x 15 cm (4 x 6 inch) HP Premium Plus Photo
Paper or HP Premium Photo Paper.

To load 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo paper in the photo tray
1. Raise the output tray, and then pull out the photo tray.

NOTE: You can also remove the entire photo tray assembly to load photo paper
into the photo tray.

2. Insert the stack of photo paper into the photo tray with the short edge forward and the
print side down. Slide the stack of photo paper forward until it stops.
If the photo paper you are using has perforated tabs, load the photo paper so that the
tabs are closest to you.

3. Slide the paper-length and paper-width guides inward against the stack of photo
paper until the guides stop.
Do not overload the photo tray; make sure the stack of photo paper fits within the
photo tray and is no higher than the top of the paper-width guide.

Load originals and load paper 17

En
gl

is
h



4. Push in the photo tray, and then lower the output tray.

Avoid paper jams
To help avoid paper jams, follow these guidelines.
• Remove printed papers from the output tray frequently.
• Prevent curled or wrinkled paper by storing all unused paper flat in a resealable bag.
• Ensure that paper loaded in the input tray lays flat and the edges are not bent or torn.
• If you are printing labels, ensure that the label sheets are no more than two years old.

Labels on older sheets might peel off when the paper is pulled through the
HP All-in-One, and cause paper jams.

• Do not combine different paper types and paper sizes in the input tray; the entire stack
of paper in the input tray must be the same size and type.

• Adjust the paper-width guide in the input tray to fit snugly against all paper. Make sure
the paper-width guide does not bend the paper in the input tray.

• Do not force paper too far forward in the input tray.
• Use paper types that are recommended for the HP All-in-One.

View and select photos
You can view and select photos on your memory card before or while printing them.

1 CompactFlash (CF) types I and II

2 Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (adapter required), Secure Digital High Capacity
(SDHC), MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, MMC Mobile (RS-MMC; adapter required),
TransFlash MicroSD Card, or Secure MultiMedia Card

3 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory
Stick Duo or Duo Pro (adapter optional), or Memory Stick Micro (adapter required)

Chapter 3
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4 xD-Picture Card

To view, select, and print photos
1. Insert a memory card into the appropriate slot on the HP All-in-One.

The Photosmart Express appears with the most recent photo shown on the display.
2. Load up to 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo paper in the photo tray or full-size photo

paper in the main input tray.
3. Press  until View is highlighted, and then press OK.

The View Photos screen appears.
4. Press  or  to scroll through the thumbnails of your photos.
5. When the thumbnail of the photo you want to view is highlighted, press OK.
6. When the photo appears by itself on the display, press OK again.

The Photo Options screen appears.
7. With Print Preview highlighted, press OK.

The Print Preview screen appears, showing how your photo will look when printed.
8. If you want to select additional photos to view and print, press  to highlight Add

More, press OK, and repeat steps 4-6.
Or, once you're in the Add Photos screen, the quickest way to select multiple photos
(if you don't need the option to edit them) is to press  to select a photo, and then
press  or  to scroll through more photos to select.

9. (Optional) If you want to check and/or modify any of your print settings, press  to
highlight Settings, and then press OK.

10. To print the photo(s), use  or  to highlight Print Now (or press the Print Photos
button on the control panel).
A print status screen displays the number of pages to print and the estimated time to
complete.

Scan an image
You can start a scan from your computer or from the control panel of the HP All-in-One.
This section explains how to scan from the control panel of the HP All-in-One only.

NOTE: You can also use the software you installed with the HP All-in-One to scan
images. Using this software, you can edit a scanned image and create special projects
using a scanned image.

Scan an original to a computer
You can scan originals placed on the glass by using the control panel.

To scan to a computer
1. Load your original print side down on the right front corner of the glass.
2. Press Scan Menu.
3. Press  to highlight Scan to Computer, and then press OK.

Scan an image 19
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4. If the HP All-in-One is connected to one or more computers on a network, do the
following:
a. Press OK to select Select Computer.

A list of the computers connected to the HP All-in-One appears on the display.

NOTE: The Select Computer menu might list computers with a USB
connection in addition to those connected through the network.

b. Press OK to select the default computer, or press  to select a different computer,
and then press OK.
The Scan To menu appears on the display, listing the applications on the selected
computer.

If the HP All-in-One is connected directly to a computer with a USB cable, proceed
to step 5.

5. Press OK to select the default application to receive the scan, or press  to select a
different application, and then press OK.
A preview image of the scan appears on your computer, where you can edit it.

6. Make any edits to the preview image, and then click Accept when you are finished.

Scan an original to a memory card
You can send the scanned image as a JPEG image to the memory card that is currently
inserted. This enables you to use the photo print options to print borderless prints and
album pages from the scanned image.

NOTE: If the HP All-in-One is connected to a network, you can access the scanned
image only if the memory card is being shared across the network.

To save a scan to a memory card
1. Make sure your memory card is inserted into the appropriate slot on the HP All-in-One.
2. Load your original print side down on the right front corner of the glass.
3. Press Scan Menu on the control panel.
4. Press  to highlight Scan to Memory Card, and then press OK.

NOTE: Alternatively, you can press Start Scan instead of OK.

The HP All-in-One scans the image and saves the file to the memory card in the JPEG
format.

Make a copy
You can make quality copies from the control panel.

To make a copy from the control panel
1. Make sure you have paper loaded in the input tray.
2. Load your original print side down on the right front corner of the glass.
3. Press Start Copy Black or Start Copy Color to begin copying.

Replace the ink cartridges
Follow these instructions when you need to replace ink cartridges.

Chapter 3
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NOTE: If you are installing ink cartridges in the HP All-in-One for the first time, be
sure to use only the ink cartridges that came with the device. The ink in these
cartridges is specially formulated to mix with the ink in the print head assembly at first-
time setup.

If you do not already have replacement ink cartridges for the HP All-in-One, you can order
them by clicking the Shop for HP Supplies icon on your computer. On a Windows
computer this is located in the HP folder in the Start menu.
For more information see www.hp.com/buy/supplies.

To replace the ink cartridges
1. Make sure the HP All-in-One is turned on.
2. Open the ink cartridge door by lifting from the front center of the device, until the door

locks into place.

3. Squeeze the bottom of the latch below the ink cartridge you want to replace, and then
lift the latch.
If you are replacing the black ink cartridge, lift the latch on the far left.
If you are replacing one of the five color ink cartridges, such as yellow, light cyan
(blue), cyan, light magenta (pink), or magenta, lift the appropriate latch in the center
area.

1 Ink cartridge latch for the black ink cartridge

2 Ink cartridge latches for the color ink cartridges

Replace the ink cartridges 21
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4. Pull the ink cartridge toward you out of its slot to remove it.

5. Remove the new ink cartridge from its packaging, and then, holding it by the handle,
push the ink cartridge into the empty slot.
Match the color and pattern of the ink cartridge to the color and pattern on the print
carriage.

6. Close the latch and make sure it is secure.

7. Repeat steps 3 through 6 for each ink cartridge you are replacing.
8. Close the ink cartridge door.
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Clean the HP All-in-One
To ensure that your copies and scans remain clear, you might need to clean the glass
and lid backing. You might also want to dust the exterior of the HP All-in-One.

TIP: You can purchase an HP Cleaning Kit for Inkjet Printers and All-in-Ones
(Q6260A) that provides everything needed to safely clean your HP device. For more
information, go to: www.shopping.hp.com/accessories-store/printer.

Clean the glass
Fingerprints, smudges, hair, and dust on the main glass surface slow down performance
and affect the accuracy of the copy and scan features.

To clean the glass
1. Turn off the HP All-in-One, and raise the lid.
2. Clean the glass with a soft cloth or sponge slightly moistened with a nonabrasive

glass cleaner.

CAUTION: Do not use abrasives, acetone, benzene, or carbon tetrachloride on
the glass, since they can damage it. Do not place or spray liquid directly on the
glass. The liquid might seep under the glass and damage the device.

3. Dry the glass with a dry, soft, lint-free cloth to prevent spotting.
4. Turn on the HP All-in-One.

Clean the lid backing
Minor debris can accumulate on the white document backing located underneath the lid
of the HP All-in-One.

To clean the lid backing
1. Turn off the HP All-in-One, and raise the lid.
2. Clean the white document backing with a soft cloth or sponge slightly moistened with

a mild soap and warm water.
Wash the backing gently to loosen debris. Do not scrub the backing.
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3. Dry the backing with a dry, soft, lint-free cloth.

CAUTION: Do not use paper-based wipes, as these might scratch the backing.

4. If further cleaning is needed, repeat the previous steps using isopropyl (rubbing)
alcohol, and wipe the backing thoroughly with a damp cloth to remove any residual
alcohol.

CAUTION: Be careful not to spill alcohol on the glass or exterior of the
HP All-in-One, as this might damage the device.
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4 Troubleshooting and support
This chapter contains troubleshooting information for the HP All-in-One. Specific information is
provided for installation and configuration issues, and some operational topics. For more
troubleshooting information, see the onscreen Help that came with your software.
This chapter also provides warranty and support information. For support contact information, see
the inside back cover of this guide.
Many issues are caused when the HP All-in-One is connected to the computer using a USB cable
before the HP All-in-One software is installed on the computer. If you connected the HP All-in-One
to your computer before the software installation screen prompts you to do so, you must follow these
steps:

Troubleshooting common setup issues
1. Disconnect the USB cable from the computer.
2. Uninstall the software (if you have already installed it).
3. Restart your computer.
4. Turn off the HP All-in-One, wait one minute, then turn it on.
5. Reinstall the HP All-in-One software.

CAUTION: Do not connect the USB cable to the computer until prompted by the software
installation screen.

Uninstall and reinstall the software
If your installation is incomplete, or if you connected the USB cable to the computer before prompted
by the software installation screen, you might need to uninstall and then reinstall the software. Do
not simply delete the HP All-in-One application files from your computer. Make sure to remove them
properly using the uninstall utility provided when you installed the software that came with the
HP All-in-One.

To uninstall from a Windows computer and then reinstall
1. On the Windows taskbar, click Start, Settings, Control Panel (or just Control Panel).
2. Double-click Add/Remove Programs (or click Uninstall a program).
3. Select HP Photosmart Driver Software, and then click Change/Remove.

Follow the onscreen instructions.
4. Disconnect the HP All-in-One from your computer.
5. Restart your computer.

NOTE: It is important that you disconnect the HP All-in-One before restarting your
computer. Do not connect the HP All-in-One to your computer until after you have reinstalled
the software.

6. Insert the HP All-in-One CD-ROM into your computer’s CD-ROM drive and then start the Setup
program.

7. Follow the onscreen instructions and the instructions provided in the Setup Guide that came
with the HP All-in-One.

Hardware setup troubleshooting
Use this section to solve any problems you might encounter while setting up the HP All-in-One
hardware.

The HP All-in-One will not turn on
Cause: The HP All-in-One is not properly connected to a power supply.
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Solution
• Make sure the power cord is firmly connected to both the HP All-in-One and the power

adapter. Plug the power cord into a grounded power outlet, surge protector, or power strip.

1 Power connection

2 Power cord and adapter

3 Grounded power outlet

• If you are using a power strip, make sure the power strip is on. Or, try plugging the
HP All-in-One directly into a grounded power outlet.

• Test the power outlet to make sure it is working. Plug in an appliance that you know works,
and see if the appliance has power. If not, then there might be a problem with the power
outlet.

• If you plugged the HP All-in-One into a switched outlet, make sure the switch is on. If it is
switched to on but still does not work, then there might be a problem with the power outlet.

Cause: You pressed the On button too quickly.
Solution: The HP All-in-One might not respond if you press the On button too quickly. Press
the On button once. It might take a few minutes for the HP All-in-One to turn on. If you press
the On button again during this time, you might turn the device off.

CAUTION: If the HP All-in-One still does not turn on, it might have a mechanical failure.
Unplug the HP All-in-One from the power outlet and contact HP. Go to: www.hp.com/
support. If prompted, choose your country/region, and then click Contact HP for information
on calling for technical support.

I connected the USB cable, but I am having problems using the HP All-in-One with
my computer

Cause: The USB cable was connected before the software was installed. Connecting the USB
cable before prompted can cause errors.
Solution: You must first install the software that came with the HP All-in-One before
connecting the USB cable. During installation, do not plug in the USB cable until prompted by
the onscreen instructions.
Once you have installed the software, connecting your computer to the HP All-in-One with a
USB cable is straightforward. Simply plug one end of the USB cable into the back of your
computer and the other into the back of the HP All-in-One. You can connect to any USB port on
the back of your computer.
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For more information on installing the software and connecting the USB cable, see the Setup
Guide that came with the HP All-in-One.

The HP All-in-One does not print
Solution: If the HP All-in-One and computer are not communicating with each other, try the
following:
• Look at the On light located on the front of the HP All-in-One. If it is not lit, the HP All-in-One

is turned off. Make sure the power cord is firmly connected to the HP All-in-One and plugged
into a power outlet. Press the On button to turn on the HP All-in-One.

• Make sure the ink cartridges are installed.
• Make sure you have paper loaded in the input tray.
• Check that the HP All-in-One does not have a paper jam.
• Check that the print carriage is not jammed.

Open the ink cartridge door to access the print carriage area. Remove any objects that are
blocking the print carriage, including any packing materials. Turn the HP All-in-One off and
then turn it on again.

• Check that the HP All-in-One print queue is not paused (Windows) or stopped (Mac). If it
is, choose the appropriate setting to resume printing. For more information about accessing
the print queue, see the documentation that came with the operating system installed on
your computer.

• Check the USB cable. If you are using an older cable, it might not be working properly. Try
connecting it to another product to see if the USB cable works. If you experience problems,
the USB cable might need to be replaced. Also verify that the cable does not exceed 3
meters (9.8 feet) in length.

• Make sure your computer is USB ready. Some operating systems, such as Windows 95
and Windows NT, do not support USB connections. Check the documentation that came
with your operating system for more information.

• Check the connection from the HP All-in-One to your computer. Verify that the USB cable
is securely plugged into the USB port on the back of the HP All-in-One. Make sure the other
end of the USB cable is plugged into a USB port on your computer. After the cable is
connected properly, turn the HP All-in-One off and then on again.

• If you are connecting the HP All-in-One through a USB hub, make sure the hub is turned
on. If the hub is on, try connecting directly to your computer.

• Check other printers or scanners. You might need to disconnect older products from your
computer.

• Try connecting the USB cable to another USB port on your computer. After you check the
connections, try restarting your computer. Turn the HP All-in-One off and then on again.
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• If the HP All-in-One is offline, turn the HP All-in-One off and on again. Start a print job.
• If necessary, remove and then install the software you installed with the HP All-in-One again.
For more information on setting up the HP All-in-One and connecting it to your computer, see
the Setup Guide that came with the HP All-in-One.

Network troubleshooting
This section addresses problems you might encounter setting up a wired network.

The computer is unable to discover the HP All-in-One
Cause: Cables are not connected properly.
Solution: Check the following cables to ensure they are connected properly.
• Cables between the HP All-in-One and the hub or router
• Cables between the hub or router and your computer
• Cables to and from your modem or HP All-in-One Internet connection (if applicable)

Cause: Your computer's Local Area Network card (LAN card) is not set up properly.
Solution: Make sure that your LAN card is set up properly.

To check your LAN card (Windows 2000 and XP)
1. Right-click My Computer.
2. In the System Properties dialog box, click the Hardware tab.
3. Click Device Manager.
4. Make sure your card shows up under Network Adapters.
5. Refer to the documentation that came with your card.

To check your LAN card (Windows Vista)
1. On the Windows taskbar, click Start, Computer, and then click Properties.
2. Click Device Manager.
3. Make sure your card shows up under Network Adapters.
4. Refer to the documentation that came with your card.

Cause: You do not have an active network connection.
Solution: Check to see if you have an active network connection.

To see if you have an active network connection
▲ Check the two Ethernet indicator lights on the top and bottom of the RJ-45 Ethernet jack on

the back of the HP All-in-One. The lights indicate the following:
a. Top light: If this light is a solid green, the device is properly connected to the network,

and communications have been established. If the top light is off, there is no network
connection.

b. Bottom light: This yellow light flashes when data is being sent or received by the device
over the network.

To establish an active network connection
1. Check the cable connections from the HP All-in-One to your gateway, router, or hub to

ensure connections are secure.
2. If the connections are secure, press the On button on the control panel to turn the

HP All-in-One off. Then turn off the power on your router or hub. Turn on the router or hub
first, and then press the On button to turn the HP All-in-One on.

Cause: You were able to connect the HP All-in-One to the network previously, but now it will
not connect.
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Solution: Turn off the HP All-in-One, the computer, and the router. Wait a few seconds. Turn
on the router first, and then turn on the HP All-in-One and the computer.

Cause: The HP All-in-One and computer are not connected to the same network.
Solution: Try accessing the Embedded Web Server on the HP All-in-One. To find the IP
address, print a network configuration page.

The Printer not Found screen appears during installation
Cause: The HP All-in-One is not turned on.
Solution: Turn on the HP All-in-One.

Cause: You do not have an active network connection.
Solution: Make sure you have an active network connection.

To make sure your network connection is active
1. If the connections are secure, turn off the power on the HP All-in-One, and then turn it on

again. Press the On button on the control panel to turn the HP All-in-One off, and press it
again to turn the device on. Also, turn off the power on your router or hub, and then turn it
on again.

2. Check the cable connections from the HP All-in-One to your gateway, router, or hub to
ensure connections are secure.

3. Make sure the HP All-in-One is connected to the network with a CAT-5 Ethernet cable.

Cause: Cables are not connected properly.
Solution: Check the following cables to ensure they are connected properly:
• Cables between the HP All-in-One and the hub or router
• Cables between the hub or router and your computer
• Cables to and from your modem or HP All-in-One Internet connection (if applicable)

Cause: A firewall, anti-virus, or anti-spyware application is preventing the HP All-in-One from
accessing your computer.
Solution: Uninstall the HP All-in-One software, and then restart your computer. Temporarily
disable anti-virus or anti-spyware applications, and then reinstall the HP All-in-One software.
You can re-enable your anti-virus or anti-spyware applications after installation is complete. If
you see firewall pop-up messages, you must always accept or allow the pop-up messages.
If the screen still appears, try uninstalling the HP All-in-One software, restarting your computer,
and temporarily disabling your firewall before reinstalling the HP All-in-One software. You can
re-enable your firewall application after installation is complete. If you still see firewall pop-up
messages, you must always accept or allow the pop-up messages.
For more information, see the documentation provided with the firewall software.

Cause: A Virtual Private Network (VPN) is preventing the HP All-in-One from accessing your
computer.
Solution: Try temporarily disabling the VPN before proceeding with the installation.

NOTE: The HP All-in-One functionality will be limited during VPN sessions.

Clear paper jams
If the HP All-in-One has a paper jam, check the Two-sided printing accessory.
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To clear a paper jam from the Two-sided printing accessory
1. Turn off the HP All-in-One.
2. Press in the tabs on the left and right side of the Two-sided printing accessory. Remove the

accessory by pulling it away from the HP All-in-One.

CAUTION: Trying to clear a paper jam from the front of the HP All-in-One can damage the
print mechanism. Always access and clear paper jams from the Two-sided printing
accessory of the HP All-in-One.

3. Gently pull the paper out of the rollers.

CAUTION: If the paper tears when you are removing it from the rollers, check the rollers
and wheels for torn pieces of paper that might be remaining inside the device. If you do not
remove all the pieces of paper from the HP All-in-One, more paper jams are likely to occur.

4. If the paper jam is cleared, proceed to step 5.
If the paper jam is not cleared, do the following:
a. Open the Two-sided printing accessory by pulling the tabs up.
b. Remove any paper from inside the accessory.
c. Close the Two-sided printing accessory by pressing the tabs down until they lock into place.

5. Replace the Two-sided printing accessory. Gently push the accessory forward until it snaps into
place.

6. Turn on the HP All-in-One, and then press OK to continue the current job.

Information on ink cartridges and the print head
The following tips help maintain HP ink cartridges and ensure consistent print quality.
• Install the ink cartridge on or before the install by date, which is printed on the ink cartridge

package.
• Keep all ink cartridges in the original sealed packages until they are needed.
• Turn off the HP All-in-One by pressing the On button located on the device. Do not turn off the

device by turning off a power strip or unplugging the power cord from the HP All-in-One. If you
improperly turn off the HP All-in-One, the print head assembly might not return to the correct
position.

• Store ink cartridges at room temperature (15.6°-26.6° C or 60°-78° F).
• HP recommends that you do not remove the ink cartridges from the HP All-in-One until you have

replacement cartridges available to install.
If you are transporting the HP All-in-One make sure you turn off the device by pressing the
On button to power it down properly. Also, make sure you leave the ink cartridges installed.
Doing these actions will prevent ink leaking from the print head assembly.

• Clean the print head when you notice a significant decrease in print quality.
• Do not clean the print head unnecessarily. This wastes ink and shortens the life of the cartridges.
• Handle ink cartridges carefully. Dropping, jarring, or rough handling during installation can cause

temporary printing problems.

Chapter 4

30 HP Photosmart C6200 All-in-One series

English



Support process
If you have a problem, follow these steps:
1. Check the documentation that came with the HP All-in-One.
2. Visit the HP online support Web site at www.hp.com/support. HP online support is available to

all HP customers. It is the fastest source for up-to-date device information and expert assistance
and includes the following features:
• Fast access to qualified online support specialists
• Software and driver updates for the HP All-in-One
• Valuable HP All-in-One and troubleshooting information for common problems
• Proactive device updates, support alerts, and HP newsgrams that are available when you

register the HP All-in-One
3. Call HP support. Support options and availability vary by device, country/region, and language.

For a list of support phone numbers, see the inside back cover of this guide.
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5 Technical information
The technical specifications and international regulatory information for the HP All-in-One are
provided in this section.

System requirements
Software system requirements are located in the Readme file.

Product specifications
For product specifications, go to the HP Web site at www.hp.com/support.

Paper specifications
• Input tray capacity: Plain paper sheets: Up to 125 (20 lb./75 gsm. paper)
• Output tray capacity: Plain paper sheets: Up to 50 (20 lb./75 gsm. paper)
• Photo tray capacity: 10 x 15 cm (4 x 6 inch) Photo paper: Up to 25(145 lb /236 gsm paper)

NOTE: For a complete list of supported media sizes, see the printer software.

Physical specifications
• Height: 24.1 cm (9.5 inches)
• Width: 45 cm (17.7 inches)
• Depth: 44.3 cm (17.4 inches)
• Weight: 11 kg (24.3 lbs)

Power specifications
• Power consumption: 32.5 W (Peak) 20.1 W (Average)
• Input voltage: AC 100 to 240 V ~1A 50-60 Hz
• Output voltage: DC 32 V===1560 mA

NOTE: Use only with the power adapter supplied by HP.

NOTE: When the HP All-in-One is off, some amount of energy is still being consumed. Energy
consumption can be lessened by enabling the Standby/Off state. To enable the Standy/Off state,
press and hold the On button for 3 seconds until the HP All-in-One turns off. When the
HP All-in-One is in the Standby/Off state, it will take longer than usual to turn back on.

Environmental specifications
• Recommended operating temperature range: 15º to 32 ºC (59º to 90 ºF)
• Allowable operating temperature range: 5º to 40º C (41º to 104º F)
• Humidity: 20% to 80% RH non-condensing
• Non-operating (Storage) temperature range: -20º to 60º C (-4º to 140º F)
• In the presence of high electromagnetic fields, it is possible the output from the HP All-in-One

may be slightly distorted
• HP recommends using a USB cable less than or equal to 3 m (10 feet) in length to minimize

injected noise due to potential high electromagnetic fields

Ink cartridge yield
Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the
initialization process, which prepares the device and cartridges for printing, and in printhead
servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink
is left in the cartridge after it is used. For more information, see www.hp.com/go/inkusage.
Visit www.hp.com/pageyield for more information on estimated cartridge yields.
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Regulatory notices
The HP All-in-One meets product requirements from regulatory agencies in your country/region. For
a complete listing of regulatory notices, see the onscreen Help.

Regulatory model identification number
For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The
Regulatory Model Number for your product is SDGOB-0714. This regulatory number should not be
confused with the marketing name (HP Photosmart C6200 All-in-One series, etc.) or product
numbers (CC985A, etc.).
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Warranty
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HP All-in-One عن عامة فكرة١
الوصول یمكن. وسهولة بسرعة صور طباعة أو مستندات، مسح نسخة، عمل مثل مهام لتنفيذ HP All-in-One استخدم

.الكمبيوتر تشغيل دون, التحكم لوحة من مباشرًة HP All-in-One وظائف من الكثير إلى

االتصال حول معلومات یوفر آما, المشكالت حل حول ومعلومات أساسية عمليات بتقدیم الدليل هذا یقوممالحظة
.المستلزمات وطلب HP بدعم
برنامج استخدام ذلك في بما, والوظائف للميزات الكامل النطاق بتفصيل الشاشة على الظاهرة التعليمات تصف

HP Photosmart جهاز مع المزود HP All-in-One.

HP All-in-One جهاز عن سريعة لمحة

الوصفالالصقة البطاقة

)العرض آشاشة أیًضا إليها یشار (الملونة الرسومات شاشة1

التحكم لوحة2

)علوي وضع في حالًيا معروضة (اإلخراج حاویة3

الرئيسية اإلدخال لحاویة الورق عرض دليل4

)اإلدخال بحاویة أیًضا إليها یشار (الرئيسية اإلدخال حاویة5

)الحاویة إطالة آأداة أیًضا إليها یشار (الورق حاویة إطالة أداة6

الصور لحاویة الورق طول ودليل الورق عرض دليل7

الصور حاویة8

الرئيسية اإلدخال لحاویة الورق طول دليل9

الحبر خرطوشة باب10

الذاآرة بطاقات فتحات11

الزجاجي السطح12
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الوصفالالصقة البطاقة

الغطاء ظهر13

إیثرنت منفذ14

USB منفذ15

*الطاقة توصيل16

الوجهين على الطباعة ملحق17

*

التحكم لوحة ميزات
.HP All-in-One لجهاز التحكم لوحة لميزات سریعة مراجعة به المتعلق والجدول التالي الرسم یوفر

البطاقة
الالصقة

والوصف االسمالرمز

شاشة سحب یمكن. والرسائل الصور, القوائم لعرض): العرض آشاشة أیًضا إليها یشار (الملونة الرسوم شاشة 1
.العرض تحسين أجل من وطيها األعلى إلى العرض

.المعلومات من المزید على للحصول العرض شاشة راجع. مشكلة حدوث إلى یشير: التنبيه مصباح2

.العرض شاشة على السابقة الشاشة إلى للعودة: الخلف إلى3

.الصيانة وظائف وإجراء الجهاز إعدادات تغيير تقاریر، إنشاء یمكنك حيث إعداد قائمة لفتح: إعداد4

لمعرفة المواضيع أحد تحدید یمكن حيث العرض شاشة على )التعليمات قائمة (Help Menu قائمة لفتح: التعليمات5
على الحصول للمستخدم یمكن التي بالعناصر قائمة سرد یتم الخمول، حالة في التعليمات على بالضغط. عنه المزید
عرض حالة في. تحدده الذي للموضوع تبًعا الكمبيوتر، شاشة أو العرض شاشة على الموضوع یظهر. حولها تعليمات
.للسياق حساسة تعليمات التعليمات زر یوفر, الخاملة الشاشات غير أخرى شاشات

.الحالية العملية بإیقاف یقوم: األمر إلغاء6

)تابع(

التحكم لوحة ميزات ٤

بي
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البطاقة
الالصقة

والوصف االسمالرمز

.ومشارآتها تحریرها حفظها،, الصور لطباعة Photosmart Express قائمة لتشغيل: الصور قائمة7

إیقاف یتم. تشغيلها إیقاف أو) الحمراء العيون إزالة (Red eye removal ميزة لتشغيل: الحمراء العيون إزالة8
العيون لون بتصحيح تلقائًيا HP All-in-One جهاز یقوم, الميزة هذه تشغيل حالة في. افتراضًيا الميزة هذه تشغيل
.العرض شاشة على حالًيا المعروضة الصورة في الحمراء

.الزجاجي السطح على الموجودة األصلية الصورة من نسخة عمل من تمكنك: صورة من مطبوعة ُنسخ9

,)إنشاء (Create قائمة أو, )طباعة (Print ,)عرض (View من للصور الوصول إلى استناًدا: الصور طباعة10
.محددة) صور (صورة أي طباعة ستتم أو )الطباعة معاينة (Print Preview شاشة الصور طباعة زر یعرض

ا تسألك مطالبة ستظهر, الصور من أي تحدید عدم حالة في على الموجودة الصور آافة طباعة في ترغب آنت إذا عمَّ
.البطاقة

.للمسح وجهة تحدید یمكنك حيث) المسح قائمة (Scan Menu لفتح: المسح قائمة11

.مسح مهمة لبدء: المسح ٍبدء12

الورق حجم, الُنسخ عدد مثل, النسخ خيارات تحدید یمكن حيث) المسح قائمة (Copy Menu لفتح: النسخ قائمة13
.ونوعه

.واألسود باألبيض نسخ مهمة لبدء: باألسود النسخ بدء14

.باأللوان نسخ مهمة لبدء: باأللوان النسخ بدء15

یتم ،HP All-in-One جهاز تشغيل إیقاف عند. تشغيله بإیقاف أو HP All-in-One جهاز بتشغيل یقوم: تشغيل16
)تشغيل (On زر على باستمرار بالضغط الطاقة مصدر تقليل أیًضا یمكن آما. للجهاز الطاقة من أدنى آمية توفير
قم تمامًا، الطاقة لفصل. التشغيل إیقاف/االنتظار وضع في HP All-in-One وضع إلى ذلك سيؤدي. ثواٍن ثالث لمدة

.الطاقة مصدر من الطاقة سلك افصل ثم ،HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف

على الضغط حالة في. الصورة من آبيرة مساحة لعرض الزوم بتصغير یقوم): مكبرة عدسة رمز (- الزوم تصغير17
مالءمة (Fit to Page ميزة تطبيق یتم%, 100 بنسبة العرض شاشة على الصورة عرض عند الزر هذا

.تلقائًيا الصورة على )الصفحة

یمكن. العرض شاشة على الظاهرة الصورة تكبير أجل من الزوم بتكبير یقوم): مكبرة عدسة رمز ( +الزوم تكبير18
 .الطباعة عند االقتصاص مربع لضبط التوجيه لوحة على الموجودة األسهم مع الزر هذا استخدام أیًضا

.العرض شاشة على صورة أو, قيمة, قائمة إعداد بتحدید یقوم: موافق19

,ألسفل, ألعلى األسهم أزرار على الضغط طریق عن القائمة وخيارات الصور عبر االنتقال یتيح: التوجيه لوحة20
.لليمين أو لليسار
منطقة وتحدید الصورة حول للتحرك األسهم أزرار استخدام أیًضا فيمكنك الصورة، على الزوم بتكبير تقوم آنت إذا

.لطباعتها مختلفة

المعلومات من المزيد على الحصول
HP All-in-One جهاز إعداد حول معلومات, الشاشة على وظاهرة مطبوعة, المرجعية المصادر من منوعة تشكيلة توفر

.واستخدامه

١ الفصل
)تابع(
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اإلعداد دليل•
الموجودة الخطوات اتباع من تأآد. البرنامج وتثبيت HP All-in-One جهاز إعداد حول إرشادات اإلعداد دليل یوفر
.الترتيب حسب اإلعداد دليل في
أو, اإلعداد دليل من قسم آخر في المشكالت حل بمراجعة فقم, اإلعداد عملية أثناء مشاآل إلى التعرض عند
.الدليل هذا في ٢١ صفحة في “والدعم المشكالت احل” راجع

الشاشة على الظاهرة التعليمات•
في وصفها یتم ال التي HP All-in-One جهاز ميزات حول مفصلة إرشادات الشاشة على الظاهرة التعليمات توفر
.HP All-in-One مع المثبت البرنامج استخدام عند فقط المتوفرة الميزات ذلك في بما, هذا األساسيات دليل

•www.hp.com/support
هذا الویب موقع یوفر. HP لـ الویب موقع من الدعم على الحصول فبإمكانك اإلنترنت، شبكة إلى الوصول إمكانية عند
.المنتجات طلب ومعلومات والمستلزمات التشغيل وبرامج الفني الدعم

المعلومات من المزید على الحصول ٦
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الشبكة إعداد٢
.وإدارتها الشبكة إعدادات عرض وآيفية بشبكة HP All-in-One توصيل آيفية القسم هذا یوضح

:القسم هذا راجع:في رغبت إذا

٧ صفحة في “سلكية شبكة إعداد”.سلكية) إیثرنت (بشبكة توصيل

٩ صفحة في “بالشبكة التوصيل أجل من البرنامج تثبيت”.شبكة بيئة في لالستخدام HP All-in-One برنامج تثبيت

٩ صفحة في “الشبكة على إضافية آمبيوتر أجهزة توصيل”.الشبكة على موجودة أخرى آمبيوتر أجهزة إلى توصيالت إضافة

توصيل إلى USB توصيل من HP All-in-One جهاز تغيير
.الشبكة

قد آنت إذا القسم هذا في الموجودة اإلرشادات استخدممالحظة
مسبًقا USB توصيل مع HP All-in-One جهاز بتثبيت قمت
.إیثرنت شبكة توصيل إلى التغيير في رغبت ثم

توصيل إلى USB توصيل من HP All-in-One جهاز تغيير”
١٠ صفحة في “الشبكة

١٠ صفحة في “بك الخاصة الشبكة إعدادات إدارة”.تغييرها أو الشبكة إعدادات عرض

٢٣ صفحة في “بالشبكة تتعلق مشكالت حل”.وإصالحها األخطاء استكشاف معلومات على العثور

سلكية شبكة إعداد
وتثبيت إیثرنت آابل باستخدام محور أو تقسيم وحدة أو بموّجه HP All-in-One جهاز توصيل آيفية القسم هذا یصف
.إیثرنت شبكة أو سلكية بشبكة ذلك یسمى. بالشبكة التوصيل أجل من HP All-in-One برنامج

القيام يجب, سلكية شبكة على HP All-in-One جهاز إلعداد
:يلي بما

:القسم هذا راجع

٧ صفحة في “سلكية شبكة أجل من إليه تحتاج ما”.المطلوبة المواد آافة بتجميع قم, أوًال

٨ صفحة في “بالشبكة HP All-in-One جهاز توصيل”.سلكية بشبكة بالتوصيل قم ثانيًا

٩ صفحة في “بالشبكة التوصيل أجل من البرنامج تثبيت”.البرنامج بتثبيت قم أخيًرا،

سلكية شبكة أجل من إليه تحتاج ما
.المطلوبة المواد آافة على االحتواء من تأآد, بالشبكة HP All-in-One جهاز توصيل قبل
.إیثرنت منفذ مع محور أو تقسيم، وحدة موّجه، على تحتوي عاملة إیثرنت شبكة❑
.CAT-5 إیثرنت آابل❑

٧ HP Photosmart C6200 All-in-One series
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عدد یوجد. اآلخر مكان أحدهما یحل أن یمكن ال أنه إال القياسية الهاتف آبالت مع القياسية إیثرنت آبالت تشابه ورغم
موصل أیًضا یسّمى (اإلیثرنت آابل موصل إن. مختلف موصل واحد ولكل واحد، آل في األسالك من مختلف

RJ-45 (نقاط 6 الى تالمس نقطتي بين ما له الهاتف موصل .طرفه في تالمس نقاط 8 دائًما، وله، وأسمَك أعرض.
.إیثرنت باتصال مزّود محمول آمبيوتر أو مكتبي آمبيوتر❑

إذا. Mbps 100 ذات اإلنترنت وشبكة Mbps 10 ذات اإلیثرنت شبكة HP All-in-One یدعممالحظة
آلتا في العمل تستطيع أنها من تأّآد اشتریتها، قد آنت أو ،)NIC( شبكة واجهة بطاقة شراء على مقدًما آنت

.الّسرعتين

بالشبكة HP All-in-One جهاز توصيل
.الجهاز من الخلفي الجزء في الموجود إیثرنت منفذ استخدم بالشبكة، HP All-in-One جهاز لتوصيل

بالشبكة HP All-in-One لتوصيل
.HP All-in-One خلف من األصفر المقبس بنزع قم.١

.HP All-in-One جهاز من الخلفي الجزء في إیثرنت بمنفذ إیثرنت آابل بتوصيل قم.٢

.السلكي موجه أو تقسيم، وحدة إیثرنت، موجه في المتوفر بالمنفذ اإلیثرنت آابل من اآلخر الطرف بتوصيل قم.٣

سلكية شبكة إعداد ٨
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أجل من البرنامج تثبيت” في موضح هو آما البرنامج بتثبيت قم, بالشبكة HP All-in-One جهاز توصيل بمجرد.٤
.٩ صفحة في “بالشبكة التوصيل

بالشبكة التوصيل أجل من البرنامج تثبيت
توصيل من تأآد, البرنامج تثبيت قبل. بشكبة متصل آمبيوتر على HP All-in-One برنامج لتثبيت القسم هذا باستخدام قم

.بشبكة جهاز

بهذه حالًيا الكمبيوتر توصيل من تأآد الشبكة، مشغالت من بسلسلة للتوصيل الكمبيوتر تكوین تم إذامالحظة
األقراص محرك حروف أحد أخذ HP All-in-One تثبيت برنامج یحاول قد إال،. البرنامج تثبيت قبل المشغالت
.الكمبيوتر على الموجود االتصال شبكة أقراص محرك إلى الوصول من تتمكن وال المحجوزة

المعالج وسرعة المتوفرة المساحة ومقدار التشغيل، لنظام تبًعا دقيقة 45و دقيقة 20 بين التثبيت زمن یتراوحمالحظة
.الكمبيوتر في

Windowsلـ HP All-in-One برنامج لتثبيت
.الفيروسات عن للكشف برنامج أي ذلك في بما الكمبيوتر، جهاز على تعمل التي التطبيقات آافة بإنهاء قم.١
في المضغوطة األقراص محرك إلى HP All-in-One جهاز مع المزود Windowsلـ المضغوط القرص بإدخال قم.٢

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات واتبع بك الخاص الكمبيوتر جهاز
بجدار تتعلق منبثقة رسائل أي ظهور حالة في. اإلرشادات اتبع الحمایة، جدران حول حوار مربع ظهور حالة في.٣

.بها السماح أو قبولها دوًما فيجب حمایة،
،)الشبكة خالل من (Through the network بتحدید قم ،)التوصيل نوع (Connection Type شاشة في.٤

.)التالي (Next انقر ثم
جهاز عن) اإلعداد (Setup برنامج فيه یبحث الذي الوقت في )البحث جاري (Searching شاشة تظهر

HP All-in-One الشبكة في.
د.٥ .)الطابعة على العثور (Printer Found الّشاشة على الطابعة وصف صّحة من تأآَّ

على واحدة طابعة من أآثر على العثور عند )عليها العثور تم التي الطابعات (Printers Found شاشة تظهر
.توصيله ترید الذي HP All-in-One جهاز بتحدید قم. الشبكة

.البرنامج لتثبيت المطالبات اتبع.٦
.لالستخدام جاهًزا HP All-in-One یكون البرنامج، تثبيت من االنتهاء عند

.أخرى مرة تمكينه من فتأآد الكمبيوتر، جهاز على الفيروسات عن الكشف برنامج تعطيل حالة في.٧
.الشبكة اتصال الختبار HP All-in-One لجهاز ذاتي اختبار تقریر بطباعة وقم الكمبيوتر إلى اذهب.٨

الشبكة على إضافية آمبيوتر أجهزة توصيل
توصيل عند. الكمبيوتر أجهزة من صغيرة شبكة على واحد آمبيوتر جهاز من بأآثر HP All-in-One جهاز توصيل یمكن
آمبيوتر جهاز لكل HP All-in-One برنامج تثبيت فيجب, مسبًقا الشبكة على موجود بكمبيوتر HP All-in-One جهاز
بإضافة فيها تقوم القادمة المرات في تكوینه إلى تحتاج فال, الشبكة على HP All-in-One جهاز إعداد بمجرد. إضافي
.آمبيوتر أجهزة

٢ الفصل
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الشبكة توصيل إلى USB توصيل من HP All-in-One جهاز تغيير
إذا. الحق وقت في إیثرنت شبكة توصيل إلى التحویل فيمكنك, USB توصيل مع أوًال HP All-in-One جهاز تثبيت عند

.أدناه الموجودة العامة التوجيهات استخدام فيمكنك, مسبًقا بالشبكة التوصيل آيفية عرفت

سلكي) إيثرنت (توصيل إلى USB توصيل لتغيير
.HP All-in-One لجهاز الخلفي الجزء من USB توصيل بفصل قم.١
اإلیثرنت بمنفذ HP All-in-One لجهاز الخلفية الجهة في الموجود اإلیثرنت منفذ من إیثرنت آابل بتوصيل قم.٢

.التقسيم وحدة أو الموجه في المتوفر
Through the اختر ثم ،)جهاز إضافة (Add a Device واختر الشبكة، اتصال أجل من برنامج بتثبيت قم.٣

network) الشبكة خالل من(.
 في) )طابعات (Printers أو ()وفاآسات طابعات (Printers and Faxes افتح التثبيت، من االنتهاء عند.٤

Control Panel) تثبيت من الطابعات بحذف قم ثم )التحكم لوحة USB السابق.

بك الخاصة الشبكة إعدادات إدارة
متقدمة إعدادات تتوفر. HP All-in-Oneلـ التحكم لوحة خالل من HP All-in-One لجهاز الشبكة إعدادات إدارة یمكن

من إليه بالوصول تقوم وحالة تكوین أداة عن عبارة), المضمن الویب ملقم (Embedded Web Server في إضافية
.HP All-in-One بجهاز نشط شبكة توصيل باستخدام بك الخاص الویب مستعرض

التحكم لوحة من األساسية الشبكة إعدادات تغيير
افتراضيات واستعادة الشبكة إعدادات طباعة مثل, التحكم لوحة خالل من الشبكة إدارة مهام من منوعة تشكيلة تنفيذ یمكن
.الشبكة

وطباعتها الشبكة إعدادات عرض
أآثر تكوین صفحة طباعة یمكن أو, HP All-in-One لجهاز التحكم لوحة في الشبكة إعدادات من ملخص عرض یمكن

.mDNSو DNS الوصلة، سرعة ،IP عناوین مثل الهامة الشبكة إعدادات آافة الشبكة تكوین صفحة تسرد. تفصيًال
.إعداد على اضغط, HP All-in-One لجهاز التحكم لوحة في.١
.موافق على اضغط ثم, )شبكة (Network تمييز حتى  على اضغط.٢

.)الشبكة قائمة (Network Menu ستظهر
.موافق على اضغط ثم, )الشبكة إعدادات عرض (View Network Settings تمييز حتى  على اضغط.٣

.)الشبكة إعدادات قائمة عرض (View Network Settings Menu سيظهر
:یلي مما واحدًا اعمل.٤

عرض (Display Wired Summary تمييز یتم حتى  على اضغط, السلكية الشبكة إعدادات لعرض•
.موافق على اضغط ثم ،)سلكي ملخص
.)إیثرنت (السلكية الشبكة إعدادات ملخص هذا یعرض

Print Network Configuration Page تمييز یتم حتى  على اضغط الشبكة، تكوین صفحة لطباعة•
.موافق على اضغط ثم ،)الشبكة تكوين صفحة طباعة(

.الشبكة تكوین صفحة هذا یطبع

الشبكة افتراضيات استعادة
.HP All-in-One جهاز شراء عند عليه آانت ما إلى الشبكة إعدادات ضبط إعادة یمكن
.إعداد على اضغط, HP All-in-One لجهاز التحكم لوحة في.١
.موافق على اضغط ثم, )شبكة (Network تمييز حتى  على اضغط.٢
على اضغط ثم, )الشبكة افتراضيات استعادة (Restore Network Defaults تمييز حتى  على اضغط.٣

.موافق
.للشبكة االفتراضية اإلعدادات استعادة في رغبتك لتأآيد موافق على اضغط.٤

جهاز تغيير  HP All-in-One توصيل من  USB الشبكة توصيل إلى ١٠
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التحكم لوحة من للشبكة متقدمة إعدادات تغيير
.متقدًما مستخدًما آنت إذا إال اإلعدادات هذه تغير أال عليك یجب ذلك، ومع. راحتك أجل من للشبكة المتقدمة اإلعدادات تتوفر

الوصلة سرعة ضبط
.)آلي (Automatic هو االفتراضي اإلعداد. الشبكة عبر البيانات بث سرعة تغيير یمكن
.إعداد على اضغط.١
.موافق على اضغط ثم, )شبكة (Network تمييز حتى  على اضغط.٢

.)الشبكة قائمة (Network Menu ستظهر
.موافق على اضغط ثم, )متقدم إعداد (Advanced Setup تمييز حتى  على اضغط.٣

.موافق على اضغط ثم, )الوصلة سرعة ضبط (Set Link Speed تمييز حتى  على اضغط
.اإلعداد لتأآيد موافق على اضغط ثم, بك الخاصة الشبكة أجهزة مع تتوافق التي الوصلة سرعة لتحدید  على اضغط.٤

•Automatic) آلي(
•
•
•
•

IP إعدادات تغيير
مستخدًما آنت إذا, ذلك ومع. تلقائًيا IP إعدادات بضبط ویقوم )آلي (Automatic هو IP إلعدادات االفتراضي IP إعداد
الشبكة وقناع IP عنوان لرؤیة. االفتراضية العّبارة أو, الفرعية الشبكة قناع, یدوًیا IP عنوان تغيير في ترغب فقد, متقدًما
.HP All-in-One جهاز من الشبكة تكوین صفحة بطباعة قم ،HP All-in-One بجهاز الخاصين الفرعية

حالة في اإلعداد حفظ یتم فلن وإال، مسبًقا، نشطة بشبكة االتصال عليك یجب یدوًیا، IP إعداد إدخال عند مالحظة
.القائمة من الخروج

مكونات تتمكن ال, التثبيت عملية أثناء صالح غير IP عنوان إدخال عند. یدوًیا IP عنوان تعيين عند انتبهتنبيه
.HP All-in-One بجهاز التوصيل من الشبكة

.إعداد على اضغط.١
.موافق على اضغط ثم, )شبكة (Network تمييز حتى  على اضغط.٢

.)الشبكة قائمة (Network Menu ظهور سيتم
.موافق على اضغط ثم, )متقدم إعداد (Advanced Setup تمييز حتى  على اضغط.٣
.موافق على اضغط ثم, )IP إعدادات (IP Settings تمييز حتى  على اضغط.٤

.IP إعدادات تغيير في رغبتك بتأآيد مطالبتك تتم فسوف سلكية، بشبكة بالفعل HP All-in-One توصيل تم إذا
.موافق على اضغط

.موافق على اضغط ثم, )يدوي (Manual تمييز حتى  على اضغط.٥
.موافق على اضغط ثم التالية، IP إعدادات إحدى لتمييز  على اضغط.٦

•IP Address) عنوان IP(
•Subnet Mask) الفرعية الشبكة قناع(
•Default Gateway) االفتراضية العّبارة(

.اإلعداد لتأآيد موافق على اضغط ثم, التغييرات أدخل.٧

٢ الفصل

١١ HP Photosmart C6200 All-in-One series
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)نصف-100 ( 100Half-



HP All-in-One ميزات استخدام٣
یوفر فإنه ذلك، إلي باالضافة األساسية للعمليات HP All-in-One استخدام آيفية عن معلومات علي الفصل هذا یحتوي
.الحبر خرطوشات واستبدال الورق تحميل آيفية حول تعليمات

الورق وتحميل األصلية الُنسخ تحميل
أو letter بحجم ورق ذلك في بما, HP All-in-One جهاز في المختلفة الورق وأحجام أنواع من الكثير تحميل یمكن
A4، بحجم ورق legal، الفيدیو قرص/المضغوط القرص رسومات وملصقات األظرف شفاف، ورق الصور، ورق

الذي الورق ونوع حجم على تلقائيًّا یكتشف بحيث HP All-in-One جهاز ضبط تم, افتراضي بشكل. HP من الرقمي
.الورق لهذا جودة أعلى من إخراج إلنشاء إعداداته بضبط یقوم ثم اإلدخال حاویة في بتحميله تقوم
جودة إلى التعرض عند أو الملصقات، أو واألظرف، الشفاف، والورق الصور، ورق مثل خاصة، أوراق استخدام عند

.والنسخ الطباعة لمهام یدویًّا ونوعه الورق حجم ضبط فيمكنك التلقائي، الضبط إعدادات باستخدام ضعيفة طباعة

الزجاجي السطح على أصلية نسخة لتحميل
.الزجاجي السطح على تحميلها خالل من مسحها أو A4 أو letter بحجم أصلية ُنسخ نسخ یمكنك

للماسحة الزجاجي السطح على أصلية نسخة لتحميل
.HP All-in-One جهاز غطاء ارفع.١
للسطح اليمنى األمامية الزاویة على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة بتحميل قم.٢

.الزجاجي

.الزجاجي السطح طرف على المحفورة األدلة راجع, األصلية النسخة تحميل حول التعليمات من للمزیدتلميح

.الغطاء أغلق.٣

آامل بحجم ورق تحميل
لجهاز الرئيسية اإلدخال حاویة في legal أو A4 أو, letter بحجم الورق من عدیدة أنواع تحميل یمكن

HP All-in-One.

HP All-in-One ميزات استخدام ١٢
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آامل بحجم ورق لتحميل
.لهما وضع آخر حتى الورق وطول الورق عرض أدلة ادفع ثم الخارج إلى الرئيسية اإلدخال حاویة اسحب.١

:یلي ما لمعرفة الورق افحص ثم الحافات، لمحاذاة مستٍو سطح على الورق على بالضرب قم.٢
.المنثنية أو المنحنية والحافات والتجعدات واألتربة التشققات من خلوه من تأآد•
.الرزمة في الموجود الورق جميع ونوع حجم تطابق من تأآد•

رزمة بإمالة قم. ألسفل الطباعة ووجه لألمام القصيرة الحافة جعل مع الرئيسية اإلدخال حاویة إلى الورق رزمة أدخل.٣
.تتوقف حتى لألمام الورق

الطباعة وجه جعل مع أوًال الصفحة من العلوي الجزء ضع الشرآة عنوان عليه ورق تستخدم آنت إذاتلميح
الرسم راجع الشرآة، عنوان على یحتوي وورق الكامل بالحجم ورق تحميل حول التعليمات من لمزید. ألسفل
.اإلدخال حاویة قاع في المحفور البياني

.األوراق حافات عند یتوقفان حتى للداخل الورق وطول عرض دليلي بإمالة قم.٤
وأن اإلدخال حاویة داخل تثبيتها یمكن الورق رزمة أن تأآد الالزم؛ من أآثر الرئيسية اإلدخال حاویة بتحميل تقم ال

.الورق عرض لدليل ارتفاع أعلى على یزید ال ارتفاعها

.أخرى مرة HP All-in-One لداخل الرئيسية اإلدخال حاویة ادفع.٥
حاویة إطالة أداة نهایة في الورق مقبض بإقالب قم. به ُیسمح ما قدر على, ناحيتك اإلخراج حاویة إطالة أداة اسحب.٦

.المسافة بقية اإلطالة أداة لفتح اإلخراج

٣ الفصل

١٣ HP Photosmart C6200 All-in-One series

عربي



.مغلقًة الحاویة إطالة أداة دع, legal بحجم ورق استخدام عندمالحظة

)بوصات ٦ × ٤( سم ١٥ × ١٠ بحجم صور ورق تحميل
النتائج، أفضل على للحصول. HP All-in-Oneلـ الصور حاویة في سم 15× 10 حجم حتى الصور ورق تحميل یمكن

 أو )للصور جًدا فاخر HP ورق (HP Premium Plus Photo Paper نوع من سم 15 × 10 بحجم ورًقا استخدم
HP Premium Photo Paper) ورق HP للصور فاخر(.

الصور حاوية في سم 15 × 10 بحجم صور ورق لتحميل
.للخارج الصور حاویة اسحب ثم اإلخراج، حاویة ارفع.١

.الصور حاویة داخل الصور ورق لتحميل بأآملها الصور حاویة وحدة إزالة أیًضا یمكنكمالحظة

قم. األسفل إلى للطباعة المخصص والوجه لألمام القصيرة الحافة توجيه مع الصور حاویة إلى الورق رزمة بإدخال قم.٢
.تتوقف حتى لألمام الصور ورق رزمة بإمالة
.منك القریبة الجهة في الثقوب تكون بحيث الصور ورق بتحميل فقم, ثقوب به تستخدمه الذي الصور ورق آان إذا

.الدليلين توقف حتى الصور ورق رزمة على للداخل الورق وعرض طول دليلي بإمالة قم.٣
وأن الصور حاویة داخل تثبيتها یمكن الصور ورق رزمة أن من التأآد عليك, الصور حاویة تحميل بزیادة تقم ال

.الورق عرض لدليل ارتفاع أعلى على یزید ال ارتفاعها

.اإلخراج حاویة اخفض ثم, للداخل الصور حاویة ادفع.٤

الورق انحشار تجنب
.التالية التوجيهات اتبع الورق، انحشارات تجنب في للمساعدة

الورق انحشار تجنب ١٤
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.متكررة بصورة اإلخراج حاویة من المطبوع الورق أخرج•
.إغالقه إحكام إعادة یمكن آيس في مستٍو بشكل المستخدم غير الورق جميع بتخزین ثنيه أو الورق تجعد امنع•
.تمزیقها أو ثنيها یتم لم الحواف وأن مستٍو وضع في اإلدخال حاویة في تحميلها تم التي األوراق أن من تأآد•
على العناوین ورق یقشر قد. عامين یتجاوز ال الملصقات ورق عمر أن من فتأآد ملصقات، بطباعة تقوم آنت إذا•

.الورق انحشار یسبب قد مما ،HP All-in-One خالل من الورق سحب یتم عندما القدیم الورق
حاویة في الموجودة الورق رزمة تكون أن یجب حيث اإلدخال؛ حاویة في مختلفة وأحجام بأنواع أوراق تضع ال•

.والحجم النوع نفس من بالكامل اإلدخال
عرض دليل أن من تأآد. الورق أنواع جميع على بإحكام تثبيتها یتم بحيث اإلدخال حاویة في الورق عرض دليل اضبط•

.اإلدخال حاویة داخل الورق بطي یقوم ال الورق
.اإلدخال حاویة في جدًا بعيدة لمسافة الورق إلدخال القوة تستخدم ال•
.HP All-in-One لجهاز بها الموصى الورق أنواع باستخدام قم•

وتحديدها صور عرض
.طباعتها أثناء أو قبل تحدیدها أو الذاآرة بطاقة على من صور عرض یمكن

١CompactFlash (CF (النوع I و II

٢Secure Digital (SD), Secure Digital Mini) محول یتطلب(, Secure Digital High Capacity (SDHC),
MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, MMC Mobile (RS-MMC ;محول یتطلب(, TransFlash MicroSD

Card ,أو Secure MultiMedia Card

٣Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate, Memory
Stick Duo أو Duo Pro) اختياري المحول ,(أو Memory Stick Micro) محول یتطلب(

٤xD-Picture Card

وطباعتها تحديدها, الصور لعرض
.HP All-in-One جهاز في المناسبة الفتحة إلى الذاآرة بطاقة أدخل.١

.الشاشة على الصور أحدث عرض مع Photosmart Express تظهر
اإلدخال حاویة في الكامل بالحجم صور ورق أو الصور حاویة في سم 15 × 10 إلى یصل صور ورق بتحميل قم.٢

.الرئيسية

٣ الفصل

١٥ HP Photosmart C6200 All-in-One series
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.موافق على اضغط ثم, )عرض (View تمييز حتى  على اضغط.٣
.)صور عرض (View Photos شاشة ستظهر

.بصورك الخاصة المصغرة الصور عبر للتمریر  على أو  على اضغط.٤
.موافق على اضغط عرضها، في ترغب التي للصورة المصغرة الصورة تمييز عند.٥
.أخرى مرة موافق على اضغط الشاشة، على نفسها تلقاء من الصورة ظهور عند.٦

.)الصورة خيارات (Photo Options شاشة ستظهر
.موافق على اضغط ،)الطباعة معاينة (Print Preview تمييز مع.٧

.طباعتها عند الصورة شكل لعرض ،)الطباعة معاينة (Print Preview شاشة ستظهر
ثم ،)المزيد إضافة (Add More لتمييز  على اضغط وطباعتها، لعرضها إضافية صور تحدید في ترغب آنت إذا.٨

. 6-4 الخطوات وآرر ،موافق على اضغط
تكن لم إذا (صور عدة لتحدید طریقة أسرع فإن ،)صور إضافة (Add Photos شاشة في تواجدك بمجرد ، أو

من المزید عبر للتمریر  على أو  على الضغط ثم ، صورة لتحدید  على الضغط هي) تحریرها إلى بحاجة
.لتحدیدها الصور

 على اضغط تحریرها، أو/و الطباعة إعدادات من أي من التحقق في ترغب آنت إذا) اختياري(.٩
.موافق على اضغط ثم )اإلعدادات (Settings لتمييز

الصور طباعة زر على اضغط أو ()اآلن طباعة (Print Now لتمييز  أو  استخدم ،)الصور (الصورة لطباعة.١٠
.)التحكم لوحة على
.إلتمامها المقدر والوقت طباعتها سيتم التي الصفحات عدد بعرض الطباعة حالة شاشة ستقوم

الصورة مسح
طریقة القسم هذا یوضح. HP All-in-One بجهاز الخاصة التحكم لوحة من أو الكمبيوتر جهاز من المسح بدء یمكنك
.فقط HP All-in-One لجهاز التحكم لوحة من المسح

استخدام خالل من. الصور لمسح HP All-in-One مع بتثبيته قمت الذي البرنامج استخدام أیًضا یمكنكمالحظة
.الممسوحة الصورة باستخدام خاصة مشاریع وإنشاء ممسوحة صورة تحریر یمكن, البرنامج هذا

الكمبيوتر جهاز إلى أصلية نسخة مسح
.التحكم لوحة باستخدام الزجاجي السطح على الموضوعة األصلية الُنسخ مسح یمكن

الكمبيوتر جهاز إلى المسح إلجراء
للسطح اليمنى األمامية الزاویة على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة بتحميل قم.١

.الزجاجي
.المسح قائمة على اضغط.٢
.موافق على اضغط ثم ،)آمبيوتر إلى مسح (Scan to Computer لتمييز  على اضغط.٣
:یلي ما فاعمل, شبكة عبر أآثر أو واحد آمبيوتر بجهاز متصل HP All-in-One جهاز توصيل عند.٤

.)الكمبيوتر جهاز تحديد (Select Computer لتحدید موافق على اضغط.أ
.العرض شاشة على HP All-in-One بجهاز المتصلة الكمبيوتر أجهزة من قائمة ستظهر

من المتصلة الكمبيوتر أجهزة )الكمبيوتر جهاز تحديد (Select Computer قائمة تسرد قدمالحظة
.الشبكة خالل من المتصلة األجهزة تلك مع USB خالل

اضغط ثم, آخر آمبيوتر جهاز لتحدید  على اضغط أو, افتراضي آمبيوتر جهاز لتحدید موافق على اضغط.ب
.موافق على

الكمبيوتر جهاز في المتوفرة التطبيقات تسرد, العرض شاشة على )إلى المسح (Scan To قائمة ستظهر
.المحدد

.5 الخطوة إلى انتقل ،USB آبل باستخدام آمبيوتر بجهاز مباشرًة HP All-in-One توصيل حالة في

الصورة مسح ١٦

بي
عر



اضغط ثم آخر، تطبيق لتحدید  على اضغط أو المسح، استقبال أجل من افتراضي تطبيق لتحدید موافق على اضغط.٥
.موافق على

.تحریرها یمكن هناك, الكمبيوتر شاشة على للمسح معاینة صورة ستظهر
.االنتهاء عند )قبول (Accept فوق انفر ثم, المعاینة لصورة تحریرات أیة بعمل قم.٦

ذاآرة بطاقة إلى أصلية نسخة مسح
طباعة خيارات استخدم من ذلك یمكنك. حاليًّا المرآبة الذاآرة بطاقة إلى JPEG آصورة الممسوحة الصورة إرسال یمكنك
.الممسوحة الصورة من ألبوم وصفحات حدود بدون مطبوعات لطباعة الصور

بطاقة مشارآة عند الممسوحة الصورة إلى الوصول یمكن, بالشبكة HP All-in-One توصيل حالة فيمالحظة
.فقط الشبكة عبر الذاآرة

ذاآرة بطاقة إلى ممسوح مستند لحفظ
.HP All-in-One في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة إدخال من تأآد.١
للسطح اليمنى األمامية الزاویة على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة بتحميل قم.٢

.الزجاجي
.التحكم لوحة على المسح قائمة على اضغط.٣
.موافق على اضغط ثم ،)الذاآرة بطاقة إلى مسح (Scan to Memory Card لتمييز  على اضغط.٤

.موافق من بدًال )المسح بدء (Start Scan على الضغط ذلك من بدًال یمكنكمالحظة

.JPEG بتنسيق الذاآرة بطاقة في الملف ویحفظ ضوئًيا الصورة بمسح HP All-in-One جهاز یقوم

نسخة عمل
.التحكم لوحة خالل من عالية بجودة ُنسخ عمل یمكنك

التحكم لوحة خالل من نسخة لعمل
.اإلدخال حاویة في للورق تحميلك من تأآد.١
للسطح اليمنى األمامية الزاویة على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة بتحميل قم.٢

.الزجاجي
لبدء )باأللوان النسخ بدء (Start Copy Color أو )باألسود النسخ بدء (Start Copy Black على اضغط.٣

.النسخ

الحبر خرطوشات استبدال
.الحبر خرطوشات استبدال إلي تحتاج عندما التعليمات هذه اتبع

خرطوشات تستخدم أنك من تأآد, مرة ألول HP All-in-One في حبر خرطوشات بتثبيت تقوم آنت إذامالحظة
في الموجود الحبر مع لالختالط خصيًصا الخرطوشات هذه داخل الموجود الحبر تصنيع تم. الجهاز مع المزودة الحبر
.األولى للمرة اإلعداد بعملية القيام عند الطباعة رؤوس وحدة

التسوق الرمز فوق النقر خالل من طلبها یمكنك ،HP All-in-One لجهاز بدیلة حبر خرطوشات بالفعل لدیك یكن لم إذا
التي الكمبيوتر أجهزة على الرمز هذا ویوجد. الكمبيوتر على )HP) Shop for HP Supplies مستلزمات لشراء
.)ابدأ (Start القائمة في HP المجلد في Windows التشغيل بنظام تعمل
.www.hp.com/buy/supplies راجع المعلومات من للمزید

٣ الفصل
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الحبر خرطوشات الستبدال
.HP All-in-One جهاز تشغيل من تأآد.١
.بإحكام مكانه في تثبيته حتى للجهاز األمامي المرآز من رفعه خالل من الحبر خرطوشة باب افتح.٢

.المزالج برفع قم ثم استبدالها المراد الحبر خرطوشة بأسفل الموجود المزالج أسفل على اضغط.٣
.األیسر الجانب أقصى في المزالج ارفع, األسود الحبر خرطوشة استبدال حالة في
),أزرق (فاتح سماوي, األصفر اللون مثل, الخامسة الملون الحبر خرطوشات بين من واحدة خرطوشة استبدال حالة في

.المرآزیة المنطقة في المناسب المزالج ارفع, أرجواني أو), وردي (فاتح أرجواني, سماوي

األسود الحبر لخرطوشة الحبر خرطوشة مزالج١

الملون الحبر لخرطوشات الحبر خرطوشة مزاليج٢

.وإزالتها فتحتها من إلخراجها نحوك الحبر خرطوشة اسحب.٤

الحبر خرطوشات استبدال ١٨
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.الفارغة الفتحة إلى الحبر خرطوشة وادفع, مقبضها من احملها ثم, عبوتها من الجدیدة الحبر خرطوشة بإزالة قم.٥
.الطباعة عربة على الموجودین والنموذج اللون مع الحبر خرطوشة ونموذج اللون بتوفيق قم

.بإحكام إغالقه من وتأآد المزالج بإغالق قم.٦

.باستبدالها تقوم التي الحبر خرطوشات من لكل 6 إلى 3 خطوات آرر.٧
.الحبر خرطوشة باب أغلق.٨

٣ الفصل

١٩ HP Photosmart C6200 All-in-One series

عربي



HP All-in-One تنظيف
في ترغب قد. والغطاء الزجاجي السطح تنظيف إلى أحيانًا تحتاج قد واضحة، الممسوحة ومستنداتك نسخك بقاء من للتأآد
.HP All-in-Oneلـ الخارجي الجزء من الغبار تنظيف

Inkjet Printers لطابعات) HP) HP Cleaning Kit لـ التنظيف أدوات مجموعة شراء یمكنكتلميح
المعلومات، من لمزید. بأمان HP جهاز لتنظيف المطلوبة األدوات آل توفر والتي) All-in-Ones) Q6260Aو

.www.shopping.hp.com/accessories-store/printer :إلى انتقل

الزجاجي السطح تنظيف
النسخ دقة على وتؤثر األداء إبطاء إلى تؤدي الرئيسي الزجاجي السطح على واألتربة والشعر واألوساخ األصابع بصمات
.والمسح

الزجاجي السطح لتنظيف
.الغطاء ارفع ثم, HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم.١
.الخدش یسبب ال الذي الزجاج منظف من بقليل مبللة إسفنج قطعة أو ناعمة قماش بقطعة الزجاجي السطح نظف.٢

هذه ألن, الزجاجي السطح على الكربون آلورید رابع أو البنزان أو األسيتون أو الخادشة المواد تستخدم التنبيه
الزجاجي السطح تحت السوائل تتسرب فقد, الزجاجي السطح على مباشرًة السوائل ترش أو تضع ال. تضره المواد
.تلفه إلى وتؤدي

.بقع حدوث لمنع الخيوط من خالية, ناعمة, جافة قماش بقطعة الزجاجي السطح جفف.٣
.HP All-in-One جهاز بتشغيل قم.٤

الغطاء ظهر تنظيف
.HP All-in-One جهاز غطاء أسفل الموجود األبيض المستندات غطاء على البسيطة األوساخ تتراآم قد

الغطاء ظهر لتنظيف
.الغطاء ارفع ثم, HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم.١
.دافئ وماء الترآيز متوسط بصابون قليًال مبللة إسفنج قطعة أو ناعمة قماش بقطعة األبيض المستندات غطاء نظف.٢

.الغطاء تخدش ال. األوساخ إلزالة برفق الغطاء نظف
.الخيوط من خالية, ناعمة, جافة قماش بقطعة الغطاء جفف.٣

.الغطاء تخدش قد ألنها الورق من مصنوعة للمسح مواًدا تستخدم التنبيه

وامسح) للمسح (األیسوبروبيل آحول باستخدام السابقة الخطوات آرر التنظيف، من المزید إلى حاجة هناك آانت إذا.٤
.آحول بقایا أي إلزالة مبللة قماش بقطعة جيًدا الغطاء

جهاز من الخارجي الجزء على أو الزجاجي السطح على آحول سكب عدم على احرصتنبيه
HP All-in-One، الجهاز إتالف إلى ذلك یؤدي فقد.

HP All-in-One تنظيف ٢٠
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والدعم المشكالت احل٤
والتكوین التثبيت قضایا حول محددة معلومات تتوفر. HP All-in-One لجهاز بالنسبة المشكالت حل معلومات على الفصل هذا یحتوي
الخاص البرنامج مع المزودة الشاشة على الظاهرة التعليمات راجع المشكالت، حل حول المعلومات من للمزید. التشغيل مواضيع وبعض

.بك
من الخلفي للغطاء الداخلي الجزء راجع, الدعم مراجعة حول معلومات على للحصول. والدعم الضمان معلومات أیًضا الفصل هذا یوضح
.الدليل هذا

HP All-in-One برنامج تثبيت قبل USB آابل باستخدام بالكمبيوتر HP All-in-One جهاز توصيل عند المشكالت من العدید تحدث
فيجب بذلك، القيام البرنامج تثبيت شاشة منك تطلب أن قبل بك الخاص بالكمبيوتر HP All-in-One بتوصيل قمت إذا. الكمبيوتر في

:الخطوات هذه اتباع عليك

باإلعداد تتعلق شائعة قضايا مشكالت حل
.الكمبيوتر عن USB آابل بفصل قم.١
.)بالفعل بتثبيته قمت قد آنت إذا (البرنامج تثبيت بإلغاء قم.٢
.الكمبيوتر جهاز تشغيل أعد.٣
.تشغيله أعد ثم واحدة، دقيقة وانتظر HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم.٤
.HP All-in-One برنامج تثبيت بإعادة قم.٥

.البرنامج تثبيت شاشة بواسطة بذلك مطالبتك یتم حتى الكمبيوتر بجهاز USB آابل بتوصيل تقم التنبيه

تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء
فقد البرنامج، تثبيت شاشة خالل من بذلك مطالبتك تتم أن قبل بالكمبيوتر USB آبل بتوصيل قمت إذا أو مكتمل، غير التثبيت آان إذا

.الكمبيوتر جهاز من HP All-in-One تطبيق ملفات بحذف األحوال من حال بأي تقم ال. تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إزالة إلى تحتاج
مع المرفق البرنامج تثبيت عند متاحة تكون والتي التثبيت إلزالة المساعدة األداة باستخدام الصحيحة بالطریقة إزالتها من تأآد

HP All-in-One.

التثبيت إعادة ثم Windows التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر جهاز من التثبيت إللغاء
فقط أو ()التحكم لوحة (Control Panel ,)إعدادات (Settings ,)ابدأ (Start فوق انقر ،Windows لـ المهام شریط في.١

.))التحكم لوحة (Control Panel فوق
إلغاء (Uninstall a program فوق انقر أو ()برامج إزالة/إضافة (Add/Remove Programs فوق مزدوًجا نقًرا انقر.٢

.))برنامج تثبيت
انقر ثم, )HP Photosmart طابعة تشغيل برنامج (HP Photosmart Printer Driver Software حدد.٣

.)إزالة/تغيير (Change/Remove فوق
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع

.الكمبيوتر جهاز عن HP All-in-One جهاز بفصل قم.٤
.الكمبيوتر جهاز تشغيل أعد.٥

HP All-in-One بتوصيل تقم ال. الكمبيوتر تشغيل إعادة قبل HP All-in-One بفصل تقوم أن المهم منمالحظة
.البرنامج تثبيت إعادة من تنتهي حتى بالكمبيوتر

برنامج بتشغيل قم ثم الكمبيوتر، جهاز في المضغوطة األقراص محرك إلى HP All-in-One لجهاز المضغوط القرص أدخل.٦
.اإلعداد

.HP All-in-One جهاز مع المزود اإلعداد دليل في المتوفرة واإلرشادات الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٧

األجهزة بإعداد تتعلق مشكالت حل
.HP All-in-One أجهزة ضبط أثناء تواجهك قد مشكلة أي لحل القسم هذا استخدم

HP All-in-One جهاز تشغيل يمكن ال
.صحيح بشكل الطاقة بمصدر متصل غير HP All-in-One جهاز:السبب

الحل
طاقة بمأخذ الطاقة سلك بتوصيل قم. الطاقة ومحول HP All-in-One جهاز من بكال بإحكام الطاقة سلك توصيل من تأآد•

.آهرباء بقطاع أو المفاجئ التيار ارتفاع من حمایة بجهاز أو, مؤرض

٢١ HP Photosmart C6200 All-in-One series
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الطاقة توصيل١

والمحول الطاقة سلك٢

مؤرض طاقة مأخذ٣

.مؤرض طاقة بمأخذ مباشرًة HP All-in-One توصيل حاول, أو. التشغيل قيد أنه من فتأآد آهرباء، قطاع تستخدم آنت إذا•
إذا. ال أم بالطاقة متصًال الجهاز آان إذا مما وتحقق یعمل، أنه تعرف جهاز بتوصيل قم. یعمل أنه تتأآد حتى الطاقة مأخذ اختبر•

.الطاقة بمأخذ متعلقة مشكلة هناك تكون فربما بالطاقة، متصًال یكن لم
هناك تكون فقد, المشكلة واستمرار تشغيله عند. المفتاح تشغيل من فتأآد مبّدل، بمأخذ HP All-in-One بتوصيل قمت إذا•

.الطاقة مأخذ في مشكلة

.جًدا سریع بشكل )تشغيل (On زر على بالضغط قمت لقد:السبب
On زر على اضغط. جًدا سریع بشكل )تشغيل (On زر على الضغط عند HP All-in-One جهاز یستجيب ال قد:الحل

أخرى مرة )تشغيل (On زر على الضغط عند. الدقائق بعض HP All-in-One جهاز تشغيل یستغرق قد. واحدة مرة )تشغيل(
.الجهاز تشغيل إیقاف إلى ذلك یؤدي وقد, الوقت هذا أثناء

مأخذ عن HP All-in-One افصل. ميكانيكي تلف فيه یوجد وقد HP All-in-One تشغيل على تتعذر زلت ما إذاتنبيه
Contact فوق أنقر ثم المنطقة،/البلد باختيار قم, المطالبة عند.www.hp.com/support :زر. HPبـ واتصل الكهرباء

HP) بـ اتصال HP( الفني بالدعم االتصال حول معلومات على للحصول.

 الكمبيوتر مع HP All-in-One جهاز استخدام في مشكالت أواجه ولكني ،USB آابل وّصلت لقد
.أخطاًء یسبب قد ذلك منك ُیطلب أن قبل USB آابل توصيل. البرنامج تثبيت قبل USB آابل توصيل تم:السبب
آابل بتوصيل تقم ال التثبيت، أثناء. USB آابل توصيل قبل HP All-in-One مع المزود البرنامج تثبيت أوًال عليك یجب:الحل

USB بذلك القيام الشاشة على تظهر التي اإلرشادات منك تطلب حتى.
بتوصيل قم, ببساطة. سهل أمر هو USB آابل بواسطة HP All-in-One بجهاز الكمبيوتر توصيل فإن البرنامج، تثبيت بمجرد
یمكنك. HP All-in-One جهاز من الخلفي بالجزء اآلخر والطرف الكمبيوتر جهاز من الخلفي بالجزء USB آابل طرفي أحد

.الكمبيوتر من الخلفي الجزء في USB منفذ بأي التوصيل

األجهزة بإعداد تتعلق مشكالت حل ٢٢
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.HP All-in-One جهاز مع المزود اإلعداد دليل راجع, USB آابل وتوصيل البرنامج تثبيت حول المعلومات من للمزید

الطباعة بعملية يقوم ال HP All-in-One جهاز
:الحل

•
.الطاقة وبمقبس HP All-in-One بجهاز ثابت بشكل الطاقة سلك توصيل من تأآد. HP All-in-One جهاز تشغيل إیقاف
.HP All-in-One جهاز لتشغيل )تشغيل (On زر على اضغط

.الحبر خرطوشات تثبيت من تأآد•
.اإلدخال حاویة في للورق تحميلك من تأآد•
.HP All-in-One جهاز في الورق انحشار عدم من تحقق•
.الطباعة عربة في الورق انحشار عدم من تحقق•

ذلك في بما الطباعة، عربة تحظر عناصر أیة بإزالة قم. الطباعة عربة منطقة إلى الوصول أجل من الحبر خرطوشة باب افتح

إیقاف تم قد أو) Windows( المؤقت التوقف قيد ليست HP All-in-One لجهاز الطباعة مهام انتظار قائمة إذا لترى افحص•
المعلومات من المزید على للحصول. الطباعة الستئناف المناسب اإلعداد فاختر, الحالة هي هذه آانت إذا). Mac( تشغيلها
.بك الخاص الكمبيوتر في المثبت التشغيل نظام مع المزودة الوثائق راجع, الطباعة مهام انتظار قائمة إلى الوصول حول

آخر بمنتج توصيله حاول. یجب آما الكابل هذا یعمل ال فقد األقدم، النوع من آابل تستخدم آنت إذا. USB آابل بفحص قم•
أن من تحقق آذلك. USB آابل تبدیل إلى تحتاج قد مشاآل، إلى التعرض عند. یجب آما یعمل USB آابل آان إذا ما لترى
.أمتار 3 یتجاوز ال الكابل طول

توصيالت تدعم ال Windows NTو Windows 95 مثل التشغيل أنظمة بعض. USB بمنفذ مجهز الكمبيوتر أن من تأآد•
USB .المعلومات من المزید على للحصول لدیك التشغيل نظام مع المزودة الوثائق راجع.

الموجود USB بمنفذ بأمان USB آابل توصيل من تحقق. الكمبيوتر إلى HP All-in-One جهاز من التوصيل بفحص قم•
.الكمبيوتر في الموجود USB بمنفذ USB لكابل اآلخر الطرف توصيل من تأآد. HP All-in-One لجهاز الخلفي الجزء في
.ثانيًة تشغيله أعد ثم HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم صحيح، بشكل الكابل توصيل بعد

,التشغيل قيد المحور وجود عند. المحور تشغيل من فتأآد, USB محور خالل من HP All-in-One جهاز توصيل عند•
.بالكمبيوتر مباشرًة توصيله حاول

.الكمبيوتر جهاز من القدیمة المنتجات فصل إلى تحتاج قد. األخرى الماسحات أو الطابعات افحص•
حاول التوصيالت، بفحص القيام بعد. بك الخاص الكمبيوتر جهاز في موجود آخر USB بمنفذ USB آابل توصيل حاول•

.ثانيًة تشغيله أعد ثم HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم. الكمبيوتر تشغيل إعادة
.طباعة مهمة ابدأ. بتشغيله ثم HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم, HP All-in-One اتصال عدم عند•
.ثانيًة تثبيته أعد ثم HP All-in-One جهاز مع بتثبيته قمت الذي البرنامج بإزالة قم ذلك، إلى حاجة هنالك آانت إذا•

جهاز مع المزود اإلعداد دليل راجع بالكمبيوتر، وتوصيله HP All-in-One جهاز إعداد حول المعلومات من للمزید
HP All-in-One.

بالشبكة تتعلق مشكالت حل
.سلكية شبكة إعداد أثناء إليها تتعرض قد مشاآل القسم هذا یتناول

٤ الفصل
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إذا آان جهاز 
انظر إلى مصباح On (تشغيل) الموجود في الجزء األمامي من HP All-in-One. إذا آان غير مضاء, فيشير ذلك إلى

والكمبيوتر غير متصلين مع بعضهما البعض، فحاول القيام بما یلي: HP All-in-One

ًية. ثم أعد تشغيله ثان HP All-in-One أیة مواد تغليف. قم بإیقاف تشغيل جهاز



HP All-in-One على العثور الكمبيوتر تعذر
.صحيح بشكل مّتصلة ليست الكابالت:السبب
.سليمة بطریقة مّتصلة أنها لضمان الكابالت بفحص قم:الحل

.الموجه أو المحور وبين HP All-in-One بين الكابالت•
الكمبيوتر وبين الموّجه أو المحور بين الكابالت•
)وجد إذا (باإلنترنت HP All-in-One اتصال أو وإليه المودم من الكابالت•

.صحيحة بطریقة الكمبيوتر بجهاز الخاصة) المحلية الشبكة (Local Area Network بطاقة إعداد یتم لم:السبب
:الحل

)XP و LAN) Windows 2000 بطاقة لفحص
.)الكمبيوتر جهاز (My Computer فوق األیمن الماوس بزر انقر.١
.)األجهزة (Hardware التبویب عالمة فوق انقر ،)النظام خصائص (System Properties الحوار مربع في.٢
.)األجهزة إدارة (Device Manager فوق انقر.٣
.)الشبكة محوالت (Network Adapters تحت البطاقة ظهور من تأآد.٤
.البطاقة مع المزودة الوثائق راجع.٥

)LAN) Windows Vista بطاقة لفحص
Properties فوق انقر ثم, )الكمبيوتر (Computer ,)ابدأ (Start فوق انقر, Windows لـ المهام شریط في.١

.)خصائص(
.)األجهزة إدارة (Device Manager فوق انقر.٢
.)الشبكة محوالت (Network Adapters تحت البطاقة ظهور من تأآد.٣
.البطاقة مع المزودة الوثائق راجع.٤

.فّعال شبكة اتصال لدیك یوجد ال:السبب
.ال أم نشطًا الشبكة اتصال آان إذا ما لمعرفة تحّقق:الحل

ال أم نشطًا شبكة اتصال لديك آان إذا ما لرؤية
.HP All-in-One جهاز من الخلفية الجهة في RJ-45 إثرنت مقبس وأسفل أعلى في اإلیثرنت مؤشر مصباحي بفحص قم▲

:یلي ما إلى المصباحان یشير
قد ویكون صحيح، بشكل بالشبكة مّتصًال الجهاز یكون ثابت، أخضر بلون یضاء المصباح هذا آان إذا: العلوي المصباح.أ

.بالشبكة اتصال یوجد ال أنه یعني فهذا التشغيل، إیقاف بوضع العلوي المصباح آان إذا. االتصاالت إنشاء تم
.الشبكة عبر الجهاز بواسطة استقبالها أو البيانات إرسال یتم عندما األصفر المصباح هذا یومض: السفلي المصباح.ب

نشط شبكة اتصال إلنشاء
.آمنة االتصاالت آون لضمان المحور أو الموجه, العبارة وإلى HP All-in-One جهاز من الكابل اتصاالت بفحص قم.١
قم ذلك بعد. HP All-in-One جهاز تشغيل إلیقاف التحكم لوحة على )تشغيل (On زر اضغط ُمحكمة، التوصيالت آانت إذا.٢

لتشغيل )تشغيل (On زر اضغط ثم أوًال، المحور أو التوجيه جهاز بتشغيل قم. المحور أو التوجيه جهاز عن الطاقة بفصل
HP All-in-One.

.التوصيل إجراء یتم لن اآلن ولكن مسبًقا، الشبكة إلى HP All-in-One توصيل یمكن آان:السبب
قم ثم أوًال، الموجه بتشغيل قم. قليلة لدقائق انتظر. والموجه الكمبيوتر وجهاز HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم:الحل

.الكمبيوتر وجهاز HP All-in-One بتشغيل

.الشبكة بنفس الكمبيوتر وجهاز HP All-in-One جهاز توصيل یتم لم:السبب
عنوان على للعثور. HP All-in-One على) المضمن الویب ملقم (Embedded Web Server إلى الوصول حاول:الحل
IP، شبكة تكوین صفحة بطباعة قم.

التثبيت أثناء) الطابعة على العثور تعذر (The Printer Not Found شاشة تظهر
:السبب
.HP All-in-One جهاز بتشغيل قم:الحل

.فّعال شبكة اتصال لدیك یوجد ال:السبب

بالشبكة تتعلق مشكالت حل ٢٤
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بشكل صحيح. LAN ّتم إعداد بطاقة تأّآد من أّنه 

ليس في وضع التشغيل. HP All-in-One



.نشط شبكة اتصال وجود من تأّآد:الحل

نشط الّشبكة اّتصال أّن من للتأّآد
On الزر على اضغط. ثانيًة التوصيل أعد ثم ،HP All-in-One جهاز عن الطاقة بفصل فقم آمنة، االّتصاالت آانت إذا.١

.الجهاز لتشغيل أخرى مرة عليه اضغط ثم, HP All-in-One جهاز تشغيل إلیقاف التحكم لوحة على الموجود )تشغيل(
.ثانيًة توصيلها أعد ثم المحور أو الموجه عن الطاقة بفصل قم آذلك،

.آمنة االتصاالت آون لضمان المحور أو الموجه, العبارة وإلى HP All-in-One جهاز من الكابل اتصاالت بفحص قم.٢
.CAT-5 إیثرنت آابل بواسطة بالشبكة HP All-in-One جهاز توصيل من تأّآد.٣

.صحيح بشكل مّتصلة ليست الكابالت:السبب
.سليمة بطریقة مّتصلة أنها لضمان الكابالت بفحص قم:الحل

.الموجه أو المحور وبين HP All-in-One بين الكابالت•
الكمبيوتر وبين الموّجه أو المحور بين الكابالت•
)وجد إذا (باإلنترنت HP All-in-One اتصال أو وإليه المودم من الكابالت•

:السبب
.بك الخاص الكمبيوتر إلى الوصول

مكافحة تطبيقات بتعطيل قم. الكمبيوتر جهاز تشغيل أعد ثم ،HP All-in-One بـ الخاص البرنامج تثبيت بإلغاء قم:الحل
الفيروسات مكافحة تطبيقات تمكين إعادة یمكن. HP All-in-One برنامج تثبيت بإعادة قم ثم, مؤقًتا التجسس مكافحة أو الفيروسات

الرسائل سماح أو قبول دوًما عليك فيتوجب, الحمایة لجدران منبثقة رسائل شاهدت إذا. التثبيت من االنتهاء بعد التجسس مكافحة أو
.المنبثقة

جدار وتعطيل الكومبيوتر، جهاز تشغيل أعد ثم ،HP All-in-One برنامج تثبيت إلغاء حاول الظهور، في الشاشة استمرار حالة في
حالة في. التثبيت من االنتهاء بعد الحمایة جدار تطبيق تمكين إعادة یمكن. HP All-in-One برنامج تثبيت إعادة قبل مؤقًتا الحمایة
.بها السماح أو قبولها دوًما فيجب الحمایة، بجدار تتعلق منبثقة رسائل أي ظهور
.الحمایة جدار برنامج مع المزودة الوثائق راجع, المعلومات من للمزید

:السبب
:الحل

.VPN جلسات أثناء محددة HP All-in-One جهاز وظائف تكونمالحظة

الورق انحشارات تحرير
.وجهين على الطباعة ملحق فحص یرجى ،HP All-in-One جهاز في للورق انحشار حدوث حالة في

الوجهين على الطباعة ملحق من الورق انحشار لتحرير
.HP All-in-One تشغيل بإیقاف قم.١
عن بعيًدا سحبه بواسطة الملحق أخرج. الوجهين على الطباعة ملحق ویمين یسار على الموجودة العالمات في اضغط.٢

HP All-in-One.

دوًما قم. الطباعة آلية تتلف أن یمكنها HP All-in-Oneلـ األمامية الجهة من الورق انحشار تحریر محاولة إنتنبيه
.HP All-in-One بـ الخاص الجانبين ذو الطباعة ملحق خالل من إلخراجه المحشور الورق إلى بالوصول

٤ الفصل

٢٥ HP Photosmart C6200 All-in-One series

عربي

من HP All-in-One یمنع تطبيق جدار الحمایة, برنامج مكافة الفيروسات أو برنامج مكافحة التجسس جهاز 

من الوصول إلى الكمبيوتر الخاص بك. HP All-in-One جهاز (VPN) تمنع شبكة افتراضية خاصة
مؤقًتا قبل االستمرار في التثبيت. VPN حاول تعطيل 



.بلطف االسطوانات من الورق بسحب قم.٣

بقيت قد تكون قد التي الورق قطع عن والعجالت االسطوانات ببحث فقم االسطوانات، من إزالته عند الورق تمزق إذاتنبيه
.الورق انحشارات من المزید األرجح، على سيحدث، ،HP All-in-One من الورق قطع جميع بإزالة تقم لم إذا. الجهاز داخل

.5 رقم الخطوة إلى انتقل الورق، انحشار تحریر حالة في.٤
:یلي بما قم الورق، انحشار تحریر تعذر إذا
.ألعلى العالمات سحب بواسطة الوجهين على الطباعة ملحق افتح.أ
.الملحق داخل من الورق أخرج.ب
.مكانها في تستقر حتى لألسفل العالمات على بالضغط الوجهين على الطباعة ملحق أغلق.ج

.مكانه في یستقر حتى لألمام برفق الملحق ادفع. الوجهين على الطباعة ملحق وضع أعد.٥
.الحالية المهمة لمتابعة موافق على اضغط ثم ،HP All-in-One بتشغيل قم.٦

الطباعة ورؤوس الحبر خرطوشات حول معلومات
.متناسقة طباعة جودة وتضمن HP من الحبر خرطوشات صيانة في التالية التلميحات تساعدك

.حلوله قبل أو الحبر خرطوشة عبوة على المطبوع التثبيت تاریخ في الحبر خرطوشة بتثبيت قم•
.إليها تحتاج أن إلى تغليفها في مغلفة الحبر خرطوشات بكل احتفظ•
عن الجهاز تشغيل بإیقاف تقم ال. الجهاز على الموجود )تشغيل (On زر على بالضغط HP All-in-One جهاز تشغيل بإیقاف قم•

HP All-in-One تشغيل إیقاف حالة في. HP All-in-One جهاز عن الطاقة سلك فصل أو الكهرباء قطاع تشغيل إیقاف طریق
.الصحيح موضعها إلى الطباعة رؤوس وحدة تعود ال قد صحيح، غير بشكل

.)فهرنهایت° 78-°60 أو مئویة° 26.6-°15.6( الغرفة حرارة بدرجة الحبر خرطوشات بتخزین قم•
.تثبيتها ليتم بدیلة خرطوشات تتوفر حتى HP All-in-One جهاز من الحبر خرطوشات إزالة بعدم HP شرآة توصي•

أیًضا تأآد. صحيح بشكل تشغيله إلیقاف )تشغيل (On زر على بالضغط الجهاز تشغيل إیقاف من تأآد HP All-in-One نقل عند
.الطباعة رؤوس وحدة من الحبر تسرُّب دون اإلجراءات تلك تحول سوف. مثبتة الحبر خرطوشات ترك من

.الطباعة جودة في آبير بانخفاض إشعارك عند الطباعة رأس بتنظيف قم•
.الخرطوشات عمر وتقصير الحبر فقدان إلى ذلك یؤدي. الضرورة عند إال الطباعة رأس بتنظيف تقم ال•
في مؤقتة مشاآل حدوث إلى بخشونة معها التعامل أو الخرطوشات تحریك, إسقاط یؤدي قد. برفق الحبر خرطوشات مع بالتعامل قم•

.الطباعة

الدعم عملية
:الخطوات هذه اتبع مشكلة، إلى التعرض عند
.HP All-in-One جهاز مع المزودة الوثائق راجع.١
.HP عمالء لجميع HP من الفوري الدعم یتوفر. www.hp.com/support على HP قبل من الفوري للدعم الویب موقع زر.٢

:التالية الميزات ویتضمن الخبراء ودعم بالجهاز تتعلق التي المعلومات أحدث على للحصول المصادر أسرع هو هذا
اإلنترنت على المؤهلين الدعم أخصائيي إلى السریع الوصول•
HP All-in-One لجهاز التشغيل وبرامج للبرامج تحدیثات•
.شائعة لقضایا مشكالت وحل HP All-in-One جهاز حول عالية قيمة ذات معلومات•
.HP All-in-One تسجيل عند لدیك تتوفر HP من إخباریة وقنوات الدعم تنبيهات, للجهاز عملية تحدیثات•

.واللغة المنطقة/البلد, الجهاز حسب الدعم خيارات توفر مدى یتفاوت. HP لـ الدعم بمرآز اتصل.٣
.الدليل لهذا الداخلية التغطية راجع للدعم، الهاتفية باألرقام قائمة على للحصول

الطباعة ورؤوس الحبر خرطوشات حول معلومات ٢٦
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=all&h_product=3194489&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=all&h_client=s-h-e002-1
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=all&h_product=3194489&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=all&h_client=s-h-e002-1


الفنية المعلومات٥
.HP All-in-One لجهاز الدولية التنظيمية والمعلومات الفنية المواصفات القسم هذا یتناول

النظام متطلبات
.Readme ملف في موجودة النظام برنامج متطلبات

المنتج مواصفات
.www.hp.com/support على HP لـ الویب موقع زر, المنتج مواصفات على للحصول

الورق مواصفات
)الورق منم/غم 75/رطل 20( 125 حتى: العادي الورق من أوراق: اإلدخال حاویة سعة•
)الورق منم/غم 75/رطل 20( 50 حتى: العادي الورق من أوراق: اإلخراج حاویة سعة•
)الورق من م/غم 236/رطل 145( 25 حتى: سم 15 × 10 بحجم صور ورق: الصور حاویة سعة•

.الطابعة برنامج راجع المعتمدة، الوسائط بأحجام آاملة قائمة على للحصولمالحظة

المادية المواصفات
مم 24.1 :االرتفاع•
مم 45 :العرض•
مم 44.3 :العمق•
آغ 11 :الوزن•

الطاقة مواصفات
)متوسط (وات 20.1 )الذروة (وات 32.5 :الطاقة استهالك•
V ~ 1A 50–60 Hz 240 إلى AC 100 :الدخول فولتية•
DC 32 V===1560 mA :اإلخراج فولتية•

.HP قبل من المزود الطاقة محول مع فقط استخدممالحظة

عن الطاقة استهالك تقليل یمكن. الطاقة من معينة آمية استهالك یزال ال ،HP All-in-One جهاز تشغيل إیقاف عندمالحظة
لمدة )تشغيل (On زر على باستمرار اضغط التشغيل، إیقاف/االنتظار وضع لتمكين. التشغيل إیقاف/االنتظار وضع تمكين طریق
فإنه التشغيل، إیقاف/االنتظار وضع في HP All-in-One جهاز یكون عندما. HP All-in-One تشغيل إیقاف یتم حتى ثوان ثالث

.تشغيله إلعادة المعتاد عن أطول وقتًا سيستغرق

البيئة مواصفات
•
40º C إلى 5º :به المسموح التشغيل حرارة درجة مدى•
متكثفة غير نسبية رطوبة% 80 إلى% 20 :الرطوبة•
•
.طفيف بشكل مشوًها HP All-in-One إخراج یكون أن الممكن من عاٍل، آهرومغناطيسي حقل وجود في•
.عالية مغناطيسية مجاالت وجود احتمال عن الناتجة الضوضاء لتقليل أقل أو أمتار 3 طوله USB آابل باستخدام HP شرآة توصي•

الحبر خرطوشة تسليم
بتجهيز یقوم الذي, التهيئة إجراء في ذلك في بما, المختلفة الطرق من بالعدید الطباعة إجراء في الطباعة خرطوشات من حبر استخدام یتم

.یرام ما على الحبر وانسياب نظيفة الطباعة فتحات على بالحفاظ تقوم التي, الطباعة رؤوس صيانة وفي للطباعة والخرطوشات الجهاز
/www.hp.com/go راجع, المعلومات من المزید على للحصول. استخدامها بعد الخرطوشة في للحبر بقایا بعض تبقى, ذلك إلى باإلضافة

inkusage.
.للخرطوشة مقدرة تسليمات حول المعلومات من المزید على للحصول www.hp.com/pageyield زر

٢٧ HP Photosmart C6200 All-in-One series
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ºC 32 مدى درجة حرارة التشغيل الموصى به: 15º إلى 

C 60 درجة مئویةº مدى درجة الحرارة غير التشغيلية (التخزین): –20º إلى 

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=all&h_product=3194489&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=all&h_client=s-h-e002-1
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=all&h_product=3194489&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=all&h_client=s-h-e002-1
http://www.hp.com/go/inkusage
http://www.hp.com/go/inkusage
http://www.hp.com/go/inkusage
http://www.hp.com/pageyield
http://www.hp.com/pageyield


التنظيمية اإلشعارات
على للحصول. فيها تقيم التي المنطقة/البلد في التنظيمية الوآاالت من المنتج بمتطلبات HP All&nbhy;in&nbhy;One جهاز یفي
.الشاشة على الظاهرة التعليمات راجع, التنظيمية لإلشعارات آاملة قائمة

تنظيمي طراز تعريف رقم
عدم جب. SDGOB-0714 هو بمنتجك یخص الذي للطراز التنظيمي الرقم. للطراز تنظيمي رقم تعيين تم, التنظيمي التعریف ألغراض
,CC985A( المنتج أرقام أو) إلخ, HP Photosmart C6200 All-in-One series( التسویق واسم التنظيمي الرقم هذا بين الخلط
.)إلخ

التنظيمية اإلشعارات ٢٨
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الضمان

٥ الفصل

٢٩ HP Photosmart C6200 All-in-One series
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 أ - حدود الضمان المحدود
١- تضمن شركة  H P H P ُ Hewlett-Packard ً ً في الخامة أو في 

H P   H P 
 ًا من األخطاء.

H P 

 H P؛ أو

H P H P  ٤- بالنسبة لمنتجات
  H P H P ا 

 H P بتح
H P ً H P  ٥- إذا تلقت شركة

H P   H P  ٦- إذا تعذر على شركة

. H P   H P  ٧- ال تتحمل شركة
ً 

٩- من الوارد أن تحتوي منتجات  H P على أجزاء أو مكونات أو مواد م ُ
H P  في كل البلدان التي تقوم شركة H P 

H P  في البلدان التي تقوم شركة H P  مثل الخدمة في الموقع - من أي منفذ معتمد لخدمة -

 ب   - حدود الضمان
 H P ً كانت ضمانات أو 

 ج   
 -١    

  H P  -٢   
ا على تعاقد أو على ضرر أو  اء ً كان ذلك قائم ً

اء ً .  ع
 د   -

مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.
  ٢- وفي ح ا ً

ّ 
ّ 

   ٣-  ٍ H P  إلى العمالء وال 

HP  مدة الضمان محدودمنتج

 ً ا

. ً 
ُ 

الملحقات

عام واحد

جماربلا طئاسو 



الضمان ٣٠

بي
عر
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