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Packard Development, L.P.
03/2008 ,2 اإلصدار
ترجمته أو تقليده أو الدليل هذا نسخ إعادة يحظر
بإذن إال النشر، حقوق قوانين به تسمح ما بخالف
.مسبق آتابي
.إشعار بدون للتغيير هنا الموجودة المعلومات تخضع
منتجات مع المرفقة الصريحة الضمانات بيانات تعد

للمنتجات الوحيدة الضمانات هي HP شرآة وخدمات
أٍي تفسير عدم يجب .الشرآة تقدمها التي والخدمات

إقرار أنها على المستند هذا في الواردة النصوص من
أي عن مسؤوليتها HP شرآة ُتخلي .إضافي بضمان
.المستند بهذا وردت تحريرية أو فنية أخطاء أية أو حذف
RSA Data لشرآة 1992-1991 النشر حقوق

Security, Inc، جميع ،1991 في إنشائه تم
.محفوظة الحقوق
يتم أن بشرط البرنامج هذا وطباعة نسخ ترخيص يمنح

RSA Data" خوارزمية أنه على تعريفه
Security, Inc. MD4 Message-Digest

Algorithm" هذا تذآر التي المواد جميع في
.إليهما تشير أو الوظيفة هذه أو البرنامج

بشرط مشتقة أعمال واستخدام إنشاء ترخيص يمنح آما
من مشتقة أنها على األعمال هذه تعريف يتم أن

RSA Data Security, Inc. MD4" خوارزمية
Message-Digest Algorithm" جميع في

.إليها تشير أو المشتقة األعمال هذه تذآر التي المواد
أي .RSA Data Security, Inc شرآة تقدم ال

مالئمته أو البرنامج هذا تسويق إمكانية بشأن تعهدات
دون "هو آما" الشرآة تقدمه حيث .معين غرض ألي
.نوع أي من صريح أو ضمني ضمان أي

أي من نسخ أي في اإلخطارات بهذه االحتفاظ يجب
.البرنامج أو/و المستندات هذه من جزء

التجارية العالمات
Intel®، Pentium® في مسجلة تجارية عالمة

أو Intel Corporation لشرآة المتحدة الواليات
األمريكية المتحدة الواليات في لها التابعة الشرآات
.األخرى والدول

Microsoft® وWindows® وWindows® XP
مسجلة تجارية عالمات هي Windows® Vistaو
Microsoft لشرآة األمريكية المتحدة الواليات في

Corporation.

السالمة معلومات

المنتج هذا استخدام عند دائًما األمان إجراءات اتبع
الصدمات أو الحريق من اإلصابة مخاطر لتقليل

.الكهربائية
في الموجودة اإلرشادات آافة واستوعب اقرأ .1

.HP الطابعة بجهاز المرفقة المراجع
عند أرضية بتوصيلة آهربائي تيار منفذ استخدم .2

إذا .الكهربائي التيار منافذ بأحد المنتج هذا توصيل
بطرف متصًال التيار مأخذ آان إذا ما تعرف ال آنت

.متخصص فني راجع ال، أم أرضي
على الموجودة واإلرشادات التحذيرات لكل انتبه .3

.المنتج
.تنظيفه قبل التيار مآخذ من المنتج هذا افصل .4
من بالقرب استخدامه أو المنتج هذا بترآيب تقم ال .5

.مبتًال تكون عندما أو الماء،
.ثابت سطح على بإحكام المنتج بتثبيت قم .6

ألي يتسنى ال بحيث آمن مكان في المنتج بتثبيت قم .7
به يتعثر أو| بقدمه الكهربائي السلك يطأ أن شخص
.إتالفه لمنع

فراجع طبيعي، نحو على المنتج يعمل لم إذا .8
.وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة

للمستخدم يمكن المنتج بداخل أجزاء هناك ليست .9
الفنيين إلى المنتج صيانة إسناد يرجى .بنفسه صيانتها

.المتخصصين



المحتويات

التشغيل في الشروع١
٥.. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. . .. .... . .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. للمنتج مصادر على العثور
٦...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ............. ...... االستخدام إمكانية
٧... .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. ... الجهاز أجزاء فهم

٧... ..... .. .. ..... .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. ..... .. ... .... ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .... ... .. ..... .. ... .. .. ... .. ... األمامية الجهة
٨.. .. ... .. . .. . .... . .. .. . ... .. .. . .. ... .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. ... .. . .. .. ... . .. .. . .... . .. . .. ... .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. التحكم لوحة

٨.. . . .. . . . .. . . ... . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . ... . . .. . . . .. . . . .. . . ... . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . ... . . .. . . . .. . . .. . . . ... . . . الخلف من الطابعة

الملحقات ترآيب٢
٩.. . ... . .. . . .. . ... . .. . . .. .. .. . .. . . ... . .. . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. . . ... . .. . . .. . ... . .. . . .. .. .. . . .. . ... . .. . . .. . .. الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب

الجهاز استخدام٣
١٠... .... .. ... .. .. .. ... .. .... ... .. .. .. ... .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ..... .. .. ... .. .. .. ... .... .. ... .. .. .. ... .. .... ... الطباعة وسائط تحديد

١٠.. . . ... . . . .. . . ... . . . .. . . ... . . . . .. . .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. واستخدامها الطباعة وسائط تحديد حول تلميحات
١١.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. المدعومة الوسائط أنواع على التعرف

١١.. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .. . .. ... .. .. .. . .... . .. .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ... .. .. . .. .... المدعومة األحجام على التعرف
١٤... .... .. .. .. .... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .... .. .. .. .... .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . المدعومة الوسائط وأوزان أنواع على التعرف

١٥... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ..... ... ... ..... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ...... للهوامش األدنى الحد ضبط
١٦.. .. .. .. .. . .. .... .. .. . .. .. .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. .. .. . .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. .. . .. .. .. .... الوسائط تحميل
١٩.. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . ... . . .. . . .. .. . .. . . . .. .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . ... . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . ... . . .. . . .. .. . .. . . . .. .. . . الطباعة إعدادات تغيير

٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . )Windows نظام( التطبيقات أحد خالل من الحالية الطباعة لمهام الطباعة إعدادات تغيير
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . )Windows نظام( الحالية الطباعة مهام لكافة االفتراضية اإلعدادات تغيير
٢٠.... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ...... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ...... ... ... ... . )Mac OS نظام( اإلعدادات تغيير
٢٠. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .   HP Solution Center (Windows)  استخدم
٢٠.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... .. . .. .. .. .. .. .. . . الخلفية اليدوية التغذية فتحة باستخدام الطباعة
٢١.. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . .. .. . . . . . .. )الوجهين على طباعة( الوجهين على الطباعة

٢١......... .... .... .... ........ .... .... ..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..... الصفحة وجهي على الطباعة آيفية حول إرشادات
٢١.. .. .. .. .. . .. .... .. .. . .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. .. .. . .. .... .. . . )Windows نظام( الوجهين على الطباعة إلجراء
٢٢...... .... .......... ........... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... )Mac OS نظام( تلقائًيا الوجهين على الطباعة إلجراء

٢٢. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المخصصة األحجام ذات والوسائط الخاصة الوسائط على طباعة
٢٢........................................ )Windows نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة
٢٣. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )Mac OS نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة

٢٣...... ...... ...... ...... ...... ........... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ............ ...... بيضاء أطر بدون طباعة
٢٣...... ...... ..... ...... ...... ........... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... )Windows( بيضاء أطر بدون مستند طباعة
٢٤.. . . .. . . . .. . . ... . . .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. . . ... . . .. . . . .. . . .. . . . ... . .. . . . .. .. .. . . . .. . ... )Mac OS( بيضاء أطر بدون مستند طباعة

٢٤... ..... .. .. ..... .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .. ..... .. ... .... ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. .. ... .... ... .. ..... .. ... .. .. ... .. ... طباعة مهمة إلغاء

واإلدارة الضبط٤
٢٥... ... ... .. ... ... ... .. ...... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ..... ... ... .. ... ... ..... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ...... .. ... ... ... .. ... ... ... الجهاز إدارة

٢٦.. . ... .. . .. . . ... .. . .. . .. .. .. . .. . .. ... . . .. . .. ... . . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . .. . ... . .. . .. . ... . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . . الجهاز مراقبة
٢٧.... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ....... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... . الجهاز على اإلشراف

١



٢٧...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ............ ...... ...... ...... ............ ...... ..... . الجهاز إدارة أدوات استخدام
٢٧.. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. . .... .. . .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. . .... .. . .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. . .... .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . الداخلي اإلنترنت مزود

٢٨.. . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . المضمن الويب ملقم لفتح
٢٨.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. الداخلي اإلنترنت مزود صفحات

٢٨.. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . .. )Windows( األدوات صندوق
٢٩.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. . . األدوات مربع لفتح

٢٩.. . ... .. . .. . . ... .. . .. . . ... .. . .. . . ... .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. . األدوات بمربع الخاصة التبويب عالمات
 HP Printer Utility (Mac OS)  .. . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . . ... . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . . .. . . .. .. . . . . .. .. . . ..٣٠

٣٠................................................................................................... المساعدة HP طابعة أداة لفتح
٣٠.. .. ... .. . .. .. ... . .. .. . .... . .. . .. ... .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. ... .. . .. . .... . .. .. . .... HP Printer Utility لوحات

Network Printer Setup Utility )للشبكة الطابعة إعداد أداة( )Mac OS( . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٣١
٣١.. . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . HP Web Jetadmin برنامج

HP Instant Support ........ ....... ....... ....... ....... .............. ........ ....... ....... ....... ....... .............. ........٣١
٣١.. . ... . .. . . .. . ... . . .. . . ... . .. . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . .. . . .. . ... . . .. . . ... . .. . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . . والخصوصية األمان

٣٢...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . الفوري HP دعم إلى للوصول
myPrintMileage .. .. .. . .. .. .. . .. ... .. .. .. . .... .. . .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. ... .. .. .. . .... . .. .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. ..٣٢

٣٢... ..... .. .. ..... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ..... .. .. ..... ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .... ... .. .. . الذاتي الفحص تشخيص صفحة فهم
٣٤......... .... ..... .... .... .... ......... .... ..... .... .... .... ......... .... ..... .... .... .... ......... .... .... . االتصال شبكة تكوين صفحة فهم

٣٥................................................................................................................ )Windows( الجهاز ضبط
٣٥... ..... .. ... ..... .. ... ..... .. .. ..... ... .. ..... ... .. ..... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... المباشر التوصيل

٣٥.... ... ... .... ... ... .... ... ... ... .... ... ... .... ... ... ... .... ... ... .... ... ... ... . )مستحسن( الجهاز توصيل قبل البرنامج لتثبيت
٣٥... .... .. .. ... .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .... ... .. .. .. .. ... .. .... .. ... .. .. .. .. ... البرنامج تثبيت قبل الجهاز لتوصيل
٣٦......... .... ..... .... .... .... ......... .... .... ..... .... .... ......... .... .... ..... .... .... ..... محلية شبكة على الجهاز لمشارآة

٣٦...... ...... ...... ...... ..... ............ ...... ..... ...... ...... ...... ........... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ..... . الشبكة توصيل
٣٧.... .... ... ....... .... ....... ... .... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ....... ... .... ... .... ... .... .... الشبكة على الجهاز تثبيت
٣٧.... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... .... ... ... . عميلة آمبيوتر أجهزة على الجهاز برنامج لتثبيت
٣٧. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . Add Printer طابعة إضافة وظيفة باستخدام التشغيل برنامج تثبيت
٣٨.. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. ... .. .. . .. ... .. .. . .. .... . .. .. . .... . .. .. .. ... .. . .. .. .. النقية IPV6 شبكة بيئة في الجهاز لتثبيت

٣٨.. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .... . .. .. .. ... .. .. . .. .. .. . .. .. ... .. .. .. . .... .. . .. .. ... .. .. . . )Mac OS( الجهاز ضبط
٣٩.................................................................................. المباشر االتصال أو الشبكة التصال البرنامج تثبيت

٣٩.. . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . محلية اتصال شبكة على الجهاز لمشارآة
٤٠.. .. .. .. .. .. . .... .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. . . تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة٥
٤٢.... .... .... .... .... .... .... ... ........ .... .... .... ....... .... .... .... .... .... .... ....... .... .... .... ........ ... . المدعومة الطباعة خراطيش
٤٢... ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ...... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ...... ... .. ... ... ... .. . الطباعة خراطيش استبدال
٤٣......... ........ ......... ........ ......... ........ ......... ........ ........ ................. ......... ........ ........ . الطباعة رؤوس صيانة

٤٤.. . . .. . . .. . . .. .. . .. . . .. . ... . . . .. . . .. . . .. . . . ... . .. . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . .. . . ... . .. . . . .. .. .. . . .. . . ... . . .. . . ... . .. الطباعة رأس حالة فحص
٤٤.. . . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . .. .. . . . . . ... . . . . .. . . .. . .. . . . . ... . . . . .. . . .. . .. . . . . . . الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة
٤٥....... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ............ ...... ...... ...... ....... السطر تغذية معايرة
٤٦... .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. . الطباعة رؤوس تنظيف
٤٦.. . . .. .. . . . . . ... . . . .. . . . .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . ... . . . . . .. .. . . .. . . . . ... . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . . الطباعة رؤوس محاذاة
٤٦. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . يدوًيا الطباعة رأس تالمس مناطق تنظيف
٤٨.. . . ... . . . .. . . ... . . . .. . . .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. .. . . .. . . . ... . . .. . . . ... . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . الطباعة رؤوس استبدال

٥٠......... ........ ................ ........ ........ ........ ......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ . الطباعة مستلزمات تخزين
٥٠... .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. . الحبر خرطوشة تخزين
٥٠.. . ... .. . .. . . ... .. . .. . .. .. .. . .. . .. ... . . .. . .. ... . .. . . .. ... . .. . . .. ... . .. . .. . ... . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . . الطباعة رؤوس تخزين
٥٠... .... .. ... .. .. .. ... .. .... ... .. .. .. ... .. .. ..... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... بها الخاصة والمصادر وإصالحها األخطاء استكشاف تلميحات

المحتويات

٢



٥١.. .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. .. . .. .. .... . .. .. .. .. . .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. .. . .. .... .. . .. .. .. .. . . الطباعة مشكالت حل
٥١.. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. . .. .... . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .... .. . .. .. .. .. . .. .. ... .. .. .. . . مفاجئ نحو على الجهاز توقف
٥١............................................................................................... تومض أو مضيئة الجهاز مصابيح آافة
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.بالتليفون الفنيHP دعم على

HP والمصورات الصور برنامج تعليمات
photo and imaging

 .البرنامج استخدام عن المعلومات لتقديم

الجهاز، إعدادات تغيير أمكانية لك تتيح)HP ) Windows حلول مرآز
للتعليمات والوصول البدء، موارد، شراء
HP يوفر .الشاشة على تظهر التي

Solution Center إضافية، ميزات
مثل بترآيبه، قمت الذي للجهاز طبًقا

HP photo and imaging برنامج
إعداد معالج( Fax Setup Wizardو

من مزيد على للحصول ).الفاآس
HP  استخدم أنظر المعلومات،

Solution Center (Windows)  .

.الجهاز برنامج بواسطة النموذجي التثبيت

االستخدام إمكانية
.للمعاقين استخدامه تسهل التي المميزات من عدًدا الجهاز يقدم

بصري
ومميزات خيارات استخدام أثناء المنخفضة الرؤية ذوي أو البصر ضعاف للمستخدمين الطابعة برنامج استخدام يمكن
وتطبيقات برايل، وقارئ الشاشة، قارئ مثل مساعدة أآثر تقنية أيضا ويدعم .تشغيلك نظام في االستخدام امكانية تسهيل
وفي البرنامج في المستخدمة التبويب وعالمات الملونة األزار األلوان، بعمى المصابين للمستخدمين .نص الى الصوت
.المناسب العمل يوضح رمز أو نص عليه مكتوب ملصق عليها التحكم لوحة

الحرآة سهولة
البرنامج يدعم .المفاتيح بلوحِة األوامر خالل من الجهاز برامج وظائف تنفيذ يمكن الحرآة؛ على القدرة ضعاف للمستخدمين

ومفاتيح ،ToggleKeys التثبيت مفاتيح ،StickyKeys الالصقة المفاتيح مثل الويندوز استخدام سهولة خيارات أيضًا
وموجهات الورق، وأدراج واألزرار، األبواب استخدام يمكن .MouseKeys الماوس مفاتيح ،FilterKeys الفلتر
.محدودين ووصول بقوة الجهاز في الورق

الدعم
العنوان على HP موقع بزيارة تفضل المنتج؛ استخدام بقابلية HP والتزام المنتج هذا استخدام عن تفاصيل على للحصول
.www.hp.com/accessibility التالي

في اإلنترنت على Apple موقع بزيارة تفضل الماآنتوش، تشغيل لنظام االستخدام سهولة عن معلومات على للحصول
www.apple.com/accessibility.

)تابع(

التشغيل في الشروع ٦

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com
http://www.hp.com/accessibility
http://www.apple.com/accessibility/


الجهاز أجزاء فهم
األمامية الجهة•
التحكم لوحة•
الخلف من الطابعة•

األمامية الجهة

التحكم لوحة1

ومصباحه )الطاقة( Power الزر2

المطبوعات استقبال صينية3

1 الدرج4

الوسائط طول موجه5

الوسائط عرض موجه6

الحبر خرطوشة باب7

الحبر خراطيش8

الحبر خرطوشة مصابيح9

الطباعة رأس مصابيح10

الطباعة رؤوس11

الطباعة رأس مزالج12

١ الفصل

٧ الجهاز أجزاء فهم



التحكم لوحة
.التحكم لوحة مصابيح مرجع أنظر التحكم، لوحة مصابيح عن المعلومات من المزيد على للحصول

الورق نفاد مصباح1

مفتوح الباب مصباح2

الورق انحشار مصباح3

إلغاء الزر4

ومصباحه )متابعة( Resume الزر5

الخلف من الطابعة

الطاقة وحدة1

)الطرازات بعض على متوفر( إيثرنت شبكة منفذ2

)USB( خلفي تسلسلي عام ناقل منفذ3

)الوجهين على طباعة وحدة بها ليس التي للطرز( الخلفية الوصول لوحة4

)الطرز بعض في متوفر( )الوجهين على الطباعة وحدة( آلًيا الوجهين على الطباعة ملحق5

التشغيل في الشروع ٨



الملحقات ترآيب٢
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب•

الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب
.الملحقات راجع الشراء، آيفية حول المعلومات من لمزيد .الجهاز طرازات بعض مع متاحة الميزة هذهمالحظة 

).الوجهين على الطباعة وحدة( آلًيا الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب عند تلقائًيا الورقة وجهي آال على الطباعة يمكنك
. )الوجهين على طباعة( الوجهين على الطباعة راجع ، الوجهين على الطباعة وحدة استخدام حول معلومات على للحصول

الوجهين على الطباعة وحدة لترآيب
.الجهاز من وأخرجها الخلفية الوصول لوحة في الموجودة األزرار على اضغط.١
جانبي على الموجودة األزرار على تضغط ال .مكانها في تستقر حتى الطابعة داخل الوجهين على الطباعة وحدة حرك.٢

.الجهاز من الوحدة إخراج عند فقط األزرار هذه استخدم ولكن ترآيبها، عند الوجهين على الطباعة وحدة

٩ الملحقات ترآيب



الجهاز استخدام٣
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

الطباعة وسائط تحديد•
الوسائط تحميل•
الطباعة إعدادات تغيير•
  HP Solution Center (Windows)  استخدم•
الخلفية اليدوية التغذية فتحة باستخدام الطباعة•
)الوجهين على طباعة( الوجهين على الطباعة•
المخصصة األحجام ذات والوسائط الخاصة الوسائط على طباعة•
بيضاء أطر بدون طباعة•
طباعة مهمة إلغاء•

الطباعة وسائط تحديد
أنواع من متنوعة تشكيلة اختبار األفضل من .المكتب وسائط أنواع أغلب مع جيد نحٍو على تعمل بحيث الجهاز تصميم تم

على HP موقع بزيارة تفضل .طباعة جودة أفضل على للحصول HP وسائط استخدم .آبيرة آميات شراء قبل الورق
.HP وسائط عن المعلومات من للمزيد www.hp.com الويب

واستخدامها الطباعة وسائط تحديد حول تلميحات•
المدعومة الوسائط أنواع على التعرف•
للهوامش األدنى الحد ضبط•

واستخدامها الطباعة وسائط تحديد حول تلميحات
.التالية اإلرشادات اتبع ,نتائج أفضل على لحصول

الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز مواصفات مع تتوافق مواد استخدام دوًما ينبغي•
.المدعومة

.الواحدة المرة في األدراج أحد داخل الورق من فقط واحًدا نوًعا حمِّل•
لدرج والخلفية اليمنى الحواف مقابل ومحاذاتها ألسفل للطباعة المخصص الوجه يكون بحيث الوسائط بتحميل قم•

.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .الورق
.المدعومة الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .األدراج حمل زيادة عدم يجب•
استخدام تجنب بالطابعة، المتعلقة األخرى والمشكالت رديئة طباعة جودة على والحصول الورق انحشار لتفادي•

:التالية الوسائط
األجزاء متعددة النماذج◦
المتجعدة أو الملتفة أو التالفة الوسائط◦
ثقوب أو مقطوعة أجزاء على تحتوي التي الوسائط◦
.جيد بشكل الحبر تمتص ال التي أو المنقوشة أو السميك النسيج ذات الوسائط◦
تمددها يسهل التي أو للغاية الخفيفة الوسائط◦

١٠ الطباعة وسائط تحديد

http://www.hp.com


واألظرف البطاقات
آذلك تجنب .إطارات أو مشابك على تحتوي التي أو اللصق ذاتية األظرف أو للغاية الملساء األظرف استخدام تجنب•

أو متجعدة مناطق على تحتوي التي أو الحواف؛ متجعدة أو ,منتظمة أوغير ,سميكة حواف على تحتوي التي األظرف
.آخر شكٍل بأي تالفة تكون أو ,ممزقة

.حاد بشكل ثناياه طي من وتأآد الجيد الترآيب ذات األظرف استخدم•
.ألعلى ألسنتها تتجه أن على األظرف حمِّل•

الصور وسائط
الطباعة مهام تستغرق الوضع، هذا تحديد حالة في أنه الحظ .الفوتوغرافية الصور لطباعة ممتازة الوضع استخدام•

.الكمبيوتر من أآبر ذاآرة وتستهلك أطول وقًتا
تلطخ إلى يؤدي تجميعها يتم حتى المبتلة الوسائط فترك .تجف حتى جانًبا وضعها خروجها فور ورقة آل بإزالة قم•

.الحبر

شفافة أغشية
.الجهاز من الخلفي الجزء تجاه الالصق والشريط ألسفل الخشن الوجه توجيه مع الشفافة األغشية ضع•
الحبر جفاف ويضمن للجفاف أطول وقًتا الوضع هذا يوفر .الشفافة األغشية على للطباعة Normal الوضع استخدم•

.االستقبال صينية إلى التالية الصفحة خروج قبل تماًما
تلطخ إلى يؤدي تجميعها يتم حتى المبتلة الوسائط فترك .تجف حتى جانًبا وضعها خروجها فور ورقة آل بإزالة قم•

.الحبر

المخصص الحجم ذات الوسائط
.الجهاز يدعمها التي المخصص الحجم ذات الوسائط استخدم•
.المستند طباعة قبل التطبيق في الوسائط حجم بتعيين فقم المخصص، الحجم ذات الوسائط لديك التطبيق دعم حالة في•

المستندات تنسيق ضبط إعادة إلى تحتاج قد .الجهاز تشغيل برنامج في الحجم بتعيين فقم دعمه، عدم حالة في أما
.المخصص الحجم ذات الوسائط على صحيح بشكل لطباعتها الموجودة

المدعومة الوسائط أنواع على التعرف
الصحيحة الوسائط لتحديد المدعومة الوسائط وأوزان أنواع على التعرف و المدعومة األحجام على التعرف جداول استخدم
.الوسائط مع تعمل سوف التي الميزات وتحديد جهازك، مع ستستخدمها التي

المدعومة األحجام على التعرف•
المدعومة الوسائط وأوزان أنواع على التعرف•

المدعومة األحجام على التعرف

.الطرازات بعض مع الوجهين على الطباعة وحدة تتوفرمالحظة 

وحدة درج1 الدرجالوسائط حجم
اليدوية التغذية
الخلفية

على الطباعة وحدة
آليا الوجهين

القياسية الوسائط أحجام

8.5 مم، 279 × 216( مقاس U.S. Letter بحجم ورق
)بوصة 11 ×

)مم 330 × 216( بوصة 13 × 8.5

٣ الفصل

١١ الطباعة وسائط تحديد



وحدة درج1 الدرجالوسائط حجم
اليدوية التغذية
الخلفية

على الطباعة وحدة
آليا الوجهين

8.5 مم، 356 × 216( مقاس U.S. Legal بحجم ورق
)بوصة 14 ×

A4 بوصة  8.3 × 11.7  مم،  210 × 297 ( مقاس(

مم،  184 × 267 ( مقاس U.S. Executive بحجم ورق
)بوصة  7.25 × 10.5 

 140 × 216 ( مقاس U.S. Statement بحجم ورق
)بوصة  5.5 × 8.5  مم،

 

B5  )JIS ( مقاس )10.12 × 7.17 مم، 257 × 182
)بوصة

A5 بوصة  5.8 × 8.3  مم،  148 × 210 ( مقاس( 

A3 بوصة 16.5 × 11.7 مم، 420 × 297( مقاس(

A3+ بوصة 19 × 13 مم، 330 × 297( مقاس(

A6 بوصة 5.8 × 4.1 مم، 148 × 105( مقاس( 

B4 بوصة 14.3 × 10.1 مم، 364 × 257( مقاس(

Super B بوصة 19 × 13 مم، 483 × 330( مقاس(

483 × 330( مقاس حدود بدون Super B سوبر ورق
)بوصة 19 × 13 مم،

 

Tabloid  )431.8  × 279.4 ،بوصة 17 × 11 مم(

× 11.7 مم، 420 × 297( مقاس A3 بحجم شعار
)بوصة 16.5

  

11.7 × 8.3 مم، 297 × 210( مقاس A4 بحجم شعار
)بوصة

  

11 × 8.5 مم، Letter  )279.4  × 215.9 بحجم شعار
)بوصة

  

17 × 11 مم، Tabloid  )432  × 279 بحجم شعار
)بوصة

  

Ofuku Hagaki  )200  × 148 ،بوصة 7.9 × 5.8 مم( 

 )بوصة 10 × 4 مم، 254 × 101.6( بانوراما

 )بوصة 11 × 4 مم، 279.4 × 101.6( بانوراما

 )بوصة 12 × 4 مم، 304.8 × 101.6( بانوراما

× 4 مم، 254 × 101.6( حدود بدون )صور( بانوراما
)بوصة 10

 

× 4 مم، 279.4 × 101.6( حدود بدون )صور( بانوراما
)بوصة 11

 

)تابع(

الجهاز استخدام ١٢



وحدة درج1 الدرجالوسائط حجم
اليدوية التغذية
الخلفية

على الطباعة وحدة
آليا الوجهين

× 4 مم، 304.8 × 101.6( حدود بدون )صور( بانوراما
)بوصة 12

 

األظرف

9.5 × 4.13 مم، 241 × 105( #10 أمريكي ظرف
)بوصة

 

 )بوصة 7.5 × 3.88 مم، Monarch ) 98 × 191 ظرف

4.38 مم؛ HP ) 111 × 152 من التهنئة بطاقات أظرف
)بوصات 6 ×

 

 )بوصة 5.75 × 4.37 مم، A2 ) 111 × 146 ظرف

 )بوصة 8.7 × 4.3 مم، DL  )110 × 220 ظرف

 )بوصات 9 × 6.4 مم، C5 ) 162 × 229 ظرف

 )بوصات 6.4 × 4.5 مم، C6 ) 114 × 162 ظرف

× 4.7 مم؛ Chou #3 ) 120 × 235 يابانية أظرف
)بوصة 9.3

 

8.1 × 3.5 مم؛ Chou #4 ) 90 × 205 يابانية أظرف
)بوصة

 

Kaku 13.06 × 9.44 مم، 332 × 240( 2# ياباني
)بوصة

 

البطاقات

 )بوصات 5 × 3 مم، 127 × 76.2( فهرس بطاقة

 )بوصات 6 × 4 مم، 152 × 102( فهرس بطاقة

 )بوصات 8 × 5 مم، 203 × 127( فهرس بطاقة

Hagaki* ) 100 × 148 ،بوصة 5.8 × 3.9 مم( 

Hagaki* 5.8 × 3.9 مم، 148 × 100( حدود بدون
)بوصة

 

 الصور ورق

 )بوصات 5 × 3 مم، 127 × 76.2( الصور ورق

 )بوصات 6 × 4 مم، 152 × 102( الصور ورق

 )بوصات 7 × 5( الصور ورق

 )بوصات 10 × 8( الصور ورق

 )بوصة 15 × 10( الصور ورق

٣ الفصل
)تابع(

١٣ الطباعة وسائط تحديد



وحدة درج1 الدرجالوسائط حجم
اليدوية التغذية
الخلفية

على الطباعة وحدة
آليا الوجهين

 )بوصة 5 × 3.5 مم، L  )89 × 127 صور

6 × 4 مم، 152 × 102( بيضاء أطر بدون صور ورق
)بوصات

 

 )بوصات 7 × 5( بيضاء أطر بدون صور ورق

 )بوصات 10 × 8( بيضاء أطر بدون صور ورق

 )بوصة 11 × 8.5( بيضاء أطر بدون صور ورق

 )بوصة 15 × 10( بيضاء أطر بدون صور ورق

× 11.7 مم، 420 × 297( مقاس حدود بدون A3 صور
)بوصة 16.5

 

× 8.3 مم، 297 × 210( مقاس حدود بدون A4 صور
)بوصة 11.7

 

× 5.8 مم، 210 × 148( مقاس حدود بدون A5 صور
)بوصة 8.3

 

× 4.1 مم، 148 × 105( مقاس حدود بدون A6 صور
)بوصة 5.8

 

× 7.8 مم، 257 × 182( مقاس حدود بدون B5 صور
)بوصة 10.1

 

431.8 × 279.4( مقاس حدود بدون Tabloid صور
)بوصة 17 × 11 مم،

 

5 × 3.5 مم، 127 × 89( مقاس حدود بدون L صور
)بوصة

 

األخرى الوسائط

76.2 بين عرضها يتراوح مخصص حجم ذات وسائط
13 إلى 3( مم 483 إلى 127 من وطولها مم 330و

)طوًال بوصة 19 إلى 5و عرًضا بوصة

  

من الصور hagaki مع متوافًقا وليس .فقط Japan Post من الحبر ونفث العادي hagaki مع متوافق الجهاز *
Japan Post.

المدعومة الوسائط وأوزان أنواع على التعرف

.الطرازات بعض مع الوجهين على الطباعة وحدة تتوفرمالحظة 

السعةالوزنالنوعالدرج

2م\جم 130 إلى 60 منالورق1 الدرج

)رطًال 36 إلى 16 مقوى ورق(
العادي الورق من ورقة 250 حتى

)مجمع بوصة 1 أو مم 25(

ورقة 60 حتى شفاف ورق
)مجمع بوصة 0.71 أو مم 18(

)تابع(

الجهاز استخدام ١٤



السعةالوزنالنوعالدرج

2م\جم 280 حتىصور ورق

)فاخر رطل 75 (
ورقة 60 حتى

)مجمع بوصة 0.71 أو مم 18(

ورقة 60 حتى الملصقات
)مجمع بوصة 0.71 أو مم 18(

2م\جم 90 إلى 75 منأظرف

)فاخر رطًال 24 إلى 20(
ورقة 15 حتى

)مجمع بوصة 0.71 أو مم 18(

2م\جم 200 حتىبطاقات

)رطل 110 فهرس(
ورقة 60 حتى

)مجمع بوصة 0.71 أو مم 18(

وحدة درج
اليدوية التغذية
الخلفية

2م\جم 130 إلى 60 منورق

)رطًال 36 إلى 16 مقوى ورق(
ورقة 1

 شفاف ورق

2م\جم 280 حتىصور ورق

)فاخر رطل 75 (

 الالصقة البطاقات

2م\جم 90 إلى 75 مناألظرف

)فاخر رطًال 24 إلى 20(

2م\جم 200 حتىالبطاقات

)رطل 110 فهرس(

الطباعة وحدة
الوجهين على

2مم 0.3 حتىالورق

)بوصة 0.012(
للتطبيق قابل غير

الورق من ورقة 150 حتى المدعومة الوسائط آلاستقبال صينية
)النصوص طباعة( العادي

للهوامش األدنى الحد ضبط
.الطولي باالتجاه الخاصة الهوامش إعدادات )تتجاوز أو( المستند هوامش تطابق أن يجب

٣ الفصل
)تابع(

١٥ الطباعة وسائط تحديد



الهامش )4(العلوي الهامش )3(األيمن الهامش )2(األيسر الهامش )1(الوسائط
*السفلي

Letter أمريكي
U.S. Legal ورق
A4

Executive أمريكي
Statement أمريكي

بوصة 13 × 8.5
B5
A5

بطاقات
المعرف الحجم ذات وسائط
صور ورق
A6

بالشعار الخاصة الوسائط
Ofuku Hagaki

Hagaki بطاقة

0.13( ملم 3.3
)بوصة

0.13( ملم 3.3
)بوصة

0.13( مم 3.3
)بوصة

عندمالحظة 
وحدة استخدام
على الطباعة
في تتوفر( الوجهين
،)الطرازات بعض
يطابق أن يجب
األدنى الحد

أو العلوية للهوامش
مم 12 يتجاوز

).بوصة 0.48(

0.13( مم 3.3
)بوصة

عندمالحظة 
وحدة استخدام
على الطباعة
تتوفر( الوجهين

بعض في
يجب ،)الطرازات

الحد يطابق أن
للهوامش األدنى
 يتجاوز أو السفلية

0.48( مم 12
).بوصة

A3 *
A3+ *

B4 *
* Super B سوبر ورق

Tabloid *

0.20( مم 5
)بوصة

0.20( مم 5
)بوصة

0.79( مم 20
)بوصة

عندمالحظة 
وحدة استخدام
على الطباعة
في تتوفر( الوجهين
،)الطرازات بعض
يطابق أن يجب
األدنى الحد

أو العلوية للهوامش
مم 20 يتجاوز

).بوصة 0.79(

0.79( مم 20
)بوصة

عندمالحظة 
وحدة استخدام
على الطباعة
تتوفر( الوجهين

بعض في
يجب ،)الطرازات

الحد يطابق أن
للهوامش األدنى
 يتجاوز أو السفلية

0.79( مم 20
).بوصة

0.13( مم 3.3أظرف
)بوصة

0.13( مم 3.3
)بوصة

0.65( مم 16.5
)بوصة

0.65( مم 16.5
)بوصة

0.13( مم 3.3بانوراما
)بوصة

0.13( مم 3.3
)بوصة

0.13( مم 3.3
)بوصة

0.13( مم 3.3
)بوصة

التبويب عالمة اضغط ،Windows الويندوز بنظام يعمل آمبيوتر على الهامش هذا إعداد على للحصول *
Advanced )متقدم( وأختر الطابعة، تشغيل برنامج في Minimize Margins )الهوامش تقليل.(

الوسائط تحميل
.الجهاز في الوسائط بتحميل خاصة إرشادات القسم هذا يوفر

الجهاز استخدام ١٦



)الرئيسية الصينية( 1 الصينية تحميل
.المطبوعات استقبال صينية ارفع.١

مجموعة محاذاة من تأآد .للصينية األيمن للجانب الوسائط محاذاة مع ألسفل للطباعة المخصص والوجه الوسائط أدخل.٢
.الصينية مؤشر خط يتجاوز وال للصينية، والخلفية اليمنى للحافتين الورق

.الطباعة أثناء الورق تحمل المالحظة 

صينية اخفض ثم بتحميلها قمت الذي الوسائط وحجم يتالءم بما واضبطها بالصينية الموجودة الوسائط موجهات حرك.٣
.المطبوعات استقبال

.المطبوعات استقبال صينية في الوصلة اسحب.٤

٣ الفصل

١٧ الوسائط تحميل



الصغيرة الوسائط لتحميل

من لمزيد .الخلفية اليدوية التغذية فتحة استخدام فيمكنك ،)البطاقات مثل( سميك ورق على الطباعة حالة فيمالحظة 
.الخلفية اليدوية التغذية فتحة باستخدام الطباعة انظر المعلومات،

.اإلدخال درج من وسائط أية وأزل اإلخراج درج ارفع.١
عليه الطباعة المراد الوجه يتجه أن مراعاة مع الورق، عرض موجه ارتفاعها يتجاوز ال الوسائط من رزمة أدخل.٢

.تتوقف أن إلى اإلدخال درج من األيمن الجانب وبمحاذاة لألسفل

إلى البداية وضع من الساعة عقارب اتجاه في درجة 90 بمقدار تحريكه طريق عن الصغيرة الوسائط موجه افتح.٣
.النهاية وضع

.الوسائط حافة عند يتوقف حتى اليمين إلى الموجه وحرك الورق موجه بأعلى الموجود الزر على اضغط.٤
تقوم بينما .الوسائط حافة عند الصغيرة الوسائط موجه يتوقف حتى الدرج واسحب اإلدخال درج قفل على اضغط.٥

.الوسائط حافة يلمس حتى الصغيرة الوسائط موجه إطالة تتم الدرج، بسحب

.اإلخراج درج اخفض.٦
على التعرف انظر المعلومات، من لمزيد .الطابعة تشغيل برنامج من المناسب الوسائط ونوع حجم اختر الطباعة، عند.٧

.المدعومة الوسائط أنواع

الجهاز استخدام ١٨



الخلفية اليدوية التغذية فتحة لتحميل
.الخلفية الوصول بلوحة فاستبدلها الوجهين، على الطباعة وحدة ترآيب تم إذا.١

الدرج باستخدام واطبع الطباعة مهمة بإلغاء فقم الخلفية، الوصول لوحة موقع تحديد من تتمكن لم إذامالحظة 
.طباعة مهمة إلغاء راجع المعلومات، من للمزيد .الرئيسي

.الطباعة مهمة بإرسال قم.٢
.Resume االستئناف مصباح يومض أن إلى انتظر.٣
.المطلوب الوسائط عرض إلى الورق موجه اسحب ثم التغذية فتحة ارفع.٤

تحميل يتم حتى الفتحة من األيسر الجانب في ألعلى عليه الطباعة المراد الوجه يكون بحيث الوسائط ورقة أدخل.٥
.تلقائًيا الجهاز

.للطباعة ))استئناف( Resume الزر(  على اضغط.٦
.ورقة آل إدخال بعد للطباعة ))استئناف( Resume الزر(  على اضغط واحدة، صفحة من أآثر طباعة حالة في.٧

الطباعة إعدادات تغيير
التي التغييرات .الطابعة مشغل من أو تستخدمه الذي التطبيق من )الورق ونوع مقاس مثل( الطباعة إعدادات تغيير يمكنك
من وبالرغم .الطابعة تشغيل برنامج خالل من إجراؤها يتم التي التغييرات على األولوية لها التطبيق خالل من إجراؤها يتم

.التشغيل برنامج في تكوينها تم التي االفتراضية اإلعدادات إلى اإلعدادات تعود البرنامج، إغالق وبعد ذلك،

.الطابعة تشغيل برنامج خالل من التغييرات نفذ الطباعة، مهام لكافة الطباعة إعدادات لضبطمالحظة 

.الطابعة تشغيل برنامج تعليمات انظر ،Windows بنظام الطابعة تشغيل برنامج ميزات حول المعلومات من للمزيد
.البرنامج مع تأتي التي الوثائق انظر محدد، برنامج من الطباعة حول المعلومات من وللمزيد

)Windows نظام( التطبيقات أحد خالل من الحالية الطباعة لمهام الطباعة إعدادات تغيير•
)Windows نظام( الحالية الطباعة مهام لكافة االفتراضية اإلعدادات تغيير•
)Mac OS نظام( اإلعدادات تغيير•

٣ الفصل

١٩ الطباعة إعدادات تغيير



)Windows نظام( التطبيقات أحد خالل من الحالية الطباعة لمهام الطباعة إعدادات تغيير
.طباعته في ترغب الذي المستند افتح.١
وفًقا معينة خيارات تتفاوت قد( .تفضيالت أو خصائص أو إعداد فوق انقر ثم ،طباعة فوق انقر ،ملف القائمة من.٢

.)المستخدم للتطبيق
.مشابه أمر أي أو طباعة فوق ثم موافق فوق وانقر المطلوب، النحو على اإلعدادات بتغيير قم.٣

)Windows نظام( الحالية الطباعة مهام لكافة االفتراضية اإلعدادات تغيير
.وفاآسات طابعات أو طابعات فوق انقر ثم ،إعدادات إلى أشر ،ابدأ فوق انقر.١

ـ أو ـ
.طابعات على مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،التحكم لوحة انقر ثم ،ابدأ الزر انقر

.الطباعة تفضيالت أو المستند افتراضيات أو خصائص فوق انقر ثم الطابعة، رمز فوق األيمن الماوس بزر انقر.٢
.موافق اضغط ثم المطلوبة، اإلعدادات بتغيير قم.٣

)Mac OS نظام( اإلعدادات تغيير
.)الصفحة إعداد( Page Setup فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.١
.)موافق( OK اضغط ثم ،)الورق حجم مثل( المطلوبة اإلعدادات بتغيير قم.٢
.الطباعة تشغيل برنامج لفتح )طباعة( Print فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.٣
.)طباعة( Print أو )موافق( OK اضغط ثم ،)الطباعة مواد أنواع مثل( المطلوبة اإلعدادات بتغيير قم.٤

  HP Solution Center (Windows)  استخدم
.الشاشة على التعليمات إلى والوصول المستلزمات وطلب الطباعة إعدادات لتغيير HP Solution Center استخدم

HP Solution تخصيص يتم .لديك المثبتة لألجهزة تبًعا HP Solution Center في المتوفرة الميزات تختلف
Center رمز يظهر لن معينة؛ بميزة مزودًا تحديده تم الذي الجهاز يكن لم إذا .المحدد بالجهاز المتعلقة الرموز لعرض

. HP Solution Center في الميزة تلك

خطأ حدث يكون فقد رموز؛ أية على يحتوي الكمبيوتر جهاز على المثبت HP Solution Center برنامج يكن لم إذا
قم ثم آامل؛ بشكل البرنامج تثبيت إللغاء Windows في "التحكم لوحة" استخدم ذلك؛ لتصحيح .البرنامج تثبيت أثناء
.تثبيته بإعادة

الخلفية اليدوية التغذية فتحة باستخدام الطباعة
اليدوية التغذية فتحة استخدام فيمكنك الورق، أو األظرف أو الصور من قليل عدد مجرد أو واحدة صورة طباعة حالة في

.اإلدخال درج في العادية الوسائط وترك الخلفية

280 حتى( السميك الورق من واحدة أوراق لطباعة تصميمها وتم المباشر الورق مسار الخلفية اليدوية التغذية فتحة تستخدم
على التعرف انظر اليدوية، التغذية فتحتي تدعمها التي الوسائط أنواع حول معلومات على للحصول .البطاقات مثل )2م/جم

.المدعومة الوسائط أنواع

لمزيد .الوسائط تحميل )2و البرنامج، إعدادات تغيير )1 :مرحلتين على الخلفية اليدوية التغذية فتحة من الطباعة عملية تتم
الوسائط تحميل انظر الخلفية، اليدوية التغذية فتحة تحميل حول المعلومات من

الخلفية، اليدوية التغذية فتحة باستخدام الطباعة في والرغبة الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب حالة فيمالحظة 
.الخلفية الوصول بلوحة الوجهين على الطباعة وحدة استبدل

)Windows( البرنامج إعدادات لتغيير
الطابعة تشغيل برنامج افتح.١
.جودة/ورق التبويب عالمة فوق انقر.٢

الجهاز استخدام ٢٠



.هو المصدر المنسدلة القائمة من اليدوية التغذية خيار حدد.٣
.موافق على اضغط ثم مطلوبة، أخرى إعدادات أي بتغيير قم.٤
.بك الخاص المستند اطبع.٥

)Mac OS( البرنامج إعدادات لتغيير
.)الصفحة إعداد( Page Setup فوق انقر ثم ،)ملف( File فوق انقر.١
.)موافق( OK فوق انقر ثم الوسائط، حجم حدد.٢
.)طباعة( Print فوق انقر ثم ،)ملف( File فوق انقر.٣
.)الجودة/الورق نوع( Paper Type/Quality لوحة افتح.٤
.المصدر حدد ،)الورق( Paper لوحة من.٥
.)طباعة( Print فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى إعدادات أي بتغيير قم.٦

)الوجهين على طباعة( الوجهين على الطباعة
على الطباعة وحدة( االختياري تلقائًيا الوجهين على الطباعة ملحق ترآيب عند تلقائًيا الورقة وجهي على الطباعة يمكنك

.الجهاز داخل أخرى مرة تلقيمها ثم الورقة بقلب يدوًيا أو ،)الوجهين

الصفحة وجهي على الطباعة آيفية حول إرشادات•
)Windows نظام( الوجهين على الطباعة إلجراء•
)Mac OS نظام( تلقائًيا الوجهين على الطباعة إلجراء•

الصفحة وجهي على الطباعة آيفية حول إرشادات
الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز مواصفات مع تتوافق مواد استخدام دوًما ينبغي•

.المدعومة
.الطابعة تشغيل برنامج أو البرنامج داخل الوجهين على الطباعة خيارات حدد•
فاخًرا رطًال 16 من األخف الورق أو الالمع الورق أو الصور ورق أو األظرف أو الشفاف الورق وجهي تطبع ال•

.الوسائط من األنواع هذه مع ورق انحشار ينجم قد حيث ).2م/جم 105( فاخًرا رطًال 28 من أثقل أو )2 جم 60(
الرسمي الشرآات ورق مثل الوجهين، على الطباعة عند معين باتجاه تلقيمها الطباعة مواد من عديدة أنواع تتطلب•

جهاز من الطباعة عند .مائية عالمات على يحتوي الذي والورق التثقيب مسبق والورق مسبًقا المطبوع والورق
،Mac OS بنظام يعمل آمبيوتر من الطباعة عند .أوًال األول الوجه الجهاز يطبع ،Windows بنظام يعمل آمبيوتر
.ألسفل األمامي الوجه توجيه مع الطباعة مواد بتحميل قم .أوًال الثاني الوجه الجهاز يطبع

الطباعة مواد الجهاز يحتجز الطباعة، مواد وجهي أحد على الطباعة من االنتهاء عند تلقائًيا، الوجهين على للطباعة•
ويجري الجهاز داخل إلى أخرى مرة الورق سحب يتم الحبر، جفاف وبمجرد .الحبر يجف حتى للحظات ويتوقف
الورقة تسحب ال .المطبوعات استقبال صينية على الطباعة مواد إخراج يتم الطباعة، اآتمال عند .اآلخر الوجه طباعة
.طباعتها اآتمال قبل

الجهاز داخل وتلقيمها الطباعة مواد بقلب المدعومة المخصص الحجم ذات الطباعة مواد وجهي على الطباعة يمكنك•
.المدعومة الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .أخرى مرة

)Windows نظام( الوجهين على الطباعة إلجراء
تحميلو الصفحة وجهي على الطباعة آيفية حول إرشادات راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١

. الوسائط
.الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب راجع المعلومات، من للمزيد .الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب صحة من تأآد.٢
.تفضيالت أو خصائص أو إعداد فوق انقر ثم ،طباعة فوق انقر ،ملف القائمة من المستند، فتح بعد.٣
.مزايا التبويب عالمة فوق انقر.٤
.آلًيا الخيار تحديد من تأآد تلقائًيا، الوجهين على للطباعة .المنسدلة القائمة من الوجهين على طباعة حدد.٥

٣ الفصل

٢١ )الوجهين على طباعة( الوجهين على الطباعة



وقد .التخطيط حفظ الخيار تحديد من تأآد الشاشة، على المستند تخطيط مع يتماشى حتى تلقائًيا صفحة آل حجم لتغيير.٦
.فيها مرغوب غير صفحات فواصل ظهور إلى الخيار هذا تحديد عدم يؤدي

برنامج في التوضيحية الرسوم انظر .المطلوبة التجليد لطريقة وفًقا لألعلى الصفحات قلب االختيار مربع بتحديد قم.٧
.آأمثلة الطباعة تشغيل

.ذلك في الرغبة حسب الكتيب تخطيط المنسدلة القائمة من الكتيب تخطيطات أحد اختر.٨
.موافق اضغط ثم األخرى، اإلعدادات بتغيير قم.٩
.المستند اطبع.١٠

)Mac OS نظام( تلقائًيا الوجهين على الطباعة إلجراء
تحميلو الصفحة وجهي على الطباعة آيفية حول إرشادات راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١

. الوسائط
.الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب راجع المعلومات، من للمزيد .الوجهين على الطباعة وحدة ترآيب صحة من تأآد.٢
.)طباعة( Print فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.٣
.)الوجهين على طباعة( Two-sided printing لوحة افتح.٤
.الوجهين على للطباعة الخيار هذا حدد.٥
.المالئم الرمز فوق بالنقر التجليد اتجاه حدد.٦
.)طباعة( Print اضغط ثم األخرى، اإلعدادات بتغيير قم.٧

المخصصة األحجام ذات والوسائط الخاصة الوسائط على طباعة
:التالية المواضيع القسم هذا يتناول

)Windows نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة•
)Mac OS نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة•

)Windows نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١
.تفضيالت أو خصائص أو إعداد فوق انقر ثم ،طباعة فوق انقر ،ملف القائمة من المستند، فتح بعد.٢
.ميزات التبويب عالمة فوق انقر.٣
.حجم المنسدلة القائمة من الوسائط حجم حدد.٤

:مخصص وسائط حجم لضبط
.المنسدلة القائمة من مخصص حدد.أ
.الجديد المخصص الحجم اسم اآتب.ب
.حفظ فوق انقر ثم االرتفاعو العرض مربعي في األبعاد اآتب.ج
.أخرى مرة الحوار مربع افتح ثم .التفضيالت أو الخصائص حوار مربع لغلق مرتين موافق فوق انقر.د
.جديد مخصص حجم أختر.هـ

:الوسائط نوع لتحديد.٥
.الورق نوع المنسدلة القائمة من المزيد اضغط.أ
.موافق انقر ثم استخدامه في المرغوب الوسائط نوع أضغط.ب

.الورق مصدر المنسدلة القائمة من الوسائط مصدر حدد.٦
.موافق اضغط ثم األخرى، اإلعدادات بتغيير قم.٧
.المستند اطبع.٨

الجهاز استخدام ٢٢



)Mac OS نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١
.)الصفحة إعداد( Page Setup فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.٢
.الوسائط حجم حدد.٣
:مخصص وسائط حجم لضبط.٤

Paper Size المنسدلة القائمة في )المخصصة األحجام إدارة( Manage Custom Sizes فوق انقر.أ
.)الورق حجم(

.)الورق حجم اسم( Paper Size Name مربع في للحجم اسًما اآتب ثم ،)جديد( New فوق انقر.ب
.ترغب حسبما الهوامش واضبط )االرتفاع( Heightو )العرض( Width مربعي في األبعاد اآتب.ج
.)حفظ( Save فوق انقر ثم ،)موافق( OK فوق ثم )إتمام( Done فوق انقر.د

.الجديد المخصص الحجم وحدد )الصفحة إعداد( Page Setup فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.٥
.)موافق( OK فوق انقر.٦
.)طباعة( Print فوق انقر ،)ملف( File قائمة من.٧
.)الورق تداول( Paper Handling لوحة افتح.٨
حدد ثم الورق حجم ليناسب )المقياس( Scale التبويب عالمة فوق انقر ,Destination Paper Size أسفل.٩

.المخصص الورق حجم
.)طباعة( Print أو )موافق( OK فوق انقر ثم المطلوب، النحو على اإلعدادات بتغيير قم.١٠

بيضاء أطر بدون طباعة
الوسائط أحجام ومجموعة الصور وسائط أنواع بعض حواف نهاية حتى الطباعة إمكانية بيضاء أطر بدون الطباعة تتيح

.القياسية

سيتم التي الوسائط حجم مع يتوافق الحجم أن تأآد .الصورة حجم بتخصيص قم ثم البرنامج في الملف افتحمالحظة 
.عليها الصورة طباعة

افتح .)الطباعة اختصارات( Printing Shortcuts التبويب عالمة من الوظيفة هذه إلى الوصول يمكنك آما
اختصار اختر ،)الطباعة اختصارات( Printing Shortcuts التبويب عالمة اختر ثم الطابعة؛ تشغيل برنامج
.هذه المنسدلة الطباعة مهام قائمة من الطباعة

)Windows( بيضاء أطر بدون مستند طباعة•
)Mac OS( بيضاء أطر بدون مستند طباعة•

)Windows( بيضاء أطر بدون مستند طباعة
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١
.طباعته في ترغب الذي الملف افتح.٢
:الطباعة تشغيل برنامج افتح التطبيق؛ من.٣

.طباعة فوق انقر ثم ،ملف فوق انقر.أ
.تفضيالت أو إعداد أو خصائص فوق انقر.ب

.ميزات التبويب عالمة فوق انقر.٤
.حجم المنسدلة القائمة من الوسائط حجم حدد.٥
.بيضاء أطر بدون االختيار مربع حدد.٦
.الورق مصدر المنسدلة القائمة من الوسائط مصدر حدد.٧
.الورق نوع المنسدلة القائمة من الوسائط نوع حدد.٨

٣ الفصل
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،بوصة لكل نقطة حد أقصى اختيار يمكن أو .xالطباعة جودة المنسدلة القائمة من أفضل حدد الصور؛ طباعة عند.٩
.طباعة جودة أفضل على للحصول *محسنة للبوصة نقطة  1200 × 4800  حتى تقدم التي

هذا .إدخال البوصة في نقطة 1200و باأللوان الطباعة عند محسنة البوصة في نقطة  1200 × 4800  حتى *
.بطًئا أآثر بشكل بالطباعة ويقوم )أآثر أو ميغابايت 400( القرص مساحة من آبيًرا مقداًرا مؤقًتا يستخدم قد الضبط

.موافق اضغط ثم األخرى، الطباعة إعدادات بتغيير قم.١٠
.المستند اطبع.١١
بدون المستند يصبح لكي الهامش افصل ،tear off tab للقطع مثقب هامش به صور ورق على بالطباعة قمت إذا.١٢

.تماًما أطر

)Mac OS( بيضاء أطر بدون مستند طباعة
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .المناسبة الوسائط بتحميل قم.١
.طباعته في ترغب الذي الملف افتح.٢
.)الصفحة إعداد( Page Setup فوق انقر ثم ،)ملف( File فوق انقر.٣
.)موافق( OK فوق انقر ثم بيضاء، أطر بدون وسائط حجم حدد.٤
.)طباعة( Print فوق انقر ثم ،)ملف( File فوق انقر.٥
.)جودة/الورق نوع( Paper Type/Quality لوحة افتح.٦
Paper type المنسدلة القائمة من الوسائط نوع حدد ثم ،)إضافية خيارات( Paper التبويب عالمة فوق انقر.٧

.)الورق نوع(
Maximum اختيار يمكن أو .)جودة( Quality المنسدلة القائمة من )أفضل( Best حدد الصور؛ طباعة عند.٨

*.محسنة للبوصة نقطة  1200 × 4800  حتى تقدم التي للبوصة، نقطة حجم أقصى )األقصى الحد(
هذا .إدخال البوصة في نقطة 1200و باأللوان الطباعة عند محسنة البوصة في نقطة  1200 × 4800  حتى *

.بطًئا أآثر بشكل بالطباعة ويقوم )أآثر أو ميغابايت 400( القرص مساحة من آبيًرا مقداًرا مؤقًتا يستخدم قد الضبط
.اليدوي التلقيم خيار حدد صور؛ ورق أو سميك ورق على الطباعة عند .الوسائط مصدر حدد.٩
.)طباعة( Print اضغط ثم األخرى، الطباعة إعدادات بتغيير قم.١٠
بدون المستند يصبح لكي الهامش افصل ،tear off tab للقطع مثقب هامش به صور ورق على بالطباعة قمت إذا.١١

.تماًما أطر

طباعة مهمة إلغاء
.التالية الطرق إحدى باتباع معينة طباعة مهمة إلغاء يمكنك

يؤثر وال .حالًيا الجهاز يعالجها التي المهمة مسح إلى ذلك يؤدي ). )إلغاء( Cancel الزر(  على اضغط :التحكم لوحة
.معالجتها انتظار قيد المهام على ذلك
الكمبيوتر شاشة من األيمن أو األيسر السفلي بالجزء يظهر الذي الطابعة رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر :Windows نظام
.المفاتيح بلوحة حذف الحذف مفتاح على اضغط ثم الطباعة، مهمة حدد .التشغيل نظام للغة تبًعا

Mac OS: داخل الطابعة اسم فوق مزدوًجا نقًرا انقر Printer Setup Utility )حدد .)المساعدة الطابعة إعداد أداة
.)حذف( Delete انقر ثم ,)حجز( Hold فوق انقر ثم الطباعة، مهمة

الجهاز استخدام ٢٤



واإلدارة الضبط٤
.التالية المواضيع حول معلومات على القسم هذا ويحتوي .الجهاز إدارة عن المسؤول الشخص أو المشرف يخص القسم هذا

الجهاز إدارة•
الجهاز إدارة أدوات استخدام•
الذاتي الفحص تشخيص صفحة فهم•
االتصال شبكة تكوين صفحة فهم•
)Windows( الجهاز ضبط•
)Mac OS( الجهاز ضبط•
تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء•

الجهاز إدارة
األدوات إلى الوصول حول معلومات على للحصول .الجهاز إدارة في استخدامها يمكن التي الشائعة األدوات يلي فيما

.الجهاز إدارة أدوات استخدام إلى ارجع واستخدامها،

.أخرى طرق على معينة إجراءات تشتمل وقدمالحظة 

Windows
الجهاز في التحكم لوحة•
الداخلي اإلنترنت مزود•
الطابعة تشغيل برنامج•
•HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin برنامج افتح ،HP Web Jetadmin برنامج حول المعلومات من لمزيدمالحظة 
.به الخاصة المراجع على واّطلع

األدوات مربع•
•myPrintMileage

 بخدمة الخاص الويب موقع بزيارة تفضل ،myPrintMileage خدمة حول المعلومات من لمزيدمالحظة 
myPrintMileage.

Mac OS
الجهاز في التحكم لوحة•
الداخلي اإلنترنت مزود•
•HP Printer Utility )طابعة أداة HP المساعدة(

الجهاز مراقبة•
الجهاز على اإلشراف•

٢٥ واإلدارة الضبط



الجهاز مراقبة
.الجهاز بمراقبة خاصة إرشادات القسم هذا يوفر

...التالية المعلومات على للحصول...األداة هذه استخدم

وحالة معالجتها الجاري المهام حالة حول معلومات على الحصولالتحكم لوحة
.الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش وحالة الجهاز تشغيل

التبويب عالمة فوق انقر :الطابعة حالة معلومات•الداخلي اإلنترنت مزود
Information )الخيارات أحد فوق انقر ثم ،)معلومات

.األيمن بالجزء المتاح
عالمة فوق انقر :الطباعة ورأس الطباعة خرطوشة حالة•

Ink فوق انقر ثم )معلومات( Information التبويب
Supplies )األيسر الجزء في )الحبر مستلزمات.

عالمة فوق انقر :الطباعة مهام وحبر وسائط استخدام•
Usage فوق انقر ثم )إعدادات( Settings التبويب

Tracking )األيسر الجزء في )االستخدام تتبع.
فوق انقر :الجهاز حالة حول اإللكتروني البريد تنبيهات•

فوق انقر ثم )إعدادات( Settings التبويب عالمة
Alerts )األيسر الجزء في )تنبيهات.

مستويات التبويب عالمة فوق انقر :الحبر خرطوشة معلومات)Windows( األدوات مربع
قم ثم الحبر، مستوى حول معلومات لعرض المقدرة الحبر

تفاصيل زر فوق انقر .الخرطوشة تفاصيل زر لعرض بالتمرير
الحبر خرطوشة استبدال حول معلومات لعرض الخرطوشة
* .االنتهاء وتواريخ

Information and لوحة افتح :الحبر خرطوشة معلومات)Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة
Support )فوق وانقر )والدعم المعلومات Supplies

Status )الموارد حالة(. *

.الفعلية الحبر آميات تختلف وقد .وحسب تقديرية الموضحة الحبر مستويات *

واإلدارة الضبط ٢٦



الجهاز على اإلشراف
.إعداداته وتعديل الجهاز إدارة حول معلومات القسم هذا يقدم

...يلي بما للقيام...األداة هذه استخدم

التبويب عالمة فوق انقر :الداخلي اإلنترنت مزود سر آلمة تعيين•الداخلي اإلنترنت مزود
Settings )إعدادات( فوق انقر ثم Security )في )تأمين

.األيسر الجزء
Settings التبويب عالمة فوق انقر :الجهاز صيانة مهام إجراء•

)الجهاز خدمات( Device Services فوق انقر ثم )إعدادات(
.األيسر الجزء في

Settings التبويب عالمة فوق انقر :المنطقة/البلد أو اللغة•
الجزء في )دولي( International فوق انقر ثم )إعدادات(

.األيسر
التبويب عالمة فوق انقر :االتصال شبكة إعدادات تكوين•

Networking )الجزء في الخيارات أحد فوق انقر ثم ،)الشبكة
.األيسر

Order الزر فوق انقر تبويب؛ عالمة أي في :المستلزمات طلب•
Supplies )تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم ،)المستلزمات طلب

.الشاشة على
،)الدعم( Support الزر فوق انقر تبويب؛ عالمة أي في :الدعم•

.الدعم خيار حدد ثم

.خدمات التبويب عالمة فوق انقر  :الجهاز صيانة مهام إجراء)Windows( األدوات صندوق

 HP Printer Utility (Mac OS) لوحة افتح :الجهاز صيانة مهام إجراء Information and
Support )المطلوب المهمة خيار فوق انقر ثم )والدعم المعلومات

.إجراؤها

الجهاز إدارة أدوات استخدام
.الجهاز إدارة في استخدامها يمكن التي الشائعة األدوات التالي الجدول يسرد

الداخلي اإلنترنت مزود•
)Windows( األدوات صندوق•
• HP Printer Utility (Mac OS) 
•Network Printer Setup Utility )للشبكة الطابعة إعداد أداة( )Mac OS(
HP Web Jetadmin برنامج•
•HP Instant Support
•myPrintMileage

الداخلي اإلنترنت مزود
اإلعدادات وتغيير الحالة معلومات عرض في الداخلي اإلنترنت مزود استخدام يمكنك الشبكات، بإحدى الجهاز يتصل عندما
.الكمبيوتر خالل من الجهاز وإدارة

.الداخلي اإلنترنت مزود مواصفات راجع المضمن، الويب بملقم الخاصة النظام بمتطلبات قائمة على للحصولمالحظة 
.مرور آلمة بطلب مقيدة اإلعدادات بعض تكون وقد

.الوظائف بعض تتوفر لن ولكن باإلنترنت، اتصال وجود دون واستخدامه الداخلي اإلنترنت مزود فتح ويمكنك

المضمن الويب ملقم لفتح•
الداخلي اإلنترنت مزود صفحات•

٤ الفصل
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المضمن الويب ملقم لفتح
:التالية بالطرق الداخلي اإلنترنت مزود فتح يمكنك

الجهاز يكون أن يجب ، )Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة خالل من الداخلي اإلنترنت مزود لفتحمالحظة 
.له IP عنوان تخصيص مع اتصال شبكة عبر متصًال

.للجهاز تخصيصه تم الذي IP عنوان اآتب بالكمبيوتر، الويب مستعرضات أحد في :الويب مستعرض•
:الويب مستعرض في التالي العنوان فاآتب ،123.123.123.123 هو IP عنوان آان إذا المثال، سبيل على

http://123.123.123.123

تكوين صفحة فهم راجع المعلومات، من للمزيد .االتصال شبكة تكوين صفحة في موجود بالجهاز الخاص IP عنوان
.االتصال شبكة
.بعد فيما سريع بشكل إليه الرجوع لك يتسنى بحيث له مرجعية إشارة تسجيل يمكنك المضمن، الويب ملقم بفتح القيام بعد

إلى وأشر ،HP Digital Imaging Monitor رمز فوق األيمن الماوس بزر انقر :Windows مهام شريط•
.)االتصال شبكة إعدادات( )EWS ( فوق انقر ثم عرضه المطلوب الجهاز

فوق انقر ؛ )الطابعة إعدادات( Printer Settings اللوحة في ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•
Additional Settings )إضافية إعدادات(، الزر انقر ثم Open Embedded Web Server )فتح

.)الداخلي اإلنترنت مزود

الداخلي اإلنترنت مزود صفحات
آما .الجهاز إعدادات وتغيير المنتج معلومات عرض في بها االستعانة يمكن صفحات على الداخلي اإلنترنت مزود يحتوي
.أخرى إلكترونية لخدمات ارتباطات على آذلك الصفحات تحتوي

)المحتويات (     Contentsاألزرار/الصفحات

تعرض آما واستهالآه، الحبر ومستلزمات الجهاز حالة معلومات لعرض)المعلومات( Information صفحة
).مثال األخطاء( الجهاز بأحداث سجًال

.وتغييرها للجهاز تكوينها تم التي اإلعدادات لعرض)اإلعدادات( Settings صفحة
إلكتروني بريد إلرسال الجهاز بتهيئة اإللكتروني البريد تنبيهات لك تسمح
أيًضا يمكن .الكلمة انحشار حدوث مثل االنتباه، إلى الجهاز يحتاج عندما
.المستلزمات إلدارة أو للعمالء فواتير لتحرير الجهاز استخدام تتبع

هذه تظهر .للجهاز تكوينها تم التي وإعداداتها االتصال شبكة حالة لعرض)الشبكة( Networking صفحة
.اتصال بشبكة الجهاز توصيل حالة في فقط الصفحات

اإللكترونية والخدمات الدعم، خدمات من عدًدا يقدم )الدعم( Supportالمستلزمات وطلب الدعم أزرار
من للمزيد .myPrintMileageو ،HP Instant Support مثل

. myPrintMileageو HP Instant Support راجع المعلومات،
Order Supplies )طلب بخدمة لالتصال )المستلزمات طلب

.اإلنترنت عبر المستلزمات

)Windows( األدوات صندوق
.الجهاز عن الصيانة معلومات األدوات صندوق يوفر

التثبيت خيار تحديد طريق عن )البدء( Starter المضغوط القرص من األدوات صندوق تثبيت ويمكنمالحظة 
.النظام متطلبات يستوفي الكمبيوتر آان ما إذا الكامل،

األدوات مربع لفتح•
األدوات بمربع الخاصة التبويب عالمات•
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األدوات مربع لفتح
أدوات صندوق فوق انقر ثم ،الطباعة إعدادات إلى أشر ثم ؛ إعدادات القائمة انقر ؛HP Solution Center في•

.الطابعة
عرض فوق انقر ثم الجهاز إلى وأشر الدرج في HP Digital Imaging Monitor فوق األيمن الماوس بزر انقر•

.الطابعة أدوات صندوق
.الطابعة خدمات حدد ثم لون أو الوظائف التبويب عالمتي أو الطباعة تفضيالت فوق انقر الطابعة، خصائص من•

األدوات بمربع الخاصة التبويب عالمات
.التالية التبويب عالمات على األدوات مربع يحتوي

)المحتويات (     Contentsالتبويب عالمة

Estimated Ink Level )المقدر الحبر مستوى(•Ink Level Information )الحبر مستوى معلومات:(
.خرطوشة لكل المقدرة الحبر مستويات تعرض

تتفاوت قد .فقط تقديرية المعروضة الحبر مستوياتمالحظة 
.الفعلية الحبر مقادير

•Shop Online )أحد إلى وصوًال يوفر ):اإلنترنت عبر التسوق
وذلك للجهاز الطباعة مستلزمات طلب يمكنك حيث الويب مواقع
.اإلنترنت عبر

•Order by Phone )الهاتف أرقام لعرض ):بالهاتف الطلب
أرقام تتوفر ال .الجهاز مستلزمات لطلب بها االتصال يمكن التي

.المناطق/البلدان آل في الهاتف
•Cartridge Details )أرقام تعرض ):الخرطوشة تفاصيل

.المثبتة الحبر لخراطيش الصالحية انتهاء وتواريخ الشراء طلب

لخدمة ارتباًطا توفر ):الطابعة معلومات( Printer Informationمعلومات
myPrintMileage الجهاز مكونات حالة حول معلومات وتعرض

:Information التبويب عالمة خيارات .الطباعة ورأس
•Hardware information )المكونات معلومات(
•myPrintMileage )مثبًتا آان إن(
•HP Instant Support
•HP printhead health )طباعة رأس حالة HP(

Print PQ (print quality) Diagnostic Page•خدمات
تشخيص لك تتيح )):الطباعة جودة( PQ تشخيص صفحة طباعة(

المعلومات، من للمزيد .بالجهاز الطباعة بجودة المتعلقة المشكالت
.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع

•Print Self-Test Diagnostic Page )صفحة طباعة
الفحص تشخيص صفحة طباعة يتيح ):الذاتي الفحص تشخيص
الجهاز عن معلومات الصفحة هذه وتحوي .للجهاز الذاتي

تشخيص صفحة فهم راجع المعلومات، من للمزيد .ومستلزماته
.الذاتي الفحص

•Align Printheads )خالل ترشدك ):الطباعة رؤوس محاذاة
محاذاة راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس محاذاة عملية
.الطباعة رؤوس

•Clean Printheads )ترشدك ):الطباعة رؤوس تنظيف
راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس تنظيف عملية خالل
.الطباعة رؤوس تنظيف

•Calibrate Linefeed )لك تتيح ):السطر تغذية معايرة
معايرة راجع المعلومات، من للمزيد .السطر تغذية معايرة إجراء
.السطر تغذية

•Control Panel Language )يتيح :)التحكم لوحة لغة
صفحة مثل الطباعة تقارير طباعة بها يتم التي اللغة تعيين إمكانية
.الذاتي الفحص تشخيص

٤ الفصل
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 HP Printer Utility (Mac OS)  
وتنظيف الطابعة، ومعايرة الجهاز، إعدادات لتكوين أدوات على HP Printer Utility المساعدة HP طابعة أداة تحتوي
معلومات على والحصول اإلنترنت، عبر المستلزمات وطلب الذاتي، الفحص تشخيص صفحة وطباعة الطباعة، رؤوس
.الويب بموقع الدعم

المساعدة HP طابعة أداة لفتح•
HP Printer Utility لوحات•

المساعدة HP طابعة أداة لفتح
.)أذهب( Go قائمة من )آمبيوتر( Computer اختر ،)الباحث( Finder من.١
.)الطابعات( Printers حدد ثم ،)المكتبة( Library حدد.٢
.)HP طابعة محدد( HP Printer Selector حدد ثم ،)مساعدة أدوات( Utilities حدد ثم ،HP حدد.٣
.)المساعدة األداة بدء( Launch Utility فوق انقر ثم الجهاز حدد.٤

HP Printer Utility لوحات
:التالية المواضيع القسم هذا يتناول

)والدعم المعلومات( Information and Support لوحة•
)الطابعة إعدادات( Printer Settings لوحة•

)والدعم المعلومات( Information and Support لوحة
•Supplies Status )حالًيا المرآبة الحبر وخراطيش الطباعة رؤوس حول معلومات تعرض ):الموارد حالة.
•Supply Info )الحبر خرطوشة استبدل خيارات لك يظهر ):المستلزمات حول معلومات.
•Device Information )أيًضا ويتيح .المسلسل والرقم الطراز عن المعلومات لعرض ):األجهزة معلومات

من للمزيد .ومستلزماته الجهاز عن معلومات الصفحة هذه وتحوي .للجهاز الذاتي الفحص تشخيص صفحة طباعة
.الذاتي الفحص تشخيص صفحة فهم راجع المعلومات،

•Print Quality Diagnostics )المتعلقة المشكالت تشخيص لك تتيح ):الجودة مشكالت تشخيص طباعة
.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بالجهاز الطباعة بجودة

•Clean )الطباعة رؤوس تنظيف راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس تنظيف عملية خالل ترشدك ):تنظيف.
•Align )الطباعة رؤوس محاذاة راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس محاذاة عملية خالل ترشدك ):محاذاة.
•Calibrate Linefeed )المعلومات، من للمزيد .السطر تغذية معايرة إجراء لك تتيح ):السطر تغذية معايرة

.السطر تغذية معايرة راجع
•Control Panel Language )الطباعة تقارير طباعة بها يتم التي اللغة تعيين إمكانية يتيح :)التحكم لوحة لغة

.الذاتي الفحص تشخيص صفحة مثل
•HP Support )دعم HP:( موقع إلى الوصول تتيح HP للجهاز، الدعم على الحصول يمكنك حيث الويب على

وإعادة المستهلكة الطباعة مستلزمات إرجاع حول معلومات على والحصول المستلزمات، شراء وطلب وتسجيله،
.تدويرها

)الطابعة إعدادات( Printer Settings لوحة
•Trays Configuration )األدراج ألحد االفتراضي الوسائط وحجم نوع تعيين ):األدراج تكوين.
•Additional Settings )إعدادات تكوين .الشبكة إعدادات لتغيير المضمن الويب ملقم ابدأ ):إضافية إعدادات

.االتصال بشبكة لالتصال IP عنوان
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Network Printer Setup Utility )للشبكة الطابعة إعداد أداة( )Mac OS(
االتصال شبكة موقع اسم مثل السلكية إعدادات تكوين ويمكنك .للجهاز االتصال شبكة إعدادات تكوين األداة هذه لك تتيح

.الفرعية الشبكة وقناع والموجه TCP/IP عنوان مثل السلكية واإلعدادات الالسلكي والوضع

للشبكة المساعدة الطابعة أداة لفتح
.)أذهب( Go قائمة من )آمبيوتر( Computer اختر ،)الباحث( Finder من.١
.)الطابعات( Printers حدد ثم ،)المكتبة( Library حدد.٢
إعداد أداة( Network Printer Setup Utility اختر ثم ,)مساعدة أدوات( Utilities اختر ثم ,HP اختر.٣

.)الشبكة على المساعدة الطابعة
.للجهاز االتصال شبكة إعدادات لتكوين الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٤

HP Web Jetadmin برنامج
أو منفصل بشكل سواء( وتكوين بتثبيت خاص الويب إلى مستنًدا إدارًيا برنامًجا HP Web Jetadmin برنامج يعتبر
ال والتي HP تنتجها التي الطرفية األجهزة من آبيرة مجموعة )الموارد مستويات ذلك في بما( حالة ومراقبة )مجمع بشكل
.وإصالحها أخطائها واستكشاف لها، بعد عن تشخيص وإجراء HP تنتجها

لمزيد .قياسي ويب مستعرض باستخدام الداخلية بالشبكة مكان أي من إليه الوصول يمكنك البرنامج، تثبيت من االنتهاء بعد
.www.hp.com/go/webjetadmin التالي الوقع بزيارة تفضل لتنزيله، أو البرنامج حول المعلومات من

HP Instant Support
في األدوات هذه تساعد .الويب على معتمدة وإصالحها األخطاء استكشاف أدوات من مجموعة الفوري HP دعم يمثل

.وحلها وتشخيصها الطباعة مشكالت على السريع التعرف

.جهازك حول التالية المعلومات الفوري HP دعم يوفر

.لجهازك مخصص بشكل الموضوعة التلميحات توفر :إصالحها و األخطاء استكشاف تلميحات إلى الوصول سهول•
رسائل حل في تساعدك أن يمكن التي المعلومات إلى مباشًرا وصوًال توفر :الجهاز أخطاء لبعض المتاحة الحلول•

.بجهازك الخاصة الخطأ
على رسالة تظهر .الطابعة تشغيل لبرنامج تحديث وجود حالة في تنبهك :الطباعة تشغيل برنامج بتحديثات اإلخطار•

في التنزيالت قسم إلى مباشرة لالنتقال بالرسالة الموجود االرتباط فوق انقر الفوري، HP لدعم الرئيسية الصفحة
.الويب على HP موقع

الجهاز مستلزمات استخدام في التحكم في يساعدك ):myPrintMileage( والوسائط الحبر استخدام في التحكم•
 .االستخدام بهذا والتنبؤ

والخصوصية األمان•
الفوري HP دعم إلى للوصول•

والخصوصية األمان
إلى والحالة الخطأ وحاالت المسلسل الرقم مثل الجهاز حول مفصلة معلومات إرسال يتم الفوري، HP دعم استخدام عند

HP. شرآة تحترم HP المنشور الخصوصية بيان في الموضحة لإلرشادات وفًقا المعلومات هذه بإدارة وتقوم خصوصيتك
. HP (welcome.hp.com/country/us/en/privacy.html)  بشرآة الخاص الويب موقع على

Internet Explorer برنامج في( المصدر حدد ،HP شرآة إلى إرسالها يتم التي البيانات آافة لعرضمالحظة 
 قائمة من )Mozilla Firefoxو Netscape برنامج في(  )الصفحة مصدر(Page Source أو )Operaو

View)لديك الويب مستعرض في )عرض.

٤ الفصل
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الفوري HP دعم إلى للوصول
.HP Instant Support فوق انقر ثم معلومات التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•
•Embedded Web server )الداخلي اإلنترنت مزود:( التبويب عالمة فوق انقر Support )انقر ثم ،)دعم

.HP Instant Support فوق

.الصفحات آل في )الدعم(Support الزر يتوفرمالحظة 

قمت وإذا .HP Instant Support فتح في المستخدمة الويب لصفحات مرجعية إشارة بتسجيل تقم المالحظة 
على الصفحات تحتوي لن المرجعية، اإلشارة هذه باستخدام به باالتصال وقمت للموقع مرجعية إشارة بتسجيل

.الحالية الحديثة المعلومات

myPrintMileage
مما الجهاز استخدام تعقب على لمساعدتك HP شرآة توفرها التي الخدمات إحدى myPrintMileage خدمة تعتبر

.المستلزمات لشراء والتخطيط الجهاز استخدام تنبؤ في يساعدك

:التالي لديك يتوافر أن يجب ،myPrintMileage خدمة الستخدام

باإلنترنت االتصال•
الجهاز توصيل•

حبًرا تستهلك آنت إذا وما المستهلك، الحبر مقدار مثل للطباعة، تحليل رؤية يمكن ؛myPrintMileage ويب موقع في
.الحبر من المتبقي بالمقدار طباعتها يمكنك التي المقدرة الصفحات وعدد أآثر، بشكل ملوًنا أم أسود

myPrintMileage خدمة إلى للوصول
•Embedded Web server )الداخلي اإلنترنت مزود:( التبويب عالمة فوق انقر Support  )انقر ثم ،)الدعم

.myPrintMileage فوق

.الصفحات آل في )الدعم(Support الزر يتوفرمالحظة 

واتبع myPrintMileage فوق انقر ثم ،معلومات التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات

مهام شريط في HP Digital Imaging رمز على األيمن بالزر انقر :Windows مهام شريط خالل من•
Windows، انقر ثم عرضه، المطلوب الجهاز اختر ثم myPrintMileage.

قمت وإذا .myPrintMileage خدمة فتح في المستخدمة الويب لصفحات مرجعية إشارة بتسجيل تقم المالحظة 
على الصفحات تحتوي لن المرجعية، اإلشارة هذه باستخدام به باالتصال وقمت للموقع مرجعية إشارة بتسجيل

.الحالية الحديثة المعلومات

الذاتي الفحص تشخيص صفحة فهم
الطباعة، رأس وحالة الحبر خرطوشة وحالة الحالية الجهاز معلومات لعرض الذاتي الفحص تشخيص صفحة استخدم

.الوجهين على الطباعة وحدة مثل االختيارية، الملحقات ترآيب من وللتحقق وإصالحها األخطاء استكشاف على لمساعدتك
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.االتصال قبل مفيدة عملية تكون ما غالًبا الذاتي الفحص تشخيص صفحة فطباعة ،HP بشرآة االتصال أردت إذا

البرنامج إصدار ورقم المسلسل والرقم الطراز ورقم الجهاز اسم مثل( الطابعة معلومات تعرض :الطابعة معلومات.١
من طباعتها تمت التي الصفحات وعدد ،)الوجهين على الطباعة وحدة مثل( المرآبة الملحقات وتعرض ،)الثابت
.والملحقات األدراج

وتواريخ األجزاء وأرقام ،)آمقاييس بياني شكل في تمثيلها يتم( المقدرة الحبر مستويات تعرض :الحبر خرطوشة حالة.٢
.الحبر خراطيش صالحية انتهاء

.الفعلية الحبر مقادير تتفاوت قد .فقط تقديرية المعروضة الحبر مستوياتمالحظة 

٣.Printhead Status )ترآيب أول وتاريخ األجزاء وأرقام الطباعة رأس حالة تعرض ):الطباعة رأس حالة
الطباعة لرأس المتوفرة الحالة وخيارات .الحبر استهالك إجمالي إلى باإلضافة الطباعة رؤوس ضمان انتهاء وتواريخ

فهذا ،)معقول( "fair" الحالة آانت إذا .ً)االستبدال يجب( replaceو )معقولة( fairو )جيدة( good :آالتالي هي
يجب( "replace" الحالة آانت إذا .الطباعة رأس الستبدال حاجة ال ولكن الطباعة، جودة مراقبة ينبغي أنه يعني

 .استبدالها بعد إال الجهاز يعمل ولن الطباعة رأس استبدال ينبغي أنه يعني فهذا ،)االستبدال

الذاتي الفحص تشخيص صفحة لطباعة
الفحص تشخيص صفحة طباعة فوق انقر ثم خدمات التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•

.الذاتي
من )األجهزة معلومات( Device Information أضغط ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة خالل من•

Print Configuration Page فوق انقر ثم ،)والدعم المعلومات( Information and Support لوحة
.)التهيئة صفحة طباعة(

الجزء في )تقارير( Reports فوق انقر ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة فوق انقر :الداخلي اإلنترنت مزود•
.)تطبيق( Apply الزر فوق انقر ثم المنسدلة القائمة من )الذاتي الفحص تقرير( Self-Test Report اختر األيسر،

٤ الفصل
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االتصال شبكة تكوين صفحة فهم
.للجهاز االتصال شبكة إعدادات االتصال شبكة تكوين صفحة توضح

١.General Information )االتصال شبكة اتصال ونوع الحالية الحالة حول معلومات تعرض ):عامة معلومات
.الجهاز بهذا الخاص األجهزة وعنوان المضّمن اإلنترنت بملقم الخاص URL عنوان مثل أخرى، ومعلومات

,متصلة غير اإلعداد هذا يكون عندما ".متصلة غير" أو "جاهزة" إما اإلعداد هذا يكون أن يمكن :االتصال شبكة حالة
أو التلقائي IP عنوان أن أو ،DNS ملقم قبل من مفاوضته جاري أو IP عنوان تخصيص جاٍر أنه إلى إما يشير فهذا
.متاحة غير االتصال شبكة

وقناع IP عنوان مثل بها، الجهاز تكوين وآيفية بك الخاصة الالسلكية الشبكة حول معلومات يعرض :سلكي 802.3.٢
التكوين تم( Configured By حقل على تحتوي آما .الخدمة واسم والملقم االفتراضية والبوابة الفرعية الشبكة
نظير إلى نظير نوع من بشبكة متصًال الجهاز آان إذا )التلقائي IP عنوان( "AutoIP" يعرض والذي ،)بواسطة
.DHCP ملقم بواسطة الجهاز تكوين تم إذا أو للجهاز IP عنوان تخصيص تم إذا "DHCP" ويعرض

٣.Network Status )تعطيل أم تمكين تم إذا إلظهار ):الشبكة حالة LPD وmDNS وSLP وSNMP وWINS.
•Line Printer Daemon  )LPD ( المؤقت التخزين بخدمات المرتبطة والبرامج البروتوآول إلى line-

printer أنظمة على ترآيبها تم التي TCP/IP المختلفة.
IP وعنوان اسم لدقة صغيرة شبكات على )mDNS( البث متعدد المجال اسم نظام خدمات استخدام يتم عادة•

.التقليدي DNS ملقم استخدام عدم حالة في )UDP 5353 منفذ خالل من(
االتصال لتطبيقات للسماح عمل إطار توفر قياسية إنترنت شبكة برتوآول هو )SLP( الخدمة موقع بروتوآول•

.المؤسسة شبكات في المتصلة الخدمات وتكوين وموقع وجود باآتشاف بالشبكة
يدعم .األجهزة إلدارة الشبكة إدارة تطبيقات بواسطة )SNMP( البسيط الشبكات إدارة بروتوآول استخدام يتم•

.IP شبكات على SNMPv1 بروتوآول الجهاز
دقة وخدمات اإلنترنت )IP( بروتوآول عنوان  Windows (WINS)  في اإلنترنت تسمية خدمة ملقم يوفر•

.الشبكة آمبيوتر وأجهزة ألجهزة االسم

واإلدارة الضبط ٣٤



االتصال شبكة تكوين صفحة طباعة
.ثواني 3 لمدة التحكم لوحة من  أضغط الصفحة، هذه بطباعة للقيام :التحكم لوحة•
الجزء في )تقارير( Reports فوق انقر ،)إعدادات( Settings التبويب عالمة فوق انقر :الداخلي اإلنترنت مزود•

انقر ثم المنسدلة القائمة من )الشبكة ضبط صفحة طباعة( Network Configuration Page اختر األيسر،
.)تطبيق( Apply الزر فوق

)Windows( الجهاز ضبط
.اتصال شبكة عبر آخرين مستخدمين مع الجهاز مشارآة يمكنك أو بالكمبيوتر مباشرًة الجهاز توصيل يمكنك

تشغيل يتسنى حتى الكمبيوتر على أحدث أو Microsoft Internet Explorer 6.0 برنامج تثبيت يجبمالحظة 
.التثبيت برنامج
التشغيل نظام على الطابعة تشغيل برنامج لتثبيت المسئول صالحيات لديك يكون أن يجب ذلك، على عالوة

Windows 2000 أو Windows XP أو Windows Vista أو Windows Server 2003.

أسهل لك يوفر بحيث مصمم التثبيت برنامج ألن البرنامج تثبيت بعد الجهاز بتوصيل HP شرآة توصي الجهاز، إعداد عند
.البرنامج تثبيت قبل الجهاز لتوصيل فراجع أوال، الكابل بتوصيل قمت إذا ولكن، .اإلطالق على إعداد عملية

المباشر التوصيل
.USB آابل باستخدام آمبيوتر بجهاز مباشرًة الجهاز توصيل يمكنك

يمكنك فإنه ،Windows بنظام يعمل بكمبيوتر الجهاز بتوصيل وقمت الجهاز برنامج بتثبيت قمت إذامالحظة 
.الجهاز برنامج تثبيت إلعادة الحاجة دون USB آابالت خالل من الكمبيوتر نفس إلى إضافية أجهزة توصيل

أسهل لك يوفر بحيث مصمم التثبيت برنامج ألن البرنامج تثبيت بعد الجهاز بتوصيل HP شرآة توصي الجهاز، إعداد عند
.البرنامج تثبيت قبل الجهاز لتوصيل فراجع أوال، الكابل بتوصيل قمت إذا ولكن، .اإلطالق على إعداد عملية

)مستحسن( الجهاز توصيل قبل البرنامج لتثبيت
.تشغيلها جاري تطبيقات أي أغلق.١
لم إذا .تلقائيا المضغوط القرص قائمة تبدأ .المضغوطة األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص أدخل.٢

).البدء( Starter المضغوط بالقرص اإلعداد رمز فوق مزدوًجا نقًرا فانقر تلقائًيا، المضغوط القرص قائمة تبدأ
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع تثبيت فوق انقر المضغوط، القرص قائمة من.٣
على العثور مرشد يظهر .USB آابل باستخدام آمبيوتر بجهاز مباشرًة وتوصيله الجهاز بتشغيل قم الطلب، وعند.٤

".طابعات" Printers مجلد في الجهاز رمز إنشاء ويتم الكمبيوتر شاشة على جديد جهاز على العثور جديد جهاز

.الجهاز استخدام إلى الحاجة عند الحق وقت في USB آابل توصيل يمكنكمالحظة 

والمعروف االتصال شبكة ضبط من المبسط الشكل باستخدام أخرى آمبيوتر أجهزة مع الجهاز مشارآة آذلك يمكنك
.محلية شبكة على الجهاز لمشارآة راجع المعلومات، من للمزيد .المحلية المشارآة اتصال شبكة باسم

البرنامج تثبيت قبل الجهاز لتوصيل
على جديد جهاز على العثور جديد جهاز على العثور مرشد يظهر البرنامج، تثبيت قبل بالكمبيوتر الجهاز توصيل حالة في

.الكمبيوتر شاشة

قمت فإذا .التثبيت برنامج تشغيل أثناء منه الكابل فصل أو تشغيله بإيقاف تقم فال الجهاز، بتشغيل قمت إذامالحظة 
.العملية التثبيت برنامج ينهي فلن بذلك،

٤ الفصل

٣٥ )Windows( الجهاز ضبط



ثم متقدم الخيار حدد الطابعة، تشغيل برنامج موقع تحديد طرق يعرض الذي جديد جهاز على العثور الحوار مربع في.١
. التالي فوق انقر

.الطابعة تشغيل برنامج عن تلقائي بحث بإجراء يقوم جديد جهاز على العثور معالج تدع المالحظة 

.األخرى االختيار مربعات تحديد عدم من وتأآد التشغيل برنامج موقع بتحديد الخاص االختيار مربع حدد.٢
المضغوط، القرص قائمة ظهرت ما إذا .المضغوطة األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص أدخل.٣

.بإغالقها فقم
.موافق فوق انقر ثم )مثال D( المضغوط )البدء( Starter قرص على الموجود الجذري الدليل إلى انتقل.٤
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع التالي فوق انقر.٥
لحظات ذلك يستغرق قد( تلقائًيا التثبيت برنامج المرشد يبدأ .جديد جهاز على العثور مرشد إلغالق إنهاء فوق انقر.٦

).قليلة
.التثبيت عملية بإتمام قم.٧

االتصال شبكة ضبط من المبسط الشكل باستخدام أخرى آمبيوتر أجهزة مع الجهاز مشارآة آذلك يمكنكمالحظة 
.محلية شبكة على الجهاز لمشارآة راجع المعلومات، من للمزيد .المحلية المشارآة اتصال شبكة باسم والمعروف

محلية شبكة على الجهاز لمشارآة
وتتم )المزود باسم يعرف والذي( المحدد بالكمبيوتر USB بمنفذ مباشرة الجهاز توصيل يتم المحلية، الشبكات إحدى في

).العمالء( األخرى الكمبيوتر أجهزة عبر مشارآته

سبيل على .آمزود تشغيل نظام بأحدث يعمل الذي الكمبيوتر استخدم مباشرة، متصل جهاز مشارآة عندمالحظة 
أقدم، Windows بإصدار يعمل آخر آمبيوتر وهناك Windows XP بنظام يعمل آمبيوتر لديك آان إذا المثال،
.آمزود Windows XP بنظام يعمل الذي الكمبيوتر فاستخدم

المتصل الكمبيوتر أن العلم مع .قليًال االستخدام يكون عندما أو الصغيرة العمل مجموعات في فقط التكوين هذا استخدم
.بالجهاز بالطباعة المستخدمين من العديد قيام عند بطيًئا يصبح

.وفاآسات طابعات أو طابعات فوق انقر ثم ،إعدادات إلى أشر ،ابدأ فوق انقر.١
ـ أو ـ

.طابعات على مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،التحكم لوحة انقر ثم ،ابدأ الزر انقر
.مشارآة التبويب عالمة فوق انقر ثم ،خصائص فوق انقر ثم الجهاز، رمز فوق األيمن الماوس بزر انقر.٢
.له مشارآة اسم وحدد الجهاز، لمشارآة الخيار فوق انقر.٣
إضافية تشغيل برامج فوق انقر ،Windows من أخرى بإصدارات تعمل عميلة آمبيوتر أجهزة مع الجهاز لمشارآة.٤

األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص إدخال يجب .المستخدمين يالئم بما تشغيلها برامج لتثبيت
.المضغوطة

الشبكة توصيل
بشبكة مباشرة بتوصيله االتصال شبكة بيئات أحد في مشارآته يمكن االتصال، شبكة بإمكانات مزوًدا الجهاز آان إذا

شبكة على يعمل آمبيوتر أي من داخلي إنترنت مزود باستخدام الجهاز إدارة إمكانية االتصال من النوع هذا ويتيح .االتصال
.االتصال

برنامج لتشغيل الكمبيوتر نظام على األحدث أو Microsoft Internet Explorer 6.0 تثبيت يجبمالحظة 
.التثبيت

واإلدارة الضبط ٣٦



:لديك االتصال شبكة بنوع الخاص التثبيت خيار اختر

على الجهاز برنامج بتثبيت فقم طباعة، آمزود يعمل آمبيوتر جهاز االتصال بشبكة آان إذا :ملقم/عميل اتصال شبكة•
على الجهاز تثبيت راجع المعلومات، من للمزيد .العميلة الكمبيوتر أجهزة على الجهاز برنامج بتثبيت قم ثم المزود،
.الجهاز وظائف آل بمشارآة لك تسمح ال الطريقة هذه . عميلة آمبيوتر أجهزة على الجهاز برنامج لتثبيتو الشبكة
.فقط الطباعة على العميلة األجهزة تقتصر حيث

آمبيوتر جهاز وجود دون اتصال شبكة( نظير إلى نظير نوع من لديك االتصال شبكة آانت إذا :نظير إلى نظير شبكة•
راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز تستخدم التي الكمبيوتر أجهزة على البرنامج بتثبيت فقم ،)طباعة آملقم يعمل
.الشبكة على الجهاز تثبيت

معالج باستخدام االتصال شبكات من النوعين آال على االتصال شبكة طابعات بأحد االتصال يمكنك ذلك، إلى باإلضافة
 طابعة إضافة وظيفة باستخدام التشغيل برنامج تثبيت راجع المعلومات، من للمزيد .Windows نظام في طابعة إضافة

Add Printer.

الشبكة على الجهاز تثبيت
:التالية االتصال شبكات حاالت في الجهاز برنامج لتثبيت التالية الخطوات اتبع

)طباعة آملقم يعمل آمبيوتر جهاز وجود دون اتصال شبكة( نظير إلى نظير نوع من لديك االتصال شبكة آانت إذا
.بالشبكة الجهاز صل ثم ' بالجهاز الخاص االتصال شبكة منفذ من الواقي الغطاء أزل.١
.طباعة آمزود يعمل الذي الكمبيوتر في عاملة تطبيقات وأي أخرى أطراف من حماية برنامج أي أغلق.٢
في .تلقائيا المضغوط القرص قائمة تظهر .المضغوطة األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص أدخل.٣

ثم بالكمبيوتر الخاص المضغوطة األقراص محرك استعرض تلقائي، بشكل المضغوط القرص قائمة تشغيل عدم حالة
.Setup.exe التنفيذي الملف فوق مزدوًجا نقًرا انقر

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع تثبيت فوق انقر المضغوط، القرص قائمة من.٤
.التالي انقر ثم ،سلكية ال/سلكية شبكة بتحديد قم ،التوصيل نوع شاشة في.٥
.التثبيت عملية إلتمام الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٦

على الجهاز برنامج لتثبيت راجع ،Windows بنظام تعمل عميلة آمبيوتر أجهزة مع الجهاز لمشارآةمالحظة 
.محلية شبكة على الجهاز لمشارآة و عميلة آمبيوتر أجهزة

عميلة آمبيوتر أجهزة على الجهاز برنامج لتثبيت
على ويجب .الطباعة وظائف مشارآة يمكن طباعة، آمزود يعمل الذي الكمبيوتر جهاز على تشغيل برامج تثبيت بعد

).العميلة( الكمبيوتر أجهزة على البرنامج تثبيت الشبكة جهاز استخدام يريدون الذين Windows مستخدمي

:التالية بالطرق بالجهاز االتصال عميل آمبيوتر لجهاز يمكن

من للمزيد .االتصال شبكة تثبيت إرشادات اتبع ثم ،طابعة إضافة فوق مزدوًجا نقًرا انقر ،"طابعات" مجلد في•
.Add Printer طابعة إضافة وظيفة باستخدام التشغيل برنامج تثبيت راجع المعلومات،

).طابعات( Printers مجلد إلى به الخاص الرمز اسحب ثم الجهاز إلى تصل حتى استعرض االتصال، شبكة خالل من•
ملفات توجد ؛CD اسطوانة في .االتصال شبكة على الموجود INF ملف خالل من البرنامج وثبِّت الجهاز أضف•

INF لالسطوانة الجذر الدليل في.

Add Printer طابعة إضافة وظيفة باستخدام التشغيل برنامج تثبيت
.وفاآسات طابعات أو طابعات فوق انقر ثم ،إعدادات إلى أشر ،ابدأ فوق انقر.١

ـ أو ـ
.طابعات على مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،التحكم لوحة انقر ثم ،ابدأ الزر انقر

.التالي فوق انقر ثم ,طابعة إضافة فوق مزدوًجا نقًرا انقر.٢
.اتصال شبكة طابعة ملقم أو اتصال شبكة طابعة حدد.٣
.التالي فوق انقر.٤

٤ الفصل

٣٧ )Windows( الجهاز ضبط



:يلي مما واحدًا اعمل.٥
بتحديد مطالبتك عند .التالي فوق انقر ثم مشارآته تم الذي للجهاز االنتظار قائمة اسم أو االتصال شبكة مسار اآتب
.خاص قرص فوق انقر الجهاز؛ طراز
.المشترآة الطابعات قائمة في الجهاز موقع وحدد التالي فوق أنقر

.التثبيت إلتمام الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع التالي فوق انقر.٦

النقية IPV6 شبكة بيئة في الجهاز لتثبيت
هذه فاتبع النقية، IPV6 شبكة على Windows XP أو Windows Vista بكمبيوتر الجهاز بتوصيل قمت إذا

.الطابعة تشغيل برنامج لتثبيت اإلرشادات

إعداد وإآمال الجهاز على العثور من تتمكن فلن ،Starter مضغوطة اسطوانة من الجهاز تثبيت حاولت إذامالحظة 
.البرنامج

الجهاز برنامج ميزات تتوفر لن ولكن .فقط الطابعة تشغيل برنامج سيتوفر ،pure IPv6 شبكة بيئة فيمالحظة 
).الحلول مرآز( Solution Centerو )األدوات مربع( Toolbox مثل األخرى

Windows XP التشغيل نظام على الجهاز تشغيل برنامج لتثبيت
.بالشبكة HP جهاز بتوصيل قم.١
المضغوطة االسطوانة على الموجود util\ipv6 المجلد من HP Standard TCP/IP منفذ شاشة بترآيب قم.٢

Starter.

.الجهاز تحديد يمكن ال أنه مفاده حوار مربع رأيت إذا  فوق انقرمالحظة 

صفحة فهم راجع المعلومات، من للمزيد .IP عنوان على للحصول الجهاز من الشبكة إعدادات صفحة بطباعة قم.٣
.االتصال شبكة تكوين

.HP Standard TCP/IP Port وحدد محلية طابعة بإنشاء قم ،Windows Add Print Wizard المعالج في.٤
المثال، سبيل على .الشبكة إعدادات صفحة على المطبوع HP لجهاز Stateless IPv6 عنوان اآتب مطالبتك، عند.٥
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.Windows XP التشغيل بنظام تعمل التي pure IPv6 شبكة بيئة في متاحة غير الجهاز حالةمالحظة 

Windows Vista التشغيل نظام على الطابعة تشغيل برنامج لتثبيت
.شبكة ثم ابدأ فوق انقر.١
.تثبيت فوق انقر ثم بتثبيته، تقوم الذي الجهاز على األيمن الماوس بزر انقر.٢
.Starter المضغوطة لالسطوانة األصلي المستوى حدد الطابعة، تشغيل ببرنامج مطالبتك عند.٣

)Mac OS( الجهاز ضبط
بين الجهاز مشارآة يمكنك أو ،USB آابل باستخدام واحد Macintosh آمبيوتر جهاز مع الجهاز استخدام يمكنك

.اتصال شبكة عبر آخرين مستخدمين

:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

المباشر االتصال أو الشبكة التصال البرنامج تثبيت•
محلية اتصال شبكة على الجهاز لمشارآة•

واإلدارة الضبط ٣٨



المباشر االتصال أو الشبكة التصال البرنامج تثبيت
.USB آابل خالل من الكمبيوتر بجهاز الجهاز بتوصيل قم.١
القرص رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر .المضغوطة األقراص محرك في المضغوط )البدء( Starter قرص أدخل.٢

Installer مجلد موقع تحديد أيًضا يمكنك .اإلعداد رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم المكتب، سطح على المضغوط
.المضغوط )البدء( Starter قرص على )المثبت(

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )البرنامج تثبيت( Install Software فوق انقر.٣
.آخرين Macintosh آمبيوتر أجهزة مستخدمي مع الجهاز بمشارآة قم األمر، لزم إذا.٤

•Direct connection )آمبيوتر أجهزة مستخدمي مع الجهاز بمشارآة قم ):المباشر االتصال
Macintosh محلية اتصال شبكة على الجهاز لمشارآة راجع المعلومات، من للمزيد .آخرين.

•Network connection )آمبيوتر أجهزة مستخدمي على يجب ):بالشبكة االتصال Macintosh الذين
.لديهم الكمبيوتر أجهزة على الجهاز برنامج تثبيت االتصال شبكة عبر الجهاز استخدام يريدون

محلية اتصال شبكة على الجهاز لمشارآة
االتصال شبكة ضبط من المبسط الشكل باستخدام أخرى آمبيوتر أجهزة مع مشارآتها يمكنك مباشرًة، الجهاز توصيل عند

يكون عندما أو الصغيرة العمل مجموعات في فقط التكوين هذا استخدم .المحلية المشارآة اتصال شبكة باسم والمعروف
.بالجهاز بالطباعة المستخدمين من العديد قيام عند بطيًئا يصبح المتصل الكمبيوتر أن العلم مع .قليًال االستخدام

:التالية العناصر Mac OS نظام بيئة عبر للمشارآة األساسية المتطلبات وتشمل
عناوين تخصيص يتم أن ويجب ،TCP/IP البروتوآول عبر بالشبكة Macintosh آمبيوتر أجهز تتصل أن يجب•

IP لها. )AppleTalk مدعوم غير(.
.المضيف Macintosh آمبيوتر بجهاز المضمن USB بمنفذ مشارآته المطلوب الجهاز توصيل ويجب•
آمبيوتر جهاز من آل على المثبت بالجهاز الخاص PPD أو تشغيله وبرنامج الجهاز مشارآة برنامج تثبيت ويجب•

Macintosh آمبيوتر وأجهزة المضيف Macintosh برنامج تشغيل يمكنك( .المشترك الجهاز تستخدم التي العميلة
.)به المرتبطة التعليمات وملفات الجهاز مشارآة برنامج لتثبيت التثبيت

الخاص الويب موقع على الدعم معلومات إلى ارجع ،USB منفذ خالل من الجهاز مشارآة حول المعلومات من للمزيد
 .بالكمبيوتر Apple Macintosh Help تعليمات إلى ارجع أو  Apple (www.apple.com)  بشرآة

Mac OS بنظام تعمل التي الكمبيوتر أجهزة من العديد بين الجهاز لمشارآة
وتبًعا .بالطابعة المتصلة )والعميلة المضيف( Macintosh آمبيوتر أجهزة آل في الجهاز مشارآة ميزة بتشغيل قم.١

:يلي مما أًيا نفذ ؛ OS التشغيل نظام إلصدار
•Mac OS 10.3: افتح System Preferences )النظام تفضيالت(، انقر ثم Print & Fax )طباعة

Share my printers with other للخيار المجاور المربع في عالمة ضع ثم ,)وفاآس
computers )األخرى الكمبيوتر أجهزة مع طابعاتي مشارآة(.

•Mac OS 10.4: افتح System Preferences )النظام تفضيالت(، انقر ثم Print & Fax )طباعة
Share للخيار المجاور المربع في عالمة ضع ثم ،)مشارآة( Sharing التبويب عالمة انقر ثم ,)وفاآس

these printers with other computers )ثم )األخرى الكمبيوتر أجهزة مع الطابعات تلك مشارآة
.مشارآتها تريد التي الطابعة حدد

:يلي ما نفذ الشبكة؛ في )العميلة( األخرى Macintosh آمبيوتر أجهزة من للطباعة.٢
.طباعته المطلوب المستند في )الصفحة إعداد( Page Setup اختر ثم ،)ملف( File فوق انقر.أ
الطابعات( Shared Printers اختر ثم ،)تنسيق( Format for للعنصر المجاورة المنسدلة القائمة في.ب

.الجهاز اختر ثم ،)المشترآة
.)موافق( OK فوق انقر ثم )الورق حجم( Paper Size حدد.ج
.)طباعة( Print اختر ثم ،)ملف( File فوق انقر المستند؛ في.د
)المشترآة الطابعات( Shared Printers اختر ثم ،)الطابعة( Printer للعنصر المجاورة المنسدلة القائمة في.هـ

.الجهاز اختر ثم ،
.)طباعة( Print فوق انقر ثم األمر، لزم ذا إ إضافية بإعدادات قم.و

٤ الفصل
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تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء
بذلك، القيام البرنامج تثبيت شاشة منك تطلب أن قبل بالكمبيوتر USB آابل بتوصيل قمت إذا أو آامل، غير التثبيت آان إذا
إزالتها من تأآد .الكمبيوتر من الجهاز تطبيق ملفات بحذف تقم ال .تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء إلى تحتاج فقد

.الجهاز مع المزود البرنامج تثبيت عند المتوفرة التثبيت إلغاء أداة باستخدام الصحيحة بالطريقة

في التثبيت إللغاء واحدة وطريقة  Windows التشغيل بنظام يعمل آمبيوتر جهاز في البرنامج تثبيت إللغاء طرق 3 هناك
.Macintosh جهاز

األولى الطريقة ،Windows بنظام يعمل آمبيوتر جهاز من البرنامج تثبيت إللغاء
.البرنامج تثبيت إعادة من تنتهي حتى بالكمبيوتر تصله ال .الكمبيوتر عن الجهاز افصل.١
.الجهاز تشغيل إليقاف )الطاقة( Power زر على اضغط.٢
الجهاز حدد ثم ،HP حدد ثم ،البرامج آافة أو البرامج اختر ثم ، ابدأ فوق انقر ،Windows مهام شريط من.٣

.التثبيت إلغاء فوق وانقر تثبيته، إلغاء المطلوب
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٤
.ال فوق انقر المشترآة، الملفات إزالة تريد آنت إذا ما سؤالك حالة في.٥

.الملفات هذه حذف تم إذا الصحيحة بالطريقة تعمل ال قد الملفات هذه تستخدم التي األخرى البرامج
.الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم.٦
في التعليمات اتبع ثم الكمبيوتر، بجهاز المدمجة األقراص محرك في CD البدء اسطوانة أدخل البرنامج، تثبيت إلعادة.٧

.)مستحسن( الجهاز توصيل قبل البرنامج لتثبيت أيًضا وراجع الشاشة،
.بالكمبيوتر الجهاز بتوصيل قم البرنامج، تثبيت بعد.٨
.الجهاز لتشغيل )الطاقة( Power زر على اضغط.٩

.والتشغيل التوصيل أعمال آافة تنتهي حتى دقائق لبضع االنتظار يجب قد وتشغيله؛ الجهاز توصيل بعد
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.١٠
. Windows نظام صينية في HP لـ الرقمية الصور شاشة رمز يظهر البرنامج، تثبيت من االنتهاء عند

الثانية الطريقة ،Windows بنظام يعمل آمبيوتر جهاز على من البرنامج تثبيت إللغاء

. Windows في ابدأ  قائمة في  التثبيت إلغاء خيار توفر عدم عند الطريقة هذه باستخدام قممالحظة 

.البرامج إزالة / إضافة انقر ثم التحكم لوحة حدد ثم اإلعدادات اختر ثم ،ابدأ فوق انقر ،Windows مهام شريط من.١
ـ أو ـ

.والميزات البرامج على مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،التحكم لوحة انقر ثم ،ابدأ الزر انقر
.تغيير / تثبيت إزالة أو إزالة/تغيير فوق انقر ثم تثبيته، إلغاء المطلوب الجهاز حدد.٢
.الكمبيوتر عن الجهاز افصل.٣
.الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم.٤

إعادة من تنتهي حتى بالكمبيوتر الجهاز تصل ال .الكمبيوتر تشغيل إعادة قبل الجهاز فصل المهم منمالحظة 
.البرنامج تثبيت

.اإلعداد برنامج بتشغيل قم ثم الكمبيوتر، في المضغوطة األقراص محرك في Starter CD اسطوانة أدخل.٥
.)مستحسن( الجهاز توصيل قبل البرنامج لتثبيت أيًضا وانظر الشاشة في اإلرشادات اتبع.٦

الثالثة الطريقة ،Windows بنظام يعمل آمبيوتر جهاز على من البرنامج تثبيت إللغاء

. Windows في )ابدأ( Start  قائمة في التثبيت إلغاء خيار توفر عدم عند الطريقة هذه باستخدام قممالحظة 

واإلدارة الضبط ٤٠



.اإلعداد برنامج بتشغيل قم ثم الكمبيوتر، في المضغوطة األقراص محرك في Starter CD اسطوانة أدخل.١
.الكمبيوتر عن الجهاز افصل.٢
.الشاشة على تظهر التي التوجيهات اتبع ثم تثبيت إلغاء اختر.٣
.الكمبيوتر جهاز تشغيل بإعادة قم.٤

إعادة من تنتهي حتى بالكمبيوتر الجهاز تصل ال .الكمبيوتر تشغيل إعادة قبل الجهاز فصل المهم منمالحظة 
.البرنامج تثبيت

.أخرى مرة الجهاز إعداد برنامج بتشغيل قم.٥
.التثبيت حدد.٦
.)مستحسن( الجهاز توصيل قبل البرنامج لتثبيت أيًضا وانظر الشاشة في اإلرشادات اتبع.٧

Macintosh آمبيوتر من التثبيت إلغاء
.HP Device Manager ابدأ.١
.)وإعدادات معلومات( Information and Settings فوق انقر.٢
.المنسدلة القائمة من )HP برنامج تثبيت إلغاء( Uninstall your HP Software حدد.٣

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع
.الكمبيوتر تشغيل أعد البرنامج، تثبيت إلغاء بعد.٤
.الكمبيوتر بجهاز المدمجة األقراص محرك في Starter CD اسطوانة أدخل البرنامج، تثبيت إلعادة.٥
HP Installer فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم CD-ROM المضغوطة االسطوانات محرك افتح المكتب، سطح من.٦

.)HP تثبيت أداة(
.المباشر االتصال أو الشبكة التصال البرنامج تثبيت أيًضا وانظر الشاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٧

٤ الفصل
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وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة٥
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

المدعومة الطباعة خراطيش•
الطباعة خراطيش استبدال•
الطباعة رؤوس صيانة•
الطباعة مستلزمات تخزين•
بها الخاصة والمصادر وإصالحها األخطاء استكشاف تلميحات•
الطباعة مشكالت حل•
متوقعة غير مطبوعة ونسخ سيئة طباعة جودة•
الورق تغذية مشكالت حل•
الجهاز إدارة مشاآل حل•
التثبيت مشاآل حل•
االنحشار بإزالة قم•

المدعومة الطباعة خراطيش
بخراطيش قائمة على للحصول .مختلفة بأحجام الحبر خراطيش تأتي قد .المنطقة/البلد حسب الحبر خراطيش توفر يختلف
خرطوشة حالة قسم في الواردة المعلومات اقرأ ثم الذاتي الفحص تشخيص صفحة اطبع للجهاز، بالنسبة المدعمة الحبر
.الذاتي الفحص تشخيص صفحة فهم راجع المعلومات، من للمزيد .الحبر

:التالية األماآن في الطباعة خرطوشة رقم على العثور يمكنك

التي التهيئة عملية متضمنًة مختلفة، طرق بعدة الطباعة عملية في بالخرطوشة الموجود الحبر استخدام يتممالحظة 
فتحات نظافة على الحفاظ على تعمل التي الطباعة رؤوس وصيانة للطباعة، والخراطيش الجهاز تجهيز خاللها من يتم

لمزيد .استخدامه بعد الخرطوشة في الحبر بعض يتبقى ذلك، على عالوة .الحبر تدفق سالسة وضمان الطباعة رؤوس
.www.hp.com/go/inkusage راجع المعلومات، من

).الذاتي الفحص تشخيص صفحة فهم راجع( الذاتي الفحص تشخيص صفحة في•
.تستبدلها التي الطباعة خرطوشة على الملصق في•
).الداخلي اإلنترنت مزود راجع( المضّمن الويب بملقم الخاصة المعلومات صفحة في•
•Windows: الحبر مستويات التبويب عالمة انقر االتجاه، مزدوج اتصال لديك آان إذا ؛األدوات صندوق في

.الخرطوشة تفاصيل اضغط ثم ،الخرطوشة تفاصيل الزر لعرض انتقل ثم ،التقريبية
معلومات( Supply Info فوق ،انقر )HP لطابعة المساعدة األداة( HP Printer Utility في :Mac نظام في•

Retail فوق انقر ثم ،)والدعم المعلومات( Information and Support لوحة في )المستلزمات حول
Supplies Information )الشراء مستلزمات معلومات(.

الطباعة خراطيش استبدال
أو )Mac OS( المساعدة HP طابعة وأداة )Windows( األدوات صندوق من المقدرة الحبر مستويات من التأآد يمكن
إدارة أدوات استخدام راجع واستخدامها، األدوات إلى الوصول حول معلومات على للحصول .الداخلي اإلنترنت مزود
الفحص تشخيص صفحة فهم راجع( المعلومات هذه الستعراض الذاتي الفحص تشخيص صفحة طباعة أيًضا يمكنك .الجهاز
).الذاتي

٤٢ الطباعة خراطيش استبدال
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.الفعلية الحبر مقادير تتفاوت قد .فقط تقديرية المعروضة الحبر مستوياتمالحظة 

طويلة لفترات الجهاز من الخرطوشة إخراج عدم يجب .الفور على ترآيبها ينبغي العبوة، من الخرطوشة إخراج بعد
.الوقت من

.الموارد راجع يستخدمها، الذي الجهاز مع للعمل تصلح التي الخرطوشة نوع لمعرفة

الحبر خرطوشات الستبدال
.برفق الحبر خرطوشة غطاء افتح.١

.بقوة نحوك وجذبها والسبابة اإلبهام بإصبعي بإمساآها استبدالها المطلوب الحبر خرطوشة أخرج.٢

.العبوة من الجديدة الحبر خرطوشة أخرج.٣
للتأآد الخرطوشة على ألسفل اضغط .الفتحة في الخرطوشة وأدخل باأللوان المميزة الفتحة مع الخرطوشة بمحاذاة قم.٤

.صحيح نحو على استقرارها من
.الحبر خرطوشة غطاء أغلق.٥

الطباعة رؤوس صيانة
فتحات انسداد عن ناجًما هذا يكون قد المطبوعات، في خطوط أو نقاط فقدان أو المطبوعة الحروف اآتمال عدم حالة في

.الطباعة رؤوس لتنظيف حاجة هناك تكون ربما أو الحبر

:التالي التسلسل حسب الصلة ذات الخطوات استكمال ينبغي المطبوعة، الُنسخ جودة تدهور عند

.الطباعة رأس حالة فحص راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس حالة سالمة من تأآد.١
مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع.٢

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات ونفذ

٥ الفصل
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.الطباعة رؤوس تنظيف راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس بتنظيف قم.٣
استبدال راجع المعلومات، من للمزيد .استبدالها يجب الطباعة، رؤوس تنظيف بعد المشكالت استمرار حالة في.٤

.الطباعة رؤوس

.الطباعة رؤوس تعديل نتيجة بالجهاز تلحق أضرار أية HP شرآة تتحمل التنبيه 

:التالية الطباعة رأس صيانة مهام القسم هذا يتناول
الطباعة رأس حالة فحص•
الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة•
السطر تغذية معايرة•
الطباعة رؤوس تنظيف•
الطباعة رؤوس محاذاة•
يدوًيا الطباعة رأس تالمس مناطق تنظيف•
الطباعة رؤوس استبدال•

الطباعة رأس حالة فحص
ينبغي معقولة، أو جيدة ليست الطباعة رؤوس من أي حالة آانت إذا .الطباعة رأس حالة لفحص التالية األساليب أحد استخدم
.استبدالها أو الطباعة رأس تنظيف أو الصيانة وظائف من أآثر أو وظيفة تنفيذ

القسم وتفحص نظيفة، بيضاء ورقة على الذاتي الفحص تشخيص صفحة بطباعة قم :الذاتي الفحص تشخيص صفحة•
.الذاتي الفحص تشخيص صفحة فهم راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رؤوس حالة بسالمة الخاص

•Embedded Web server )المعلومات، من للمزيد .الداخلي اإلنترنت مزود افتح ):الداخلي اإلنترنت مزود
Ink فوق انقر ثم ،)معلومات( Information التبويب عالمة فوق انقر .الداخلي اإلنترنت مزود راجع

Supplies )األيسر بالجزء )الحبر مستلزمات.
فوق انقر .األدوات مربع لفتح راجع المعلومات، من للمزيد .األدوات صندوق افتح ):Windows( األدوات صندوق•

.الطباعة رأس حالة فوق انقر ثم ،معلومات التبويب عالمة

الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة
إذا ما تقرير على هذا سيساعدك .الطباعة جودة على تؤثر التي المشكالت لتشخيص الطباعة جودة تشخيص صفحة استخدم
مستوى معلومات عرض أيًضا يمكن .المطبوعة الُنسخ طباعة جودة لتحسين الصيانة خدمات من أي إلى حاجة هناك آانت
.الصفحة على الطباعة رأس وحالة الحبر

))إلغاء( Cancel الزر(  على اضغط ،))طاقة( Power الزر(  على االستمرار مع اضغط :التحكم لوحة•
).)طاقة( Power الزر(  واترك مرتين، ))استئناف( Resume الزر( على اضغط مرات، سبع

•Embedded Web server )الداخلي اإلنترنت مزود:( التبويب عالمة فوق انقر Settings )ثم )إعدادات
Print PQ (print quality) وحدد األيسر، بالجزء )الجهاز خدمات( Device Services فوق انقر

diagnostic page )تشخيص صفحة طباعة PQ )قسم في الموجودة المنسدلة القائمة من ))الطباعة جودة
Print Quality )الطباعة جودة( فوق انقر ثم Run Diagnostic )التشخيص تشغيل(.

PQ تشخيص صفحة طباعة فوق انقر ثم ،خدمات التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات واتبع )الطباعة جودة(

)الجودة مشكالت تشخيص( Print Quality Diagnostics اضغط ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•
.)والدعم المعلومات( Information and Support لوحة من

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة ٤٤



1Printer Information )المسلسل ورقم المنتج طراز رقم المثال سبيل على( الجهاز معلومات لعرض ):الطابعة معلومات
مستوى ومعلومات الوجهين على الطباعة ووحدة األدراج من طباعتها تمت التي الصفحات وعدد )الثابت البرنامج إصدار ورقم
.الطباعة رأس وحالة الحبر

2Test Pattern 1 )من للمزيد .الطباعة رؤوس محاذاة ينبغي واتصالها، الخطوط استقامة عدم حالة في : )1 االختبار شكل
.الطباعة رؤوس محاذاة راجع المعلومات،

3Test Pattern 2 )الطباعة رؤوس تنظيف ينبغي البيضاء، المناطق في بيضاء خطوط وجود حالة في : )2 االختبار شكل.
.الطباعة رؤوس تنظيف راجع المعلومات، من للمزيد

4Test Pattern 3 )األسهم، إليه تشير الذي المكان في بيضاء فتحات أو داآنة خطوط وجود حالة في : )3 االختبار شكل
.السطر تغذية معايرة راجع المعلومات، من للمزيد .السطر تغذية معايرة ينبغي

السطر تغذية معايرة
بمعايرة متعرجة،قم خطوط أو )األلوان مجموعات داخل فاتحة أو قاتمة خطوط( المطبوعة الُنسخ في أشرطة ظهرت إذا

.للطابعة الخطية التغذية

))إلغاء( Cancel الزر(  على اضغط ،))طاقة( Power الزر(  على االستمرار مع اضغط :التحكم لوحة•
).)طاقة( Power الزر (  واترك مرات ست ))استئناف( Resume الزر(  على اضغط مرة، 14

•Embedded Web server )الداخلي اإلنترنت مزود:( التبويب عالمة فوق انقر Settings )ثم )إعدادات
تغذية معايرة( Calibrate Linefeed وحدد األيسر، بالجزء )الجهاز خدمات( Device Services فوق انقر

Run فوق انقر ثم )الطباعة جودة( Print Quality قسم في الموجودة المنسدلة القائمة من )السطر
Diagnostic )التشخيص تشغيل(.

واتبع السطر تغذية معايرة فوق انقر ثم ،خدمات التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات

 لوحة من )السطر تغذية معايرة( Calibrate Linefeed أضغط ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•
Information and Support )والدعم المعلومات(.

٥ الفصل

٤٥ الطباعة رؤوس صيانة



الطباعة رؤوس تنظيف
فتحات انسداد عن ناجًما هذا يكون قد المطبوعات، في خطوط أو نقاط فقدان أو المطبوعة الحروف اآتمال عدم حالة في

.الطباعة رؤوس لتنظيف حاجة هناك تكون ربما أو الحبر

.فقط الضرورة تقتضي عندما الطباعة رؤوس تنظيف ينبغي لذلك الحبر، التنظيف يستهلكمالحظة 

.التشغيل عند ضوضاء تنشأ قد .دقائق 3.5 حوالي التنظيف عملية تستغرق

))إلغاء( Cancel الزر(  على اضغط ،))طاقة( Power الزر(  على االستمرار مع اضغط :التحكم لوحة•
).)طاقة( Power الزر(  واترك واحدة، مرة ))استئناف( Resume الزر(  على اضغط مرتين،

•Embedded Web server )التبويب عالمة فوق انقر ):المضّمن الويب ملقم Device Settings
Clean وحدد األيسر، بالجزء )الجهاز خدمات( Device Services فوق انقر ثم )الجهاز إعدادات(

Printheads )الطباعة رؤوس تنظيف( قسم في الموجودة المنسدلة القائمة من Print Quality )جودة
.)التشخيص تشغيل( Run Diagnostic فوق انقر ثم )الطباعة

واتبع الطباعة رؤوس تنظيف فوق انقر ثم ،خدمات التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•
.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات

Information and Support لوحة من )تنظيف( Clean أضغط ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•
.)والدعم المعلومات(

الطباعة رؤوس محاذاة
جودة أفضل على الحصول لضمان الطباعة رؤوس بمحاذاة تلقائًيا الجهاز يقوم الطباعة، رأس استبدال فيها يتم مرة أي في

بدء يمكن صحيح، نحو على الطباعة رؤوس محاذاة عدم إلى يشير المطبوعة الصفحات مظهر آان إذا ذلك، ومع .طباعة
.يدوًيا المحاذاة عملية

Resume الزر(  على اضغط ،))طاقة( Power الزر(  على االستمرار مع اضغط :التحكم لوحة•
).)طاقة( Power الزر(  واترك مرات، ثالث ))استئناف(

•Embedded Web server )المضّمن الويب ملقم:( التبويب عالمة فوق انقر Settings )انقر ثم )إعدادات
من )الطابعة محاذاة( Align Printer وحدد األيسر، بالجزء )الجهاز خدمات( Device Services فوق

. )تطبيق( Apply فوق انقر ثم )الطباعة جودة( Print Quality قسم في الموجودة المنسدلة القائمة
واتبع الطباعة رؤوس محاذاة فوق انقر ثم ،خدمات التبويب عالمة فوق انقر ):Windows( األدوات صندوق•

.الشاشة على تظهر التي اإلرشادات
Information and Support لوحة من )محاذاة( Align أضغط ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•

.)والدعم المعلومات(

يدوًيا الطباعة رأس تالمس مناطق تنظيف
تومض، الطباعة رؤوس مصابيح آانت إذا .الطباعة رؤوس من أآثر أو واحدة تومض قد الطباعة، رؤوس ترآيب بعد
.الجهاز داخل والموجودة الطباعة رؤوس على الموجودة الكهربائية الموصالت تنظيف إلى تحتاج ربما

الكهرباء تالمس مناطق تحتوي .الطباعة رؤوس تنظيف محاولة بعد فقط الكهرباء تالمس مناطق بتنظيف قمتنبيه 
.الطباعة رؤوس تنظيف راجع المعلومات، من للمزيد .بسهولة تتلف أن يمكن حساسة إلكترونية مكونات على

.الغطاء افتح.١
))استئناف( Resume الزر(  الزر على االستمرار مع اضغط تلقائًيا، اليسار نحو الحاملة تحرك عدم حالة في.٢

.الطابعة من الطاقة سلك افصل ثم الحرآة، عن الخرطوشة تتوقف حتى انتظر .اليسار إلى الحاملة تتحرك حتى

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة ٤٦



.الطباعة رأس ماسكة ارفع.٣

.الفتحة من الطباعة رأس بسحب وقم استبداله المطلوب الطباعة رأس مقبض ارفع.٤

ترشيح ورق على تشتمل المناسبة المواد .الوبر من وخالية ناعم قماش قطعة تجفيف،استخدم تنظيف، بعمل للقيام.٥
.العدسات تنظيف وورق القهوة

.الماء تستخدم التنبيه 

.الفتحات تلمس ال لكن الطباعة رأس على الكهربائية الوصالت بمسح قم.٦

.الطباعة لرأس واحد وجه في مجمعة نحاسي، لونها صغيرة مربعات عن عبارة الكهربائية الوصالتتنبيه 

.الفتحات على الحبر سيظهر .الطباعة رأس من االخر الوجهة على الفتحات

.المالبس على دائمة أثار يترك أن للحبر يمكن أيضا، .للفتحة دائم تلف ينتج قد الفتحات لمس

وجهها الفتحات أن من تأآد .الورق من منشفة أو الورق من صفحة على الطباعة رأس ضع التنظيف، من االنتهاء بعد.٧
.بالورق الفتحات تالمس عدم ومن ألعلى

٥ الفصل

٤٧ الطباعة رؤوس صيانة



وناعمة جافة نظيفة، قماش قطعة باستخدام الجهاز داخل الطباعة رأس فتحة في الكهربائية الوصالت بتنظيف قم.٨
.الوبر من وخالية

.الطباعة رأس وجود عدم إلى التحكم لوحة تشير أن يجب .الجهاز وشغل الكهربي التيار سلك بتوصيل قم.٩
على والملصق الطباعة رأس على الملصق يتوافق ان يجب( للونها المخصص الثقب في الطباعة رأس بترآيب قم.١٠

.صحيح نحو على استقرارها من للتأآد الطباعة رأس على ألسفل اضغط ).الطباعة رأس مزالج
أآثر الضغط إلى تحتاج ربما .استقرارها من للتأآد عليها اضغط ثم النهاية، حتى األمام نحو الطباعة رأس ماسكة ادفع.١١

.مكانها في استقرارها من للتأآد الماسكة على
.الضرورة اقتضت ما إذا الباقية، الطباعة لرؤوس بالنسبة أعاله المذآورة الخطوات تكرار ينبغي.١٢
.الغطاء أغلق.١٣
يومض التي الطباعة لرأس أعاله المذآور التنظيف إجراء بتكرار قم الطباعة، رأس مصباح وميض استمرار حالة في.١٤

.بها الخاص المصباح
.بها الخاص المصباح يومض التي الطباعة رأس باستبدال قم الطباعة، رأس مصباح وميض استمرار حالة في.١٥
بدء ينبغي للصفحات، الجهاز طباعة عدم حالة في .المحاذاة صفحات وتطبع الطباعة رؤوس الجهاز يهيأ حتى انتظر.١٦

.الطباعة رؤوس محاذاة راجع المعلومات، من للمزيد .يدوًيا المحاذاة عملية

الطباعة رؤوس استبدال

.الموارد إلى ارجع تستخدمها التي الطابعة مع للعمل تصلح التي الطباعة رؤوس نوع لمعرفةمالحظة 

.الغطاء افتح.١
))استئناف( Resume الزر(  الزر على االستمرار مع اضغط تلقائًيا، اليسار نحو الحاملة تحرك عدم حالة في.٢

.الطابعة من الطاقة سلك افصل ثم الحرآة، عن الخرطوشة تتوقف حتى انتظر .اليسار إلى الحاملة تتحرك حتى
.الطباعة رأس ماسكة ارفع.٣

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة ٤٨



.الفتحة من الطباعة رأس إلخراج واستخدمه الطباعة رأس مقبض ارفع.٤

.العبوة في وجوده أثناء األقل على مرات ست وألسفل ألعلى بهزه قم الطباعة؛ رأس ترآيب قبل.٥

.البرتقالية الحماية أشرطة وأزل العبوة، من الجديدة الطباعة رأس أخرج.٦

.األغطية إزالة بعد الطباعة رأس تهز التنبيه 

على والملصق الطباعة رأس على الملصق يتوافق ان يجب( للونها المخصص الثقب في الطباعة رأس بترآيب قم.٧
.صحيح نحو على استقرارها من للتأآد الطباعة رأس على ألسفل اضغط ).الطباعة رأس مزالج

أآثر الضغط إلى تحتاج ربما .استقرارها من للتأآد عليها اضغط ثم النهاية، حتى األمام نحو الطباعة رأس ماسكة ادفع.٨
.مكانها في استقرارها من للتأآد الماسكة على

٥ الفصل

٤٩ الطباعة رؤوس صيانة



.الغطاء أغلق.٩
بدء ينبغي للصفحات، الجهاز طباعة عدم حالة في .المحاذاة صفحات وتطبع الطباعة رؤوس الجهاز يهيأ حتى انتظر.١٠

.الطباعة رؤوس محاذاة راجع المعلومات، من للمزيد .يدوًيا المحاذاة عملية

الطباعة مستلزمات تخزين
:التالية المواضيع القسم هذا يتناول

الحبر خرطوشة تخزين•
الطباعة رؤوس تخزين•

الحبر خرطوشة تخزين
ضد محكمة حاوية في بتخزينها قم الحبر، خراطيش بإزالة قمت إذا .طويلة لفترة الجهاز داخل الحبر خرطوشة ترك يمكن

.بإحكام غلقه إعادة يمكن آيس مثل الهواء،

الطباعة رؤوس تخزين
ضد محكمة حاوية في بتخزينها قم الطباعة، رؤوس بإزالة قمت إذا .طويلة لفترة الجهاز داخل الطباعة رؤوس ترك يمكن

.بإحكام غلقه إعادة يمكن آيس مثل الهواء،

بها الخاصة والمصادر وإصالحها األخطاء استكشاف تلميحات
.الطباعة مشكالت لحل التالية والمصادر التلميحات استخدم

.االنحشار بإزالة قم راجع الورق، النحشار بالنسبة•
.الورق تغذية مشكالت حل راجع الورق، والتقاط الورق انحراف مثل الورق، تغذية لمشكالت بالنسبة•
:أن من تحقق•

تشغيله لبدء دقائق 10 نحو األمر يستغرق مرة ألول الجهاز تشغيل عند .وميضه وعدم التشغيل مصباح إضاءة◦
.الطباعة رؤوس ترآيب بعد

.التحكم لوحة مصابيح مرجع انظر وميضها، أو المصابيح إضاءة حالة في .االستعداد حالة في الجهاز◦
.الكمبيوتر شاشة على خطأ رسائل توجد ال◦
بمنفذ بإحكام الجهاز اتصال من تأآد .بإحكام بالجهاز ومتصلة سليمة، األخرى والكابالت الكهربي التيار آابل◦

.الفولتية متطلبات على لالطالع الكهربائية المواصفات راجع .يعمل وأنه المتردد التيار
.الجهاز في تنحشر ولم الصينية في صحيح نحو على الوسائط تحميل تم◦
ألسفل اضغط .بهم الخاصة باأللوان المميزة الفتحات في سليم بشكل الحبر وخراطيش الطباعة رؤوس ترآيب تم◦

من الواقي البرتقالي الشريط إزالة من تأآد .صحيح نحو على اتصالها من للتأآد حدة على خرطوشة آل على
.طباعة رأس آل على

.األغطية وآل الطباعة رأس ماسكة إغالق تم◦
.مكانها في بإحكام االختيارية وجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة ترآيب تم◦
.التعبئة ومواد أشرطة آافة إزالة تم◦
الفحص تشخيص صفحة فهم راجع المعلومات، من للمزيد .الذاتي الفحص تشخيص صفحة الجهاز يطبع أن يمكن◦

.الذاتي
آطابعة بتعيينه قم ،Windows التشغيل لنظام بالنسبة .االفتراضية أو الحالية آالطابعة الجهاز تعيين تم◦

Printer في افتراضية آطابعة بتعيينه قم ،Mac OS لنظام بالنسبة .Printers الطابعات مجلد في افتراضية
Setup Utility. المعلومات من المزيد على لالطالع الكمبيوتر مراجع إلى الرجوع يرجى.

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة ٥٠



.Windows التشغيل بنظام يعمل جهاز على الكمبيوتر تشغيل حالة في مؤقًتا الطباعة إيقاف تحديد يتم ال◦
تشغيل أعد أو تستخدمها ال التي البرامج بإغالق قم .المهام إحدى تنفيذ عند البرامج من العديد تشغيل عدم ينبغي◦

.ثانية مرة المهمة تنفيذ محاولة قبل الكمبيوتر

.الجهاز تعيين بإعادة المشكالت بعض حل يمكنمالحظة 

الطباعة مشكالت حل
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

مفاجئ نحو على الجهاز توقف•
تومض أو مضيئة الجهاز مصابيح آافة•
)يطبع شيء ال( يستجيب ال الجهاز•
الطباعة رأس يقبل ال الجهاز•
للطباعة ً طويال وقًتا الجهاز يستغرق•
جزئية أو فارغة صفحة طباعة•
مفقود أو صحيح غير الصفحة في شيء يوجد•
خطأ النصوص أو الرسوم موضع•
الورق يخرج ثم الصفحة، نصف الجهاز يطبع•

مفاجئ نحو على الجهاز توقف

والطاقة الكهربي التيار وصالت من تأآد
.الفولتية متطلبات على لالطالع الكهربائية المواصفات راجع .المتردد التيار بمنفذ بإحكام الجهاز اتصال من تأآد

تومض أو مضيئة الجهاز مصابيح آافة

إصالحه يمكن ال خطأ حدث
في .الكابالت توصيل وأعد ثانية 20 انتظر ثم ،)USB وآابل الشبكة وآابل الكهربي التيار سلك مثل( الكابالت آل افصل
معلومات على للحصول  HP (www.hp.com/support)  شرآة ويب موقع بزيارة تفضل المشكلة، استمرار حالة
.وتحديثاته المنتج مشكالت إصالح أو وإصالحها األخطاء باستكشاف تتعلق

)يطبع شيء ال( يستجيب ال الجهاز

الطباعة انتظار قائمة فحص
ثم القائمة، في المستندات آل طباعة الغ ثم االنتظار؛ قائمة افتح لإلصالح؛ .االنتظار قائمة في زالت ما المهمة تكون ربما
معلومات على للحصول التشغيل نظام تعليمات راجع .ثانية الطباعة حاول الكمبيوتر؛ تشغيل وبعد .الكمبيوتر تشغيل أعد
.الطباعة مهام وإلغاء الطباعة انتظار قائمة فتح

الجهاز إعداد من تأآد
.بها الخاصة والمصادر وإصالحها األخطاء استكشاف تلميحات راجع المعلومات، من للمزيد

الطباعة رأس تهيئة من تأآد
.الطباعة رؤوس لمحاذاة تلقائًيا محاذاة صفحات بضع بطباعة الجهاز يقوم استبدالها، أو الطباعة رؤوس ترآيب عند

.فقط التلقائية المحاذاة صفحات طباعة يمكنك العملية، هذه من االنتهاء وحتى .دقائق 10 نحو العملية هذه تستغرق

٥ الفصل

٥١ الطباعة مشكالت حل

http://www.hp.com/support


الجهاز برنامج تثبيت من تأآد
على الجهاز برنامج تثبيت يتم لم ربما أو الكمبيوتر، شاشة على تنبيه رسالة تظهر الطباعة، أثناء الجهاز تشغيل إيقاف تم إذا
المعلومات، من للمزيد .الجهاز برنامج تثبيت أعد ثم بالكامل، البرنامج تثبيت بإلغاء قم المشكلة، هذه ولحل .صحيح نحو
.تثبيته إعادة ثم البرنامج تثبيت إلغاء راجع

الكابالت توصيالت فحص
.محكمان USB / الشبكة آابل طرفي أن تأآد•
:يلي مما التأآد ينبغي بالشبكة، الجهاز اتصال حالة في•

.الجهاز من الخلفي بالجزء الموجود الوصلة مصباح افحص◦
.الجهاز لتوصيل الهاتف سلك استخدام عدم من تأآد◦
.صحيح نحو على بها الخاص والموجه والمحول الشبكة محور عمل من تأآد◦

االتصال شبكة بيئة في للعمل الجهاز إعداد من تأآد
الخاصة المعلومات على لالطالع .الصحيحين الطابعة تشغيل برنامج ومنفذ الجهاز تشغيل برنامج استخدام من تأآد

.الشبكة مزود يوفرها التي المراجع أو ،)Mac OS( الجهاز ضبط ,)Windows( الجهاز ضبط راجع الشبكة، بتوصيالت

الكمبيوتر على مثبت شخصي حماية برنامج أي عن البحث
برنامج يعوق فقد ذلك ومع .اقتحامه إمكانية من الكمبيوتر جهاز يحمي أمان برنامج الشخصي الحماية جدار برنامج يعتبر
عمل تعطيل حاول بالجهاز، تتعلق اتصال مشكلة أي على العثور حالة في .والجهاز الكمبيوتر بين االتصال الحماية جدار
جدار تمكين بإعادة قم .االتصال مشكلة في السبب ليس الحماية جدار فإن المشكلة، استمرار حالة في .مؤقًتا الحماية جدار

.الحماية
وإعادة للجهاز ثابت IP عنوان لتعيين حاجة هناك تكون فقد الجهاز، مع باالتصال يسمح الحماية برنامج تعطيل آان إذا

.الحماية جدار تشغيل

الطباعة رأس يقبل ال الجهاز

الطباعة رأس ماسكة فحص
.صحيح نحو على الطباعة رأس ماسكة إغالق من تأآد

الطباعة رأس فحص
.الطباعة رؤوس استبدال راجع المعلومات، من للمزيد .بها الخاصة باأللوان المميزة الفتحة في الطباعة رأس ترآيب من تأآد

الطباعة رأس نظف
.الطباعة رؤوس صيانة راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رأس تنظيف إجراء استكمل

الطباعة رأس إخراج بعد الجهاز تشغيل أوقف
.الطباعة رأس ترآيب دون أخرى مرة تشغيله وأعد ثانية 20 نحو وانتظر الجهاز تشغيل أوقف الطباعة، رأس إخراج بعد
.الطباعة رأس ترآيب أعد الجهاز، تشغيل إعادة بعد

للطباعة ً طويال وقًتا الجهاز يستغرق

النظام موارد من تحقق
فقد النظام؛ لمتطلبات األدنى بالحد الكمبيوتر آان فإذا .مقبول وقت في المستند لطباعة آافية موارد به الكمبيوتر أن تأآد

متطلبات انظر النظام؛ لمتطلبات والمستحسن األدنى الحد عن المعلومات من للمزيد .أطول وقًتا المستندات طباعة تستغرق
.أبطأ بصورة تطبع المستندات فإن أخرى؛ برامج مع جًدا مشغوًال الكمبيوتر آان إذا آذلك؛ .النظام

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة ٥٢



الجهاز برنامج إعدادات من تأآد
جودة أنها على )بوصة لكل نقطة حد أقصى( Maximum dpi أو )أفضل( Best تحديد عند أقل الطباعة سرعة
تغيير راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز تشغيل برنامج في أخرى طباعة إعدادات حدد الطباعة، سرعة لزيادة .الطباعة
.الطباعة إعدادات

جزئية أو فارغة صفحة طباعة

فارغة طباعة خراطيش وجود من تأآد
بها انخفض الذي الخراطيش للمعرفة )الداخلي اإلنترنت مزود راجع( المضّمن الويب ملقم أو التحكم لوحة من تحقق

المساعدة األداة( HP Printer Utilityو )Windows في( األدوات مربع يقوم .الفارغة والخراطيش الحبر مستوى
)الذاتي الفحص تشخيص صفحة فهم راجع( الذاتي الفحص تشخيص وصفحة )Mac OS تشغيل أنظمة في( )HP للطابعة
تكون فقد فارغة، بيضاء صفحة طباعة وتم أسود بخط مكتوب نص طباعة حالة في .الحبر مستويات حول معلومات بتوفير

.الطباعة خراطيش استبدال راجع المعلومات، من للمزيد .فارغة األسود الحبر خرطوشة

الطباعة رأس ماسكة فحص
.صحيح نحو على الطباعة رأس ماسكة إغالق من تأآد

الطباعة رأس فحص
رؤوس استبدال راجع المعلومات، من للمزيد .بها الخاصة باأللوان المميزة الفتحة في الطباعة رأس ترآيب من تأآد•

.الطباعة
.الطباعة رأس من البرتقالي الحماية أشرطة إزالة من وتأآد الطباعة، رأس بإخراج قم•

الطباعة رأس نظف
.الطباعة رؤوس صيانة راجع المعلومات، من للمزيد .الطباعة رأس تنظيف إجراء استكمل

الطباعة رأس إخراج بعد الجهاز تشغيل أوقف
عدم ومن ألعلى وجهها الفتحة أن من تأآد .الورق من منشفة أو ورقة على الطباعة رأس ضع .الطباعة رأس بإزالة قم

الطباعة رأس تكون أن دون أخرى مرة تشغيله وأعد ثانية 20 حوالي وانتظر الجهاز تشغيل أوقف .للورق الفتحات مالمسة
.الطباعة رأس ترآيب أعد الجهاز، تشغيل إعادة بعد .مرآبة

الوسائط إعدادات افحص
.األدراج في تحميلها تم التي للوسائط الطابعة تشغيل برنامج في الصحيحة الطباعة جودة إعدادات اختيار من تأآد•
.الدرج في الموجودة الوسائط صفحة حجم تناسب الطابعة برنامج في الموجودة الصفحة إعدادات أن من تأآد•

مفقود أو صحيح غير الصفحة في شيء يوجد

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

الهامش إعدادات افحص
ضبط راجع المعلومات، من للمزيد .بالجهاز الخاصة للطباعة القابلة للمنطقة للمستند الهوامش إعدادات تجاوز عدم من تأآد
.للهوامش األدنى الحد

٥ الفصل

٥٣ الطباعة مشكالت حل



باأللوان الطباعة إعدادات من تأآد
على للحصول .الطابعة تشغيل برنامج في )الرمادي بتدرج الطباعة( Print in Grayscale تحديد عدم من تأآد

.الطباعة إعدادات تغيير انظر الضبط، هذا تغيير حول معلومات

USB آابل وطول الجهاز موقع افحص
قم .المطبوعة الُنسخ في خفيفة تشوهات )USB آابل يولدها التي مثل( العالية الكهرومغناطيسية المجاالت تتسبب أن يمكن
9.8( أمتار 3 عن طوله يقل USB آابل باستخدام يوصى آذلك .الكهرومغناطيسية المجاالت مصدر عن بعيًدا الجهاز بنقل
.الكهرومغناطيسية المجاالت تأثيرات لتقليل )قدم

خطأ النصوص أو الرسوم موضع

الوسائط تحميل آيفية افحص
االدراج تحميل عدم من وتأآد الوسائط مجموعة حواف على بالوسائط الخاصة والطول العرض موجهات استقرار من تأآد
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد ..الالزم من أآثر

الوسائط حجم افحص
.تستخدمها التي الوسائط من أآبر المستند حجم آان إذا الصفحة محتوى يكتمل ال ربما•
.الدرج في الموجودة الوسائط حجم يطابق الطابعة برنامج في المحدد الوسائط حجم أن من تأآد•

الهامش إعدادات افحص
في الطباعة منطقة تتجاوز ال المستند هوامش إعدادات أن من تأآد الحواف، من النص أو الرسوم اقتصاص حالة في

.للهوامش األدنى الحد ضبط راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز

الصفحة اتجاه إعداد فحص
تشغيل برنامج في تحديدها تم التي اإلعدادات يطابقان التطبيق في المحددان الصفحة واتجاه الوسائط حجم أن من تأآد

.الطباعة إعدادات تغيير راجع المعلومات، من للمزيد .الطابعة

USB آابل وطول الجهاز موقع افحص
قم .المطبوعة الُنسخ في خفيفة تشوهات )USB آابل يولدها التي مثل( العالية الكهرومغناطيسية المجاالت تتسبب أن يمكن
9.8( أمتار 3 عن طوله يقل USB آابل باستخدام يوصى آذلك .الكهرومغناطيسية المجاالت مصدر عن بعيًدا الجهاز بنقل
.الكهرومغناطيسية المجاالت تأثيرات لتقليل )قدم

نحو على الطباعة إعدادات ترجمة على التطبيق قدرة عدم هو السبب يكون فربما السابقة، الحلول جدوى عدم حالة في
اتصل أو التطبيق مراجع إلى ارجع أو المعروفة البرامج تعارض حاالت على لالطالع اإلصدار مالحظات راجع .سليم

.الشأن هذا في المساعدة على للحصول للبرنامج المصنعة بالجهة

الورق يخرج ثم الصفحة، نصف الجهاز يطبع

الطباعة خراطيش افحص
.الجهاز إلى الطباعة مهمة إرسال أعد ثم الطباعة، خراطيش استبدل .الطباعة مهمة إلغاء وتم نفدت، الطباعة خراطيش لعل

.الطباعة خراطيش استبدال راجع المعلومات، من للمزيد

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة ٥٤



متوقعة غير مطبوعة ونسخ سيئة طباعة جودة
:التالية المواضيع القسم هذا يتناول

سيئة جودة ذات مطبوعة ُنسخ•
مفهومة غير حروف طباعة•
الحبر تلطخ•
آامل بشكل والرسوم النص يمأل ال الحبر•
شاحبة أو باهتة المطبوعات ألوان•
وأسود أبيض تطبع األلوان•
الخاطئة األلوان طباعة•
األلوان في زيادة بها يظهر المطبوعة الُنسخ•
بعضها مع متسقة غير األلوان•
الرسوم أو النص من مفقودة نقاط أو خطوط•

سيئة جودة ذات مطبوعة ُنسخ

الحبر وخراطيش الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

الورق جودة افحص
.أخرى مرة الطباعة وحاول HP مواصفات تستوفي الوسائط أن من تأآد .خشن أو رطب المستخدم الورق يكون ربما
.الطباعة وسائط تحديد راجع المعلومات، من للمزيد

الجهاز في المحّملة الوسائط نوع افحص
.المدعومة الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .المحملة الوسائط نوع تدعم درج أن من تأآد•
.الطباعة تشغيل برنامج في المطلوبة الوسائط على تحتوي التي الصينية تحديد من تأآد•

USB آابل وطول الجهاز موقع افحص
قم .المطبوعة الُنسخ في خفيفة تشوهات )USB آابل يولدها التي مثل( العالية الكهرومغناطيسية المجاالت تتسبب أن يمكن
9.8( أمتار 3 عن طوله يقل USB آابل باستخدام يوصى آذلك .الكهرومغناطيسية المجاالت مصدر عن بعيًدا الجهاز بنقل
.الكهرومغناطيسية المجاالت تأثيرات لتقليل )قدم

الطباعة رأس إخراج بعد الجهاز تشغيل أوقف
عدم ومن ألعلى وجهها الفتحة أن من تأآد .الورق من منشفة أو ورقة على الطباعة رأس ضع .الطباعة رأس بإزالة قم

الطباعة رأس تكون أن دون أخرى مرة تشغيله وأعد ثانية 20 حوالي وانتظر الجهاز تشغيل أوقف .للورق الفتحات مالمسة
.الطباعة رأس ترآيب أعد الجهاز، تشغيل إعادة بعد .مرآبة

مفهومة غير حروف طباعة
.المهمة باقي على الجهاز يتعرف ال ربما الطباعة، أثناء المهام إلحدى مقاطعة حدوث حالة في

٥ الفصل

٥٥ متوقعة غير مطبوعة ونسخ سيئة طباعة جودة



قم االستعداد، حالة إلى الجهاز عودة عدم حالة في .االستعداد حالة إلى الجهاز يعود حتى وانتظر الطباعة مهمة بإلغاء قم
إعادة الكمبيوتر طلب إذا .المهمة إرسال بإعادة قم مستعًدا، الجهاز يصبح عندما .أخرى مرة وانتظر المهام آافة بإلغاء
.إلغاء فوق انقر المهمة، محاولة

الكابالت توصيالت فحص
.سيئة آابل وصلة عن ناجمة المشكلة تكون ربما ،USB آابل باستخدام والكمبيوتر الجهاز توصيل حالة في
الكابل وافصل الجهاز تشغيل أوقف المشكلة، استمرار حالة في .بإحكام مثبتة الطرفين آال من الكابل توصيالت أن من تأآد
ضوء عمل عند .للطباعة المؤقتة التخزين ذاآرة من باقية مهام أي واحذف الكابل توصيل دون الجهاز شّغل ثم الجهاز، من

Power )الكابل توصيل أعد يومض، وال )الطاقة.

المستند ملف افحص
احتياطية نسخة طباعة حاول التطبيق، نفس من أخرى مستندات إمكانية حالة في .للتلف تعرض قد المستند ملف يكون ربما
.أمكن إن المستند، من

الحبر تلطخ

الطباعة إعدادات افحص
في سيما ال .استخدامها قبل المطبوعة الُنسخ تجف حتى أطول لفترة انتظر آثيًرا، حبًرا تستهلك مستندات طباعة عند•

جفاف وقت بزيادة وقم الطباعة، جودة في )األفضل( Best حدد التشغيل، برنامج في .الشفاف الورق استخدام حالة
Mac( الحبر ميزات أو )Windows( المتقدمة الميزات في الحبر حجم باستخدام الحبر تشرب من وقلل الحبر
OS.( باهتة" المطبوعة الُنسخ جودة يجعل ربما الحبر إشباع تقليل أن تذآر ذلك، ومع."

جودة مستوى باستخدام الطباعة عند ممزوجة أو غنية ألوان بها يوجد التي األلوان المستندات تتلطخ أو تتجعد ربما•
ورق استخدم أو الحبر لتقليل )عادي( Normal مثل أخر، طباعة وضع استخدام حاول .)األفضل( Best الطباعة

HP Premium Paper إعدادات تغيير راجع المعلومات، من للمزيد .زاهية ألوان ذات مستندات لطباعة المصمم
.الطباعة

الوسائط نوع افحص
يحدث وقد بطًئا أآثر بشكل الحبر يجف سوف هذه، الوسائط ألنواع بالنسبة .جيد بشكل الحبر الوسائط أنواع بعض تقبل ال

.الطباعة وسائط تحديد راجع المعلومات، من للمزيد .تلطخ

آامل بشكل والرسوم النص يمأل ال الحبر

الوسائط نوع افحص
.الطباعة وسائط تحديد راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز مع لالستخدام الوسائط أنواع بعض تتناسب ال

الطباعة وضع فحص
إعدادات تغيير راجع المعلومات، من للمزيد .الطابعة تشغيل ببرنامج الموجود )األفضل( Best الوضع استخدام جرب

.الطباعة

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة ٥٦



شاحبة أو باهتة المطبوعات ألوان

الطباعة وضع افحص
.الطباعة إعدادات تغيير انظر المعلومات، من لمزيد .)أفضل( Best أو )عادي( Normal حدد أفضل، نتائج على للحصول

الورق نوع إعداد افحص
للمزيد .الجهاز تشغيل برنامج في المطابق الوسائط نوع حدد أخرى، خاصة وسائط أي أو شفاف ورق على الطباعة عند
.)Windows نظام( المخصصة األحجام ذات الوسائط أو الخاصة الوسائط على للطباعة راجع المعلومات، من

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

وأسود أبيض تطبع األلوان

الطباعة إعدادات افحص
على للحصول .الطابعة تشغيل برنامج في )الرمادي بتدرج الطباعة( Print in Grayscale تحديد عدم من تأآد

.الطباعة إعدادات تغيير انظر الضبط، هذا تغيير حول معلومات

الخاطئة األلوان طباعة

الطباعة إعدادات افحص
على للحصول .الطابعة تشغيل برنامج في )الرمادي بتدرج الطباعة( Print in Grayscale تحديد عدم من تأآد

.الطباعة إعدادات تغيير انظر الضبط، هذا تغيير حول معلومات

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

األلوان في زيادة بها يظهر المطبوعة الُنسخ

الطباعة خراطيش افحص
نظام تعطيل في متوافقة غير أحبار واستخدام التعبئة إعادة عمليات تتسبب ربما .الحبر خراطيش من العبث عدم من تأآد

أو HP تضمن ال .الطباعة رأس أو الجهاز وتلف الطباعة جودة مستوى في انخفاض عنه ينجم وربما المرآب، الطباعة
.HP وملحقات مستلزمات راجع الشراء، بيانات حول المعلومات من لمزيد .تعبئتها إعادة تم التي الطباعة خراطيش تدعم

الوسائط نوع افحص
.الطباعة وسائط تحديد راجع المعلومات، من للمزيد .الجهاز مع لالستخدام الوسائط أنواع بعض تتناسب ال

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

٥ الفصل

٥٧ متوقعة غير مطبوعة ونسخ سيئة طباعة جودة



بعضها مع متسقة غير األلوان

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

الرسوم وضع افحص
.الصفحة في الرسوم موضع في الموجودة الثغرات لفحص البرنامج في الموجودة الطباعة أو التصغير/التكبير ميزة استخدم

الرسوم أو النص من مفقودة نقاط أو خطوط

الطباعة وضع فحص
.الطباعة إعدادات تغيير انظر المعلومات، من لمزيد .الطابعة تشغيل ببرنامج الموجود )األفضل( Best الوضع استخدام جرب

الطباعة رؤوس افحص
ونفذ مشكالت بها توجد التي المناطق بتقييم قم .األبيض الورق من نظيفة ورقة على الطباعة جودة تشخيص صفحة اطبع

.الطباعة جودة تشخيص صفحة لطباعة راجع المعلومات، من للمزيد .بها المنصوح اإلجراءات

الورق تغذية مشكالت حل
.االنحشار بإزالة قم راجع الورق، انحشار مشكالت بحل الخاصة المعلومات على للحصول

الورق تغذية في مشكلة توجد•

الورق تغذية في مشكلة توجد

الوسائط تدعم ال الدرج أو الطابعة
أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .االستخدام قيد الصينية أو الجهاز يدعمها التي الوسائط استخدام ينبغي

.المدعومة الوسائط

الدرج من الوسائط التقاط تعذر
.تحميلها قبل الوسائط بهز قم .الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .الدرج في الوسائط تحميل من تأآد•
الوسائط مقاس مع يتناسب بما الدرج في الصحيحة العالمات على مضبوطة الوسائط مسار محددات أن من تأآد•

.للغاية ضيقة لدرجة ليس ولكن الورق، مجموعة على الموجهات تثبت إحكام من تأآد .الدرج في الموضوعة
.األلتواء اتجاه عكس على بطيه الورق التواء بتعديل قم .ملتوية ليست الدرج في الموجودة الوسائط أن من تأآد•
إال تتاح ال خاصة وسائط تستخدم آنت إذا .بالكامل محمل الورق درج أن من تأآد رفيعة، خاصة وسائط استخدام عند•

.الورق درج ملء على للمساعدة الحجم نفس من آخر ورق فوق الخاصة الوسائط وضع حاول صغيرة، بكميات
.)بالكامل ممتلئ الورق درج آان إذا أسهل بشكل التقاطها يتم الوسائط بعض(

بمعدل ممتلئ الدرج يكون بحيث الوسائط بتحميل قم ،)المنشورات ورق مثل( سميكة خاصة وسائط تستخدم آنت إذا•
.النطاق هذا في الورق ارتفاع يكون بحيث الحجم نفس من أخرى أوراق فوق الوسائط ضع األمر، لزم إذا .3/4 إلى 1/4

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة ٥٨



صحيح بشكل تخرج ال الوسائط
.الجهاز من المطبوعة الصفحات تسقط فقد وإال المطبوعات، استقبال صينية وصلة مد من تأآد•

.استيعابه للدرج يمكن الذي للورق لعدد معين حد يوجد .اإلخراج درج من الفائضة الوسائط أخرج•

مائل الورق
الدرج بسحب قم لإلزالة، قابًال الدرج آان إذا .الورق موجهات محاذاة في األدراج في المحملة الوسائط أن من تأآد•

.الصحيح بالشكل الورق موجهات محاذاة من التأآد مع صحيح، بشكل الوسائط تحميل إعادة ثم الجهاز، خارج
.سليم نحو على الوجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة ترآيب من تأآد•
.فقط يطبع يكن لم إذا الجهاز في الوسائط بتحميل قم•
على الممتلئ الدرج إدخال يتسبب فقد .برفق ذلك افعل الجهاز، داخل لإلزلة القابلة األدراج أحد ترآيب إعادة عند•

ورقة من أآثر بالتقاط قيامه أو داخله الورق انحشار في يتسبب مما الجهاز، داخل الورق ارتفاع في بقوة بالورق أآمله
.الوقت نفس في

ورقة من أآثر التقاط
.تحميلها قبل الوسائط بهز قم•
الوسائط مقاس مع يتناسب بما الدرج في الصحيحة العالمات على مضبوطة الوسائط مسار محددات أن من تأآد•

.للغاية ضيقة لدرجة ليس ولكن الورق، مجموعة على الموجهات تثبت إحكام من تأآد .الدرج في الموضوعة
.الدرج يف الورق تحميل زيادة عدم من تأآد•
إال تتاح ال خاصة وسائط تستخدم آنت إذا .بالكامل محمل الورق درج أن من تأآد رفيعة، خاصة وسائط استخدام عند•

.الورق درج ملء على للمساعدة الحجم نفس من آخر ورق فوق الخاصة الوسائط وضع حاول صغيرة، بكميات
.)بالكامل ممتلئ الورق درج آان إذا أسهل بشكل التقاطها يتم الوسائط بعض(

بمعدل ممتلئ الدرج يكون بحيث الوسائط بتحميل قم ،)المنشورات ورق مثل( سميكة خاصة وسائط تستخدم آنت إذا•
.النطاق هذا في الورق ارتفاع يكون بحيث الحجم نفس من أخرى أوراق فوق الوسائط ضع األمر، لزم إذا .3/4 إلى 1/4

على الممتلئ الدرج إدخال يتسبب فقد .برفق ذلك افعل الجهاز، داخل لإلزلة القابلة األدراج أحد ترآيب إعادة عند•
ورقة من أآثر بالتقاط قيامه أو داخله الورق انحشار في يتسبب مما الجهاز، داخل الورق ارتفاع في بقوة بالورق أآمله
.الوقت نفس في

.وفاعلية أداء أفضل على للحصول HP وسائط استخدم•
.الحاملة حرآة أثناء الورق بتحميل تقم ال•

الجهاز إدارة مشاآل حل
:التالي الموضوع على القسم هذا يحتوي .الجهاز إدارة في الشائعة للمشكالت حلوًال القسم هذا يقدم

٥ الفصل

٥٩ الجهاز إدارة مشاآل حل



حماية تحذيرات تواجه فقد ،HTTPS بروتوآول باستخدام الداخلي اإلنترنت بمزود تتصل آنت إذامالحظة 
.EWS الويب موقع إلى والمتابعة الشهادة ترآيب يمكن .طبيعيًا أمرًا هذا ويعد .المتصفح

الداخلي اإلنترنت مزود فتح يمكن ال•

الداخلي اإلنترنت مزود فتح يمكن ال

الشبكة إعداد افحص
الجهاز ضبط راجع المعلومات، من للمزيد .بالشبكة الجهاز لتوصيل مزدوج آابل أو هاتف سلك استخدام عدم من تأآد•

)Windows( الجهاز ضبط أو )Mac OS(.
.بالجهاز الشبكة آابل توصيل إحكام من تأآد•
.صحيح نحو على بها الخاص والموجه والمحول الشبكة محور عمل من تأآد•

الكمبيوتر افحص
.بالشبكة المستخدم الكمبيوتر اتصال من تأآد

الويب مستعرض افحص
.النظام متطلبات راجع المعلومات، من للمزيد .النظام متطلبات بأدنى يفي الويب مستعرض أن من تأآد

 بالجهاز الخاص IP عنوان راجع
المعلومات، من للمزيد .   الشبكة تكوين صفحة بطباعة قم ،  التحكم لوحة من بالجهاز الخاص IP عنوان من للتحقق•

.االتصال شبكة تكوين صفحة فهم راجع
.األوامر موّجه في الموجود IP عنوان باستخدام الجهاز اختبر•

موّجه في التالي العنوان فاآتب ،123.123.123.123 هو بالطابعة الخاص IP عنوان آان إذا المثال، سبيل على
MS-DOS:

C:\Ping 123.123.123.123

أن يعني ذلك فإن المهلة، انتهاء رسالة ظهور حالة في .صحيح IP عنوان أن يعني ذلك فإن رد، ظهور حالة في
.صحيح غير IP عنوان

التثبيت مشاآل حل
.HP دعم عن للمعلومات والضمان الدعم راجع التالية؛ المواضيع تصلح لم إذا

األجهزة ترآيب اقتراحات•
البرنامج تثبيت اقتراحات•
الشبكة مشاآل حل•

األجهزة ترآيب اقتراحات

الجهاز فحص
.داخله ومن الجهاز خارج من التعبئة ومواد أشرطة آافة إزالة تمت قد أنه من تحقق•
.الجهاز في ورق تحميل تم قد أنه من تأآد•
يكون أن يجب والذي ،)الطاقة( Power المصباح عدا فيما وامضة أو مضيئة مصابيح أية وجود عدم من تحقق•

إلى يشير فهذا ،)الطاقة( Power المصباح بخالف تومض أو مضيئة أخرى مصابيح أية هناك آانت إذا .مضيًئا
.التحكم لوحة مصابيح مرجع راجع المعلومات، من للمزيد .خطأ وجود

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة ٦٠



.الذاتي الفحص تشخيص صفحة طباعة للجهاز يمكن أنه من تحقق•
.مكانها في بإحكام االختيارية وجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة ترآيب من تأآد•

األجهزة توصيالت افحص
.تستخدمها التي والكبالت األسالك آافة عمل حالة سالمة من تحقق•
.اآلخر الطرف من التيار مأخذ وإلى طرف من الجهاز إلى بإحكام الطاقة سلك توصيل تم قد أنه من تحقق•

الحبر وخراطيش الطباعة رؤوس افحص
.منها بكل الخاصة الصحيحة الملونة الفتحات في بإحكام الحبر وخراطيش الطباعة رؤوس آافة ترآيب من تحقق•

يتم لم إذا الجهاز يعمل أن يمكن ال .صحيح نحو على اتصالها من للتأآد حدة على خرطوشة آل على ألسفل اضغط
.صحيح بشكل ترآيبها

.صحيح وبشكل بإحكام واألغطية المقابض آافة إغالق من تأآد•

البرنامج تثبيت اقتراحات

الكمبيوتر جهاز افحص
.المدعمة التشغيل أنظمة بأحد يعمل بك الخاص الكمبيوتر جهاز أن من تحقق•
.النظام لمتطلبات األدنى الحد يستوفي تستخدمه الذي الكمبيوتر جهاز أن من تحقق•
.USB تشغيل برامج تعطيل يتم لم أنه من تحقق ، Windows في األجهزة إدارة" في•
قم الطابعة، اآتشاف الكمبيوتر يستطع ولم Windows تشغيل أنظمة بأحد يعمل آمبيوتر جهاز استخدام حالة في•

التشغيل ببدء الخاص المضغوط القرص على util\ccc\uninstall.bat( التثبيت إللغاء المساعدة األداة بتشغيل
Starter( برنامج تثبيت وأعد الكمبيوتر تشغيل أعد .الجهاز تشغيل لبرنامج سليمة تثبيت إلغاء عملية ألداء وذلك
.الجهاز تشغيل

للترآيب األولية الخطوات من تحقق
بنظام الخاص الصحيحة التثبيت برامج على يحتوي Starter التشغيل ببدء الخاص المضغوط القرص أن من تحقق•

.تستخدمه الذي التشغيل
.األخرى البرامج آافة إغالق من تحقق البرامج، تثبيت قبل•
محرك حرف تحديد من فتأآد بكتابته، قمت الذي المضغوطة األقراص محرك مسار على الكمبيوتر يتعرف لم إذا•

.الصحيح األقراص
بالقرص تلف وجود فافحص ،Starter التشغيل ببدء الخاص المضغوط القرص على الكمبيوتر يتعرف لم إذا•

).www.hp.com/support( الويب على HP موقع من الجهاز تشغيل برنامج تحميل يمكنك .هذا المضغوط

.أخرى مرة التثبيت برنامج تشغيل إعادة يجب مشكلة، أي حل بعدمالحظة 

الشبكة مشاآل حل

وإصالحها الشبكة في عامة أخطاء
:من تحقق الجهاز، برنامج تثبيت من تتمكن لم إذا•

.والجهاز بالكمبيوتر الكابالت توصيالت آافة تثبيت إحكام◦
.الشبكة محور وتشغيل الشبكة عمل◦
التجسس ضد الحماية وبرامج الفيروسات ضد الحماية برامج ذلك في بما التطبيقات، آافة تعطيل أو إيقاف يتم◦

.Windows تشغيل أنظمة بأحد تعمل التي الكمبيوتر ألجهزة بالنسبة الحماية، وجدر

٥ الفصل

٦١ التثبيت مشاآل حل
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.الجهاز مع المستخدمة الكمبيوتر أجهزة بها المثبت الفرعية الشبكة نفس على مثبت الجهاز أن من تأآد◦
برنامج في يدوًيا IP عنوان أدخل ثم الشبكة تكوين صفحة اطبع الجهاز، اآتشاف التثبيت برنامج على تعذر إذا◦

.االتصال شبكة تكوين صفحة فهم راجع المعلومات، من للمزيد .التثبيت
في الموجودة الشبكة منافذ أن من تأآد ،Windows تشغيل أنظمة أحد يستخدم آمبيوتر بجهاز االستعانة حالة في•

.بالجهاز الخاص IP عنوان تالئم الطابعة تشغيل برنامج
.للجهاز الشبكة تكوين صفحة بطباعة قم◦
.وفاآسات طابعات أو طابعات فوق انقر ثم ،إعدادات إلى أشر ،ابدأ فوق انقر◦

ـ أو ـ
.طابعات على مزدوًجا نقًرا انقر ثم ،التحكم لوحة انقر ثم ،ابدأ الزر انقر

التبويب عالمة فوق انقر ثم ،)خصائص( Properties فوق انقر ثم الجهاز رمز فوق األيمن الماوس بزر انقر◦
Ports )منافذ(.

.)المنفذ تكوين( Configure Port فوق انقر ثم للجهاز TCP/IP منفذ حدد◦
تكوين صفحة في بالقائمة المدرج IP عنوان يطابق أنه من وتأآد الحوار مربع في الموجود IP عنوان بين قارن◦

نظيره مع يتطابق حتى الحوار مربع في الموجود IP عنوان بتغيير قم العنوانين، اختالف حالة في .الشبكة
.الشبكة تكوين صفحة في الموجود

.الحوار مربعات وإغالق اإلعدادات لحفظ مرتين موافق فوق انقر◦

سلكية بشبكة بالتوصيل متعلقة مشكالت
قسم في الموضحة الشروط آافة استيفاء من تأآد الشبكة، بموصل )Link( االتصال مصباح إضاءة عدم حالة في

General network troubleshooting )االتصال شبكات في العامة المشكالت حل.(

االنحشار بإزالة قم
.االنحشار إزالة محاولة قبل التالية الحلول جرب .المهمة أثناء الوسائط تنحشر أحياًنا؛

يجب الحاملة، إلى الوصول باب فتح عند .عالقة الحاملة تكون عندما أو تشغيله أثناء الجهاز في يدك تدخل التحذير 
.محشور ورق أي إزالة قبل الجهاز أغلق اليمين، نحو تتحرك لم إذا .للجهاز األيمن الجانب إلى الحاملة تعود أن

.الطباعة وسائط تحديد راجع المعلومات، من للمزيد .للمواصفات مطابقة وسائط على الطباعة من تأآد•
.تالفة أو مطبقة أو مجعدة غير وسائط على الطباعة من تأآد•
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .جًدا ممتلئتين وليستا صحيح بشكل محملتان التلقيم صينيتي أن تأآد•

الجهاز من االنحشار إزالة•
الورق انحشار تالفي آيفية حول معلومات•

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة ٦٢



الجهاز من االنحشار إزالة

ورق انحشار إلزالة
.اإلخراج درج من الوسائط آافة أخرج.١
.الوجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة افحص.٢

.الوحدة أو اللوحة أخرج ثم الوجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة جانبي آال في الزر ادفع.أ

.نحوك واجذبها اليدين بكلتا بها وأمسك الجهاز داخل محشورة وسائط أي مكان حدد.ب
في محشور ورق وجود حالة في .الغطاء إلزالة للداخل التثبيت ألسنة ادفع محشور، ورق وجود عدم حالة في.ج

.الغطاء أغلق .بعناية بإزالته قم الوجهين، على الطباعة وحدة

.الجهاز في الوجهين على الطباعة وحدة أو الخلفية الوصول لوحة إدخال أعد.د
،1 الصينية في محشور ورق عن وابحث المطبوعات استقبال صينية ارفع الورق، انحشار مكان تحديد تعذر حالة في.٣

:التالية اإلجراءات تنفيذ ينبغي الصينية، في الوسائط انحشار حالة في
.المطبوعات استقبال صينية ارفع.أ
.نحوك الورق اجذب.ب

.اإلخراج درج اخفض.ج

٥ الفصل

٦٣ االنحشار بإزالة قم



أي وأزل الجهاز يمين إلى الحاملة انتقال من تأآد الجهاز، داخل متبق ورق وجود حالة في .للحمالة الوصول باب افتح.٤
.الجهاز من العلوي الجزء عبر نحوك الوسائط واجذب متجعدة وسائط أو ورق قصاصات

تعود أن يجب الحاملة، إلى الوصول باب فتح عند .عالقة والحاملة تشغيله أثناء الجهاز في يدك تدخل التحذير 
.محشور ورق أي إزالة قبل الجهاز أغلق اليمين، نحو تتحرك لم إذا .للجهاز األيمن الجانب إلى الحاملة

.الطباعة مهمة إرسال وأعد )بإغالقه قمت قد آنت إذا( الجهاز شغل ثم األغطية، آل أغلق المحشور، الورق إزالة بعد.٥

الورق انحشار تالفي آيفية حول معلومات
.الورق مسار يعوق شيء أي وجود عدم من تأآد•
.المدعومة الوسائط أنواع على التعرف راجع المعلومات، من للمزيد .األدراج حمل زيادة عدم يجب•
.الوسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد .يطبع ال الجهاز يكون عندما صحيح بشكل الورق بتحميل قم•
.المتغضنة أو المتجعدة الوسائط استخدام عدم يجب•
.الطباعة وسائط تحديد راجع المعلومات، من للمزيد .المواصفات مع تتوافق وسائط استخدام دوًما ينبغي•
.المطبوعات استقبال صينية سعة تجاوز عدم من تأآد•
.للدرج األيمن للجانب الوسائط محاذاة من تأآد•
.ليها أو ثنيها عدم ينبغي لكن الوسائط، مقابل في الوسائط وعرض طول موجهات ضبط إحكام من تأآد•

وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة ٦٤



التحكم لوحة مصابيح مرجع٦
الخاصة المعلومات القسم هذا يتناول .الطباعة مشكالت تشخيص في مفيدة وتكون الحالة إلى التحكم لوحة مصابيح تشير

.األمر لزم إذا اتخاذه الواجب واإلجراء ودالالتها بالمصابيح،

التحكم لوحة مصابيح معاني شرح•
الشبكة موصل مصابيح معاني شرح•

التحكم لوحة مصابيح معاني شرح

الورق نفاد مصباح1

مفتوح الباب مصباح2

الورق انحشار مصباح3

إلغاء الزر4

ومصباحه )متابعة( Resume الزر5

ومصباحه )الطاقة( Power الزر6

الحبر خرطوشة مصابيح7

الطباعة رأس مصابيح8

٦٥ التحكم لوحة مصابيح مرجع



باستكشاف المتعلقة المعلومات أحدث على للحصول )www.hp.com/support( الويب على HP  موقع بزيارة قم
.وتحديثاته المنتج ترآيبات أو وإصالحها األخطاء

يوصى الذي واإلجراء الوصفالمصباح نمط / المصباح توضيح
باتخاذه

.التشغيل إيقاف وضع في الجهاز.مطفأة المصابيح آافة

.التيار سلك توصيل•
الزر(  على اضغط•

Power )طاقة(.(

.االستعداد وضع في الجهاز.مضيء الطاقة مصباح
.شيًئا تفعل ال

إيقاف أو الجهاز تشغيل جاري.يومض Power الطاقة مصباح
أحد معالجة جاري أو تشغيله،
.الطباعة مهام
.شيًئا تفعل ال

يجف لكي مؤقًتا متوقف الجهاز
.الحبر

.الحبر يجف أن إلى االنتظار

.عالقة الجهاز حاملة.Resume االستئناف ومصباح Power الطاقة مصباح وميض

العلوي الغطاء افتح•
عوائق أي من وتخلص

).المحشورة آالوسائط(
الزر(  على اضغط•

Resume )استئناف((
.الطباعة لمتابعة

أوقف الخطأ؛ استمر إذا•
أعد ثم الجهاز، تشغيل
.تشغيله

:اليدوية التغذية فتحة انتظار.Resume االستئناف مصباح ووميض Power الطاقة مصباح إضاءة

فتحة في واحدة ورقة أدخل•
.الخلفية اليدوية التغذية

الزر(  على اضغط•
Resume )استئناف((

.الطباعة لمتابعة
.اإلعالنات ورق إخراج

.إجراء بأي القيام يتطلب ال

.مفتوح باب أو غطاء يوجد.مفتوح الباب ومصباح االستئناف ومصباح الطاقة مصباح تشغيل تم

األبواب آل إغالق من تأآد•
.واألغطية

الزر(  على اضغط•
Resume )استئناف((

.الطباعة لمتابعة

التحكم لوحة مصابيح مرجع ٦٦
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يوصى الذي واإلجراء الوصفالمصباح نمط / المصباح توضيح
باتخاذه

من أآثر أو مصباح وإضاءة Resume االستئناف ومصباح Power الطاقة مصباح وميض
.الحبر خرطوشة مصابيح

حبر خرطوشة صالحية انتهت
.أآثر أو واحدة

الضمان يشمل والتنبيه 
عمليات أو الجهاز خدمات
استخدام نتيجة المطلوبة اإلصالح
المنتهية الحبر خراطيش
.الصالحية

الحبر خرطوشة استبدل•
.المعنية

استخدام قررت إذا•
منتهية حبر خرطوشة
مع فاضغط الصالحية،
الزر(  على االستمرار
Power )طاقة((،
الزر(  على واضغط

Resume )استئناف((
آافة .مرات ثالث

باستثناء مطفأة المصابيح
.Power الطاقة مصباح

التلف الضمان يشمل ال
الطابعة في يحدث الذي
هذه استخدام نتيجة

.الخرطوشة

رؤوس من أآثر أو واحدة.الطباعة رأس مصابيح من أآثر أو مصباح ووميض Power الطاقة مصباح إضاءة
.موجودة غير الطباعة

الطباعة رأس رآب•
.الطباعة حاول ثم المعنية؛

بعد المشكلة استمرت إذا•
الطباعة رأس تثبيت

ال الجهاز راجع الموضحة،
.الطباعة رأس يقبل

فاستبدل الخطأ، استمر إذا•
.الطباعة رأس

رؤوس من أآثر أو واحدة.الطباعة رأس مصابيح من أآثر أو ومصباح Power الطاقة مصباح وميض
إلى بحاجة أو معيبة الطباعة
.االنتباه

الطباعة رأس أن تأآد•
الترآيب، صحيحة المعنية

بإزالة قم .الطباعة حاول ثم
رأس ترآيب وإعادة
.الحاجة عند الطباعة
المعلومات، من للمزيد
رأس يقبل ال الجهاز راجع

.الطباعة
فاستبدل الخطأ؛ استمر إذا•

.المعنية الطباعة رأس

٦ الفصل
)تابع(

٦٧ التحكم لوحة مصابيح معاني شرح



يوصى الذي واإلجراء الوصفالمصباح نمط / المصباح توضيح
باتخاذه

خراطيش من أآثر أو واحدة.الحبر خرطوشة مصابيح من أآثر أو مصباح ووميض Power الطاقة مصباح إضاءة
.موجودة غير الحبر

الحبر خرطوشة بترآيب قم•
.الطباعة حاول ثم المعنية؛

الحبر خرطوشة بإزالة قم
مرات لعدة ترآيبها وإعادة

.الضرورة اقتضت إذا
فاستبدل الخطأ؛ استمر إذا•

.المعنية الحبر خرطوشة
من أآثر أو واحدة من الحبر نفد

استبدالها ويجب الحبر خراطيش
.الطباعة متابعة قبل

.المعنية الحبر خرطوشة استبدل
آيفية حول المعلومات من لمزيد

مستلزمات راجع الشراء،
.HP وملحقات

خراطيش من أآثر أو واحدة.الحبر خرطوشة مصابيح من أآثر أو ومصباح Power الطاقة مصباح وميض
بحاجة أو معيبة الطباعة الحبر
.االنتباه إلى

الحبر خرطوشة أن تأآد•
الترآيب، صحيحة المعنية

بإزالة قم .الطباعة حاول ثم
وإعادة الحبر خرطوشة
إذا مرات لعدة ترآيبها
.الضرورة اقتضت

فاستبدل الخطأ؛ استمر إذا•
.المعنية الحبر خرطوشة

في منخفض الحبر مستوى.الحبر خرطوشة مصابيح من أآثر أو مصباح وإضاءة Power الطاقة مصباح إضاءة
أآثر أو واحدة حبر خرطوشة

.فوًرا االستبدال إلى بحاجة وهي
الحبر خراطيش بتجهيز قم

الخراطيش واستبدل الجديدة
.تفرغ عندما الموجودة

.الجهاز في الورق نفد.وامض االستئناف ومصباح وامض الورق نفاذ ومصباح مضاء الطاقة مصباح
على واضغط الورق بتحميل قم

Resume الزر( 
).)استئناف(

الطباعة وحدة أو الخلفي الغطاء.وامض مفتوح الباب ومصباح مضاء االستئناف ومصباح مضاء الطاقة مصباح
.مفقودة الوجهين على

على الطباعة وحدة استبدل
.الخلفي الغطاء أو الوجهين

)تابع(

التحكم لوحة مصابيح مرجع ٦٨



يوصى الذي واإلجراء الوصفالمصباح نمط / المصباح توضيح
باتخاذه

في محشورة الطباعة وسائط.وامضة الورق وانحشار واالستئناف الطاقة مصابيح
.الجهاز
درج من الوسائط آافة أخرج

االنحشار موقع حدد .اإلخراج
من لمزيد .منه وتخلص

بإزالة قم انظر المعلومات،
.االنحشار

الشبكة موصل مصابيح معاني شرح

النشاط مصباح1

الشبكة موصل2

الوصلة مصباح3

باتخاذه يوصى الذي واإلجراء الوصفالمصباح نمط / المصباح توضيح

استالم أو بإرسال يقوم ال ولكنه بالشبكة متصل الجهاز.مطفأ النشاط مصباح .مضيء الوصلة مصباح
.الخمول حالة في ولكنه يعمل الجهاز .الشبكة عبر البيانات

.شيًئا تفعل ال

.الشبكة عبر البيانات استقبال أو بإرسال اآلن الجهاز يقوم.النشاط مصباح وميض .مضيء الوصلة مصباح
.شيًئا تفعل ال

٦ الفصل
)تابع(

٦٩ الشبكة موصل مصابيح معاني شرح



باتخاذه يوصى الذي واإلجراء الوصفالمصباح نمط / المصباح توضيح

.بالشبكة متصل غير أنه أو الجهاز تشغيل إيقاف تم.مطفأ النشاط مصباح .مطفأ الوصلة مصباح
.تشغيله أعد التشغيل، إيقاف وضع في الجهاز آان إذا
راجع متصالًً، الشبكة آابل وآان يعمل الجهاز آان إذا
.التثبيت مشاآل حل

)تابع(

التحكم لوحة مصابيح مرجع ٧٠



HP وملحقات مستلزماتأ
الويب على HP موقع بزيارة تفضل للتغيير، عرضة هنا الواردة المعلومات .وملحقاته HP جهاز مستلزمات حول معلومات القسم هذا يقدم

)www.hpshopping.com( الويب موقع عبر الشراء طلب يمكنك آما .التحديثات آخر على للحصول.
اإلنترنت عبر الطباعة مستلزمات شراء طلب•
الملحقات•
الموارد•

اإلنترنت عبر الطباعة مستلزمات شراء طلب
:يلي ما باستخدام الطباعة مستلزمات شراء طلب يمكن الويب؛ على HP موقع إلى باإلضافة

•Embedded Web server )الداخلي اإلنترنت مزود:( زر فوق انقر Order Supplies )أية من )المستلزمات طلب
.المضمن الويب ملقم في صفحة

.اإلنترنت عبر شراء فوق انقر ؛المقدر الحبر مستوى التبويب عالمة في ):Windows( األدوات صندوق•
Information and لوحة من )المستلزمات حالة( Supplies Status فوق انقر ):Mac OS( المساعدة HP طابعة أداة•

Support )والدعم المعلومات( المنسدلة القائمة فوق انقر ثم Shop for HP Supplies )مستلزمات عن بحًثا التسوق HP(
.)مباشر( Online اختر ثم

الملحقات

من التلقائية الوجهين على الطباعة ملحق
HP

CB017Aتلقائيًا الطباعة تتيح آلًيا الوجهين على الطباعة وحدة
.الورقة وجهي على

السلكًيا باالتصال السلكية الكمبيوتر ألجهزة يسمحQ6236Aالالسلكية HP طباعة ترقية مجموعة
.بالجهاز

HP Jetdirect الخارجي الطباعة ملقم
en1700 مع IPv6

J7988Gالخارجي الطباعة ملقم

HP Jetdirect 175x طابعة ملقم
Fast Ethernet سريع إيثرنت

J6035Gالخارجي الطباعة مزود )USB 1.0(

HP Jetdirect en3700 طابعة ملقم
Fast Ethernet سريع إيثرنت

J7942Gالخارجي الطباعة مزود )USB 2.0(

HP Jetdirect السلكي طابعة ملقم
ew2400 802.11g )آابل USB 2.0(

J7951Gالسلكي أو الالسلكي الخارجي الطباعة مزود

الموارد
:التالية المواضيع القسم هذا يتناول

الحبر خراطيش•
الطباعة رؤوس•
HP طباعة مواد•

الحبر خراطيش
المدعمة الحبر بخراطيش قائمة على للحصول .مختلفة بأحجام الحبر خراطيش تأتي قد .المنطقة/البلد حسب الحبر خراطيش توفر يختلف
المعلومات، من للمزيد .الحبر خرطوشة حالة قسم في الواردة المعلومات اقرأ ثم الذاتي الفحص تشخيص صفحة اطبع للجهاز، بالنسبة
.الذاتي الفحص تشخيص صفحة فهم راجع

٧١ HP وملحقات مستلزمات
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:التالية األماآن في الطباعة خرطوشة رقم على العثور يمكنك
).الذاتي الفحص تشخيص صفحة فهم راجع( الذاتي الفحص تشخيص صفحة في•
.تستبدلها التي الطباعة خرطوشة على الملصق في•
).الداخلي اإلنترنت مزود راجع( المضّمن الويب بملقم الخاصة المعلومات صفحة في•
•Windows: التبويب عالمة انقر االتجاه، مزدوج اتصال لديك آان إذا ؛األدوات صندوق في Estimated Ink Levels

Cartridge اضغط ثم ،)الخرطوشة تفاصيل( Cartridge Details الزر لعرض انتقل ثم ،)التقريبية الحبر مستويات(
Details )الخرطوشة تفاصيل(.

حول معلومات( Supply Info فوق ،انقر)HP لطابعة المساعدة األداة( HP Printer Utility في :Mac نظام في•
Retail Supplies فوق انقر ثم ،)والدعم المعلومات( Information and Support لوحة في )المستلزمات

Information )الشراء مستلزمات معلومات(.

الطباعة رؤوس

OfficejetC9381 األصفر و األسود HP 88 طباعة رأس

OfficejetC9382 السماوي األزرق و األرجواني HP 88 طباعة رأس

HP طباعة مواد
تفضل ؛Premium HPفاخر ورق أو HP Premium Plus Photo جًدا فاخر المع صور ورق مثل الطباعة مواد شراء لطلب
.www.hp.com الموقع بزيارة
.تسوق أو شراء حدد ثم تتبعها، التي المنطقة/الدولة اختر

HP وملحقات مستلزمات ٧٢
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والضمان الدعمب
غير نحو على يعمل الجهاز آان إذا .الشائعة للمشكالت حلوًال تتناول وإصالحها األخطاء واستكشاف الصيانة في الواردة المعلومات
.المساعدة على للحصول الدعم خدمات بأحد االستعانة جرب المشكلة، حل في االقتراحات هذه تسهم ولم صحيح
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

Hewlett-Packard من المحدود الضمان بيان•
اإللكتروني الدعم على الحصول•
بالتليفون الفني HP دعم على الحصول•
للشحن الجهاز إعداد•
الجهاز تعبئة•

٧٣ والضمان الدعم



Hewlett-Packard من المحدود الضمان بيان

والضمان الدعم ٧٤



اإللكتروني الدعم على الحصول
باختيار قم المطالبة؛ عند .www.hp.com/support الويب على HP موقع بزيارة تفضل ,والضمان الدعم حول معلومات على للعثور
.الفني بالدعم االتصال حول معلومات على للحصول )HP على االتصال( Contact HP فوق انقر ثم المنطقة،/البلد
:مثل أخرى وخيارات الطلب ومعلومات ,والمستلزمات ,التشغيل وبرامج ,الفني الدعم أيًضا هذا الويب موقع يوفر

.اإلنترنت على الدعم صفحات إلى الوصول•
.ألسئلتك إجابات على للحصول HP إلى إلكتروني بريد رسالة إرسال•
.الفورية الدردشة عبر HP من الفنيين بأحد االتصال•
.البرنامج تحديثات مراجعة•

خطوة سهلة حلول توفر التي ،)Mac OS(  HP Printer Utility أو )Toolbox  )Windows من الدعم على الحصول أيًضا يمكن
 .  HP Printer Utility (Mac OS)  أو )Windows( األدوات صندوق راجع المعلومات، من للمزيد .الشائعة الطباعة لمشكالت بخطوة
.واللغة المنطقة/والبلد للمنتج تبًعا توفرها ومدى الدعم خيارات تختلف

بالتليفون الفني HP دعم على الحصول
.HP عمالء خدمة مرآز من المساعدة على الحصول يمكنك الضمان، فترة خالل
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

باالتصال القيام قبل•
الدعم عملية•
الهاتف عبر HP دعم•
اإلضافية الضمان خيارات•
)اليابان( ) HP لـ السريع التبادل(  HP Quick Exchange خدمة•

باالتصال القيام قبل
األخطاء باستكشاف المتعلقة المعلومات أحدث على للحصول )www.hp.com/support( الويب على HP موقع بزيارة تفضل

.وتحديثاته المنتج ترآيبات أو وإصالحها
.HP بشرآة االتصال إلى بحاجة نكت إذا التالية المعلومات بتجهيز قم أآبر، بشكل خدمتك على العمالء خدمة مرآز ممثلي ولمساعدة

الجهاز، يطبع لم إذا .الذاتي الفحص تشخيص صفحة فهم راجع المعلومات، من للمزيد .للجهاز الذاتي الفحص تشخيص صفحة طباعة.١
:التالية المعلومات تحضير يرجى

الجهاز موديل•
)الجهاز من الخلفي الجزء راجع( المسلسل والرقم الموديل رقم•

.Windows XP مثل تستخدمه الذي التشغيل نظام من تحقق.٢
.االتصال شبكة تشغيل نظام من فتحقق الشبكة، عبر متصًال الجهاز آان إذا.٣
.الشبكة عبر أو USB توصيل عبر بالنظام، الجهاز توصيل آيفية الحظ.٤
مربع أو الطابعة إعدادات افتح الطابعة، تشغيل برنامج إصدار رقم على للعثور( .الطابعة ببرنامج الخاص اإلصدار رقم على احصل.٥

.))حول( About التبويب عالمة فوق وانقر الخصائص، حوار
.إصداره ورقم البرنامج اسم فاآتب التطبيقات، أحد من الطباعة عند مشكلة تواجه آنت إذا.٦

الدعم عملية

الخطوات هذه فاتبع مشكلة، لديك آان إذا
.HP الطابعة جهاز مع المزودة الوثائق راجع.١
.HP عمالء لجميع HP من الفوري الدعم يتوفر .www.hp.com/support على HP قبل من الفوري للدعم الويب موقع زر.٢

:التالية الميزات ويتضمن الخبراء ودعم بالجهاز تتعلق التي المعلومات أحدث على للحصول المصادر أسرع هو هذا
اإلنترنت على المؤهلين الدعم أخصائيي إلى السريع الوصول•
HP الطابعة لجهاز التشغيل وبرامج للبرامج تحديثات•
شائعة لقضايا مشكالت وحل HP الطابعة جهاز حول عالية قيمة ذات معلومات•
.HP الطابعة تسجيل عند لديك تتوفر HP من إخبارية وقنوات الدعم تنبيهات ,للجهاز عملية تحديثات•

.واللغة المنطقة/البلد ,الجهاز حسب الدعم خيارات توفر مدى يتفاوت .HP لـ الدعم بمرآز اتصل.٣

ب الملحق
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الهاتف عبر HP دعم
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

الهاتف عبر الدعم فترة•
الهاتفي الدعم أرقام•
هاتفية مكالمة إجراء آيفية•
الهاتف عبر الدعم فترة انتهاء بعد•

الهاتف عبر الدعم فترة
الالتينية أمريكا وفي الهادئ المحيط على المطلة آسيا دول ,الشمالية أمريكا في واحد عام لمدة مجاًنا الهاتف عبر الدعم على الحصول يمكن

يتم .www.hp.com/support زر وإفريقيا، األوسط الشرق ,أوروبا في الهاتف عبر الدعم فترة مدى لمعرفة ).المكسيك ذلك في بما(
.الهواتف لشرآة العادية الرسوم تطبيق

الهاتفي الدعم أرقام
.مجانية غير الدعم أرقام بعض تكون قد ولكن، .الضمان سريان فترة خالل مجاًنا الهاتف عبر الدعم خدمة HP شرآة توفر آثيرة، أماآن في

.www.hp.com/support بزيارة تفضل ,الحالية الدعم بأرقام قائمة أحدث على للحصول

هاتفية مكالمة إجراء آيفية
:التالية المعلومات لتوفير استعد .HP والطابعة الكمبيوتر أما تكون عندما HP بدعم اتصل

)HP الطابعة جهاز من األمامي الجزء على الموجود الملصق على مدون( الطراز رقم•
)HP الطابعة جهاز من السفلي أو الخلفي الجزء على مدون( المسلسل الرقم•
ما مشكلة حدوث عند أمامك تظهر التي الرسائل•
:األسئلة هذه على اإلجابات•

قبل؟ من المشكلة هذه حدثت هل◦
المشكلة؟ هذه مثل تنفيذ تكرار يمكنك هل◦
تقريًبا؟ المشكلة هذه حدوث وقت في الكمبيوتر إلى جديدة برامج أو أجهزة أية بإضافة قمت هل◦
؟)إلخ HP الطابعة جهاز تحريك تم أو رعدية عاصفة مثل( المشكلة هذه حدوث قبل آخر شيء أي حدث هل◦

الهاتف عبر الدعم فترة انتهاء بعد
الويب موقع على أيًضا الدعم يتوفر قد .إضافية رسوم دفع مقابل HP قبل من دعم على الحصول يمكن الهاتف، عبر الدعم فترة انتهاء بعد

تقيم التي المنطقة/بالبلد الخاص الدعم هاتف برقم اتصل أو HP بموزع اتصل .HP: www.hp.com/support قبل من الفوري للدعم
.الدعم خيارات على المزيد لتعرف فيها

اإلضافية الضمان خيارات
ثم واللغة، المنطقة/الدولة اختر ،www.hp.com/support إلى انتقل .إضافية بتكاليف HP الطابعة متاحة الممتدة الخدمات خطط
.الممتدة الخدمات خطط حول معلومات على للحصول والخدمات الضمان منطقة اآتشف

والضمان الدعم ٧٦
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)اليابان( ) HP لـ السريع التبادل(  HP Quick Exchange خدمة

.الجهاز تعبئة راجع استبداله، ليتم لديك الموجود الجهاز تغليف آيفية حول إرشادات على للحصول

للشحن الجهاز إعداد
التالية العناصر إزالة من فتأآد ,للخدمة الجهاز ترسل أن الشراء مكان إلى الرجوع أو HP عمالء دعم مراجعة بعد منك ُطلب إذا

:الجهاز إرسال قبل بها واالحتفاظ
الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش•
بالجهاز متصل آخر آابل وأي USB آابل ,الطاقة سلك•
التلقيم صينية في محمل ورق أي•
الجهاز في بتحميلها قمت أصلية ُنسخ أية بإزالة قم•

:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي
الشحن قبل الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش إزالة•

الشحن قبل الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش إزالة
.الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش إزالة من الجهاز إعادة قبل تأآد

.اليابان في العمالء على المعلومات هذه تسري المالحظة 

ب الملحق

٧٧ للشحن الجهاز إعداد



الشحن قبل الطباعة خراطيش إزالة
الخطوة هذه اترك ,الجهاز تشغيل من التمكن عدم عند .انتظار حالة وفي صامتة الطباعة حاملة تصبح حتى وانتظر الجهاز بتشغيل قم.١

.2 خطوة إلى وانتقل

األيمن الجانب أقصى إلى يدوًيا الطباعة حاملة دفع ثم الطاقة سلك فصل فيمكن ,الجهاز تشغيل من التمكن عدم عندمالحظة 
.الطباعة خراطيش إلزالة

.برفق الحبر خرطوشة غطاء افتح.٢

.بقوة نحوك وجذبها والسبابة باإلبهام منها آل بإمساك فتحاتها من الطباعة خراطيش أخرج.٣

دعم وآيل منك طلب إذا إال الجهاز مع ترسلها ال .جانًبا ضعها ثم تجف، ال حتى اإلغالق محكمة حاوية في الطباعة خراطيش ضع.٤
HP بذلك القيام للعمالء.

).األيسر الجانب في( األصلي وضعها إلى الطباعة حاملة تعود حتى دقائق عدة وانتظر الطباعة خرطوشة باب أغلق.٥
.الجهاز تشغيل إليقاف )الطاقة( Power الزر على اضغط.٦

الشحن قبل الطباعة خراطيش إزالة
.الغطاء افتح.١
الحاملة تتحرك حتى ))استئناف( Resume الزر(  على االستمرار مع اضغط تلقائًيا، اليسار نحو الحاملة تحرك عدم حالة في.٢

.الطابعة من الطاقة سلك افصل ثم الحرآة، عن الخرطوشة تتوقف حتى انتظر .اليسار إلى

والضمان الدعم ٧٨



.الطباعة رأس ماسكة ارفع.٣

.الفتحة من الطباعة رأس إلخراج واستخدمه الطباعة رأس مقبض ارفع.٤

دعم وآيل منك طلب إذا إال الجهاز مع ترسلها ال .جانًبا ضعها ثم تجف، ال حتى اإلغالق محكمة حاوية في الطباعة رؤوس ضع.٥
HP بذلك القيام للعمالء.

.الغطاء أغلق.٦
.الجهاز تشغيل إليقاف )الطاقة( Power الزر على اضغط.٧

الجهاز تعبئة
.للشحن الجهاز إعداد بعد بأآملها التالية الخطوات اتبع

الجهاز تعبئة
).وجدت إن( البديل الجهاز مع أتت التي التغليف مواد أو األصلية التغليف مواد باستخدام للشحن جهاز بتغليف قم.١

ب الملحق

٧٩ الجهاز تعبئة



الشحن في يحدث الذي التلف يشمل ال الضمان .مناسبة أخرى تغليف مواد استخدام يرجى األصلية التغليف مواد لديك يكن لم إذا
.المناسب غير النقل/المناسب غير التغليف بسبب

.الخارج من العلبة على الشحن إعادة بطاقة ضع.٢
:الصندوق في التالية األشياء وضع يجب.٣

).مفيدة الطباعة جودة مشكالت من العينات تعد( الخدمة لموظفي للمشكلة آامل وصف•
.الضمان فترة لتحديد الشراء يثبت آخر شيء أي أو المبيعات قسيمة من نسخة•
.اليوم أثناء بك االتصال خالله من يمكن الذي الهاتف ورقم وعنوانك اسمك•

والضمان الدعم ٨٠



الجهاز مواصفاتج
.المدعومة الوسائط أنواع على التعرف راجع معها، والتعامل الوسائط حول مواصفات على للحصول

الفيزيائية المواصفات•
وسعاته المنتج ميزات•
والذاآرة المعالج مواصفات•
النظام متطلبات•
الشبكة بروتوآول مواصفات•
الداخلي اإلنترنت مزود مواصفات•
الطباعة دقة•
البيئية المواصفات•
الكهربائية المواصفات•
)ISO 7779 للمعيار وفًقا الضجيج مستويات ،Draft النمط في الطباعة( الصوتي االنبعاث مواصفات•

الفيزيائية المواصفات
)االرتفاع × العمق × العرض( الحجم

)بوصة 8.8 × 15.9 × 24( مم 223 × 403 × 610 :الجهاز•
.الجهاز من الخلفي للجزء )بوصة 3.8( مم 97.6 يضيف :الوجهين على الطباعة وحدة مع•

)الطباعة مستلزمات يتضمن ال( الجهاز وزن
)رطل 26.3( آجم 11.9 :الجهاز•
)رطل 5.6( آجم 2.5 يضيف :الوجهين على الطباعة وحدة مع•

وسعاته المنتج ميزات

السعةالميزة

السرعة عالي USB 2.0 مع متوافق منفذ•التوصيل
المضمن الشبكة اتصال•

الطلب حسب للحبر نافثة حرارية طباعةالطباعة طريقة

وأرجواني وسماوي أسود حبر خرطوشة( حبر خراطيش أربعالحبر خراطيش
)وأصفر داآن

لألرجواني واألخرى واألصفر األسود للحبر واحد( طباعة رأسيالطباعة رؤوس
)والسماوي

المعلومات من لمزيد  /www.hp.com/pageyield  بزيارة قمالمستلزمات إنتاجية
.المتوقعة الحبر خراطيش أنتاجية عن

محسنة HP PCL 3الجهاز لغات

،US  : CG Times، CG Times Italic خطوطالخطوط دعم
Universe، Universe Italic، Courier، Courier

Italic، Letter Gothic، Letter Gothic Italic.

الشهر في صفحة 6,250 حتىالخدمة دورة

فندلندي، إنجليزي، هولندي، دانمرآي، تشيكي، آرواتي، بلغاري،التحكم لوحة لغة دعم
آوري، ياباني، إيطالي، مجري، يوناني، ألماني، فرنسي،

٨١ الجهاز مواصفات

http://www.hp.com/pageyield/
http://www.hp.com/pageyield/


السعةالميزة

عامية، صينية روسي، روماني، برتغالي، بولندي، نرويجي،:المنطقة/البلد باختالف يختلف اللغة توافر
ترآي، فصحى، صينية سويدي، أسباني، سلوفاني، سلوفاآي،
.أوآراني

والذاآرة المعالج مواصفات
الجهاز معالج

ARM9463ES 192 هرتز ميجا

الجهاز ذاآرة
مضمنة )RAM( عشوائي وصول ذاآرة ميجابايت 32•
Flash ROM ذاآرة ميجابايت MROM  + 2 ذاآرة ميجابايت 8•

النظام متطلبات
/http://www.hp.com  بزيارة تفضل النظام؛ ومتطلبات المدعومة التشغيل نظم عن المعلومات أحدث على لالطالعمالحظة 

support/

التشغيل نظام توافق
•Windows 2000 ،  Windows XP ،  Windows XP  )32  بت 64و( ،  Windows XP Starter Edition ،

 Windows XP Reduced Media Edition ،  Windows Vista  )32  بت 64و( ،  Windows 2003 Server

.متاحان Toolbox و الطابعة تشغيل برنامج ،Windows 2000 فيمالحظة 

•Mac OS X  )v10.3.8، v10.4 واألحدث (
•Linux

أدنى آحد )بت 64و بت 32 اإلصدارين من آال( Windows Server 2003 لنظام الطابعة تشغيل لبرنامج يلزممالحظة 
القرص على خالية مساحة ، بايت ميجا 128 العشوائي الوصول ذاآرة ،®Intel Celeron أو Intel® Pentium® II المعالج
 .  /http://www.hp.com/support  على التشغيل برنامج يتوفر .بايت ميجا 200 الصلب

للمتطلبات األدنى الحد
•Windows 2000 Service Pack 4: معالج Intel Pentium II أو Celeron، 128 سعة عشوائي وصول وذاآرة

ميجابايت 150 تبلغ الصلب القرص على خالية مساحة مع ميجابايت،
Microsoft Internet Explorer 6.0

•Windows XP  )32  معالج ):بت Intel Pentium II أو Celeron، مع ميجابايت 128 سعة عشوائي وصول وذاآرة
ميجابايت 300 تبلغ الصلب القرص على خالية مساحة

Microsoft Internet Explorer 6.0
•Windows XP x64: معالج AMD Athlon 64، AMD Opteron، Intel Xeon بدعم المزود Intel EM64T أو

القرص على خالية مساحة بايت، ميجا 128 عشوائي وصول ذاآرة ،Intel EM64T بدعم المزود Intel Pentium 4 معالج
بايت ميجا 270 الصلب

Microsoft Internet Explorer 6.0
•Windows Vista: بت 32 هرتز ميجا 800 معالج )x86( بت 64 أو )x64(، بايت، ميجا 512 عشوائي وصول ذاآرة

.بايت ميجا 730 الصلب القرص على خالية مساحة
Microsoft Internet Explorer 7.0

•Mac OS X  )v10.3.9 ،واألحدث v10.4.6 واألحدث:( آمبيوتر Power PC G3 400 هرتز ميجا )v10.3.9 ،واألحدث
v10.4.6 واألحدث( معالج أو Intel Core Duo 1.83 هرتز جيجا )v10.4.6 مساحة بايت، ميجا 256 ذاآرة ،)واألحدث

بايت ميجا 200 الصلب القرص على خالية
QuickTime 5.0 أحدث أو

•Adobe Acrobat Reader 5.0 أحدث أو

الجهاز مواصفات ٨٢
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بها الموصى المتطلبات
•Windows 2000 Service Pack 4: معالج Intel Pentium II ميجابايت 200 سعة عشوائي وصول وذاآرة أحدث، أو

ميجابايت 150 تبلغ الصلب القرص على خالية ومساحة
•Windows XP  )32  معالج ):بت Intel Pentium II خالية مساحة مع ميجابايت 256 سعة عشوائي وصول وذاآرة أعلى، أو

ميجابايت 350 تبلغ الصلب القرص على
•Windows XP x64: معالج AMD Athlon 64، AMD Opteron، Intel Xeon بدعم المزود Intel EM64T أو

على خالية مساحة بايت، ميجا 256 سعة عشوائي وصول ذاآرة ،Intel EM64T بدعم المزود Intel Pentium 4 معالج
بايت ميجا 340 الصلب القرص

•Windows Vista:  بت 32 هرتز جيجا 1 معالج )x86( بت 64 أو )x64(، مساحة بايت، جيجا 1 عشوائي وصول ذاآرة
.بايت ميجا 790 الصلب القرص على خالية

•Mac OS X  )v10.3.9 ،واألحدث v10.4.6 واألحدث :( آمبيوتر Power PC G4 400 هرتز ميجا )v10.3.9 ،واألحدث
v10.4.6 واألحدث( أو Intel Core Duo 1.83 هرتز جيجا )v10.4.6 على خالية مساحة بايت، ميجا 256 ذاآرة ،)واألحدث
بايت ميجا 500 الصلب القرص

الشبكة بروتوآول مواصفات
الشبكة تشغيل نظام توافق

•Windows 2000 ، Windows XP  )32 بت(،  Windows XP x64 (Professional, Home Editions)  ،
Windows Vista

•Mac OS X  ) 10.4 واألحدث(
•Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services مع Citrix Metaframe XP مع Feature

Release 3
•Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services مع Citrix Presentation Server 4.0
•Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services
•Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
•Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services مع Citrix Presentation Server 4.0
•Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services مع Citrix Metaframe XP مع Feature

Release 3
•Novell Netware 6, 6.5, Open Enterprise Server 6.5

المتوافقة الشبكة بروتوآوالت
TCP/IP

الشبكة إدارة
HP Web Jetadmin الملحق البرنامج•
المضمن الويب ملقم•

:الميزات
بعد عن االتصال شبكة أجهزة وإدارة تكوين إمكانية◦
myPrintMileage خدمة◦

الداخلي اإلنترنت مزود مواصفات
المتطلبات

)مدعومة غير IPX/SPX بروتوآول على القائمة الشبكات( TCP/IP البروتوآول على قائمة شبكة•
Mozilla Firefox أو Netscape 7.0, Opera 7.54 أو Microsoft Internet Explorer 6.0 سواء( الشبكة متصفح•

)أحدث أو Safari 1.2 أو 1.0
)USB بكابل بكمبيوتر مباشرة المتصل الداخلي اإلنترنت مزود استخدام يمكن ال( شبكة توصيل•

ج الملحق

٨٣ الداخلي اإلنترنت مزود مواصفات



)الميزات لبعض مطلوب( باإلنترنت االتصال•

.الحالة هذه في الميزات بعض تتاح لن ولكن .باإلنترنت اتصال وجود دون الداخلي اإلنترنت مزود فتح يمكنكمالحظة 

.آالجهاز الحماية جدار جانب نفس على تكون أن يجب•

الطباعة دقة
أسود
مخضب أسود حبر مع البوصة في نقطة 1200 حتى

ألوان
مع HP Premium Plus جًدا الفاخر الصور ورق على محسنة بوصة لكل نقطة 1200 في 4800 حتى( محسنة HP صور جودة
)بوصة لكل نقطة 1200 × 1200 دخل

البيئية المواصفات
التشغيل بيئة
)فهرنهايت 104 إلى 41( مئوية 40 إلى 5 :التشغيل عند الحرارة درجة
)فهرنهايت 90 إلى 59( مئوية 32 إلى 15 :بها الموصى التشغيل ظروف
تكثف بدون 75% إلى 25 :بها الموصى النسبية الرطوبة

التخزين بيئة
)فهرنهايت 140 إلى -40( مئوية 60 إلى -40 :التخزين عند الحرارة درجة

)فهرنهايت درجة 150( مئوية درجة 65 حرارة درجة عند تكثف بدون الرطوبة من 90% حتى :للتخزين النسبية الرطوبة

الكهربائية المواصفات
الكهربي التيار مصدر
)خارجي( عام آهرباء محول

الطاقة متطلبات
)هرتز ± 3( هرتز 60 إلى 50 ±) 10(% فولت 240 إلى 100 :اإلدخال جهد

أمبير ميللي 2500 مستمر، تيار فولط 32 :الخرج فولطية

الكهربائية الطاقة استهالك
وات 43.7

)ISO 7779 للمعيار وفًقا الضجيج مستويات ،Draft النمط في الطباعة( الصوتي االنبعاث مواصفات
)االستعداد وضع( الصوت ضغط

LpAd 55 (dBA(

الصوت طاقة
LwAd 6.7  )BA (

الجهاز مواصفات ٨٤



تنظيمية معلوماتد
:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي

•FCC بي
آوريا في للمستخدمين مالحظة•
اليابان في للمستخدمين )ب الفئة( VCCI امتثال بيانات•
الطاقة سلك حول اليابان في المستخدمين إلى إشعار•
)فقط الصين( RoHS إشعارات•
البيان مصباح مؤشر•
التنظيمي الطراز رقم•
التوافق إعالن•
المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج•

FCC بي

٨٥ تنظيمية معلومات



آوريا في للمستخدمين مالحظة

اليابان في للمستخدمين )ب الفئة( VCCI امتثال بيانات

الطاقة سلك حول اليابان في المستخدمين إلى إشعار

)فقط الصين( RoHS إشعارات
.بها توجد التي المنطقة /البلد في التنظيمية الهيئات من المنتج متطلبات مع الجهاز يتوافق

تنظيمية معلومات ٨٦



والسامة الخطيرة المواد جدول

البيان مصباح مؤشر

التنظيمي الطراز رقم
رقم يختلط أال يجب .SNPRC-0704 هو لجهازك التنظيمي الطراز رقم .للطراز تنظيمي رقم تعيين تم ,التنظيمي التعريف ألغراض
).CB015A، CB016A( المنتج رقم أو )HP Officejet Pro K8600 series طابعة( التسويقي االسم مع هذا التنظيمي الطراز

د الملحق

٨٧ التنظيمي الطراز رقم



التوافق إعالن

تنظيمية معلومات ٨٨



المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج
تم حيث .التدوير إعادة على يساعد بنمط المنتج تصميم تم .سليمة بيئة في الجودة عالية منتجات بتوفير ملتزمة Hewlett-Packard إن

تسمح بطريقة المتماثلة غير المواد تصميم تم .السليم بالشكل لوظائفها الطابعة أداء على الحفاظ مع ممكن، حد أدنى إلى المواد عدد تقليل
وإزالتها إليها الوصول وآذلك التوصيالت، من وغيرها التثبيت عناصر موقع معرفة بسهولة يمكن حيث .بسهولة بعضها عن بفصلها
الفك عمليات لتسهيل وذلك المهمة األجزاء إلى بسرعة الوصول إمكانية التصميم في روعي آما .العادية الصناعية األدوات باستخدام
.واإلصالح

:على )البيئة بحماية HP التزام( HP's Commitment to the Environment الويب موقع بزيارة قم ,المعلومات من للمزيد
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

:التالية المواضيع على القسم هذا يحتوي
الورق استخدام•
البالستيك•
المواد سالمة بيانات أوراق•
التدوير إعادة برنامج•
HP inkjet طابعة مستلزمات تدوير إعادة برنامج•
.األوروبي االتحاد لقاطني بالنسبة الخاصة المنزلية النفايات داخل التالفة األجهزة من التخلص•

الورق استخدام
.EN 12281:2002و DIN 19309 لـ وفقًا تصنيعه المعاد الورق الستخدام مناسبًا المنتج هذا يعد

البالستيك
من البالستيك على التعرف قدرة تحسين شأنها من التي الدولية المعايير حسب جرام 25 عن تزيد التي البالستيكية الغيار قطع تمييز يتم
.المنتج استخدام عمر نهاية في التدوير إعادة أغراض أجل

المواد سالمة بيانات أوراق
:على HP لـ الويب موقع من )MSDS( للمواد اآلمن االستخدام بيانات نشرات الحصول يمكن

www.hp.com/go/msds

التدوير إعادة برنامج
الذين الشرآاء إلى باإلضافة المناطق،/البلدان من العديد في التدوير وإعادة المنتجات مرتجعات برامج من متزايًدا عدًدا HP شرآة تطرح
بيع إعادة خالل من الموارد على HP شرآة تحافظ .العالم مستوى على اإللكترونية المنتجات تدوير إعادة مراآز أآبر من عدًدا يملكون
:زيارة يرجى ,HP منتجات تدوير بإعادة المتعلقة المعلومات من المزيد على للحصول .شهرة منتجاتها أآثر من بعض

 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP inkjet طابعة مستلزمات تدوير إعادة برنامج
في ويساعدك المناطق/البلدان من العديد في متوفر HP Inkjet من المستلزمات تدوير إلعادة البرنامج إن .البيئة بحماية HP شرآة تلتزم
:التالي الويب موقع زر المعلومات، من للمزيد .مجاًنا المستخدمة الحبر وخرطوشات الطباعة خرطوشات تدوير إعادة

 www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

د الملحق
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.األوروبي االتحاد لقاطني بالنسبة الخاصة المنزلية النفايات داخل التالفة األجهزة من التخلص

تنظيمية معلومات ٩٠



الفهرس

األعداد/الرموز
)Mac OS(

المساعدة HP الطابعة تثبيت أداة
٣١للشبكة

)Mac OS نظام(
٣٩الجهاز مشارآة

 HP Printer Utility (Mac OS)  )أداة
)المساعدة HP طابعة

٢٧المسؤول إعدادات

  HP Printer Utility (Mac OS)
٣٠فتح

٣٠لوحات

E
EWS. الداخلي اإلنترنت مزود انظر

H
HP Instant Support
myPrintMileage٣١

٣١والخصوصية األمان
٣١حول

HP Solution Center٢٠
HP Web Jetadmin

٣١حول

M
Mac OS

HP Printer Utility٣٠
٤١البرنامج تثبيت إلغاء
٣٩برامج تثبيت
٢٤بيضاء أطر بدون طباعة

٨٢النظام متطلبات
myPrintMileage

٣٢حول

N
Network Printer Setup Utility

Mac( )للشبكة الطابعة إعداد أداة(
OS(٣١

Next )٣٨ )التالي

S
Solution Center٢٠

W
Windows

HP Solution Center٢٠
٣٦شبكة إعداد
٤٠البرنامج تثبيت إلغاء

Add Printer٣٧ مع التثبيت
٣٥برامج تثبيت
٢٣بيضاء أطر بدون طباعة

٨٢النظام متطلبات

ا
أدراج

١٤المدعومة الوسائط وأنواع أوزان
٢٥اإلدارة أدوات
٢٦المراقبة أدوات
٧١وملحقات مستلزمات األجزاء، أرقام
أظرف

١١إرشادات
١٤الدرج دعم
١١شفافة أغشية
ألوان

٨٤مواصفات
٨٢المدعمة التشغيل أنظمة
الطباعة ورؤوس الطباعة خراطيش إزالة

٧٧
التدوير إعادة

٨٩الحبر خرطوشات
إعداد

Windows٣٥
Windows٣٦ شبكات

إعدادات
٢٧المسؤول
١٩تشغيل برنامج

افتراضية إعدادات
١٩تشغيل برنامج
٢٠طباعة

٨٨)DOC( التوافق إعالن
إلغاء

٢٤طباعة مهمة
البرنامج تثبيت إلغاء

Mac OS٤١
Windows٤٠

٦االستخدام إمكانية

USB اتصال
٧مكان تحديد المنفذ،

استبدال
٤٢الطباعة خراطيش
٤٨الطباعة رؤوس
أخطاء استكشاف
٥١طاقة
وإصالحها األخطاء استكشاف

٥٨ ,٥٧األلوان
٥٩ورقة من أآثر التقاط
٥٦والرسوم النص يمأل ال الحبر

٦٥المصابيح
٥٩مائل الورق
٥٨الصينية من الوسائط التقاط تعذر

٥٠تلميحات
٥٥الطباعة جودة
٥٨مفقودة نقاط أو خطوط
٥٧األلوان زيادة

أو صحيح غير نص مقطوعة، صفحات
٥٤خطأ الرسوم موضع

٥٥مفهومة غير حروف طباعة
٦٠الداخلي اإلنترنت مزود

٥٨الورق تغذية مشكالت
وإصالحها المشكالت استكشاف
٥٦الحبر تلطخ

٥٢الطباعة رؤوس
٥٣فارغة صفحات طباعة

٥٣مفقودة أو صحيحة غير معلومات
األدراج

١١المدعومة الوسائط أحجام
٧الورق لموجهات التوضيحي الرسم
٧مكان تحديد
١٤سعات
األظرف

١٣المدعومة األحجام
األلوان

٥٨وإصالحها األخطاء استكشاف
٥٧شاحبة أو باهتة
٥٧خاطئة
٥٧زيادة
استكشاف وأسود، أبيض طباعة

٥٧وإصالحها األخطاء
األمان

HP Instant Support٣١
٨٤الصوتية االنبعاثات

٩١



البرامج
٢٥اإلدارة أدوات
٨٩المنتجات إلدارة البيئي البرنامج
التثبيت
٦٠المشاآل حل
Add Printer٣٧ مع التثبيت

HP Instant Support الخصوصية،
٣١
٨١المدعومة الخطوط
1 الدرج

١١المدعومة الوسائط أحجام
الدرجان

٦٢االنحشار إزالة
الذاآرة

٨٢مواصفات
الرسوم

٥٦يمأل ال الحبر
الشبكات

HP Web Jetadmin٣١
٥٢المشاآل حل الحماية، برامج
الصينيتان

٥٨وإصالحها التلقيم أخطاء استكشاف
١٦الوسائط تحميل

1 الصينية
١٧وسائط تحميل
٧٦الضمان
الطابعة

٣٣الطراز ورقم االسم
الصفحات ,المرآبة الملحقات

٣٣المطبوعة
الطاقة

٨٤مواصفات
٨١الطابعة اللغة،

المسؤول
٢٥اإلدارة أدوات

٢٧إعدادات
٧٣المساعدة
العمالء دعم أيًضا انظر

المستلزمات
٨١إنتاجية
التحكم بلوحة الموجودة المصابيح
٦٥التوضيحي الرسم
٦٥فهم
الملحقات

٩ترآيب
المواصفات
٨١المادية
٨٤البيئية المواصفات
٨٤الكهربية المواصفات
٨مكان تحديد الموصالت،
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