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HP Photosmart A630 بـ المستخدم دليل١ series

:راجع, HP Photosmart طابعة حول المعلومات من للمزید! HP Photosmart A630 series بـ الخاص المستخدم دليل في بك مرحًبا

٧ صفحة في لتبدأ•
١٧ صفحة في الورق أساسيات•
١٩ صفحة في الكمبيوتر جهاز استخدام دون الطباعة•
٣٥ صفحة في الكمبيوتر جهاز خالل من الطباعة•
٤٣ صفحة في صيانة•
٦١ صفحة في الحبر مستلزمات لشراء تسوق•
٦٣ صفحة في والضمان HP دعم•
٦٥ صفحة في المواصفات•
٦٧ صفحة في وبيئية تنظيمية معلومات•

٥ HP Photosmart A630 series بـ الخاص المستخدم دليل
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لتبدأ٢
:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي. HP Photosmart A630 series طابعة حول أولية معلومات القسم هذا یقدم

بـ؟ أقوم آيف•
المعلومات من المزید على الحصول•
HP Photosmart جهاز عن سریعة لمحة•
المؤشرات ومصابيح التحكم لوحة أزرار•
اإللكتروني والقلم اللمس شاشة•
•Setup Menu) اإلعداد قائمة(
اختياریة ملحقات•

بـ؟ أقوم آيف
.والبرنامج HP Photosmart طابعة باستخدام وإبداعية شائعة مهام تنفيذ آيفية حول المعلومات من المزید على للحصول التالية االرتباطات من أي فوق انقر

٣٨ صفحة في حدود بدون صور طباعة•
٣٩ صفحة في حد بها صور طباعة•
٤٠ صفحة في البریدیة البطاقات طباعة•
١٧ صفحة في الورق تحميل•
•There is a paper jam) ٥٩ صفحة في )الورق انحشار حدث
٤٤ صفحة في استبدالها أو الطباعة خرطوشة إدخال•
٣٥ صفحة في الكمبيوتر جهاز إلى صور نقل•

المعلومات من المزيد على الحصول
:التالية بالوثائق مزودة الجدیدة HP Photosmart A630 series طابعة تأتي

قراءة الرجاء. صورة وطباعة HP Photosmart برنامج تثبيت, الطابعة إعداد آيفية اإلعداد إرشادات توضح: اإلعداد إرشادات
.الطابعة طراز أو, اللغة, منطقتك/بلدك إلى استناًدا, اإلعداد دليل أو السریعة البدایة بدليل المستند هذا یسمى. أوالًً المستند هذا

.الدعم بشأن ومعلومات المشكالت حل بشأن تلميحات ویتضمن الطابعة ميزات األساسيات دليل یصف: األساسيات دليل

.محددة مواضيع حول إضافية معلومات وتتضمن جهازك على من التعليمات تتوفر: جهازك على من التعليمات على الحصول
Help مواضيع عرض أیًضا یمكن. الحالية للمهمة بالنسبة تعليمات على للحصول الطابعة شاشة على االستفهام عالمة رمز المس

.)إعداد (Setup قائمة في) التعليمات(
مواضيع إلى الوصول حول معلومات على للحصول ١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu استخدام طریقة راجع

.هذه التعليمات

www.hp.com/supportلـ الویب موقع من والدعم التعليمات على فتحصل اإلنترنت، إلى الوصول إمكانية لدیك آانت إذا HP .وثائق هذا الویب موقع یقدم
.المنتجات طلب بشأن ومعلومات المستلزمات, التشغيل برامج, الفني الدعم, بالمنتج خاصة

٧ لتبدأ

لتبدأ

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=S-001&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east&h_product=3256926&h_page=hpcom&h_client=s-h-m002-1
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=S-001&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east&h_product=3256926&h_page=hpcom&h_client=s-h-m002-1


HP Photosmart جهاز عن سريعة لمحة
وخلفية أمامية نظرة

الوصفالعنوان

.الورق دعامة أجل من للخارج اسحبها: اإلدخال درج امتداد أداة1

.اإلخراج درج فتح عند آلًيا اإلدخال درج فتح یتم. أوًال اإلخراج درج افتح. هنا الورق بتحميل قم: اإلدخال درج2

.الصحيح بالشكل الورق توجيه أجل من الحالية الورقة عرض إلى باالنتقال یقوم: الورق عرض دليل3

.إزالتها أو HP 110 Tri-color Inkjet األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة إلدخال الباب هذا افتح: الطباعة خرطوشة باب4

.اإلخراج درج فتح عند آلًيا اإلدخال درج فتح یتم. هنا المطبوعة الُنسخ بإخراج الطابعة تقوم: )مفتوح (اإلخراج درج5

.هنا الذاآرة بطاقات بإدخال قم: الذاآرة بطاقات فتحات6

المصغر/المحمول USB محرك أو, HP Bluetooth الالسلكي الطابعة محول, PictBridge رقمية آاميرا بتوصيل قم: الكاميرا منفذ7
.هنا

.الطابعة لحمل سحبه یتم: المقبض8

هذه خالل من والمزید الطابعة قائمة من تحدیدات عمل, الصور معاینة یمكن. العرض زاویة ضبط أجل من ألعلى ارفع: الطابعة شاشة9
.الشاشة

.هنا) حدة على شراؤه یتم (USB آابل بواسطة بالكمبيوتر الطابعة بتوصيل قم: USB منفذ10

.هنا الطاقة سلك توصيل یتم: الطاقة سلك اتصال11

الداخلية البطارية حامل

HP Photosmart جهاز عن سریعة لمحة ٨

بدأ
لت



الوصفالعنوان

االختياریة الداخلية البطاریة إدخال أجل من للطابعة السفلي الجزء في الموجود الغطاء هذا افتح: البطارية حجرة غطاء1
.HP Photosmart لـ

.حدة على البطاریة شراء عليك یجب). اختياري (HP Photosmart لـ الداخلية البطاریة: داخلية بطارية2
.١٥ صفحة في اختياریة ملحقات راجع المعلومات، من للمزید

.HP Compact Photo لطابعات HP لـ الداخلية البطاریة استخدم, الحریق خطر ضد مستمرة حمایة على للحصولتحذير

.هنا HP Photosmart لـ االختياریة الداخلية البطاریة أدخل: الداخلية البطارية حجرة3

.الحجرة غطاء لتحریر الزر هذا حرك: البطارية حجرة زر4

المؤشرات ومصابيح التحكم لوحة أزرار
المؤشرات ومصابيح التحكم لوحة

الوصفالعنوان

1On) تشغيل( :زر یتوهج. تشغيلها وإیقاف الطابعة لتشغيل اضغط On) الطاقة تشغيل عند )تشغيل.

جهاز إرفاق أو صحيح بشكل الذاآرة بطاقة إدخال بعد مضاًء یبقى ثم المصباح هذا یومض: PictBridge و الذاآرة بطاقة مصباح2
,القراءة عملية بتنفيذ متصل آمبيوتر یقوم عندما أو المرفق بالجهاز أو الذاآرة ببطاقة الطابعة تتصل عندما یومض. الكاميرا بمنفذ معتمد
.الحذف أو, الكتابة

.إجراء أي لتنفيذ المستخدم تدخل یلزم آان إذا أو خطأ أي حدوث حالة في یومض: التنبيه مصباح3

.البطاریة شحن أثناء وميض ویصدر تماًما، االختياریة البطاریة شحن اآتمال حالة في ثابت بلون یضاء: البطارية مصباح4

اإللكتروني والقلم اللمس شاشة
.الطابعة مع للتعامل اإللكتروني والقلم اللمس شاشة استخدام طریقة القسم هذا یصف

اللمس شاشة استخدام•
اإللكتروني القلم استخدام•
•Photosmart Express Menu) قائمة Photosmart Express(
السریع اللمس إطار•
واحدة صورة وعرض المصغرة الصور عرض•
الصورة رموز•

٢ الفصل

٩ لتبدأ

لتبدأ



اللمس شاشة استخدام

على الظاهرة األزرار لمس أو, الطابعة قوائم في تحدیدات عمل, الطباعة, الصور عبر التمریر مثل, العمليات معظم لتنفيذ اللمس شاشة على أصابعك استخدم
السریع اللمس إطار راجع, السریع اللمس إطار حول المعلومات من للمزید. اللمس لشاشة الصورة عرض منطقة یحدد الذي السریع اللمس إطار في الشاشة

یمكن. )تفضيالت (Preferences قائمة في تشغيلها إیقاف أو األصوات مستوى تغيير یمكن. زر على ضغطة لكل واحدة مرة الطابعة تصّر. ١١ صفحة في
للمزید. اللمس لشاشة المفاتيح لوحة خالل من توضيحية تسميات وإدخال رسم لعمل أساسية بصفة تصميمه تم ولكن, النشاطات لهذه اإللكتروني القلم استخدام أیًضا
.١٠ صفحة في اإللكتروني القلم استخدام راجع المعلومات، من

.معتمد بدیل قلم أو بالطابعة المزود اإللكتروني القلم عن یختلف جهاز أي أو حادة مكونات أیة تستخدم ال, اللمس شاشة تلف لتجنبتنبيه

اإللكتروني القلم استخدام
اإللكتروني القلم استخدام أیًضا یمكن. طباعتها أجل من صور تحدید أو الطابعة قوائم من تحدیدات عمل, الطابعة شاشة على رموز للمس اإللكتروني القلم استخدم
صر راجع المعلومات، من للمزید. أخرى إبداعية مهام وتنفيذ اللمس لشاشة المفاتيح لوحة بواسطة الصورة على توضيحية تسمية آتابة, الصورة على رسم لعمل
.٢٣ صفحة في ُمْبِدًعا

األبجدیة حروف بعرض الطابعة تقوم, اللغات بعض في. اللغات آل في توضيحية تسميات إلدخال الشاشة على الظاهرة المفاتيح لوحة تتوفر المالحظة
.المفاتيح لوحة في فقط الالتينية

في ویكون فيه اإللكتروني القلم وضع یمكن وثقب استخدامه إلى الحاجة حتى اإللكتروني القلم لتخزین فتحة: الطابعة في اإللكتروني القلم لتخزین منطقتان هناك
.المتناَول

اإللكتروني القلم تخزين مناطق

الوصفالعنوان

.صورك مع العمل أثناء المتناول في ليكون هنا اإللكتروني الفلم ضع: اإللكتروني الفلم ثقب1

.عمليات بين أو الطابعة نقل عند هنا بأمان اإللكتروني الفلم بتخزین قم: اإللكتروني القلم تخزين فتحة2

اإللكتروني والقلم اللمس شاشة ١٠
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Photosmart Express Menu) قائمة Photosmart Express(
.السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home رمز لمس أو ذاآرة بطاقة إدخال حالة في Photosmart Express قائمة في التالية الخيارات تتوفر
.١١ صفحة في السریع اللمس إطار راجع, السریع اللمس إطار حول المعلومات من للمزید

.الطباعة خرطوشة في المتبقي المقدر الحبر مقدار إلى یشير: الحبر مستوى١

.تثبيتها حالة في, للطابعة االختياریة البطاریة في المتبقي الشحن مقدار إلى تشير: البطارية حالة٢

.اإلعداد قائمة لفتح المس: اإلعداد رمز٣

,تصاميم معرض, تهنئة بطاقات, ألبومات (إبداعي مشروع تحدید أیًضا یمكن. وطباعتها وتحریرها الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور بعرض لك یسمح: وطباعة عرض٤
.)إنشاء(Create ولمس صورة بتحدید لصورك) إلخ

.٢٢ صفحة فيآخر جهاز إلى الذاآرة بطاقة من الصور حفظ راجع المعلومات، من للمزید. الكمبيوتر إلى مباشرًة الذاآرة بطاقة من الصور بحفظ لك یسمح: حفظ٥

الشرائح عروض إنشاء راجع المعلومات، من للمزید. للطابعة اللمس شاشة على شرائح آعرض المفضلة الصور بتشغيل لك یسمح: شرائح عرض٦
.٣١ صفحة فيومشاهدتها

.٢٣ صفحة فيُمْبِدًعا صر راجع المعلومات، من للمزید. لصورك) إلخ, تصاميم معرض, تهنئة بطاقات, ألبومات (إبداعي مشروع بتحدید لك یسمح: إنشاء٧

السريع اللمس إطار
.التنقلية األزرار إلى السریع الوصول ویوفر اللمس لشاشة الصورة عرض منطقة بحد السریع اللمس إطار یقوم

تتم, ذلك إلى باإلضافة. فقط Photosmart Express قائمة من تحدید وعمل الطابعة تشغيل عند مرئية السریع اللمس إطار أزرار تصبحمالحظة
.الحالية المهمة أو الحالي بالوضع المتعلقة األزرار إضاءة

السريع اللمس إطار

الوصفالعنوان

.Photosmart Express قائمة إلى للوصول المس: الرئيسية الصفحة1

.الطباعة مهمة إلیقاف المس: األمر إلغاء2

٢ الفصل

١١ لتبدأ
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الوصفالعنوان

.)إنشاء (Create قوائم أو الصور عبر لالنتقال المس: أسهم3

.سابق عرض أو سابقة شاشة إلى للعودة المس: الخلف إلى4

.بسرعة صورك عبر التمریر على یساعدك تمریر شریط على للحصول المس: سريع تمرير5

واحدة صورة وعرض المصغرة الصور عرض
.واحدة صورة عرض أو مصغرة صور بعرض الذاآرة بطاقة على موجودة صور عرض یمكن

مصغرة صور عرضأ

واحدة صورة عرضب

األسهم مفاتيح١

المحددة الصور عدد٢

الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور عدد إلجمالي الحالية الصورة رقم٣

المصغرة الصور بعرض الصور لعرض
.١٩ صفحة في الذاآرة بطاقة من الطباعة راجع المعلومات، من للمزید. الذاآرة بطاقة أدخل.١
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.٢
.Photosmart Express قائمة في )والطباعة العرض (View and Print المس.٣

.صورك عبر للتمریر األسهم مفاتيح المس. المصغرة الصور بعرض الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور ذلك سيفتح

واحدة صورة بعرض الصور لعرض
.١٩ صفحة في الذاآرة بطاقة من الطباعة راجع المعلومات، من للمزید. الذاآرة بطاقة أدخل.١
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.٢
.Photosmart Express قائمة في )والطباعة العرض (View and Print المس.٣
.واحدة صورة بعرض لعرضها صورة أیة المس.٤

.صورك عبر للتمریر األسهم مفاتيح المس

الصورة رموز
الرموز أما. الفيدیو مقطع أو الصورة حالة إلى تشير الرموز بعض. واحدة صورة وعرض مصغر بعرض الفيدیو ومقاطع الصور على الصورة رموز تظهر

.لمسها عند الفيدیو مقطع أو الصورة على تؤثر قد فهي األخرى

الصورة رموز

الوصفالصورة رمز

.طباعته سيتم الذي للصورة الُنسخ عدد وإلى حالًيا الصورة طباعة إلى تشير: الطباعة حالة

)تابع(

اإللكتروني والقلم اللمس شاشة ١٢
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الوصفالصورة رمز

عدد لتغيير التمریر شریط المس. للُنسخ التمریر شریط وعرض للطباعة تحدیدها أجل من واحدة صورة بعرض صورة المس: الُنسخ
.طباعته یتم الذي الُنسخ

.للطباعة المحدد الفيدیو إطار أو الصورة على یظهر: التحديد مربع

.رمز على ضغطة لكل الساعة عقارب اتجاه في درجة 90 بمقدار الصورة لتدویر واحدة صورة عرض في التواجد أثناء المس: التدوير

العيون إزالة تتم التي الصورة على الرمز یومض. منها الحمراء العيون إزالة تمت واحدة صورة بعرض صورة إلى تشير حمراء عيون
.حالًيا منها الحمراء

عالقة ذات مواضيع
٤٣ صفحة في المقدرة الحبر مستویات عرض•

Setup Menu) اإلعداد قائمة(
.والمزید الطباعة خرطوشات محاذاة, الطباعة إعدادات بتغيير الخاصة الخيارات من العدید) اإلعداد قائمة (Setup Menu تتضمن

:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

)اإلعداد قائمة (Setup Menu استخدام طریقة•
)إعداد (Setup قائمة خيارات•

)اإلعداد قائمة (Setup Menu استخدام طريقة
.)اإلعداد قائمة (Setup Menu استخدام طریقة القسم هذا یصف

اإلعداد قائمة الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١

عبر لالنتقال التمریر أسهم المس ثم), اإلعداد قائمة (Setup Menu فتح أجل من Photosmart Express قائمة في )إعداد (Setup رمز المس.٢
.القوائم

اإلعداد رمز١

الحالي القائمة خيار إلى اإلشارة تتم. معتمة إليها الوصول یمكن ال التي الخيارات تكون. القائمة تلك أسفل الموجودة الخيارات فتح أجل من قائمة اسم المس.٣
.اختيار بعالمة

٢ الفصل
)تابع (الصورة رموز

١٣ لتبدأ

لتبدأ



الوصفالعنوان

.الحالية القائمة اسم: قائمة اسم1

.الحالية الوظيفة أو الشاشة تخص للسياق حساسة تعليمات إلى للوصول المس: سياقية تعليمات2

.القائمة خيارات أو القوائم عبر للتمریر المس: للقائمة التمرير أسهم3

.الحالية القائمة في المتاحة الخيارات: القائمة خيار4

.إليها یشير التي العملية لتنفيذ أو فتحه أجل من ما خيار المس.٤
. المس, قائمة إلنهاء.٥

)إعداد (Setup قائمة خيارات
Tools) أدوات(

•Bluetooth
◦Device address) بتقنية تعمل التي األجهزة بعض تتطلب قد )الجهاز عنوان Bluetooth تحدید المطلوب الجهاز عنوان بإدخال الالسلكية

.الطابعة عنوان هذا القائمة خيار یوضح. موقعه
◦Device name) بتقنية تعمل التي األخرى األجهزة على یظهر الذي للطابعة اسم تحدید یمكنك: )الجهاز اسم Bluetooth تحدد عندما الالسلكية

.الطابعة موقع
◦Passkey) المرور مفتاح( :ضبط یتم عندما Security level) الحماية مستوى( لـ Bluetooth إلى بالطابعة الخاص High) فيجب ،)مرتفع

.0000 هو االفتراضي المرور مفتاح. األخرى Bluetooth ألجهزة متاحة الطابعة لجعل المرور مفتاح إدخال
◦Visibility) الرؤية( :حدد Visible to all) افتراضي ()للكل مرئي (أو Not visible) مرئي غير( .ضبط عند Visibility) إلى )الرؤية Not

visible) إليها الطباعة الطابعة عنوان تعرف التي لألجهزة فقط یمكن, )مرئي غير.
◦Security level) الحماية مستوى( :حدد Low) افتراضي ()منخفض (أو High) مرتفع( .إعداد یتطلب ال Low) مستخدمي من )منخفض

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

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

•Print Test Page) االختبار صفحة طباعة(
.مشكالت حل على االختبار صفحة تساعدك. الطابعة عن معلومات تتضمن اختبار صفحة لطباعة المس◦

•Print Sample Page) نموذجية صفحة طباعة(
.للطابعة الطباعة جودة من التحقق على النموذجية الصفحة تساعدك. نموذجية صفحة لطباعة المس◦

•Printer Status) الطابعة حالة(
الطباعة مهمة إلتمام المتبقي المقدر والوقت البطاریة حالة, الحبر مستویات حول معلومات بعرض الطابعة حالة إطار یقوم. الطابعة حالة لمعرفة المس◦

.بدءها تم التي

Setup Menu) اإلعداد قائمة( ١٤
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Cartridge) خرطوشة(
•Align cartridge) األلوان محاذاة عدم عند بذلك قم. عالية طباعة بجودة مطبوعات یؤآد مما, الطباعة خرطوشة لمحاذاة المس: )الخرطوشة محاذاة

.جدیدة طباعة خرطوشة تثبيت حالة في صحيح غير بشكل المحاذاة صفحة طباعة عند أو, المطبوعات في
•Clean cartridge) المستوى تنظيف إلى المتابعة ترید هل یسألك سؤال سيظهر, التنظيف بعد. الطباعة خرطوشة لتنظيف المس: )الخرطوشة تنظيف

إلى المتابعة ترید هل یسألك سؤال سيظهر ذلك بعد. ثانية تنظيف دورة إآمال سيتم )نعم (Yes لمس حالة في), )ال (No أو )نعم (Yes المس (الثاني
.))ال (No أو )نعم (Yes المس (الثالث المستوى تنظيف

Help) التعليمات(
•Photo printing tips) للطباعة تلميحات عشرة أفضل لقراءة المس: )الصور طباعة عن تلميحات.
•Printer features) الطابعة ميزات حول معلومات لمشاهدة المس: )الطابعة ميزات.
•Print from imaging devices) تصویر أجهزة خالل من الطباعة عن معلومات لمشاهدة المس: )تصوير أجهزة خالل من الطباعة.
•Creative projects) إبداعية مشاريع( :نواح عن معلومات لمشاهدة المس Create) للطابعة )إنشاء.
•Troubleshooting and maintenance) والصيانة المشكالت حل عن معلومات لمشاهدة المس: )والصيانة المشكالت حل.
•Printing from the computer) الكمبيوتر من الطباعة طریقة عن للقراءة المس: )الكمبيوتر من الطباعة.
•Getting assistance) للطابعة بالنسبة تعليمات على الحصول طریقة عن للقراءة المس: )مساعدة على الحصول.

Preferences) تفضيالت(
•Sound) صوت( :إلى الصوت مستوى لتغيير المس High) مرتفع(, Medium) افتراضي ()متوسط(, Low) منخفض( ,أو Off) تشغيل إيقاف(.
•Print Preview) الطباعة معاينة( :إلى الطباعة معاینة لتغيير المس On) افتراضي ()تشغيل (أو Off) عند للصورة معاینة ذلك سيقّدم. )تشغيل إيقاف

.الصورة لطباعة ثانيًة )طباعة (Print المس. )طباعة (Print لمس
•Photo Fix) الصورة تصحيح( :ليتم المس On) افتراضي ()تشغيل (أو Off) تشغيل إيقاف( تحسينات Photo Fix) من للمزید. )الصورة تصحيح

.٣٣ صفحة في )الصورة تصحيح (Photo Fix استخدام راجع المعلومات،
•Red Eye Removal) الحمراء العيون إزالة( :ليتم المس On) افتراضي ()تشغيل (أو Off) من للمزید. الحمراء العيون إزالة )تشغيل إيقاف

.٣٣ صفحة في صورك من الحمراء العيون إزالة راجع المعلومات،
•Print quality) الطباعة جودة( :الطباعة جودة بين اختر. الطباعة جودة لتغيير المس Best) األفضل( أو Normal) أو )عادي Fast Normal

.)عادي سريع(
•Paper type) الورق نوع( :ورق بين من اختر. عليه الطباعة تتم الذي الورق نوع لتغيير المس HP Advanced) من المتقدم HP( أو 

HP Premium) من الفاخر HP( ,Other, Plain) عادي, آخر( ,أو Other, Photo) توصي. )صورة, آخر HP باستخدام HP Advanced
Photo Paper) من المتقدم الصور ورق HP (صنع من ليس ورق على الطباعة عند. النتائج أفضل على للحصول HP اختر, أخرى وسائط أو 

Other) مناسب بشكل نفسها بضبط الطابعة تقوم بحيث )آخر.
•Date/time) الوقت/التاريخ( :المس. المطبوعة الصور على الوقت/التاریخ ختم لعرض المس Date/time) الوقت/التاريخ(, Date Only) التاريخ

.)افتراضي ()تشغيل إيقاف (Off أو, )فقط
•Colorspace) على تحددها التي األلوان مساحة تؤثر). األلوان لترتيب أبعاد ثالثة ذو ریاضي طراز, (األلوان مساحة الختيار المس: )األلوان مساحة

-Auto االفتراضي الخيار یعطي). افتراضي ()آلي تحديد (Auto-select أو, Adobe RGB ,sRGB حدد. المطبوعة الصور في األلوان
select) األلوان مساحة باستخدام للطابعة أمًرا )آلي تحديد Adobe RGB الطابعة تستخدم. متوفرة آانت إذا sRGB توفر عدم حالة في افتراضًيا Adobe

RGB.
•Borderless) حدود بدون( :ليتم المس On) افتراضي ()تشغيل (أو Off) بدون الطباعة خيار تشغيل إیقاف عند. حدود بدون الطباعة )تشغيل إيقاف

.للورق الخارجية الحافات حول ضيق أبيض بحد الصفحات آل طباعة ستتم, حدود
•Software Install Mode) البرنامج تثبيت وضع( :حدد. البرنامج تثبيت وضع لتغيير المس On) االتصال برنامج تثبيت فيتم), افتراضي ()تشغيل

 حدد. ٧٣ صفحة في البرنامج تثبيت راجع المعلومات، من للمزید. USB آابل بواسطة بالكمبيوتر الطابعة توصيل عند آلًيا HP من المضمن السریع
Off) التشغيل إيقاف( مع الطابعة استخدام حالة في HP Wireless Printing Upgrade Kit) من الالسلكية الطباعة ترقية طقم HP (علبة أو HP .Jet

Direct آذلك حدد Off) من والطباعة البرنامج تثبيت في رغبت وما, فقط الصور نقل أجل من بالكمبيوتر الطابعة توصيل في رغبت إذا )التشغيل إيقاف
.الطابعة إلى الكمبيوتر

•Enable Faster Browsing) أسرع استعراض تمكين( :بين الوضع لتغيير المس On) افتراضي ()تشغيل (أو Off) تشغيل إيقاف(.
•Demo Mode) التوضيحي العرض وضع( :ليتم المس On) تشغيل( أو Off) تشغيل إيقاف( Demo Mode) افتراضي) (التوضيحي العرض وضع.(

التفاعل عدم عند. وطباعتها تحریرها من المستخدم یتمكن عينة صور بعرض الطابعة تقوم), التوضيحي العرض وضع (Demo Mode تشغيل حالة في
.الطابعة ميزات عن معلومات مع شرائح عرض یبدأ, دقيقتين خالل التوضيحي العرض مع

•Restore defaults) االفتراضيات استعادة( :بالطابعة الخاصة االفتراضية اإلعدادات الستعادة المس: Yes) نعم( أو No) لمس إن). افتراضي ()ال 
Yes) األصلية المصنع تفضيالت باستعادة یقوم )نعم.

•Language) الطابعة شاشة في المستخدمة اللغة لتغيير المس: )اللغة.

اختيارية ملحقات
المظهر عن الملحقات مظهر یختلف قد. وزمان مكان أي في الطباعة إجراء أجل من نقلها بتحسين تقوم والتي للطابعة المتوفرة االختياریة الملحقات بعض هناك

.المعروض

٢ الفصل

١٥ لتبدأ

لتبدأ



HP Photosmart لـ الداخلية البطارية

.مكان أي إلى معك الطابعة بأخذ HP Photosmart لـ الداخلية البطاریة لك تسمح

®HP Bluetooth السلكي طابعة محول

الالسلكية Bluetooth تقنية باستخدام لك ویسمح, للطابعة األمامي الجزء في الموجود الكاميرا منفذ إلى HP Bluetooth الالسلكي الطابعة محول یدخل
.الطباعة إلجراء

HP Photosmart لـ الحمل حقيبة

.السفر أثناء ببساطة الطباعة إجراء أجل من إليه تحتاج شيء آل وحمایة بحمل تقوم الوزن وخفيفة الثابتة HP Photosmart لـ الحمل حقيبة

:بزیارة قم الملحقات، لشراء

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

اختياریة ملحقات ١٦
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الورق أساسيات٣
.طباعتها أجل من اإلدخال درج في تحميلها وآيفية بك الخاصة الطباعة لمهمة الصحيح الورق اختيار آيفية تعلم

للمهمة األفضل الورق اختيار•
الورق تحميل•

للمهمة األفضل الورق اختيار
من بك الخاصة الطابعة في الموجودة األحبار مع للعمل خصيًصا تصميمه تم). HP من المتقدم الصور ورق (HP Advanced Photo Paper استخدم
.أقل بجودة نتائج أخرى صور أوراق ستنتج. جميلة صور إنشاء أجل

:زر, مستلزمات لشراء أو, HP قبل من والمصممة المتوفرة inkjet أوراق من قائمة على للحصول

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

على الطباعة عند). HP من المتقدم الصور ورق (HP Advanced Photo Paper على جودة بأعل صور طباعة إلى افتراضي بشكل الطابعة ضبط تم
للحصول. ١٧ صفحة في الورق تحميل راجع, الطابعة قائمة في الورق نوع تغيير حول المعلومات من للمزید. الورق نوع تغيير من تأآد, مختلف ورق نوع
.٣٧ صفحة في الطباعة لمهمة الطباعة إعدادات تغيير راجع, الكمبيوتر جهاز خالل من الطباعة حالة في الورق نوع تغيير عن معلومات على

الورق تحميل
الورق تحميل حول تلميحات

بطاقات), بوصات 7 × 5( سم 18 × 13 أو), بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 بحجم الصور ورق مثل, الحجم صغيرة وسائط على صور طباعة یمكن•
.هامة غير الطباعة جودة تعد عندما أو فقط للمسودات بالنسبة, الفهرس بطاقات مثل, عادًیا ورقًا استخدم. Hagaki بطاقات أو, L بحجم بطاقات, الفهرس

بحيث, الورق حافة تجاه برفق الورق عرض دليل بضبط قم, الورق تحميل بعد. للورق مساحة إلخالء الورق عرض دليل بإخراج قم الورق، تحميل قبل•
.مستویة الورق أدلة تكون

.اإلدخال درج في المختلفة الورق أحجام أو أنواع خلط تجنب. الواحدة المرة في الورق من فقط واحد وحجم واحد نوع بتحميل قم•

الورق لتحميل
.تلقائًيا اإلدخال درج فتح سيتم. اإلخراج درج افتح.١

اإلدخال درج١

الورق عرض دليل٢

١٧ الورق أساسيات

أساسيات
 

الورق

http://www.hpshopping.com
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اإلخراج درج٣

آنت إذا. الطابعة من األمامي للجزء موجًها الالمع الوجه أو للطباعة المخصص الوجه یكون بحيث أقصى بحد الصور ورق من ورقة 20 حتى بتحميل قم.٢
اإلدخال درج من األیسر الجانب نحو الورق بإمالة قم الورق، تحميل عند. أخيًرا عالمة به الذي الجزء تغذیة مع الورق بتحميل قم عالمات، مع ورقًا تستخدم

.بثبات مكانه في یستقر حتى بشدة لألسفل الورق ادفع ثم
.ثنيه دون الورقة حافة مع یتناسب بحيث الورق عرض دليل بضبط قم.٣

الورق نوع لتغيير

إعداد تغيير من فتأآد ،)HP من المتقدم الصور ورق (HP Advanced Photo Paper عن یختلف ورق نوع على بالطباعة تقوم آنت إذاتلميح
.النتائج لتحسين الورق نوع

.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). اإلعداد قائمة (Setup Menu لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.ولمسه )الورق نوع (Paper Type إلى لالنتقال األسهم مفاتيح استخدم ثم, )تفضيالت (Preferences المس.٢
:التالية الورق أنواع من واحد نوع حدد.٣

•HP Advanced Photo Paper) من متقدم صور ورق HP() افتراضي(
•HP Premium Photo Paper) من فاخر صور ورق HP(
•Other, Plain) عادي, آخر(
•Other, Photo) صور, آخر(

الطباعة راجع المعلومات، من للمزید. بالطباعة الخاص الحوار مربع في للطابعة أخرى وإعدادات الورق نوع بتغيير قم, الكمبيوتر خالل من الطباعة حالة في
.٣٧ صفحة في الطباعة لمهمة الطباعة إعدادات تغيير و ٣٥ صفحة في الكمبيوتر جهاز خالل من

دون الطباعة عند. الكمبيوتر استخدام دون الطباعة عند منه التحدید یمكن ال الذي الورق ألحجام أآبر عدد من التحدید یمكن الكمبيوتر من الطباعة حالة في
.المستخدم الورق حجم تالئم بحيث الصورة بقياس وتقوم المستخدم الورق حجم الطابعة تستشعر, الكمبيوتر استخدام

الورق تحميل ١٨
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الكمبيوتر جهاز استخدام دون الطباعة٤
:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

الذاآرة بطاقة من الطباعة•
آخر جهاز إلى الذاآرة بطاقة من الصور حفظ•
المعتمدین PictBridge جهاز أو آاميرا خالل من الطباعة•
Bluetooth بتقنية مزود جهاز من الطباعة•
ُمْبِدًعا صر•
تحریرها أو صورك تحسين•

الذاآرة بطاقة من الطباعة
الطباعة ترتيب تنسيق (الكاميرا في الذاآرة بطاقة وجود أثناء الصور تحدید یمكنك. الذاآرة بطاقة على تخزینها تم رقمية صور طباعة طریقة القسم هذا یوضح
بطاریات بتفریغ تقوم وال الكمبيوتر جهاز استخدام الذاآرة بطاقة خالل من الطباعة تتطلب ال. الطابعة في الذاآرة بطاقة وجود أثناء أو) DPOF أو الرقمي،
.الرقمية الكاميرا

المعتمدة الذاآرة بطاقات•
ذاآرة بطاقة إدخال•
الذاآرة بطاقة خالل من صور طباعة•
الذاآرة بطاقة إزالة•

الوصفالعنوان

1xD-Picture Card

2Compact Flash I and II

3Memory Stick

4Secure Digital ,MultiMediaCard) MMC(

المعتمدة الذاآرة بطاقات
من بالعدید متوفرة وهي الموردین من العدید بواسطة البطاقات هذه صناعة تتم. الذاآرة بطاقات من متنوعة مجموعة قراءة HP Photosmart لطابعة یمكن
.التخزین سعات

•CompactFlash النوع I وII
•MultiMediaCard
•Secure Digital
•Memory Sticks, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
•xD-Picture Card
SD بمحول مزودة miniSD بطاقة•

.والطابعة الذاآرة بطاقة تلف إلى المعتمدة غير الذاآرة بطاقات استخدام یؤدي قدتنبيه

١٩ الكمبيوتر جهاز استخدام دون الطباعة
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ذاآرة بطاقة إدخال
.الطابعة إلى البطاقة إلدخال اإلرشادات واستخدم التالي الجدول في بك الخاصة الذاآرة بطاقة على بالعثور قم

الذاآرة بطاقة إدخال طريقةالذاآرة بطاقة

CompactFlash•الطابعة إلى السهم هذا یشير أن فيجب سهم، على یحتوي الملصق آان وإذا األعلى، إلى األمامي الملصق توجيه یجب
أوًال الطابعة إلى الثقوب ذات الحافة إدخال یتم أن یجب•

MultiMediaCard•اليمين على المشطوفة الزاویة تكون أن یجب
األسفل إلى المعدنية التالمس نقاط توجيه یجب•

Secure Digital•اليمين على المشطوفة الزاویة تكون أن یجب
األسفل إلى المعدنية التالمس نقاط توجيه یجب•
.الطابعة إلى البطاقة إدخال قبل البطاقة مع المزود المحول أرفق, miniSD بطاقة استخدام عند•

Memory Stick•اليسار على المشطوفة الزاویة تكون أن یجب
األسفل إلى المعدنية التالمس نقاط توجيه یجب•
المحول تثبيت فيجب ،™Memory Stick PRO Duo أو ™Memory Stick Duo الذاآرة بطاقة استخدام حالة في•

الطابعة إلى البطاقة إدخال قبل بالبطاقة المزود

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

الذاآرة بطاقة خالل من صور طباعة
.ذلك إلى وما الصورة لنفس ُنسخ عدة, صور عدة, واحدة صورة ذلك في بما, ذاآرة بطاقة خالل من صور لطباعة الطرق بعض القسم هذا یصف

3 لمدة الهواء إلى یتعرض وهو لصورك المطبوع الوجه بترك HP توصي, ذلك من بالرغم. طباعتها بعد فوًرا معها التعامل ویمكن, تّوًا صورك تجفيف یتم: هام
.ألبومات في أو أخرى صور مع رزمة في الصور تضع أن قبل تام بشكل الصور ألوان تطویر یتم بحيث الطباعة بعد دقائق

واحدة بلمسة للصور مطبوعات
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.المدخلة الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور عبر وانتقل )والطباعة العرض (View and Print المس.٢
.واحدة صورة بعرض عرضها أجل من طباعتها المطلوب الصورة المس.٣
.)طباعة (Print المس.٤

.الطباعة لبدء ثانيًة )طباعة (Print المس. الشاشة على معاینة صورة عرض سيتم, )تشغيل (On إلى الطباعة معاینة وضع ضبط حالة فيمالحظة

ثم, طباعتها المطلوب القادمة الصورة حدد, )الصور من المزيد إضافة (Add more photos المس, الطباعة انتظار قائمة إلى أخرى صورة إلضافة.٥
.األولى الصورة طباعة تنتهي حتى االنتظار إلى بحاجة لست إنك. ثانيًة )طباعة (Print المس
.مصغرة صور بعرض صورك عبر واالستعراض  لمس یمكن أو, واحدة صورة بعرض وطباعتها الصور عبر االستعراض متابعة یمكن

صور عدة وطباعة ُنسخ إضافة, صور لتحديد
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.المدخلة الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور عبر وانتقل )والطباعة العرض (View and Print المس.٢
.المحددة الصور على اختيار عالمة رمز یظهر. لتحدیدها ثانيًة الصورة بلمس قم ثم, واحدة صورة بعرض طباعتها المطلوب الصورة المس.٣
.طباعته تتم الذي الُنسخ عدد واضبط الُنسخ رمز على وألسفل ألعلى السهمين فالمس, الصورة نفس من ُنسخ عدة عمل في رغبت إذا.٤

الذاآرة بطاقة من الطباعة ٢٠
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المحددة الصور عدد١

الُنسخ رمز٢

. بلمس قم, المصغرة الصور عرض إلى للعودة. طباعتها في ترغب أخرى صور وتحدید الصور عبر لالستعراض األسهم مفاتيح المس.٥
.المحددة الصور جميع لطباعة )طباعة (Print المس, الصور تحدید من االنتهاء عند.٦

صور تحديد إللغاء

واحدة صورة تحديد إللغاء

.الضرورة عند, واحدة صورة بعرض لعرضها الصورة المس.أ
.االختيار عالمة رمز حذف یتم. تحدیدها إللغاء ثانيًة الصورة المس.ب

الصور آل تحديد إللغاء

آل من االختيار عالمة رمز حذف یتم. )الكل تحديد إلغاء (Deselect All وبالتالي )الكل تحديد (Select All المس, المصغرة الصور بعرض▲
.الصور

الصور آل لطباعة

Deselect All وبالتالي )الكل تحديد (Select All فالمس, مسبًقا الصور بعض بتحدید قمت قد آنت إذا. صورة أیة تحدید عدم من تأآدمالحظة
.المصغرة الصور بعرض الصور عرض عند )الكل تحديد إلغاء(

.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.المدخلة الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور عبر وانتقل )والطباعة العرض (View and Print المس.٢
.)طباعة (Print المس.٣
.المدخلة الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور آل لطباعة )نعم (Yes المس.٤

للصور فهرس لطباعة
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.األسهم مفاتيح بواسطة )الصور تخطيطات (Photo Layouts إلى وانتقل )إنشاء (Create المس.٢
.)فهرس صفحة (Index Page بلمس قم ثم, )الصور تخطيطات (Photo Layouts المس.٣
.فهرس صفحة لطباعة )نعم (Yes المس.٤

.الطباعة ستبدأ )نعم (Yes تحدید بمجرد, للطباعة معاینة الفهرس صفحة طباعة تقّدم المالحظة

آل وفيها متعددة صفحات طباعة ستتم, البطاقة على صورة 24 من أآثر وجود عند. واحدة صفحة على صورة 24 بطباعة الفهرس صفحة تقوممالحظة
.البطاقة على الموجودة الصور

طباعة عند التكلفة لتقليل الصور ورق من بدًال فهرس بطاقة استخدم. الذاآرة بطاقة على موجودة لصور فهرس وأرقام مصغرة عروًضا الصور فهرس یقدم
.فهرس صفحات

٤ الفصل
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الكاميرا بواسطة المحددة الصور لطباعة

عدد حول معلومات إلى باإلضافة, الكاميرا في مسبًقا للطباعة محددة صور حول للطابعة معلومات) الرقمي الطباعة ترتيب تنسيق (DPOF یقدممالحظة
.الصور تخص أخرى وإعدادات طباعته المطلوب الُنسخ

).DPOF( الكاميرا بواسطة محددة صور تتضمن ذاآرة بطاقة أدخل.١
.الكاميرا بواسطة محددة صور طباعة في ترغب هل الطابعة تسألك عندما )نعم (Yes المس.٢

الطباعة إللغاء

حالًيا طباعتها تتم التي الصورة إللغاء

.الطباعة تنفيذ أثناء السریع اللمس إطار في )األمر إلغاء (Cancel المس.أ
.)الحالية الصورة (This Image فحدد مطالبة ظهرت إذا.ب

الطباعة انتظار قائمة من معينة صورة إلزالة

.)الصور من المزيد إضافة (Add more photos المس, الطباعة تنفيذ أثناء.أ
.)األمر إلغاء (Cancel المس ثم الطباعة انتظار قائمة من حذفها المطلوب الصورة إلى انتقل.ب
.)الحالية الصورة (This Image المس.ج

الطباعة انتظار قائمة في الموجودة الصور آل إللغاء

.الطباعة تنفيذ أثناء السریع اللمس إطار في )األمر إلغاء (Cancel المس.أ
.الطباعة انتظار قائمة في الموجودة الصور آل إلغاء أو, فقط حالًيا طباعتها تتم التي الصورة إلغاء اختيار الطابعة ستطالبك

.الصور آل طباعة إللغاء )حالًيا طباعته تتم ما آل (All Printing المس.ب

الذاآرة بطاقة إزالة
إلى الوصول الكمبيوتر أو الطابعة محاولة إلى الوميض ظهور یشير. یومض الكاميرا منفذ/الذاآرة بطاقة مصباح آان إذا الذاآرة بطاقة تسحب التنبيه
الطابعة تلف أو البطاقة على الموجودة المعلومات تلف إلى إليها الوصول أثناء الذاآرة بطاقة إزالة تؤدي قد. ثابًتا المصباح یبقى حتى انتظر. الذاآرة بطاقة

.والبطاقة

ذاآرة بطاقة إلزالة
.للخارج الفتحة من البطاقة بسحب القيام األمان فمن ثابًتا، الطابعة على الموجود الكاميرا منفذ/الذاآرة بطاقة مصباح یكون عندما▲

آخر جهاز إلى الذاآرة بطاقة من الصور حفظ
معلومات على للحصول. الكمبيوتر جهاز استخدام دون, بالطابعة متصل مصغر محرك مثل, آخر جهاز أو الطابعة في مدخلة ذاآرة بطاقة من صور حفظ یمكن
.٣٥ صفحة في الكمبيوتر جهاز إلى صور نقل راجع, الكمبيوتر جهاز إلى ذاآرة بطاقة من صور نقل حول

آخر جهاز إلى الذاآرة بطاقة من الصور لحفظ
.الكاميرا بمنفذ التخزین جهاز بتوصيل وقم ذاآرة بطاقة أدخل.١
.تخزین جهاز في الصور لحفظ المطالبة عند )نعم (Yes بلمس قم.٢
.التخزین جهاز أزل, المطالبة عند.٣

 المعتمدين PictBridge جهاز أو آاميرا خالل من الطباعة
التصویر هواتف مثل- أخرى PictBridge أجهزة خالل من الطباعة إجراء یشابه. PictBridge رقمية آاميرا خالل من الطباعة إجراء القسم هذا یصف
.معينة معلومات على للحصول بك الخاص PictBridge بجهاز المزودة الوثائق بمعاینة قم. آثيًرا ذلك-الصور اللتقاط أخرى وأجهزة

.الطباعة مهام آافة إلغاء فيتم الطباعة، أثناء الكاميرا فصل حالة فيمالحظة

PictBridge قبل من معتمدة آاميرا خالل من الطباعة إلجراء
.الطابعة في) HP من المتقدم الصور ورق (HP Advanced Photo Paper بتحميل قم.١
.PictBridge قبل من المعتمدة الرقمية الكاميرا بتشغيل قم.٢

٢٢ المعتمدین PictBridge جهاز أو آاميرا خالل من الطباعة
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آابل باستخدام للطابعة الكاميرا بمنفذ الكاميرا بتوصيل قم ثم), رقمية آاميرا (Digital Camera إلى الكاميرا في USB تكوین إعداد ضبط من تأآد.٣
USB بكاميرا المزود PictBridge بلون یضاء ثم الطابعة، مع اتصال بإنشاء الطابعة تقوم بينما الكاميرا منفذ/الذاآرة بطاقة مصباح یومض. المعتمدة
.ثابت
ليست رقمية آاميرات في تختلف قد به المتعلقة والخيارات اإلعداد اسم. USB تكوین إعداد حول المعلومات من المزید على للحصول الكاميرا وثائق راجع
.HP صنع من

على )؟DPOF صور طباعة (Print DPOF Photos? الحوار مربع عرض فيتم, الكاميرا خالل من طباعتها ليتم مسبًقا صور تحدید حالة في.٤
رقمية آاميرا على صور بتحدید للمستخدم) الرقمي الطباعة ترتيب تنسيق (DPOF یسمح. مسبًقا تحدیدها تم صور طباعة لتجاوز )ال (No حدد. الكاميرا

.طباعته یتم الذي الُنسخ عدد مثل, بالصورة تتعلق أخرى معلومات وضمان طباعتها ليتم
On مصباح یومض. المعلومات من المزید على للحصول الكاميرا وثائق راجع. صورك لطباعة الكاميرا على الموجودة التحكم وعناصر الخيارات استخدم.٥

.الصور طباعة أثناء الطابعة على الموجودین الكاميرا منفذ/الذاآرة بطاقة ومصباح) تشغيل(

Bluetooth بتقنية مزود جهاز من الطباعة
ليتم األجهزة من عریض نطاق تمكن التي النطاق قصيرة اتصاالت تقنية, الالسلكية Bluetooth تقنية بواسطة جهاز أي من الطباعة طریقة القسم هذا یصف

.الكابالت فوضى دون البعض بعضها مع توصيلها

:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

Bluetooth جهاز خالل من صور طباعة•

.www.hp.com/go/bluetooth بزیارة قم الالسلكية، Bluetooth تقنية حول المعلومات من للمزید١ مالحظة

الكمبيوتر تكوین ثم USB اتصال بواسطة الطابعة برنامج تثبيت أوالًً عليك یجب, الالسلكية Bluetooth تقنية بواسطة الكمبيوتر من للطباعة٢ مالحظة
على للحصول. ٧٣ صفحة في البرنامج تثبيت مراجعة الرجاء, الطابعة برنامج تثبيت حول معلومات على للحصول. السلكي Bluetooth باتصال ليعمل

.www.hp.com/support زیارة الرجاء, السلكي Bluetooth باتصال ليعمل الكمبيوتر تكوین حول معلومات

Bluetooth جهاز خالل من صور طباعة
المزودة الوثائق راجع, التفصيلية اإلرشادات من للمزید. الالسلكية Bluetooth بتقنية مزود جهاز أي من الطباعة عند األساسية الطباعة إجراءات تختلف ال

.بك الخاص Bluetooth بجهاز

Bluetooth جهاز خالل من صور لطباعة
.الطابعة على الموجود الكاميرا بمنفذ االختياري Bluetooth محول بتوصيل قم.١
.Bluetooth بتقنية تعمل التي المتوفرة الطابعات عن یبحث الطباعة إلجراء تستخدمه الذي الجهاز اجعل.٢
.الجهاز على ظهورها عند HP Photosmart A630 series طابعة حدد.٣
في البدء عن معينة إرشادات على للحصول لدیك Bluetooth بجهاز الخاصة الوثائق راجع. الطابعة إلى Bluetooth جهاز من الطباعة مهمة أرسل.٤

.طباعة مهمة

قائمة (Setup Menu في )أدوات (Tools قائمة قسم راجع, بالطابعة الخاصة Bluetooth إعدادات ضبط حول معلومات على للحصولمالحظة
.١٣ صفحة في )اإلعداد

ُمْبِدًعا صر
طباعة حينئذ یمكن. والمزید خاصة تأثيرات, اإلطارات, التوضيحية التسميات ذلك في بما, الصور على تطبيقها یمكن التي اإلبداعية الخيارات بعض الطابعة توفر

.هو آما األصلي الملف یبقى فلذلك, األصلية الصورة مع اإلبداعية العمليات حفظ یتم ال. تعدیلها تم صورة

:األفضل المسار اختر

٤ الفصل

٢٣ الكمبيوتر جهاز استخدام دون الطباعة

الطباعة
 

دون
 

استخدام
 

جهاز
 

الكمبيوتر
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)والطباعة العرض (View and Print رمز١

)إنشاء(Create رمز٢

:أجل من )إنشاء (Create المس ثم صورة حدد, الرمز هذا المس: )والطباعة العرض (View and Print رمز•
فردیة صورة على متعددة إبداعية ميزات تطبيق◦
إبداعي لمشروع ُنسخ عدة طباعة◦
الذاآرة بطاقة في إبداعي مشروع حفظ◦

!المستقبل في للطباعة وحفظها المفصلة المشاریع من المزید إلنشاء المسار هذا استخدم
:أجل من Photosmart Express قائمة في الرمز هذا المس: )إنشاء (Create رمز•

الصورة على فردیة إبداعية ميزة تطبيق◦
إبداعي لمشروع واحدة نسخة طباعة◦

!بسرعة وطباعتها إنشائها في ترغب بسيطة إبداعية لمشاریع المسار هذا استخدم

.أدناه الواردة األقسام راجع, معينة إبداعية خيارات عن المعلومات من للمزید

إطارات إضافة•
توضيحية تسميات إضافة•
ألبومات إنشاء•
الصور على الرسم•
فنية قصاصة إضافة•
)التصاميم معرض (Design Gallery استخدام•
تهنئة بطاقات إنشاء•
الصورة تخطيطات إنشاء•
ومشاهدتها الشرائح عروض إنشاء•
خاصة طباعة مشاریع•

إطارات إضافة
 ,)مواسم (Seasons :ذلك في بما, الفئات بعض بين من التحدید یمكن. الحالية الصورة إلى إطار بإضافة )إطارات (Frames اإلبداعي الخيار لك یسمح

Kids) أطفال(, Daily Life) اليومية الحياة( و Special Events) أفقي وإصدار عامودي إصدار یتضمن إطار آل. )خاصة أحداث.

ُمْبِدًعا صر ٢٤
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)إطارات (Frames اإلبداعي الخيار الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.Photosmart Express قائمة في )إنشاء (Create أو )والطباعة العرض (View and Print المس.٢

 View and Print حدد, اإلبداعي المشروع لحفظ. الذاآرة بطاقة إلى اإلبداعي المشروع حفظ یمكن فال, )إنشاء (Create حددت إذامالحظة
.ذلك من بدًال )والطباعة العرض(

بعرض الصورة عرض عند )إنشاء (Create المس ثم, تحریرها المطلوب الصورة إلى فانتقل, )والطباعة العرض (View and Print حددت إذا.٣
.واحدة صورة

.مرئي غير آان إذا الخيار هذا إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )إطارات (Frames اإلبداعي الخيار المس.٤
فئة تحدید أجل من) إطارات (Frames لـ الرئيسي اإلطار إلى للعودة  المس. الفئة تلك في المتاحة اإلطارات عرض أجل من المطلوبة الفئة المس.٥

.مختلفة
.المطلوب اإلطار المس.٦
.)تدوير (Rotate زر بلمس تدویرها أو اإللكتروني بالقلم اإلطار داخل الصورة تحریك یمكن. )الزوم (Zoom أزرار باستخدام الصورة بضبط قم.٧
.)طباعة (Print أو )تم (Done المس, االنتهاء عند.٨
.)بطاقة إلى الحفظ (Save to Card المس, اإلبداعي المشروع لحفظ.٩

 قائمة في )والطباعة العرض (View and Print لخيار تحدیدك حالة في )بطاقة إلى الحفظ (Save to Card خيار سيظهر١ مالحظة
Photosmart Express فقط.

)تحرير (Edit زر بلمس الصورة من الحًقا اإلطار حذف فيمكن, )حفظ دون متابعة (Continue without Saving اخترت إذا٢ مالحظة
أو الذاآرة بطاقة إزالة بمجرد. اللمس شاشة على تظهر التي المطالبات اتبع. )اإلطار إزالة (Remove Frame لمس وبالتالي واحدة صورة بعرض
.البطاقة إلى حفظه اخترت إذا إال), ات (اإلطار حذف یتم, الطابعة تشغيل إیقاف

توضيحية تسميات إضافة
یمكن. اللمس لشاشة المفاتيح لوحة باستخدام الحالية الصورة إلى) أقصى بحد حرف 24( نص بإضافة )توضيحية تسمية (Caption اإلبداعي الخيار لك یسمح
.والرموز القياسية الترقيم وعالمات واألرقام, وصغيرة آبيرة حروف آتابة یمكن. للنص لون وعشرین خطوط خمسة من التحدید

.فقط الموسعة الالتينية األبجدیة والحروف الالتينية األبجدیة الحروف المفاتيح لوحة تعرضمالحظة

)توضيحية تسمية (Caption اإلبداعي الخيار الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.Photosmart Express قائمة في )إنشاء (Create أو )والطباعة العرض (View and Print المس.٢

 View and Print حدد, اإلبداعي المشروع لحفظ. الذاآرة بطاقة إلى اإلبداعي المشروع حفظ یمكن فال, )إنشاء (Create حددت إذامالحظة
.ذلك من بدًال )والطباعة العرض(

بعرض الصورة عرض عند )إنشاء (Create المس ثم, تحریرها المطلوب الصورة إلى فانتقل, )والطباعة العرض (View and Print حددت إذا.٣
.واحدة صورة

.مرئي غير آان إذا الخيار هذا إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )توضيحية تسمية (Caption اإلبداعي الخيار المس.٤
حروف بين التبدیل یمكن. المفاتيح للوحة مختلفة تخطيطات بين للتبدیل ÀÊÖ أو, +123 أو ABC المس. الشاشة على الظاهرة المفاتيح لوحة على اآتب.٥

.الكتابة عملية لتسهيل اإللكتروني القلم استخدم. المفاتيح لوحة في Shift مفتاح بلمس وصغيرة آبيرة

٤ الفصل

٢٥ الكمبيوتر جهاز استخدام دون الطباعة
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/الموضع/الحجم قبول أو, تدویرها أو, الصورة في آخر موضع إلى نقلها, التوضيحية التسمية تصغير/تكبير یمكن. ولون خط اختر ثم, )تم (Done المس
.االفتراضي االتجاه

.)طباعة (Print أو )تم (Done المس, االنتهاء عند.٦
.)بطاقة إلى الحفظ (Save to Card المس, اإلبداعي المشروع لحفظ.٧

 قائمة في )والطباعة العرض (View and Print لخيار تحدیدك حالة في )بطاقة إلى الحفظ (Save to Card خيار سيظهر١ مالحظة
Photosmart Express فقط.

 زر بلمس الصورة من الحًقا التوضيحية التسمية حذف فيمكن, )حفظ دون متابعة (Continue without Saving اخترت إذا٢ مالحظة
Edit) تحرير( لمس وبالتالي واحدة صورة بعرض Remove Captions) شاشة على تظهر التي المطالبات اتبع. )التوضيحية التسميات إزالة
.البطاقة إلى حفظها اخترت إذا إال, التوضيحية) ات (التسمية حذف یتم, الطابعة تشغيل إیقاف أو الذاآرة بطاقة إزالة بمجرد. اللمس

ألبومات إنشاء
Seasons :ذلك في بما, الفئات بعض بين من التحدید یمكن. الصور ألبومات آتب إلى صور بإضافة لك یسمح )ألبومات (Albums اإلبداعي الخيار

.)خاصة أحداث (Special Events و )اليومية الحياة (Daily Life ,)أطفال (Kids ,)مواسم(

)ألبومات (Albums اإلبداعي الخيار الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.Photosmart Express قائمة في )والطباعة العرض (View and Print المس.٢
.واحدة صورة بعرض الصورة عرض عند )إنشاء (Create المس ثم, األلبوم في إدراجها المطلوب الصور حدد.٣
.مرئي غير آان إذا الخيار هذا إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )ألبومات (Albums اإلبداعي الخيار المس.٤

.ألبوم في عرضها حالة في الصورة معاملة یمكن ال. األلبوم وضع إدخال قبل ذلك فافعل, الصورة تدویر أو الزوم استخدام في رغبت إذامالحظة

.مختلفة فئة تحدید أجل من) ألبوم (Album لـ الرئيسي اإلطار إلى للعودة  المس. الفئة تلك في المتاحة األلبومات عرض أجل من المطلوبة الفئة المس.٥
.المطلوب األلبوم المس.٦
.لأللبوم تغطية صفحة تضمين في رغبت إذا )نعم (Yes المس.٧
الصور آل تضمين في رغبت إذا )الكل تحديد (Select All المس. صور لتحدید أو) منها أي تحدید حالة في (محددة صور استخدام أجل من المطالبة اتبع.٨

.األلبوم في الذاآرة بطاقة على الموجودة
.األلبوم لمعاینة جاهًزا تكون عندما )تم (Done المس.٩
في رغبت إذا الصفحات عدد بتغيير قم. مظهًرا ألبوم خير إلنشاء به الموصى الصفحات عدد عرض یتم )األلبوم صفحات (Album Pages إطار في.١٠

.)تم (Done المس ثم, ذلك

ُمْبِدًعا صر ٢٦
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إضافة (Add Title المس. لأللبوم التغطية صفحة على تحدیدها تم صورة أول ستظهر. الصفحات على ظاهرة فهي المحددة بالصور األلبوم فتح یتم
صفحات عبر للتحریك الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. الشاشة على الظاهرة المفاتيح للوحة باستخدامك التغطية صفحة إلى عنوان إلضافة )عنوان
.األلبوم

األسهم مفاتيح١

لأللبوم التغطية صفحةأ

لأللبوم صفحة أولب

لأللبوم الثانية الصفحةج

 بلمس التغطية صورة تغيير یمكن. الشاشة على الظاهرة المفاتيح للوحة باستخدامك التغطية صفحة إلى عنوان إلضافة )عنوان إضافة (Add Title المس.١١
Change Photo) األلبوم صفحات عبر للتحریك الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )صورة تغيير.

الصور تواجد حتى, الحاجة عند, متكرر بشكل )تبديل (Shuffle المس. الحالية الصفحة في القالب أوضاع بين صور لنقل )تبديل (Shuffle زر المس.١٢
.المطلوبة األوضاع في

.التغطية لصفحة بالنسبة )تبديل (Shuffle زر یظهر ال١ مالحظة

.فقط مثلها االتجاه بنفس األوضاع إلى الصور تدویر سيتم أن الحظ, واألفقي العامودي الوضعين من آال على القالب احتواء عند٢ مالحظة

)تم (Done المس.١٣
.)موافق (Ok المس. لأللبوم المنشأة الصفحات بعدد حوار مربع سيظهر

.األلبوم لطباعة )طباعة (Print المس.١٤

.الذاآرة بطاقة إزالة أو الطابعة تشغيل إیقاف قبل احتياجاتك حسب لأللبوم ُنسخ بطباعة قم. األلبومات حفظ یمكن المالحظة

الصور على الرسم
تحریر أجل من الماسح أداة إلى التحویل أو الخط ووزن اللون تغيير یمكن. إلكتروني بقلم الحالية الصورة على بالرسم )رسم (Draw اإلبداعي الخيار لك یسمح

.مسبًقا الصورة على بعملها قمت رسومات
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)رسم (Draw اإلبداعي الخيار الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.Photosmart Express قائمة في )إنشاء (Create أو )والطباعة العرض (View and Print المس.٢

 View and Print حدد, اإلبداعي المشروع لحفظ. الذاآرة بطاقة إلى اإلبداعي المشروع حفظ یمكن فال, )إنشاء (Create حددت إذامالحظة
.ذلك من بدًال )والطباعة العرض(

بعرض الصورة عرض عند )إنشاء (Create المس ثم, تحریرها المطلوب الصورة إلى فانتقل, )والطباعة العرض (View and Print حددت إذا.٣
.واحدة صورة

.مرئي غير آان إذا الخيار هذا إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )رسم (Draw اإلبداعي الخيار المس.٤
.اللمس شاشة على المناسب الزر بلمس الخط ووزن للرسم لون حدد.٥
.برسمه قمت مما جزء محو ثم الماسح أداة إلى للتحویل اللمس شاشة في الماسح زر لمس یمكن. الحالية الصورة على الرسم لعمل اإللكتروني القلم استخدم.٦
.)طباعة (Print أو )تم (Done المس, االنتهاء عند.٧
.)بطاقة إلى الحفظ (Save to Card المس, اإلبداعي المشروع لحفظ.٨

 قائمة في )والطباعة العرض (View and Print لخيار تحدیدك حالة في )بطاقة إلى الحفظ (Save to Card خيار سيظهر١ مالحظة
Photosmart Express فقط.

)تحرير (Edit زر بلمس الصورة من الحًقا الرسم حذف فيمكن, )حفظ دون متابعة (Continue without Saving اخترت إذا٢ مالحظة
أو الذاآرة بطاقة إزالة بمجرد. اللمس شاشة على تظهر التي المطالبات اتبع. )الرسم إزالة (Remove Draw لمس وبالتالي واحدة صورة بعرض
.البطاقة إلى حفظه اخترت إذا إال), الرسوم (الرسم حذف یتم, الطابعة تشغيل إیقاف

فنية قصاصة إضافة
Seasons :ذلك في بما, الفئات بعض بين من التحدید یمكن. الحالية الصورة إلى فنية قصاصة بإضافة )فنية قصاصة (Clip Art اإلبداعي الخيار لك یسمح

.)خاصة أحداث (Special Events و )اليومية الحياة (Daily Life ,)أطفال (Kids ,)مواسم(

)فنية قصاصة (Clip Art اإلبداعي الخيار الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.Photosmart Express قائمة في )إنشاء (Create أو )والطباعة العرض (View and Print المس.٢

 View and Print حدد, اإلبداعي المشروع لحفظ. الذاآرة بطاقة إلى اإلبداعي المشروع حفظ یمكن فال, )إنشاء (Create حددت إذامالحظة
.ذلك من بدًال )والطباعة العرض(

بعرض الصورة عرض عند )إنشاء (Create المس ثم, تحریرها المطلوب الصورة إلى فانتقل, )والطباعة العرض (View and Print حددت إذا.٣
.واحدة صورة

.مرئي غير آان إذا الخيار هذا إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )فنية قصاصة (Clip Art اإلبداعي الخيار المس.٤
أجل من) فنية قصاصة (Clip Art لـ الرئيسي اإلطار إلى للعودة  المس. الفئة تلك في المتاحة الفنية القصاصة عرض أجل من المطلوبة الفئة المس.٥

.مختلفة فئة تحدید
.المطلوبة الفنية القصاصة المس.٦
أو بإصبعك بسحبها الصورة عبر بتحریكها قم. لتدویرها أو أصغر أو أآبر لجعلها الشاشة على الظاهرة المناسبة األزرار باستخدام الفنية القصاصة بضبط قم.٧

.اإللكتروني بالقلم
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.)طباعة (Print أو )تم (Done المس, االنتهاء عند.٨
.)بطاقة إلى الحفظ (Save to Card المس, اإلبداعي المشروع لحفظ.٩

 قائمة في )والطباعة العرض (View and Print لخيار تحدیدك حالة في )بطاقة إلى الحفظ (Save to Card خيار سيظهر١ مالحظة
Photosmart Express فقط.

Edit زر بلمس الصورة من الحًقا الفنية القصاصة حذف فيمكن, )حفظ دون متابعة (Continue without Saving اخترت إذا٢ مالحظة
بمجرد. اللمس شاشة على تظهر التي المطالبات اتبع. )الفنية القصاصة إزالة (Remove Clip Art لمس وبالتالي واحدة صورة بعرض )تحرير(

.البطاقة إلى حفظها اخترت إذا إال, الفنية) ات (القصاصة حذف یتم, الطابعة تشغيل إیقاف أو الذاآرة بطاقة إزالة

)التصاميم معرض (Design Gallery استخدام
Artistic :ذلك في بما, الفئات بعض بين من التحدید یمكن. خاصة تأثيرات بتطبيق )التصاميم معرض (Design Gallery اإلبداعي الخيار لك یسمح

Effects) فنية تأثيرات(, Enhance Photo) الصورة تحسين(, Modify Color) اللون تعديل( وEdge Effects) الحافة تأثيرات(.

 ,)التنحيف (Slimming ,)التشبع (Saturation ,)التباين (Contrast ,)السطوع (Brightness ذلك في بما متنوعة خاصة تأثيرات تطبيق یمكن
Retro) ارتجاعي( وPosterize) التأثير لذلك المتاحة اإلعدادات بتغيير التأثير تعدیل أیًضا یمكن. المختارة للفئة وفًقا )األلوان دقة في التحكم.

)التصاميم معرض (Design Galley اإلبداعي الخيار الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.Photosmart Express قائمة في )إنشاء (Create أو )والطباعة العرض (View and Print المس.٢

 View and Print حدد, اإلبداعي المشروع لحفظ. الذاآرة بطاقة إلى اإلبداعي المشروع حفظ یمكن فال, )إنشاء (Create حددت إذامالحظة
.ذلك من بدًال )والطباعة العرض(

بعرض الصورة عرض عند )إنشاء (Create المس ثم, تحریرها المطلوب الصورة إلى فانتقل, )والطباعة العرض (View and Print حددت إذا.٣
.واحدة صورة

.مرئي غير آان إذا الخيار هذا إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )التصاميم معرض (Design Galley اإلبداعي الخيار المس.٤
.تحدیدها أجل من الفئة المس.٥
.المطالبة عند به الخاصة المتغيرات وغّير المطلوب التأثير فالمس الحالية الصورة على التأثير ظهور آيفية تعدیل في رغبت إذا.٦
.)طباعة (Print أو )تم (Done المس, االنتهاء عند.٧
.)بطاقة إلى الحفظ (Save to Card المس, اإلبداعي المشروع لحفظ.٨

 قائمة في )والطباعة العرض (View and Print لخيار تحدیدك حالة في )بطاقة إلى الحفظ (Save to Card خيار سيظهر١ مالحظة
Photosmart Express فقط.

 زر بلمس الصورة من الحًقا التصاميم معرض تأثير حذف فيمكن, )حفظ دون متابعة (Continue without Saving اخترت إذا٢ مالحظة
Edit) تحرير( لمس وبالتالي واحدة صورة بعرض Remove Effect) إزالة بمجرد. اللمس شاشة على تظهر التي المطالبات اتبع. )التأثير إزالة
.البطاقة إلى حفظه اخترت إذا إال), ات (التأثير حذف یتم, الطابعة تشغيل إیقاف أو الذاآرة بطاقة

تهنئة بطاقات إنشاء
.التأثير لذلك المتاحة اإلعدادات بتغيير التأثير تعدیل یمكن. صورك من مخصصة تهنئة بطاقة بعمل )تهنئة بطاقات (Greeting Cards خيار لك یسمح
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)تهنئة بطاقة (Greeting Card اإلبداعي الخيار الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.Photosmart Express قائمة في )والطباعة العرض (View and Print المس.٢
.واحدة صورة بعرض صورة عرض عند )إنشاء (Create المس ثم, تحریرها المطلوب الصورة إلى انتقل.٣
.مرئي غير آان إذا الخيار هذا إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )تهنئة بطاقات (Greeting Cards اإلبداعي الخيار المس.٤

في عرضها حالة في الصورة معاملة یمكن ال. التهنئة بطاقة وضع إدخال قبل ذلك فافعل, الصورة تدویر أو الزوم استخدام في رغبت إذامالحظة
.تهنئة بطاقة

.المطلوبة التهنئة بطاقة المس.٥
حروف بين التبدیل یمكن. المفاتيح للوحة مختلفة تخطيطات بين للتبدیل ÀÊÖ أو, +123 أو ABC المس. الشاشة على الظاهرة المفاتيح لوحة على اآتب.٦

التهنئة بطاقة على آتابته یمكن الذي الحروف عدد یعد. الكتابة عملية لتسهيل اإللكتروني القلم استخدم. المفاتيح لوحة في Shift مفتاح بلمس وصغيرة آبيرة
.محدوًدا

.الذاآرة بطاقة إزالة أو الطابعة تشغيل إیقاف قبل احتياجاتك حسب التهنئة لبطاقة ُنسخ بطباعة قم. التهنئة بطاقات حفظ یمكن المالحظة

الصورة تخطيطات إنشاء
.الورق من واحدة ورقة على صور عدة بطباعة )الصورة تخطيطات (Photo Layouts خيار لك یسمح

ُمْبِدًعا صر ٣٠
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)الصورة تخطيطات (Photo Layouts اإلبداعي الخيار الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.Photosmart Express قائمة في )إنشاء (Create المس.٢
.مرئي غير آان إذا الخيار هذا إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )الصورة تخطيطات (Photo Layouts اإلبداعي الخيار المس.٣
.التخطيط ذلك باستخدام طباعتها المطلوب الصور حدد ثم, المطلوب التخطيط نوع المس.٤
.)طباعة (Print المس, الصور تحدید من االنتهاء عند.٥

ومشاهدتها الشرائح عروض إنشاء
طباعة أیًضا یمكن. واألصدقاء العائلة مع صورك لمشارآة ومریجة مسلية طریقة هي هذه. للطابعة اللمس شاشة على شرائح آعرض المفضلة الصور بتشغيل قم

.عرضها خالل الشرائح عرض في آلها أو الصور بعض

الشرائح بعرض صور لمشاهدة
.الذاآرة بطاقة أدخل.١
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.٢
.Photosmart Express قائمة في )الشرائح عرض (Slideshow المس.٣

.الشرائح عرض لبدء )تم (Done المس. الشرائح لعرض الصور بعض لتحدید )صور تحديد (Select Photos المس•
.الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور لكل شرائح لعرض )الصور آل استخدام (Use All Photos المس•

.الشرائح عرض لمتابعة )استئناف (Resume المس. مؤقًتا الشرائح عرض إلیقاف اللمس شاشة في مكان أي المس.٤
,الشرائح عرض إعدادات عن معلومات على للحصول. )الشرائح عرض (Slideshow لمس قبل إعدادات رمز بلمس قم, الشرائح عرض إعدادات لتغيير
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu لـ الشرائح عرض قسم راجع

.الشرائح عرض إلیقاف الرئيسية الصفحة المس.٥

الشرائح عرض من للطباعة
.مؤقًتا الشرائح عرض إلیقاف اللمس شاشة في مكان أي بلمس قم, طباعتها المطلوب الصورة عرض حالة في.١
.الطباعة بعد الشرائح عرض استئناف یتم. الصورة لطباعة طباعة المس.٢

خاصة طباعة مشاريع
.الطابعة خالل من مباشرًة الطباعة عند, تشغيلها یمكن خاصة طباعة أوضاع, الخاصة الطباعة مشاریع بعض القسم هذا یتناول

البانوراما صور•
الصور ملصقات•
السفر جواز صور•
)فيدیو إطار (Video Frame من مطبوعات•

البانوراما صور
.)بوصة 12 × 4( سم 30 × 10 بحجم HP من بانوراما ورق استخدام یجب آما. بانوراما صورة التقاط یجب, صحيحة بانوراما طباعة على للحصول

)البانوراما صور (Panoramic Photos وضع الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.Photosmart Express قائمة في )إنشاء (Create المس.٢
.مرئي غير آان إذا الخيار هذا إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )البانوراما مطبوعات (Panorama Prints المس.٣
.)موافق (Ok المس. المطالبة عند سم 30 × 10 بحجم ورق بتحميل قم.٤
.واحدة صورة بعرض فتحها أجل من واحدة صورة بلمس وقم صورك عبر استعرض.٥

آل من جزء ظهور ذلك فيعني. البانورامية االرتفاع بنسبة صور بعرض الطابعة تقوم), البانوراما صور (Panoramic Photos وضع تشغيل أثناء
 المس وبالتالي )تحرير (Edit المس ثم, واحدة صورة بعرض لفتحها الصورة بلمس قم, طباعتها تتم التي بالصورة الخاصة المنطقة لتغيير. فقط صورة

Crop) من اإللكتروني بالقلم الصورة حول القص مربع بتحریك قم. البانورامية االرفاع بنسبة یكون القص مربع ولكن, تماًما الصورة عرض یتم. )قص
.٣٣ صفحة في صورة قص راجع القص، عن المعلومات من للمزید. بانورامية آصورة طباعتها المطلوب الصورة منطقة تحدید أجل

.أخرى صور فحدد, واحدة بانوراما صورة من أآثر طباعة في رغبت إذا.٦
.)طباعة (Print المس.٧

الصور ملصقات
.أدناه الموضح اإلجراء باستخدام أقصى بحد-16 ملصقات ورق على طباعتها تتم صورة 16 تحدید یمكن أو فردیة صورة من نسخة 16 طباعة یمكن
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.المناطق/البلدان جميع في الصور ملصقات ورق یتوفر المالحظة

.مرة آل في أقصى بحد-16 الصور ملصقات ورق من واحدة ورقة بتحميل قم

)الصور ملصقات (Photo Stickers وضع الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.Photosmart Express قائمة في )إنشاء (Create المس.٢
.مرئي غير آان إذا الخيار هذا إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )الصور ملصقات (Photo Stickers المس.٣
.لتحدیدها ثانيًة المسها ثم, واحدة صورة بعرض فتحها ليتم واحدة صورة بلمس وقم صورك عبر استعرض.٤

.طباعتها في المرغوب الصور لكل تحدیدك حتى صور تحدید في استمر ثم, وحددها واحدة صورة بعرض أخرى صورة إلى انتقل

الصور طباعة ستتم. الذاآرة بطاقة على الموجودة الصور آل لطباعة )الكل تحديد (Select All لمس یمكن, المصغرة الصور بعرضمالحظة
.صورة لكل واحد ملصق على فستحصل, صورة أیة تكرار دون, صفحة آل في 16

.)موافق (Ok المس وبالتالي, المطالبة عند الصور ملصقات وسائط بتحميل قم ثم )طباعة (Print المس.٥
.فقط واحدة صورة تحدید حالة في فردیة لصورة نسخة 16 المطبوعة الورقة تتضمن. )طباعة (Print المس.٦

السفر جواز صور

)السفر جواز صور (Passport Photos وضع الستخدام
.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١
.Photosmart Express قائمة في )إنشاء (Create المس.٢
.مرئي غير آان إذا الخيار هذا إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم استخدم. )السفر جواز صور (Passport Photos المس.٣
:المطالبة عند, التالية األحجام من ما حجم حدد.٤

بوصات 2 × 2•
مم 36 × 25•
مم 45 × 35•
مم 51 × 36•
مم 55 × 45•

.واحدة صورة بعرض فتحها أجل من واحدة صورة بلمس وقم صورك عبر استعرض.٥
صورة آل من جزء ظهور ذلك فيعني. المحددة االرتفاع بنسبة صور بعرض الطابعة تقوم), السفر جواز صور (Passport Photos وضع تشغيل أثناء
Crop المس وبالتالي )تحرير (Edit المس ثم, واحدة صورة بعرض لفتحها الصورة بلمس قم, طباعتها تتم التي بالصورة الخاصة المنطقة لتغيير. فقط

تحدید أجل من اإللكتروني بالقلم الصورة حول القص مربع بتحریك قم. المحددة االرفاع بنسبة یكون القص مربع ولكن, تماًما الصورة عرض یتم. )قص(
صورة قص راجع القص، عن المعلومات من للمزید. القص بعد )تم (Done المس. السفر جواز آصورة طباعتها المطلوب الصورة منطقة
.٣٣ صفحة في

.)طباعة (Print المس.٦

واستمر )طباعة (Print لمس قبل حددها ثم واحدة صورة بعرض أخرى صورة إلى فانتقل, السفر جواز صور عدة طباعة في رغبت إذا١ مالحظة
.طباعتها في المرغوب الصور لكل تحدیدك حتى الصور تحدید في

تحدید حالة في. السفر جواز لصورة المحدد الحجم إلى استناًدا, الصفحة یناسب ما حسب للصورة الُنسخ عدد تتضمن المطبوعة الورقة٢ مالحظة
.صفحات عدة بطباعة الطابعة ستقوم, صور عدة

)فيديو إطار (Video Frame من مطبوعات
.أدناه اإلجراء باتباع المفضلة الفيدیو مقاطع من ثابتة صور طباعة یمكن

فيديو مقطع من إطار لطباعة
.فيدیو مقطع تتضمن ذاآرة بطاقة أدخل.١
بعرض لعرضها )فيديو إطار من مطبوعات (Video Frame Prints إلى وانتقل Photosmart Express قائمة في )إنشاء (Create المس.٢

.واحدة صورة
.الفيدیو مقطع لتشغيل )تشغيل (Play رمز المس ثم, تشغيله المطلوب الفيدیو مقطع حدد.٣
.)طباعة (Print بلمس قم ثم, )مؤقت إيقاف (Pause زر بلمس قم, طباعته المطلوب اإلطار ظهور عند.٤
 المس ثم. طباعته في ترغب إطار آل على )تحديد (Select زر بلمس قم ثم )مؤقت إيقاف (Pause زر بلمس قم, فيدیو مقطع من إطارات عدة لطباعة.٥

Print) طباعة(.

ُمْبِدًعا صر ٣٢
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من أقل الفيدیو مقطع إلطارات الطباعة جودة تكون أن تالحظ قد, لذلك. الرقمية الصور دقة من أقل عادًة الفيدیو مقاطع في الصورة دقة تكون١ مالحظة
.للصور الطباعة جودة

مواصفات راجع المعتمدة، الفيدیو ملف بتنسيقات قائمة على للحصول. آلها تدعم ال ولكنها الفيدیو ملفات تنسيقات بعض الطابعة هذه تدعم ٢ مالحظة
.٦٥ صفحة في الطابعة

تحريرها أو صورك تحسين
:یلي بما موضح هو آما, الطرق من بالعدید تحریرها أو صورك تحسين یمكن

)الصورة تصحيح (Photo Fix استخدام•
صورة قص•
صورك من الحمراء العيون إزالة•
)الحيوانات عيون تصحيح (Pet Eye Fix استخدام•
الصورة سطوع ضبط•
الصورة صقل•

)الصورة تصحيح (Photo Fix استخدام
:في تساعدك التي HP Real Life Technologies باستخدام صورك تحسين على آلًيا) الصورة تصحيح (Photo Fix ميزة تعمل

.الصور حدة زیادة•
.بها الفاتحة المناطق على التأثير دون الصورة في الداآنة المناطق تحسين•
.الصور في والتشبع األلوان, السطوع مجمل تحسين•
).بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 مثل, القياسية الصور أوراق أحجام یالئم ال بحجم صور بتسجيل الرقمية الكاميرات من العدید تقوم. آلًيا الصور محاذاة•

التصویر أهداف رؤوس بموضع اآللية المحاذاة ميزة تشعر. الورق حجم تالئم بحيث حوافها من باإلخفاء أو الصورة بقص الطابعات تقوم, الضرورة عند
.الصورة من الرؤوس حواف من اإلخفاء تجنب وتحاول

أثناء. )عادي سريع (Fast Normal إلى )الطباعة جودة (Print quality إعداد ضبط حالة في إال, افتراضًيا )الصورة تصحيح (Photo Fix تشغيل یتم
رغبت إذا. )تفضيالت (Preferences قائمة بواسطة )الصورة تصحيح (Photo Fix تشغيل یمكن, )عادي سريع (Fast Normal وضع في تواجدك

 قائمة في )الصورة تصحيح (Photo Fix تشغيل إیقاف من فتأآد, )الصورة تصحيح (Photo Fix تحسين عمليات استخدام دون صورة طباعة في
Preferences) تفضيالت(.

)الصورة تصحيح (Photo Fix تشغيل إليقاف
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)تفضيالت (Preferences قائمة عنصر إلى لالنتقال الشاشة على الظاهرة األسهم المس.٢
.)الصورة تصحيح (Photo Fix بلمس قم ثم, )تفضيالت (Preferences المس.٣
.)التشغيل إيقاف (Off المس.٤

لطباعة بالنسبة دائمي بشكل) الصورة تصحيح (Photo Fix ميزة تشغيل یتم. ثانيًة تشغيلها حتى التشغيل عن متوقفة) الصورة تصحيح (Photo Fix ميزة تبقى
Bluetooth أو PictBridge.

صورة قص
.للصورة القص ومساحة القص مقدار تغيير یمكن. الحالية الصورة بقص) قص (Crop ميزة لك تسمح

صورة لقص
.واحدة صورة بعرض صورة عرض عند )تحرير (Edit المس.١
.)قص (Crop المس.٢
.القص مقدار لضبط )الزوم تصغير (Zoom Out و )الزوم تكبير (Zoom In رمزي المس.٣

.dpi 100 من أقل بدقة الصورة طباعة إلى القص مقدار یؤدي عندما أحمر القص مربع یصبح. الصورة قص مقدار القص مربع یعرض
.الساعة عقارب اتجاه في درجة 90 بمعدل القص مربع تدویر في رغبت إذا )تدوير (Rotate رمز المس.٤
.)طباعة (Print المس وبالتالي )تم (Done المس ثم, وضعه إلعادة اإللكتروني بالقلم أو بإصبعك القص مربع اسحب.٥

صورك من الحمراء العيون إزالة
.بالوميض التقاطها تم صور في تحدث قد التي الحمراء العيون ظاهرة لتقليل طریقة الطابعة توفر

٤ الفصل

٣٣ الكمبيوتر جهاز استخدام دون الطباعة

الطباعة
 

دون
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جهاز
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الحمراء العيون إلزالة
.)إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)تفضيالت (Preferences المس.٢
.)الحمراء العيون إزالة (Red Eye Removal المس.٣
.الصور جميع من الحمراء العيون إزالة عن للتراجع )تشغيل إيقاف (Off المس. الصور جميع من الحمراء العيون إلزالة )تشغيل (On المس.٤

)الحيوانات عيون تصحيح (Pet Eye Fix استخدام
.بالوميض ملتقطة صور في یحدث قد الذي الحيوانات عيون في التوهج من التقليل یمكن) الحيوانات عيون تصحيح (Pet Eye Fix بواسطة

)الحيوانات عيون تصحيح (Pet Eye Fix ميزة الستخدام
.واحدة صورة بعرض صورة عرض عند )تحرير (Edit المس.١
.)الحيوانات عيون تصحيح (Pet Eye Fix المس.٢

الصورة سطوع ضبط
.عليها شدیدة أو دقيقة ضبط بعمليات للقيام أو,اللمعان إلضافة الصورة سطوع ضبط یمكن

الصورة سطوع لضبط
.واحدة صورة بعرض صورة عرض عند )تحرير (Edit المس.١
.)سطوع (Brightness المس.٢
.)طباعة (Print المس وبالتالي )تم (Done بلمس قم ثم, المطلوبة السطوع نسبة ضبط أجل من األسهم المس.٣

الصورة صقل
.صورك من فيها المرغوب غير الندوب أو العيوب إزالة یمكن, الصقل ميزة باستخدام

الصورة لصقل
.واحدة صورة بعرض صورة عرض عند )تحرير (Edit المس.١
.)صقل (Touch Up المس.٢
فوق التحدید مربع حّرك, إصبعك أو اإللكتروني القلم باستخدام. تماًما المعيبة المنطقة فوق التحدید مربع ووضع إضافية تفاصيل لمشاهدة الزوم زر استخدم.٣

.)تصحيح (Fix المس. الصورة في صقلها في ترغب التي المنطقة
.)طباعة (Print المس ثم, )تم (Done المس.٤

.الذاآرة بطاقة إزالة أو الطابعة تشغيل إیقاف قبل احتياجاتك حسب صقلها تم التي للصور ُنسخ بطباعة قم. صقلها تم صور حفظ یمكن ال

تحریرها أو صورك تحسين ٣٤
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الكمبيوتر جهاز خالل من الطباعة٥
تطبيق بواسطة صورة طباعة في وترغب, بالكمبيوتر متصلة HP Photosmart A630 series طابعة تكون عندما صور طباعة آيفية القسم هذا یصف
.الصور تحریر

:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

الطابعة برنامج•
الكمبيوتر جهاز إلى صور نقل•
صورك تحسين•
الطباعة لمهمة الطباعة إعدادات تغيير•
الصور طباعة•
HP Photosmart برنامج•

الطابعة برنامج
,الطابعة تشغيل ببرنامج أیًضا المسمى, البرنامج هذا استخدم. الكمبيوتر في المثبت الطابعة برنامج خالل من بها التحكم یتم, بالكمبيوتر متصلة الطابعة تكون عندما
.الطباعة مهام وبدء الطباعة إعدادات تغيير أجل من

.٧٣ صفحة في البرنامج تثبيت أو العلبة في بالطابعة المزودة اإلعداد إرشادات راجع, البرنامج تثبيت حول معلومات على للحصول

تفضيالت (Printing Preferences الحوار بمربع أیًضا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى اإلشارة تتممالحظة
.)الطباعة

الطباعة إعدادات إلى للوصول
.طباعته ترید الذي الملف افتح.١
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٢

Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب

الكمبيوتر جهاز إلى صور نقل
.متصل آمبيوتر إلى الطابعة في المدخلة الذاآرة بطاقة من صور تتضمن ال وملفات صور نقل طریقة القسم هذا یصف

من للمزید. بذلك القيام حتى الصور نقل یمكن ال. متصل آمبيوتر إلى الصور نقل محاولة قبل الطابعة برنامج وتثبيت الطابعة بإعداد قممالحظة
.٧٣ صفحة في البرنامج تثبيت راجع المعلومات،

متصل آمبيوتر إلى الذاآرة بطاقة من صور لحفظ
.الطابعة في الذاآرة لبطاقة الصحيحة الفتحة في صور تتضمن ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي المطالبات اتبع.٢
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٣

Windows مستخدمو

My Computer فوق مزدوًجا نقًرا انقر, إال. الذاآرة بطاقة یمثل الذي المجلد فتح أجل من الخيار فحدد, الكمبيوتر شاشة على مطالبة ظهرت إذا▲
.الذاآرة لبطاقة المخصص المحرك فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم, )الكمبيوتر(

Mac مستخدمو

٣٥ الكمبيوتر جهاز خالل من الطباعة
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.الذاآرة بطاقة یمثل الذي المكتب سطح على USB محرك رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر▲

.الكمبيوتر في ما موضع إلى الذاآرة بطاقة من الملفات وإسقاط بسحب قم.٤

.الذاآرة بطاقة إلى الكمبيوتر من ملفات لنسخ Macintosh Finder أو Windows Explorer استخدام أیًضا یمكنمالحظة

متصل آمبيوتر إلى الذاآرة بطاقة من صور تتضمن ال ملفات لنقل
.الطابعة في الذاآرة لبطاقة الصحيحة الفتحة في صور فيها ليست ملفات على تحتوي ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٢

Windows مستخدمو

My Computer فوق مزدوًجا نقًرا انقر, إال. الذاآرة بطاقة یمثل الذي المجلد فتح أجل من الخيار فحدد, الكمبيوتر شاشة على مطالبة ظهرت إذا▲
.الذاآرة لبطاقة المخصص المحرك فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم, )الكمبيوتر(

Mac مستخدمو

.الذاآرة بطاقة یمثل الذي المكتب سطح على USB محرك رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر▲

.الكمبيوتر في ما موضع إلى الذاآرة بطاقة من الملفات وإسقاط بسحب قم.٣

.الذاآرة بطاقة إلى الكمبيوتر من ملفات لنسخ Macintosh Finder أو Windows Explorer استخدام أیًضا یمكنمالحظة

الذاآرة بطاقة من ملفات أو صور لحذف
.الطابعة في الذاآرة لبطاقة الصحيحة الفتحة في ملفات على تحتوي ذاآرة بطاقة بإدخال قم.١
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٢

Windows مستخدمو

My Computer فوق مزدوًجا نقًرا انقر, إال. الذاآرة بطاقة یمثل الذي المجلد فتح أجل من الخيار فحدد, الكمبيوتر شاشة على مطالبة ظهرت إذا▲
.الذاآرة لبطاقة المخصص المحرك فوق مزدوًجا نقًرا انقر ثم, )الكمبيوتر(

Mac مستخدمو

.الذاآرة بطاقة یمثل الذي المكتب سطح على USB محرك رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر▲

.احذفها ثم حذفها، في ترغب التي الملفات حدد.٣

آخر تخزين جهاز إلى الذاآرة بطاقة من للصور احتياطي نسخ لعمل
:یلي مما واحًدا اعمل.١

:يلي مما واحًدا فاعمل, مسبًقا مدخلة ذاآرة بطاقة آانت إذا

.الطابعة في األمامي الكاميرا بمنفذ محمول محرك أو متوافقة آاميرا بتوصيل قم▲

:يلي ما فاعمل, مسبًقا متصًال, محمول محرك أو آاميرا مثل, تخزين جهاز آان إذا

.للطابعة األمامي الجزء في المناسبة الفتحة في الذاآرة بطاقة أدخل▲

.آخر تخزین جهاز إلى احتياطًيا الذاآرة بطاقة على موجودة صور أیة لنسخ الطابعة شاشة على الظاهرة المطالبات اتبع.٢
.للمتابعة طباعة على واضغط الذاآرة بطاقة أو التخزین جهاز إما أزل.٣

.احتياطًيا الذاآرة بطاقة إلى التخزین جهاز من صور نسخ یمكن المالحظة

صورك تحسين
.المطبوعة صورك جودة بتحسين HP Real Life technologies ميزة تقوم

بالوميض ملتقطة صور في عادًة تحدث مشكلة بتصحيح) الحمراء العيون (Red Eye إزالة ميزة تقوم•
.أخرى شائعة مشكالت تصحح آما, واضحة غير صور بتحسين) الصور تصحيح (Photo Fix ميزة تقوم•

HP Real Life technologies إعدادات لتغيير
.طباعته ترید الذي الملف افتح.١
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٢

صورك تحسين ٣٦
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Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.HP Real Life Technologies جزء اختر.ج

تقوم التي للصورة مناسب )آلًيا الحمراء العيون إزالة (Automatic Red Eye Removal أو )الصورة تصحيح (Photo Fix خيار حدد.٣
.بطباعتها

الطباعة لمهمة الطباعة إعدادات تغيير
المواضيع على القسم هذا یحتوي. الكمبيوتر جهاز خالل من الطباعة حالة في, الطباعة جودة أو الورق نوع مثل, الطباعة إعدادات تغيير آيفية القسم هذا یصف
:التالية

الطباعة جودة تغيير•
الورق نوع تغيير•
الورق حجم تغيير•

الطباعة جودة تغيير
.الصور طباعة لتحسين وسرعتها الطباعة جودة اختر

وسرعتها الطباعة جودة لتحديد
.طباعته ترید الذي الملف افتح.١
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٢

Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.Printer Features لوحة اختر.ب
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ج

.بتحميله قمت الذي الورق نوع حدد ،)الورق نوع (Paper Type المنسدلة القائمة في.٣
.لمشروعك المناسب الجودة إعداد حدد, )الطباعة جودة (Print Quality المنسدلة القائمة في.٤

الطباعة جودة إعدادات
•Automatic) الورق نوع مثل أخرى إلعدادات وفًقا المناسب اإلعداد باستخدام للطابعة یسمح )آلي.
یقوم, المستندات معظم في. عالية جودة ذات مطبوعات في استخدامه ویمكن عالية وسرعة عالية جودة بين األفضل الموازنة )األفضل (Best إعداد یوفر•

.)عادي (Normal إعداد من أبطأ بشكل بالطباعة) األفضل (Best إعداد
.المستندات معظم ویالئم الطباعة وسرعة الطباعة جودة بين األفضل الموازنة )عادي (Normal إعداد یوفر•
.)عادي (Normal إعداد من أسرع بشكل بالطباعة )سريع عادي (Fast Normal إعداد یقوم•

الورق نوع تغيير
.الطباعة لمهمة المستخدمة الوسائط مع یتوافق معين ورق نوع بتحدید دائًما قم, النتائج أفضل على للحصول

٥ الفصل

٣٧ الكمبيوتر جهاز خالل من الطباعة
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معين ورق نوع لتحديد
.طباعته ترید الذي الملف افتح.١
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٢

Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.Printer Features لوحة اختر.ج

.بتحميله قمت الذي الورق نوع حدد ،)الورق نوع (Paper Type المنسدلة القائمة في.٣

الورق حجم تغيير
.الطباعة لمهمة المستخدمة الوسائط مع یتوافق معين ورق حجم بتحدید دائًما قم, النتائج أفضل على للحصول

للورق حجم لتحديد
.طباعته ترید الذي الملف افتح.١
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٢

Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.Printer Features لوحة اختر.ج

.بتحميله قمت الذي الورق حجم حدد ،)الورق حجم (Paper Size المنسدلة القائمة في.٣

.)حدود بدون (Borderless االختيار مربع فوق انقر ثم ورق، حجم حدد حدود، بدون للطباعةمالحظة

الصور طباعة
:التالية المواضيع ویتضمن للصور أنواع بعض طباعة طریقة القسم هذا یصف

حدود بدون صور طباعة•
حد بها صور طباعة•
البریدیة البطاقات طباعة•
البانوراما صور طباعة•
الصغيرة الوسائط من وغيرها الفهرسة بطاقات على الطباعة•

حدود بدون صور طباعة
.الورق حافات على للطباعة حدود بدون الطباعة باستخدام قم

الصور طباعة ٣٨
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توجيهات
.٣٦ صفحة في صورك تحسين راجع الصور، طباعة ميزات استخدام طریقة على للتعرف•
.تستخدمه الذي الصور ورق تموج أو تجعد عدم من تحقق•
.٦٥ صفحة في الطابعة مواصفات راجع المعلومات، من للمزید. الوسائط تحميل عند الورق درج سعة تتجاوز ال•

حدود بدون صورة لطباعة
.التشغيل قيد الطابعة وجود من تحقق.١
.١٧ صفحة في الورق تحميل راجع المعلومات، من للمزید. الحالية الطباعة لمهمة المناسب الورق بتحميل قم.٢
.طباعته ترید الذي الملف افتح.٣
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٤

Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.Printer Features لوحة اختر.ج

.لتحدیده )حدود بدون (Borderless االختيار مربع فوق انقر.٥
.بتحميله قمت الذي الورق حجم حدد ،)الورق حجم (Paper Size المنسدلة القائمة في.٦
).Mac OS (Print أو) Windows( )موافق (OK فوق انقر ثم تریدها، أخرى طباعة إعدادات أي حدد.٧

.تماًما حدود بدون المستند لجعل العالمة بإزالة فقم للسحب، فابلة عالمة مع الصور ورق على بالطباعة قمت إذا

حد بها صور طباعة
توجيهات

.٣٦ صفحة في صورك تحسين راجع الصور، طباعة ميزات استخدام طریقة على للتعرف•
.تستخدمه الذي الصور ورق تموج أو تجعد عدم من تحقق•
.٦٥ صفحة في الطابعة مواصفات راجع المعلومات، من للمزید. الوسائط تحميل عند الورق درج سعة تتجاوز ال•

حدود بها صورة لطباعة
.التشغيل قيد الطابعة وجود من تحقق.١
.١٧ صفحة في الورق تحميل راجع المعلومات، من للمزید. الحالية الطباعة لمهمة المناسب الورق بتحميل قم.٢
.طباعته ترید الذي الملف افتح.٣
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٤

Windows مستخدمو

٥ الفصل

٣٩ الكمبيوتر جهاز خالل من الطباعة
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.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.Printer Features لوحة اختر.ج

.بالفعل اختياره تم إذا )حدود بدون (Borderless االختيار مربع تحدید بإلغاء قم.٥
).Mac OS (Print أو) Windows( )موافق (OK فوق انقر ثم تریدها، أخرى طباعة إعدادات أي حدد.٦

البريدية البطاقات طباعة
توجيهات

الطابعة مواصفات راجع المعلومات، من للمزید. بالطابعة الخاصة الورق حجم مواصفات مع تتوافق التي الحجم صغيرة والوسائط البطاقات إال تستخدم ال•
.٦٥ صفحة في

.٦٥ صفحة في الطابعة مواصفات راجع المعلومات، من للمزید. الوسائط تحميل عند الورق درج سعة تتجاوز ال•

البريدية البطاقات لطباعة
.التشغيل قيد الطابعة وجود من تحقق.١
.١٧ صفحة في الورق تحميل راجع المعلومات، من للمزید. الحالية الطباعة لمهمة المناسب الورق بتحميل قم.٢
.طباعته ترید الذي الملف افتح.٣
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٤

Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.Printer Features لوحة اختر.ج

.بتحميله قمت الذي الورق نوع حدد ،)الورق نوع (Paper Type المنسدلة القائمة في.٥
).Mac OS (Print أو) Windows( )موافق (OK فوق انقر ثم تریدها، أخرى طباعة إعدادات أي حدد.٦

البانوراما صور طباعة
.)بوصة12 × 4( سم 30 × 10 بحجم HP من بانوراما ورق استخدام یجب آما. بانوراما صورة التقاط یجب, صحيحة بانوراما طباعة على للحصول

توجيهات
.٣٦ صفحة في الصور تحسين راجع الصور، طباعة ميزات استخدام طریقة على للتعرف•
.تستخدمه الذي الصور ورق تموج أو تجعد عدم من تحقق•
.٦٥ صفحة في الطابعة مواصفات راجع المعلومات، من للمزید. الوسائط تحميل عند الورق درج سعة تتجاوز ال•

.اإلرشادات هذه فاتبع إال،. بالبرنامج المرفقة اإلرشادات فاتبع الصور، طباعة ميزة یتضمن تستخدمه الذي البرنامج آان إذامالحظة

الصور طباعة ٤٠
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بانورامية صور لطباعة
.التشغيل قيد الطابعة وجود من تحقق.١
.١٧ صفحة في الورق تحميل راجع المعلومات، من للمزید. الحالية الطباعة لمهمة المناسب الورق بتحميل قم.٢
.طباعته ترید الذي الملف افتح.٣
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٤

Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.Printer Features لوحة اختر.ج

.بتحميله قمت الذي الورق حجم حدد ،)الورق حجم (Paper Size المنسدلة القائمة في.٥
).Mac OS (Print أو) Windows( )موافق (OK فوق انقر ثم تریدها، أخرى طباعة إعدادات أي حدد.٦

.)حدود بدون (Borderless االختيار مربع فوق انقر ثم البانوراما، ورق حجم حدد حدود، بدون للطباعةمالحظة

الصغيرة الوسائط من وغيرها الفهرسة بطاقات على الطباعة
توجيهات

.للطابعة الورق حجم مواصفات مع تتوافق التي الحجم صغيرة والوسائط البطاقات إال تستخدم ال•
.٦٥ صفحة في الطابعة مواصفات راجع المعلومات، من للمزید. الوسائط تحميل عند الورق حاویة سعة تتجاوز ال•
عادي ورق على الطباعة تفيدك. مشكلة أیة إلى یشير وال متوقع شيء هذا. الفهرسة بطاقات مثل عادي ورق على الطباعة حالة في الطباعة جودة تنخفض•

.هامة عير طباعتها جودة تعد, المسودات مثل, الطباعة لمهام بالنسبة

الصغيرة الوسائط من غيرها أو الفهرسة بطاقات على للطباعة
.التشغيل قيد الطابعة وجود من تحقق.١
.١٧ صفحة في الورق تحميل راجع المعلومات، من للمزید. الحالية الطباعة لمهمة المناسب الورق بتحميل قم.٢
.طباعته ترید الذي الملف افتح.٣
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٤

Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.Printer Features لوحة اختر.ج

.)آخر عادي ورق (Other Plain حدد )الورق نوع (Paper Type المنسدلة القائمة في.٥
).Mac OS (Print أو) Windows( )موافق (OK فوق انقر ثم تریدها، أخرى طباعة إعدادات أي حدد.٦

HP Photosmart برنامج
ومشارآتها وتحریرها وعرضها الرقمية الصور بترتيب لك یسمح تنزیله المتوفر) فقط Windows التشغيل نظام في (Photosmart Essential برنامج إن

.خاصة مشاریع بإنشاء لك یسمح آما وطباعتها

٥ الفصل
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)فقط Windows التشغيل نظام (HP Photosmart برنامج لتنزيل
HP < HP Photosmart A630 series < HP Photosmart Essential >)البرامج آافة (All Programs > )ابدأ (Start حدد▲

Software Website) ببرنامج الخاص الويب موقع HP Photosmart Essential( ,اإلنترنت على الواردة اإلرشادات اتبع ثم.

HP Photosmart برنامج ٤٢

عة
طبا
ال

 
 من

الل
خ

 
هاز
ج

 
تر
يو
كمب
ال



صيانة٦
.الجودة عالية صور وتنتج جيًدا عملة بالطابعة االحتفاظ في تساعدك التي األساسية الصيانة إجراءات القسم هذا یتضمن

الطباعة خرطوشة محاذاة•
الطباعة لخرطوشة التلقائي التنظيف•
المقدرة الحبر مستویات عرض•
استبدالها أو الطباعة خرطوشة إدخال•
والمالبس الجلد من الحبر إزالة•
الطباعة خرطوشة طلب معلومات على الحصول•
اختبار صفحة طباعة•
نموذجية صفحة طباعة•
الطباعة وخرطوشة الطابعة تخزین•

الطباعة خرطوشة محاذاة
على الحصول لضمان آلخر وقت من الطباعة خرطوشة محاذاة أیًضا یمكنك. جدیدة طباعة خرطوشة تثبيت بعد تلقائًيا الطباعة خرطوشة بمحاذاة الطابعة تقوم
تتم ال ألوان, الحافة طوال بيضاء مساحة مع طباعتها تتم حدود بدون مطبوعات تتضمن یدویًَا الطباعة خرطوشة محاذاة لضرورة إشارات. طباعة جودة أفضل

.ضعيفة طباعة جودة أو, جيد بشكل طباعتها

الطابعة خالل من الطباعة خرطوشة لمحاذاة
.اإلدخال درج في) HP من المتقدم الصور ورق (HP Advanced Photo Paper بتحميل قم.١
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.٢
.)خرطوشة (Cartridge المس.٣
.المطالبات واتبع )الخرطوشة محاذاة (Align Cartridge المس.٤

الطباعة لخرطوشة التلقائي التنظيف
الطباعة خرطوشة في الحبر مستوى انخفاض ذلك فيعني حبر، خطوط الصفحات هذه تضمنت إذا أو المطبوعة الصفحات من مفقودة نقاًطا أو سطوًرا وجدت إذا
.الخرطوشة هذه تنظيف ضرورة أو

.الخرطوشة عمر وتقصير الحبر استهالك إلى الضروریة غير التنظيف عمليات تؤدي. فقط الضرورة عند الطباعة خرطوشة بتنظيف قمتنبيه

:آلًيا الخرطوشة لتنظيف الخطوات هذه اتبع

الطابعة خالل من الطباعة خرطوشة لتنظيف
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)خرطوشة (Cartridge المس.٢
.المطالبات واتبع )الخرطوشة تنظيف (Clean Cartridge المس.٣

.الطباعة خرطوشة استبدال فيجب التنظيف، بعد مفقودة نقاط أو سطور بالمستندات یزال ال آان إذا

المقدرة الحبر مستويات عرض
الذي الحبر مستوى رمز بعرض الطابعة شاشة تقوم. نفسها الطابعة على الطابعة في المثبتة الطباعة بخرطوشة الخاص المقدر الحبر مستوى عرض یمكن

:الخرطوشة في المتبقي المقدر الحبر مقدار یعرض

٤٣ صيانة

صيانة



مستوى انخفاض بشأن تحذیر لرسالة استقبالك حالة في. فقط التخطيط ألغراض تقدیرات الحبر مستویات بشأن والمؤشرات التنبيهات توفر١ مالحظة
عدم حتى الطباعة خرطوشات تبدیل عليك یجب ال. للطباعة بالنسبة محتملة تأخيرات لتجنب لدیك تتوفر بدیلة خرطوشة تجهيز االعتبار بعين فخذ, الحبر
.الطباعة بجودة الرضا

.متوفرة غير أو دقيقة غير المقدرة الحبر مستویات آانت ربما, تعبئتها إعادة تمت إذا أو, الطابعة في تثبيتها قبل الخرطوشات استخدام تم إذا٢ مالحظة

بتجهيز یقوم الذي, التهيئة إجراء في ذلك في بما, المختلفة الطرق من بالعدید الطباعة إجراء في الطباعة خرطوشات من حبر استخدام یتم٣ مالحظة
,ذلك إلى باإلضافة. یرام ما على الحبر وانسياب نظيفة الطباعة فتحات على بالحفاظ تقوم التي, الطباعة رؤوس صيانة وفي للطباعة والخرطوشات الجهاز
.www.hp.com/go/inkusage راجع المعلومات من للمزید. استخدامها بعد الخرطوشة في للحبر بقایا بعض تبقى

الطابعة حالة عرض
الطابعة حالة شاشة إلى للوصول

.األمر لزم إذا, Photosmart Express قائمة إلى للعودة السریع اللمس إطار في )الرئيسية الصفحة (Home المس.١

.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.٢
.األدوات قائمة لفتح )أدوات (Tools المس.٣
.)الطابعة حالة (Printer Status المس.٤

البطاریة تعد. بدءها تم التي الطباعة مهمة إلتمام المتبقي المقدر والوقت البطاریة حالة, الحبر مستویات حول معلومات بعرض الطابعة حالة إطار یقوم
.١٥ صفحة في اختياریة ملحقات راجع المعلومات، من للمزید. اختياري ملحق

 استبدالها أو الطباعة خرطوشة إدخال
.ملونة وصور واألسود باألبيض صور لطباعة األلوان ثالثية HP 110 Tri-color Inkjet الطباعة خرطوشة استخدم

Vivera وأحبار) HP من المتقدم الصور ورق (HP Advanced Photo Paper باستخدام,* طویًال تدوم التي اللطخات تقاوم مخبر بجودة صور طباعة
Inks.

 زر, تفاصيل على للحصول. HP Image Permanence Lab أو .Wilhelm Imaging Research, Inc قبل من متواصل تصنيف عرض*
www.hp.com/go/printpermanence.

ضمان یشمل ال. تعبئتها إعادة أو HP خرطوشات بتعدیل توصي ال HP شرآة أن آذلك الحظ. الصحيحة الطباعة خرطوشات استخدام من تحققتنبيه
HP صنع من خرطوشات تعدیل عن ینتج الذي التلف HP تعبئتها إعادة أو.

استبدالها أو طباعة خرطوشة إلدخال
.الطابعة داخل من المقوى الورق إزالة ومن الطاقة تشغيل من تحقق.١
.بالطابعة الموجود الطباعة خرطوشة باب افتح.٢
.الخرطوشة من الفاتح الوردي الشریط بإزالة قم.٣

.الطباعة خرطوشة على الموجودة اللون نحاسية التالمس نقاط تلمس المالحظة

٤٤ استبدالها أو الطباعة خرطوشة إدخال
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.إلزالتها الحامل من اسحبها ثم ألسفل الخرطوشة فاضغط خرطوشة، باستبدال تقوم آنت إذا.٤
اللون نحاسية التالمس نقاط إدخال یتم بحيث قليًال ألعلى متجهة بزاویة الحامل في الخرطوشة أدخل. ألعلى الملصق یتجه بحيث البدیلة الخرطوشة امسك.٥

.مكانها في تثبت حتى الخرطوشة ادفع. أوًال

.الطباعة خرطوشة باب أغلق.٦
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٧

Inkjet مستلزمات تدویر إعادة برنامج (HP Inkjet Supplies Recycling Program یتوفر. القدیمة الخرطوشة تدویر بإعادة قممالحظة
 زیارة الرجاء المعلومات، من للمزید. مجاًنا المستخدمة الطباعة خرطوشات تدویر إعادة في ویساعدك المناطق/البلدان من العدید في) HP من

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

والمالبس الجلد من الحبر إزالة
:والمالبس الجلد من الحبر إلزالة اإلرشادات هذه اتبع

العالجالسطح

.منظف بصابون المصابة المنطقة اغسلالجلد

.آلوریة تبييض مادة واستخدم بارد بماء األقمشة اغسلالبيضاء األقمشة

.الرغوة غزیر النشادر مادة واستخدم بارد بماء األقمشة اغسلالملونة األقمشة

.األقمشة على الحبر تثبيت إلى الساخن أو الدافئ الماء استخدام یؤدي قد. األقمشة من الحبر إلزالة البارد الماء دائًما استخدمتنبيه

الطباعة خرطوشة طلب معلومات على الحصول
.اإلنترنت عبر الطباعة خرطوشات طلب أمكنك, الویب إلى الوصول إمكانية لدیك وآانت بالكمبيوتر المنتج بتوصيل قمت قد آنت إذا

اإلنترنت عبر خرطوشات وطلب الطباعة خرطوشة طلب معلومات لعرض
.ما بتطبيق الخاصة) ملف (File قائمة من )طباعة (Print حدد.١
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.٢

Windows مستخدمو

٦ الفصل

٤٥ صيانة
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.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.أ

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

.)اإلنترنت عبر مستلزمات طلب (Order Supplies Online زر فوق انقر.ب

Mac مستخدمو

.Supplies زر فوق انقر▲

.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي اإلرشادات اتبع.٣

,المنتج لتحدید المطالبات اتبع ثم, منطقتك/بلدك باختيار قم, المطابلة عند. www.hp.com/buy/supplies إلى انتقل, أخرى ومستلزمات HP أوراق لطلب
.الصفحة على الموجودة التسوق روابط إحدى فوق انقر ثم

اختبار صفحة طباعة
الطباعة خرطوشة أداء, الحبر مستویات حول معلومات الصفحة تتضمن آما. HP بـ االتصال ضرورة حالة في االختبار صفحة في الواردة المعلومات تفيدك قد
.إلخ, للطابعة التسلسلي الرقم, الحبر أو

الطابعة خالل من اختبار صفحة لطباعة
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)اختبار صفحة طباعة (Print Test Page بلمس قم وبالتالي )أدوات (Tools المس.٢

نموذجية صفحة طباعة
.صحيح بشكل الورق تحميل من وللتأآد الطابعة باستخدام الصور طباعة جودة الختبار نموذجية صفحة بطباعة قم

الطابعة خالل من نموذجية صفحة لطباعة
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)نموذجية صفحة طباعة (Print Sample Page بلمس قم وبالتالي )أدوات (Tools المس.٢

الطباعة وخرطوشة الطابعة تخزين
.الطباعة وخرطوشة الطابعة تخزین عن معلومات القسم هذا یتضمن

الطابعة تخزین•
الطباعة خرطوشة تخزین•

الطابعة تخزين
.قصيرة أو طویلة لفترات استخدامها عدم حالة في تتلف ال بحيث الطابعة تصميم تم

.جًدا المنخفضة أو جًدا المرتفعة الحرارة ودرجات المباشرة الشمس أشعة عن بعيًدا المكتب أو المنزل داخل بالطابعة احتفظ

الطباعة خرطوشة تخزين
.الطابعة تشغيل توقف أثناء واق غطاء في الطباعة خرطوشة بتخزین الطابعة تقوم. الطابعة داخل النشطة الطباعة خرطوشة دائًما اترك, الطابعة تخزین عند

.صحيح بشكل الطباعة خرطوشات بتخزین للطابعة ذلك یسمح. الطاقة سلك فصل قبل تماًما الطابعة تشغيل إیقاف من تأآدتنبيه

:الطباعة جودة اتساق وتضمن HP صنع من الطباعة خرطوشات صيانة في تساعدك بحيث التلميحات هذه اتبع

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

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

الطباعة وخرطوشة الطابعة تخزین ٤٦
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المشكالت حل٧
.www.hp.com/support على الفوري الدعم خدمات إلى االنتقال أو المشكالت حل بتلميحات الخاص القسم هذا قراءة من تأآد ،HP بدعم االتصال قبل

.أخطاء یسبب أن الممكن من طوًال أآثر USB آابل استخدام. ذلك من أقل أو) أقدام 10( أمتار 3 بطول USB آابل باستخدام HP شرآة توصيتلميح

.HP Photosmart A630 series لطابعة بالنسبة المشكالت حل معلومات على القسم هذا یحتوي

البرنامج بتثبيت تتعلق قضایا•
واألجهزة بالطباعة تتعلق قضایا•
Bluetooth بطباعة تتعلق مشكالت•
الجهاز رسائل•

 البرنامج بتثبيت تتعلق قضايا
:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

التثبيت عملية فشلت•
.Windows التشغيل بنظام یعمل بكمبيوتر الطابعة بتوصيل أقوم عندما) جدیدة أجهزة على العثور معالج (Found New Hardware Wizard یظهر•
)فقط Windows( )وفاآسات طابعات (Printers and Faxes في الطابعة تظهر ال•
آلًيا التثبيت عملية تبدأ لم•
.بنجاح البرنامج بتثبيت قمت ولكنني بالكمبيوتر الطابعة بتوصيل أقوم مرة آل البرنامج تثبيت یبدأ•
.ظاهًرا زال ما البرنامج تثبيت برنامج ولكن فقط الصور نقل أجل من بالكمبيوتر الطابعة توصيل في أرغب•

التثبيت عملية فشلت
.المشكلة حل حتى الباقية بالحلول القيام فحاول, المشكلة األول الحل یحّل لم إذا. المشكلة لحل التالية بالحلول القيام حاول

الفيروسات مكافحة برنامج تشغيل بإیقاف قم: األول الحل•
التثبيت عملية أثناء الترخيص اتفاقية بقبول قم: الثاني الحل•
التثبيت محاولة بإعادة قم: الثالث الحل•

الفيروسات مكافحة برنامج تشغيل بإيقاف قم: األول الحل

الحل
:الطابعة برنامج تثبيت بإلغاء قم.١

Windows مستخدمو
HP < HP Photosmart A630 series > )برامج (Programs إلى انتقل, Windows التشغيل نظام في )ابدأ (Start قائمة في.أ

 <Uninstall) التثبيت إلغاء(.
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.ب

Mac مستخدمو
.Hewlett-Packard مجلد: Applications فوق مزدوًجا نقًرا انقر.أ
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع ثم HP Uninstaller فوق مزدوًجا نقًرا انقر.ب

.الفيروسات لمكافحة نشطة تطبيقات أي بتعطيل أو مؤقت بإیقاف قم.٢
.البرامج تطبيقات آافة بإنهاء قم.٣
.الطابعة شّغل ثم ثوان 10 لمدة انتظر, الطابعة تشغيل بإیقاف قم.٤
.بالطابعة المزودة اإلعداد إلرشادات وفقًا الطابعة برنامج تثبيت أعد.٥

الطابعة برنامج تثبيت منع إلى أدى الكمبيوتر خلفية في التشغيل قيد آخر برنامج تطبيق في أو الفيروسات مكافحة تطبيق في مشكلة هناك تكون قد:السبب
.بنجاح

٤٧ المشكالت حل

حل
 

المشكالت
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.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

التثبيت عملية أثناء الترخيص اتفاقية بقبول قم: الثاني الحل
.التثبيت عملية أثناء الترخيص اتفاقية بقبول قم وبالتالي توصيله أعد ثم USB آابل افصل:الحل

.التثبيت عملية أثناء الترخيص اتفاقية بقبول قمت ما ربما:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

التثبيت محاولة بإعادة قم: الثالث الحل
.التثبيت محاولة أعد وبالتالي توصيله أعد ثم USB آابل افصل:الحل

.مصادفًة أمرها إلغاء أو التثبيت عملية بإغالق قمت ربما:السبب

بتوصيل أقوم عندما) جديدة أجهزة على العثور معالج (Found New Hardware Wizard يظهر
.Windows التشغيل بنظام يعمل بكمبيوتر الطابعة

.المشكلة لهذه بالنسبة التالي بالحل القيام حاول
.الطابعة قائمة في) البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode خيار تمكين من تأآد:الحل

)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode لتمكين
.الكمبيوتر عن الطابعة وافصل) جدیدة أجهزة على العثور تم (Found New Hardware معالج بإلغاء قم.١
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.٢
.)تفضيالت (Preferences المس.٣
.)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode المس.٤
.)تشغيل (On خيار اختيار من تأآد.٥
.أخرى مرة الطابعة شّغل ثم ثوان 10 لمدة انتظر, الطابعة تشغيل بإیقاف قم.٦

.المنتج في ممّكن غير) البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode إن:السبب

)فقط Windows( )وفاآسات طابعات (Printers and Faxes في الطابعة تظهر ال
.المشكلة حل حتى الباقية بالحلول القيام فحاول, المشكلة األول الحل یحّل لم إذا. المشكلة لحل التالية بالحلول القيام حاول

التثبيت محاولة بإعادة قم: األول الحل•
)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode بتعطيل قم: الثاني الحل•

التثبيت محاولة بإعادة قم: األول الحل
.Windows في) ابدأ (Start لقائمة HP مجلد في HP Photosmart 630 series بـ یسمى مجلد وجود من بالتحقق البرنامج تثبيت من تأآد:الحل
.التثبيت محاولة فأعد), ابدأ (Start قائمة في المجلد یظهر لم إذا

.ما لسبب صحيح غير بشكل التثبيت عملية انتهت:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

٤٨ البرنامج بتثبيت تتعلق قضایا

 حل
الت

شك
الم



)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode بتعطيل قم: الثاني الحل
.ثانيًة )وفاآسات طابعات (Printers and Faxes واختر) البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode بتعطيل قم:الحل

)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode لتعطيل
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)تفضيالت (Preferences المس.٢
.)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode المس.٣
.)التشغيل إيقاف (Off اختيار من تأآد.٤
.أخرى مرة الطابعة شّغل ثم ثوان 10 لمدة انتظر, الطابعة تشغيل بإیقاف قم.٥
.)وفاآسات طابعات (Printers and Faxes في الطابعة ظهرت إذا لترى افحص.٦

.بالكامل التثبيت انتهى ما ربما:السبب

آلًيا التثبيت عملية تبدأ لم
.المشكلة حل حتى الباقية بالحلول القيام فحاول, المشكلة األول الحل یحّل لم إذا. المشكلة لحل التالية بالحلول القيام حاول

یدوًیا التثبيت عملية ابدأ: األول الحل•
)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode تمكين من تأآد: الثاني الحل•
أخرى مرة تشغيلها أعد ثم الطابعة تشغيل بإیقاف قم: الثالث الحل•
متوفًرا األقراص محرك حرف اجعل: الرابع الحل•

يدوًيا التثبيت عملية ابدأ: األول الحل
.الطابعة شاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع. یدوًیا التثبيت عملية ابدأ:الحل

.اآللي التشغيل تعطيل تم:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode تمكين من تأآد: الثاني الحل
.الطابعة قائمة في) البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode خيار تمكين من تأآد:الحل

)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode لتمكين
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)تفضيالت (Preferences المس.٢
.)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode المس.٣
.)تشغيل (On خيار اختيار من تأآد.٤
.أخرى مرة الطابعة شّغل ثم ثوان 10 لمدة انتظر, الطابعة تشغيل بإیقاف قم.٥

.التشغيل عن متوقف) البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode یكون ربما:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

أخرى مرة تشغيلها أعد ثم الطابعة تشغيل بإيقاف قم: الثالث الحل

الحل
.أخرى مرة الطابعة شّغل ثم ثوان 10 لمدة انتظر, الطابعة تشغيل بإیقاف قم▲

.تثبيته بإلغاء بعدئذ قمت ولكنك بالفعل الطابعة برنامج بتثبيت قمت قد أو صدفًة التثبيت عملية بإلغاء قمت لقد:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

٧ الفصل

٤٩ المشكالت حل

حل
 

المشكالت



متوفًرا األقراص محرك حرف اجعل: الرابع الحل
لمحرك واحد حرف توفر من تأآد. بك الخاص الكمبيوتر في األقراص محرآات أحرف من العدید تكوین تم ربما, الشرآة اتصال شبكة بيئة في:الحل

.التثبيت عملية في البدء یمكن ال, إال الشبكة أقراص بمحرك الخاص األول الحرف قبل األقراص

.للكمبيوتر الشبكة أقراص بمحرك الخاص األول الحرف قبل األقراص لمحرك متوفر حرف یوجد ال:السبب

.بنجاح البرنامج بتثبيت قمت ولكنني بالكمبيوتر الطابعة بتوصيل أقوم مرة آل البرنامج تثبيت يبدأ
Setup بقائمة الخاصة )تفضيالت (Preferences قائمة في )البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode تشغيل بإیقاف قم:الحل

.)إعداد(

.ظاهًرا زال ما البرنامج تثبيت برنامج ولكن فقط الصور نقل أجل من بالكمبيوتر الطابعة توصيل في أرغب
ثم الطابعة في )البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode بتعطيل قم, البرنامج تثبيت دون الكمبيوتر إلى الطابعة من الصور لنقل:الحل
.USB آابل بواسطة بالكمبيوتر الطابعة وّصل

)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode لتعطيل
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)تفضيالت (Preferences المس.٢
.)البرنامج تثبيت وضع (Software Install Mode المس.٣
.)التشغيل إيقاف (Off اختيار من تأآد.٤
.أخرى مرة الطابعة شّغل ثم ثوان 10 لمدة انتظر, الطابعة تشغيل بإیقاف قم.٥
.)وفاآسات طابعات (Printers and Faxes في الطابعة ظهرت إذا لترى افحص.٦

واألجهزة بالطباعة تتعلق قضايا
:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

.تشغيلها یمكن ال ولكن, الطاقة بمصدر متصلة الطابعة•
المطبوعة النسخة تظهر لم•
والطابعة الكمبيوتر اتصال انقطاع•
آخر USB جهاز خالل USB آابل باستخدام بالكمبيوتر توصيلها عند بالطباعة الطابعة تقوم ال•
)فقط Windows( )معروف غير جهاز (An Unknown device رسالة ظهرت•
المحددة االفتراضية الطباعة إعدادات باستخدام الصورة أو المستند طباعة تتم لم•
حدود بدون صور بطباعة الطابعة تقوم ال•
الذاآرة بطاقة إلى الكمبيوتر من الصور حفظ تعذر•
الطابعة من فارغة صفحة خرجت•
خاطئ موضع في مطبوعة أو مفقودة المستند من أجزاء•
ضعيفة الطباعة جودة•

.تشغيلها يمكن ال ولكن, الطاقة بمصدر متصلة الطابعة
.المشكلة حل حتى الباقية بالحلول القيام فحاول, المشكلة األول الحل یحّل لم إذا. المشكلة لحل التالية بالحلول القيام حاول

الطاقة سلك افحص: األول الحل•
)ببطء (واحدة مرة) تشغيل (On زر على اضغط: الثاني الحل•
اإلنترنت على بالدعم واتصل المنتج افصل: الثالث الحل•

واألجهزة بالطباعة تتعلق قضایا ٥٠

 حل
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الطاقة سلك افحص: األول الحل

الحل
.الطابعة بتشغيل قم ثم الكهرباء، قطاع بتشغيل قم. تشغيله یتم لم آهرباء بقطاع متصلة الطابعة تكون قد•
مع تزورها التى المنطقة/البلد في الطاقة مصدر توافق من فتأآد, الخارج إلى بالسفر قمت إذا. متوافق غير طاقة بمصدر متصلة الطابعة تكون ربما•

.للطابعة الطاقة وسلك الطاقة متطلبات
:الطاقة محول لفحص. صحيح بشكل الطاقة محول عمل من تأآد•

.متوافق طاقة وبمصدر بالطابعة الطاقة محول توصيل من تأآد◦
عدم عند. صحيح بشكل الطاقة سلك عمل إلى ذلك فيشير, التشغيل زر إضاءة عند. الطابعة على الموجود التشغيل زر على مستمر بشكل اضغط◦

.HP بدعم اتصل أو www.hp.com/support زر, المصباح إضاءة
.الطاقة مأخذ في مشكلة هناك تكون فقد, المشكلة واستمرار تشغيله عند. المفتاح تشغيل من فتأآد مبّدل، بمأخذ المنتج بتوصيل قمت إذا•

.الطاقة بمصدر متصلة غير الطابعة تكون قد:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

)ببطء (واحدة مرة) تشغيل (On زر على اضغط: الثاني الحل
تشغيل عملية تستغرق قد. واحدة مرة) تشغيل (On زر على اضغط. جًدا سریع بشكل) تشغيل (On زر على الضغط عند المنتج یستجيب ال قد:الحل
.المنتج تشغيل إیقاف إلى ذلك یؤدي فقد, الوقت هذا أثناء أخرى مرة) تشغيل (On زر على الضغط عند. الدقائق بعض المنتج

.جًدا سریع بشكل) تشغيل (On زر على بالضغط قمت لقد:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

اإلنترنت على بالدعم واتصل المنتج افصل: الثالث الحل
.HP بدعم اتصل المشكلة، استمرار حالة في. مشغًال المنتج أن من تحقق. توصيله أعد ثم, ثوان 10 لمدة انتظر, المنتج افصل:الحل

.واللغة المنطقة/والبلد الجهاز حسب الدعم خيارات توفر مدى یتفاوت

حول معلومات على للحصول )HP بـ اتصال (Contact HP فوق انقر ثم المنطقة،/البلد باختيار قم, المطالبة عند. www.hp.com/support :زر
.الفني بالدعم االتصال

.ميكانيكي تلف المنتج في یوجد قد:السبب

المطبوعة النسخة تظهر لم
.المشكلة لهذه بالنسبة التالي بالحل القيام حاول

:الورق انحشار لتحریر التالية الخطوات تطبيق حاول:الحل
.إلزالته تجاهك برفق الورق بسحب قم الطابعة، مقدمة من الورق من جزء ظهور حالة في•
.للطابعة الخلفي الجزء من إزالته حاول للطابعة، األمامي الجزء خالل الورق من جزء مرور عدم حالة في•

.اإلدخال درج من الورق بإزالة قم◦
.للطابعة الخلفي الجزء من إلزالته برفق المحشور الورق بسحب قم◦

:یلي بما القيام حاول إلزالتها، المحشور الورق حافة إمساك تستطع لم إذا•
.الطابعة تشغيل بإیقاف قم◦
.تلقائًيا المحشور الورق إزالة على تعمل ثم الورق، مسار في الموجود الورق من بالتحقق الطابعة تقوم. الطابعة بتشغيل قم◦

.للمتابعة )موافق (OK على اضغط•

.الطباعة أثناء الورق انحشار تم:السبب

.التالي القسم راجع:الحل

.والطابعة الكمبيوتر جهاز بين االتصال انقطاع:السبب

٧ الفصل

٥١ المشكالت حل

حل
 

المشكالت
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والطابعة الكمبيوتر اتصال انقطاع
.المشكلة حل حتى الباقية بالحلول القيام فحاول, المشكلة األول الحل یحّل لم إذا. المشكلة لحل التالية بالحلول القيام حاول

بإحكام USB آابل توصيل من تأآد: األول الحل•
التشغيل قيد الطابعة وجود من تأآد: الثاني الحل•
بإحكام بالطابعة الخاص الطاقة سلك توصيل من تأآد: الثالث الحل•
ثانيًة الطباعة حاول ثم مشغوًال غير USB محور یصبح حتى انتظر: الرابع الحل•

بإحكام USB آابل توصيل من تأآد: األول الحل
.للطابعة الخلفي الجزء في الموجود USB ومنفذ الكمبيوتر بجهاز بإحكام USB آابل توصيل تم أنه من تحقق:الحل

.بالطابعة متصل غير الكمبيوتر یكون قد:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

التشغيل قيد الطابعة وجود من تأآد: الثاني الحل
.الطابعة تشغيل ومن بإحكام متصل بالطابعة الخاص الطاقة سلك أن من تأآد:الحل

.الطابعة تشغيل إیقاف المحتمل من:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

بإحكام بالطابعة الخاص الطاقة سلك توصيل من تأآد: الثالث الحل
.الطابعة تشغيل ومن بإحكام متصل بالطابعة الخاص الطاقة سلك أن من تأآد:الحل

.الطاقة بمصدر متصلة غير الطابعة تكون قد:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

ثانيًة الطباعة حاول ثم مشغوًال غير USB محور يصبح حتى انتظر: الرابع الحل
.مباشرًة بالكمبيوتر الطابعة بتوصيل قم أو اآلخر الجهاز وصول عدم وقت إلى انتظر:الحل

.اتصال إنشاء إعادة لتحاول )المحاولة إعادة (Retry فوق فانقر, HP Photosmart حوار مربع ظهور عند

بشكل بالطابعة االتصال قطع إلى آخر جهاز إلى الوصول یؤدي أن یمكن. أجهزة عدة بها تتصل تثبيت قاعدة أو USB لمحور مستخدمًا تكون قد:السبب
.مؤقت

آخر USB جهاز خالل USB آابل باستخدام بالكمبيوتر توصيلها عند بالطباعة الطابعة تقوم ال
.المشكلة لهذه بالنسبة التالي بالحل القيام حاول

الحل
.الكمبيوتر تشغيل بإیقاف قم.١
.الكمبيوتر بجهاز الموجود USB بمنفذ مباشرًة الطابعة بتوصيل قم.٢
.للطابعة الخلفي الجزء في الموجود USB ومنفذ الكمبيوتر جهاز من بكال بإحكام USB آابل توصيل تم أنه من تحقق.٣
.الكمبيوتر جهاز من) المحور ذلك في بما (USB أجهزة آافة بفصل قم.٤
.الكمبيوتر جهاز بتشغيل قم.٥
.الكمبيوتر في مختلف USB منفذ باستخدام اإلجراء هذا فكرر, المشكلة استمرت إذا. أخرى مرة الطباعة حاول.٦

.بمحور مثبت آخر جهاز بواسطة والكمبيوتر الطابعة بين االتجاه ثنائي اتصال مقاطعة تمت:السبب

واألجهزة بالطباعة تتعلق قضایا ٥٢
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)فقط Windows( )معروف غير جهاز (An Unknown device رسالة ظهرت
.المشكلة لهذه بالنسبة التالي بالحل القيام حاول

الحل
.الطابعة عن USB آابل بفصل قم.١
.الطابعة عن الطاقة سلك بفصل قم.٢
.ثوان 10 لمدة انتظر.٣
.بالطابعة الطاقة سلك توصيل بإعادة قم.٤
.الطابعة من الخلفي بالجزء USB بمنفذ USB آابل توصيل بإعادة قم.٥
:الطابعة برنامج تثبيت بإلغاء قم ثم ،USB وآابل الطاقة سلك فافصل, المشكلة استمرت إذا.٦

HP  < HP Photosmart A630 > )البرامج آافة (All Programs إلى انتقل, Windows التشغيل نظام في )ابدأ (Start قائمة في.أ
series < Uninstall) التثبيت إلغاء(.

.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.ب
.الطابعة شّغل ثم ثوان 10 لمدة انتظر, الطابعة تشغيل بإیقاف قم.٧
.الكمبيوتر تشغيل أعد.٨
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع. USB آابل بواسطة ثانيًة بالكمبيوتر الطابعة بتوصيل الطابعة برنامج تثبيت أعد.٩

.الكمبيوتر بجهاز الطابعة یتصل الذي الكابل في ساآنة آهربائية طاقة تراآمت قد تكون أن الممكن من:السبب

.بالطابعة الخاص USB توصيل في تلف وجود الحتمال نظرا الطابعة تعریف من البرنامج یتمكن لم

المحددة االفتراضية الطباعة إعدادات باستخدام الصورة أو المستند طباعة تتم لم
.المشكلة لهذه بالنسبة التالي بالحل القيام حاول

الحل

الطباعة إعدادات لتحديد
.طباعته ترید الذي الملف افتح.١
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٢

Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب

).Mac OS (Print أو) Windows( )موافق (OK فوق انقر ثم تریدها، أخرى طباعة إعدادات أي حدد.٣

ما أي البرنامج بتطبيق الخاصة الطباعة إعدادات تتجاوز. البرنامج تطبيق في الموجودة تلك عن مختلفة االفتراضية الطابعة إعدادات تكون قد:السبب
.الطابعة على بضبطها تقوم

٧ الفصل

٥٣ المشكالت حل

حل
 

المشكالت



حدود بدون صور بطباعة الطابعة تقوم ال
.المشكلة لهذه بالنسبة التالي بالحل القيام حاول

الحل

للطابعة التحكم لوحة خالل من الطباعة حالة في حدود بدون الطباعة لتشغيل
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)تفضيالت (Preferences المس.٢
.)حدود بدون (Borderless المس.٣
.حدود بدون الطباعة لتشغيل )تشغيل (On المس.٤

الكمبيوتر خالل من الطباعة حالة في حدود بدون الطباعة لتشغيل
.التشغيل قيد الطابعة وجود من تحقق.١
.١٧ صفحة في الورق تحميل راجع المعلومات، من للمزید. الحالية الطباعة لمهمة المناسب الورق بتحميل قم.٢
.طباعته ترید الذي الملف افتح.٣
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٤

Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.Printer Features لوحة اختر.ج

.لتحدیده )حدود بدون (Borderless االختيار مربع فوق انقر.٥

.التشغيل عن متوقف حدود بدون الطباعة خيار یكون قد:السبب

الذاآرة بطاقة إلى الكمبيوتر من الصور حفظ تعذر
.المشكلة لهذه بالنسبة التالي بالحل القيام حاول

.القفل إلغاء وضع في أنه فتأآد, للقفل مفتاح على تحتوي الذاآرة بطاقة آانت إذا:الحل

.مقفلة الذاآرة بطاقة تكون قد:السبب

الطابعة من فارغة صفحة خرجت
.المشكلة لهذه بالنسبة التالي بالحل القيام حاول

للمزید. األمر استلزم إذا الطباعة خرطوشة استبدل. ٤٦ صفحة في اختبار صفحة طباعة راجع المعلومات، من للمزید. اختبار صفحة بطباعة قم:الحل
.٤٤ صفحة في استبدالها أو الطباعة خرطوشة إدخال راجع المعلومات، من

.الحبر من خالية الطباعة خرطوشة تكون قد:السبب

واألجهزة بالطباعة تتعلق قضایا ٥٤
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خاطئ موضع في مطبوعة أو مفقودة المستند من أجزاء
.المشكلة لهذه بالنسبة التالي بالحل القيام حاول

.٣٨ صفحة في الورق حجم تغيير راجع المعلومات، من للمزید. المناسب الورق حجم تحدید من تأآد:الحل

.للورق مناسب غير حجم بتحدید قمت ربما:السبب

ضعيفة الطباعة جودة
.المشكلة حل حتى الباقية بالحلول القيام فحاول, المشكلة األول الحل یحّل لم إذا. المشكلة لحل التالية بالحلول القيام حاول

الصورة حجم من قّلل: األول الحل•
الصحيح الورق استخدم: الثاني الحل•
الورق من الصحيح الجانب على بالطباعة قم: الثالث الحل•
الطباعة خرطوشة بتنظيف قم: الرابع الحل•
األمر استلزم إذا الطباعة خرطوشة استبدل: الخامس الحل•

الصورة حجم من قّلل: األول الحل
.أعلى صور دقة إلى الرقمية الكاميرا بضبط قم المستقبل، في أفضل نتائج على للحصول. أخرى مرة الطباعة وحاول الصورة حجم بتصغير قم:الحل

.الرقمية الكاميرا في منخفضة بدقة الطباعة إعدادات أحد بتحدید قمت أنك المحتمل من:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

الصحيح الورق استخدم: الثاني الحل
.الصور طباعة عند النتائج أفضل على للحصول HP قبل من المصمم الصور ورق استخدم. الطابعة في لالستخدام معد ورق نوع استخدام من تأآد:الحل

للحصول) HP من المتقدم الصور ورق (HP Advanced Photo Paper استخدم. العادي الورق من بدًال لإلخراج خصيصًا المصمم الورق اختر
.الصور طباعة عند النتائج أفضل على

.لإلخراج ورق نوع أنسب تستخدم ال آنت ربما:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

الورق من الصحيح الجانب على بالطباعة قم: الثالث الحل
.ألعلى عليه الطباعة المطلوب الوجه یكون بحيث الورق تحميل من تأآد:الحل

.الورق من الخاطئ الوجه على بالطباعة تقوم أنك المحتمل من:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

الطباعة خرطوشة بتنظيف قم: الرابع الحل
.٤٣ صفحة في الطباعة لخرطوشة التلقائي التنظيف راجع المعلومات، من للمزید. الطباعة خرطوشة بتنظيف قم:الحل

.الطباعة خرطوشة تنظيف إلى تحتاج قد:السبب

األمر استلزم إذا الطباعة خرطوشة استبدل: الخامس الحل
للمزید. األمر استلزم إذا الطباعة خرطوشة استبدل. ٤٦ صفحة في اختبار صفحة طباعة راجع المعلومات، من للمزید. اختبار صفحة بطباعة قم:الحل
.٤٤ صفحة في استبدالها أو الطباعة خرطوشة إدخال راجع المعلومات، من
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مستوى انخفاض بشأن تحذیر لرسالة استقبالك حالة في. فقط التخطيط ألغراض تقدیرات الحبر مستویات بشأن والمؤشرات التنبيهات توفرمالحظة
حتى الطباعة خرطوشات تبدیل عليك یجب ال. للطباعة بالنسبة محتملة تأخيرات لتجنب لدیك تتوفر بدیلة خرطوشة تجهيز االعتبار بعين فخذ, الحبر
.الطباعة بجودة الرضا عدم

.الطباعة خرطوشة في الحبر مستوى انخفض ربما:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

Bluetooth بطباعة تتعلق مشكالت
.www.hp.com/support على اإلنترنت على الدعم خدمات إلى انتقل أو, المشكالت حل بتلميحات الخاص القسم هذا قراءة من تأآد ،HP بدعم االتصال قبل
Bluetooth بتقنية المصمم بالجهاز والمزودة) المحول هذا مثل استخدام عند (HP Bluetooth الالسلكي الطابعة بمحول المزودة الوثائق قراءة من أیًضا تأآد

.الالسلكية

.الطابعة على العثور من Bluetooth جهاز یتمكن ال•
.الطابعة من صفحة أیة تخرج ال•
.ضعيفة الطباعة جودة•
.بحدود الصورة طباعة تمت•
.الالسلكي Bluetooth توصيل باستخدام الجهاز اسم ضبط بي الخاص الكمبيوتر جهاز على یتعذر•

.الطابعة على العثور من Bluetooth جهاز يتمكن ال
.المشكلة حل حتى الباقية بالحلول القيام فحاول, المشكلة األول الحل یحّل لم إذا. المشكلة لحل التالية بالحلول القيام حاول

البيانات الستقبال جاهزًة Bluetooth طابعة تصبح حتى انتظر: األول الحل•
)Bluetooth رؤیة (Bluetooth Visibility إعداد افحص: الثاني الحل•
Bluetooth حمایة مستوى إعداد افحص: الثالث الحل•
Bluetooth بـ الخاص الصحيح المرور لمفتاح استخدامك من تأآد: الرابع الحل•
الطابعة من قریًبا Bluetooth جهاز بنقل قم: الخامس الحل•

البيانات الستقبال جاهزًة Bluetooth طابعة تصبح حتى انتظر: األول الحل
المصباح ُیصدر. للكاميرا األمامي الجزء في الكاميرا بمنفذ توصيله من فتأآد, HP Bluetooth االختياري الالسلكي الطابعة محول استخدام عند:الحل

.البيانات الستقبال جاهًزا المحول یكون عندما وميًضا المحول على الموجود

.البيانات الستقبال جاهزًة نفسها الطابعة تعد لم أو جاهًزا الالسلكي HP Bluetooth طابعة محول یعد لم:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

)Bluetooth رؤية (Bluetooth Visibility إعداد افحص: الثاني الحل

الحل
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)أدوات (Tools المس.٢
.)الرؤية (Visibility بلمس قم ثم, Bluetooth المس.٣
.)للكل مرئي (Visible to all المس.٤

.)مرئي غير (Not visible إلى Bluetooth لـ بالنسبة )الرؤية (Visibility ضبط الممكن من:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

Bluetooth بطباعة تتعلق مشكالت ٥٦
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Bluetooth حماية مستوى إعداد افحص: الثالث الحل

الحل
.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)أدوات (Tools المس.٢
.Bluetooth المس.٣
.)الحماية مستوى (Security level المس.٤
.)منخفض (Low المس.٥

.)مرتفع (High إلى Bluetooth لـ بالنسبة )الحماية مستوى (Security level ضبط الممكن من:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

Bluetooth بـ الخاص الصحيح المرور لمفتاح استخدامك من تأآد: الرابع الحل
.الالسكية Bluetooth بتقنية المزود الجهاز إلى للطابعة بالنسبة الصحيح المرور مفتاح إدخال من تأآد:الحل

.صحيح غير للطابعة بالنسبة الالسكية Bluetooth بتقنية المزود الجهاز یستخدمه الذي) PIN( المرور مفتاح یكون قد:السبب

.القادم بالحل القيام حاول, المشكلة استمرار عند

الطابعة من قريًبا Bluetooth جهاز بنقل قم: الخامس الحل
Bluetooth بتقنية المصمم الجهاز بين بها الموصى القصوى المسافة. الطابعة من أقرب الالسكية Bluetooth بتقنية المصمم الجهاز بنقل قم:الحل

.)قدم 30( أمتار 10 هو والطابعة الالسكية

.الطابعة عن جًدا بعيًدا تكون قد:السبب

.الطابعة من صفحة أية تخرج ال
.٦٥ صفحة في المواصفات راجع, الطابعة تدعمها التي الملف بتنسيقات قائمة على للحصول:الحل

.الالسلكية Bluetooth بتقنية المزود الجهاز قبل من إرساله تم الذي الملف نوع على الطابعة تتعرف ال قد:السبب

.ضعيفة الطباعة جودة
الكاميرات مثل ،VGA بدقة آاميرات بواسطة التقاطها تم التي الصور. أعلى دقة إلى الرقمية الكاميرا بضبط قم النتائج، أفضل على للحصول:الحل

.الجودة عالية ُنسخ إلنتاج تكفي عالية بدقة تكون ال قد الالسلكية، بالهواتف المدمجة

.منخفضة دقة بدرجة بطباعتها قمت التي الصورة تكون قد:السبب

.بحدود الصورة طباعة تمت
أو, الجهاز ببائع اتصل. حدود بدون الطباعة یدعم ال قد الالسلكية  Bluetoothتقنية یتضمن الذي جهازك على المثبت الطباعة برنامج یكون قد:الحل
.الطباعة لبرنامج التحدیثات أحدث على للحصول بالدعم الخاص الویب موقع زر

.حدود بدون الطباعة یدعم ال الالسلكية  Bluetoothتقنية یتضمن والذي جهازك في المثبت الطباعة برنامج یكون قد:السبب

.الالسلكي Bluetooth توصيل باستخدام الجهاز اسم ضبط بي الخاص الكمبيوتر جهاز على يتعذر
.للطابعة) اإلعداد قائمة (Setup Menu باستخدام للطابعة Bluetooth جهاز اسم بضبط قم:الحل

.Bluetooth جهاز اسم لضبط التالية اإلرشادات استخدم

.١٣ صفحة في )اإلعداد قائمة (Setup Menu راجع المعلومات، من للمزید). إعداد (Setup قائمة لعرض )إعداد (Setup رمز المس.١
.)أدوات (Tools المس.٢
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.)الجهاز اسم (Device Name المس ثم, Bluetooth المس.٣
.القائمة في المتوفرة الجهاز اسم بخيارات القائمة من Bluetooth جهاز اسم حدد.٤

.الطابعة قائمة باستخدام Bluetooth جهاز اسم ضبط یتم لم:السبب

الجهاز رسائل
:آمبيوتر بجهاز الطابعة توصيل أثناء تظهر قد التي الخطأ برسائل قائمة یلي ما

•Low on ink) منخفض الحبر مستوى(
•The print cartridge is old or damaged) تالفة أو قدیمة الطباعة خرطوشة إن(
•The print cartridge is missing or incorrect) صحيحة غير أو مفقودة الطباعة خرطوشة(
•The print carriage has stalled) معاقة الطباعة خرطوشة عربة(
•The printer is out of paper) الطابعة من الورق نفاد(
•There is a paper jam) الورق انحشار حدث(
•The paper loaded does not match the paper size selected) المحدد الورق حجم مع تحميله تم الذي الورق یتوافق ال(
•Insert only one memory card at a time) الوقت نفس في واحدة ذاآرة بطاقة من أآثر بتثبيت تقم ال(
•There was a problem with the memory card) الذاآرة ببطاقة مشكلة توجد(

Low on ink) منخفض الحبر مستوى(
تثبيت حالة في. الطباعة جودة تدهور حتى الخرطوشة استبدال عليك یجب ال. الطباعة انقطاعات لتجنب بدیلة طباعة خرطوشة توفر من تأآد:الحل

.متوفر أوغير دقيق غير الحبر مستوى مؤشر فيكون, أخرى طابعة في استخدامها تم خرطوشة أو, تصنيعها إعادة أو ملئها إعادة تمت طباعة خرطوشة

مستوى انخفاض بشأن تحذیر لرسالة استقبالك حالة في. فقط التخطيط ألغراض تقدیرات الحبر مستویات بشأن والمؤشرات التنبيهات توفرمالحظة
حتى الطباعة خرطوشات تبدیل عليك یجب ال. للطباعة بالنسبة محتملة تأخيرات لتجنب لدیك تتوفر بدیلة خرطوشة تجهيز االعتبار بعين فخذ, الحبر
.الطباعة بجودة الرضا عدم

.قریب عن استبدالها فيجب منخفضة حبر بكمية مقدرة الطباعة خرطوشة:السبب

The print cartridge is old or damaged) تالفة أو قديمة الطباعة خرطوشة إن(
.األمر استلزم إذا الخرطوشة واستبدل المشكلة بحل قم:الحل

طباعة بخرطوشة تتعلق مشكالت لحل
.األصلية HP بمنتجات, بالفعل تثبيتها حالة في, تصنيعها أو تعبئتها إعادة تمت خرطوشات استبدل.١
.٤٤ صفحة في استبدالها أو الطباعة خرطوشة إدخال راجع المعلومات، من للمزید. تثبيتها أعد ثم الطباعة خرطوشات بإزالة قم.٢
.الطابعة مع الخرطوشة توافق من تأآد.٣
.الطباعة خرطوشة استبدل المشكلة، استمرار حالة في.٤

.تالفة أو قدیمة الطباعة خرطوشة تكون قد:السبب

The print cartridge is missing or incorrect) صحيحة غير أو مفقودة الطباعة خرطوشة(
.األمر استلزم إذا الخرطوشة واستبدل المشكلة بحل قم:الحل

طباعة بخرطوشة تتعلق مشكالت لحل
.األصلية HP بمنتجات, بالفعل تثبيتها حالة في, تصنيعها أو تعبئتها إعادة تمت خرطوشات استبدل.١
.٤٤ صفحة في استبدالها أو الطباعة خرطوشة إدخال راجع المعلومات، من للمزید. تثبيتها أعد ثم الطباعة خرطوشات بإزالة قم.٢
.الطابعة مع الخرطوشة توافق من تأآد.٣
.الطباعة خرطوشة استبدل المشكلة، استمرار حالة في.٤

المعلومات، من للمزید. بك الخاصة للطابعة المنطقة/البلد إعدادات تدعمها ال أو صحيح غير بشكل تثبيتها تم أو الطباعة، خرطوشة تثبيت یتم لم:السبب
.٤٤ صفحة في استبدالها أو الطباعة خرطوشة إدخال راجع

الجهاز رسائل ٥٨
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The print carriage has stalled) معاقة الطباعة خرطوشة عربة(
تعوق قد عناصر أي بإزالة قم. الطباعة عربة منطقة إلى الوصول أجل من الطباعة خرطوشة إلى الوصول باب وافتح المنتج تشغيل بإیقاف قم:الحل
.ثانيًة المنتج بتشغيل قم ثم), تغليف مواد أي ذلك في بما (الطباعة عربة

/www.hp.com على اإلنترنت على الدعم خدمات زر. الخرطوشة صيانة محطة أو الطباعة خرطوشات حامل مسار یعوق عائق یوجد:السبب
support إضافية تعليمات على للحصول.

The printer is out of paper) الطابعة من الورق نفاد(
على للحصول الطابعة مع المزودة اإلعداد إرشادات وراجع ١٧ صفحة في الورق تحميل راجع. الصحيح الورق درج في الورق تحميل من تحقق:الحل
.الورق تحميل حول المعلومات من المزید

There is a paper jam) الورق انحشار حدث(
:الورق انحشار لتحریر التالية الخطوات تطبيق حاول:الحل

.إلزالته تجاهك برفق الورق بسحب قم الطابعة، مقدمة من الورق من جزء ظهور حالة في•
.للطابعة الخلفي الجزء من إزالته حاول للطابعة، األمامي الجزء خالل الورق من جزء مرور عدم حالة في•

.اإلدخال درج من الورق بإزالة قم◦
.للطابعة الخلفي الجزء من إلزالته برفق المحشور الورق بسحب قم◦

:یلي بما القيام حاول إلزالتها، المحشور الورق حافة إمساك تستطع لم إذا•
.الطابعة تشغيل بإیقاف قم◦
.تلقائًيا المحشور الورق إزالة على تعمل ثم الورق، مسار في الموجود الورق من بالتحقق الطابعة تقوم. الطابعة بتشغيل قم◦

.للمتابعة )موافق (OK على اضغط•

The paper loaded does not match the paper size selected) الورق حجم مع تحميله تم الذي الورق يتوافق ال
)المحدد

:یلي بما القيام حاول. المحدد الورق حجم مع تحميله تم الذي الورق یتوافق ال:الحل
.الطباعة لمهمة المحدد الورق نوع بتغيير قم.١
.الطباعة لمهمة الصحيح الدرج تحدید من فتأآد متعددة، ورق أدراج على الطابعة تحتوي آانت إذا.٢
.الورق حاویة في الصحيح الورق تحميل من تأآد.٣

Insert only one memory card at a time) الوقت نفس في واحدة ذاآرة بطاقة من أآثر بتثبيت تقم ال(
توصيل أثناء ذاآرة بطاقة تثبيت یتم قد ذلك، من بدًال. واحد آن في تثبيتها یتم الذاآرة بطاقات من أآثر أو مختلفين نوعين على الطابعة تحتوي:الحل
.فقط الكاميرا بها متصلة تكون أن أو فقط واحدة بطاقة الطابعة في تظل حتى الكاميرا فصل أو الذاآرة بطاقات بإزالة قم. الكاميرا بمنفذ رقمية آاميرا

There was a problem with the memory card) الذاآرة ببطاقة مشكلة توجد(
.الكاميرا باستخدام البطاقة تهيئة بإعادة قم ثم الكمبيوتر، جهاز إلى مباشرًة الصور بنسخ القيام حاول. الذاآرة بطاقة في مشكلة هناك:الحل

٧ الفصل

٥٩ المشكالت حل
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الحبر مستلزمات لشراء تسوق٨
من اإلنترنت عبر الطباعة خرطوشات طلب یمكن. HP Photosmart بـ المزودة المطبوعة الوثائق راجع الطباعة، خرطوشات بأرقام قائمة على للحصول

وشراء لجهازك الطباعة خرطوشات طلب إلعادة الصحيحة األرقام على للعثور المحلي HP بموزع االتصال یمكن, ذلك إلى باإلضافة. HP لـ الویب موقع
.الطباعة خرطوشات

,المنتج لتحدید المطالبات اتبع ثم, منطقتك/بلدك باختيار قم, المطابلة عند. www.hp.com/buy/supplies إلى انتقل, أخرى ومستلزمات HP أوراق لطلب
.الصفحة على الموجودة التسوق روابط إحدى فوق انقر ثم

.اآلن فقط اإلنكليزیة باللغة HPلـ الویب الموقع من األجزاء بعض إتاحة تتم١ مالحظة

بموزع اتصل, منطقتك/بلدك في اعتمادها عدم عند. المناطق/البلدان جميع في اإلنترنت عبر الطباعة خرطوشات طلب إمكانية اعتماد یتم ال٢ مالحظة
HP الطباعة خرطوشات شراء حول معلومات على للحصول المحلي.

متصل آمبيوتر خالل من خرطوشات لطلب
.بالطباعة یقوم تطبيق أي في الملف افتح.١
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٢

Windows مستخدمو

.)الطباعة (Print حدد ثم, )الملف (File حدد.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب
.)تفضيالت (Preferences فوق أو )خصائص (Properties فوق انقر.ج

.تستخدمه الذي للبرنامج تبًعا) الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار مربع إلى المؤدي المسار یختلف قدمالحظة

Mac مستخدمو

.Print اختر ثم, File اختر.أ
.المحددة الطابعة هي HP Photosmart A630 series أن من تأآد.ب

).Mac OS (Supplies أو) Windows( )اإلنترنت عبر مستلزمات طلب (Order Supplies Online فوق انقر.٣

٦١ الحبر مستلزمات لشراء تسوق
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مستلزمات
 

الحبر

http://www.hp.com/buy/supplies
http://www.hp.com/buy/supplies
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والضمان HP دعم٩
:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

أوًال HP بدعم الخاص الویب موقع زیارة•
الهاتف عبر HP دعم•
اإلضافية الضمان خيارات•

.العلبة في بالمنتج المزود للمنتج ‘األساسيات دليل ‘راجع, الشامل الضمان بيان على للحصول

أوًال HP بدعم الخاص الويب موقع زيارة
.HP بدعم الخاص الویب موقع زر, المطلوبة المعلومات على العثور عدم عند. بالطابعة المزودة الوثائق راجع

اإلنترنت على الدعم لزيارة
المصادر أسرع هو هذا. HP عمالء لجميع HP من الفوري الدعم یتوفر. www.hp.com/support على HP قبل من الفوري للدعم الویب موقع زر.١

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

توفير یتم. (المحلي البيع مرآز إلى إحضاره منك سُيطلب ،HP Photosmart أجهزة في خلل حدوث عند. المحلي الشراء بمكان اتصل: فقط أوروبا في.٢
.)الخدمة تكاليف ستدفع الضمان، فترة بعد. للجهاز المحدودة الضمان فترة خالل مجاًنا الخدمة

الدعم وفترة اللغة,المنطقة/البلد, الجهاز حسب الدعم خيارات توفر مدى یتفاوت. HP بدعم اتصل, اإلنترنت على المطلوبة المعلومات على العثور عدم عند.٣
.الهاتفي

الهاتف عبر HP دعم
.المطبوعة الوثائق في الهاتفية األرقام الئحة راجع, بالدعم الخاصة الهاتفية األرقام الئحة على للحصول

:یلي ما حول معلومات القسم هذا یضمن

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

الهاتف عبر الدعم فترة
).المكسيك ذلك في بما (الالتينية أمریكا وفي الهادئ المحيط على المطلة آسيا دول, الشمالية أمریكا في واحد عام لمدة مجاًنا الهاتف عبر الدعم على الحصول یمكن
.الهواتف لشرآة العادیة الرسوم تطبيق یتم. www.hp.com/support زر وإفریقيا، األوسط الشرق, أوروبا في الهاتف عبر الدعم فترة مدى لمعرفة

هاتفية مكالمة إجراء آيفية
:التالية المعلومات لتقدیم مستعًدا آن. HP بدعم االتصال عند HP Photosmartو الكمبيوتر جهاز بجانب تكون أن یجب

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

قبل؟ من المشكلة هذه حدثت هل◦
المشكلة؟ هذه مثل تنفيذ تكرار یمكنك هل◦
تقریًبا؟ المشكلة هذه حدوث وقت في الكمبيوتر إلى جدیدة برامج أو أجهزة أیة بإضافة قمت هل◦
؟)إلخ, الجهاز إزاحة, رعدیة عاصفة مثل (المشكلة هذه حدوث قبل آخر شيء أي حدث هل◦

٦٣ والضمان HP دعم
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الهاتف عبر الدعم فترة انتهاء بعد
قبل من الفوري للدعم الویب موقع على أیًضا الدعم یتوفر قد. إضافية رسوم دفع مقابل HP قبل من دعم على الحصول یمكن الهاتف، عبر الدعم فترة انتهاء بعد

HP: www.hp.com/support .بموزع اتصل HP الدعم خيارات على المزید لتعرف فيها تقيم التي المنطقة/بالبلد الخاص الدعم هاتف برقم اتصل أو.

اإلضافية الضمان خيارات
ثم بك، الخاصة اللغة وحدد بها تقيم التي المنطقة/البلد حدد ،www.hp.com/support زر. إضافية رسوم دفع نظير للطابعة الممتدة الخدمة خطط تتوفر

.الممتدة الخدمة خطط حول معلومات على للحصول الضمان ومناطق الخدمات استكشف

اإلضافية الضمان خيارات ٦٤
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المواصفات١٠
.المحددة الطابعة مواصفات یتضمن آما ،HP Photosmart برنامج لتثبيت الالزمة النظام متطلبات من األدنى الحد القسم هذا یوضح

النظام متطلبات•
الطابعة مواصفات•

النظام متطلبات
التشغيل نظام

Windows XP Home, XP Professional أو x64 Edition أو Vista
Mac OS X v10.4 أحدث إصدار أو

المعالج

•Windows XP Home و XP Professional :معالجات آل Intel® Pentium® II, Celeron® ,بـ ُیوصى (ميجاهرتز 233 ,متوافق معالج أو Pentium
III ,300 ذلك من أعل أو ميجاهرتز(

•x64 Edition :Pentium 4 یدعم Intel EM64T
•Vista :بت-32 ميجاهرتز 800 معالج )x86 (بت-64 أو) ذلك من أعل أو جيجاهرتز 1 بـ ُیوصى(
•Mac OS :معالجPowerPC  3 معالج أو ذلك، من أعل أو جيجابایت Intel Core

RAM) عشوائي وصول ذاآرة(

•Windows XP Home و XP Professional :128 ذلك من أعل أو ميجابایت 256 بـ ُیوصى (ميجابایت(
•x64 Edition: 512 ذلك من أعل أو جيجابایت 1 بـ ُیوصى (ميجابایت(
•Vista :512 ذلك من أعل أو جيجابایت 1 بـ ُیوصى (ميجابایت(
•Mac OS: 256 ذلك من أعل أو ميجابایت 512 بـ ُیوصى) (ذلك من أعل أو ميجابایت(

الفارغة القرص مساحة
ميجابایت 10

الفيديو عرض شاشة
SVGA 800 x 600 ,16-لون بت-32 بـ یوصى (لون بت(

المستعرض
أحدث أو Windows: Microsoft® Internet Explorer® 6.0 التشغيل بنظام يعمل لكمبيوتر بالنسبة

Mac OS :ویب مستعرض أي

التوصيل
الكمبيوتر خالل من الطباعة حالة في), حدة على شراؤه یتم (USB وآابل متوفر USB منفذ•
اإلنترنت إلى بالوصول یوصى•

Windows Vista و Windows XP من بت 64 إلصدارات بالنسبة مطلوًبا اإلنترنت إلى الوصول یعد

الطابعة مواصفات
التوصيل

USB 2.0 آاملة بسرعة: Windows XP Home أو XP Professional أو
x64 Edition

)أقدام 10( أمتار 3 من أقل طوله USB آابل باستخدام HP توصي
PictBridge :الكاميرا منفذ استخدام

الصور ملفات تنسيقات
JPEG Baseline

الفيديو ملفات تنسيقات
Motion JPEG AVI

Motion JPEG Quicktime
MPEG-1

الهوامش
الجزء). بوصة 0.0( مم 0.0 السفلي الجزء). بوصة 0.0( مم 0.0 العلوي الجزء
)بوصة 0.0( مم 0.0 األیمن/األیسر

الوسائط أحجام
)بوصات 7 × 5( سم 18 × 13 ,)بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 بحجم صور ورق
6 × 4( سم 1.25 بحجم عالمة مع سم 15 × 10 بحجم عالمة مع صور ورق

)بوصة 0.5 بحجم عالمة مع بوصات
)بوصات 6 × 4( سم 15 × 10 بحجم الفهرس بطاقات

٦٥ المواصفات
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)بوصة 5.8 × 4.1( مم 148 × 105 بحجم A6 بطاقات
)بوصة 5 × 3.5( مم L 90 × 127 بحجم بطاقات
5 × 3.5( مم 12.5 بحجم عالمة مع مم 127 × 90 عالمة مع L بحجم بطاقات
)بوصة 0.5 بحجم عالمة مع بوصة

Hagaki
8 × 4( مم 203 × 101 :الكمبيوتر خالل من الطباعة عند فقط معتمدة تكون

.)بوصة 12 × 4( سم 30 × 10 بحجم البانوراما صور ورق), بوصات

الوسائط أنواع
HP Advanced Photo Paper) من المتقدم الصور ورق HP) (به یوصى(

)L حجم ،A6 فهرس، (بطاقات

اإلخراج یكون أن الممكن من عاٍل، آهرومغناطيسي حقل وجود في: البيئة مواصفات
.طفيف بشكل مشوًها
-5 ،)فهرنهایت درجة° 104-°41( مئویة درجة° 40-°5 :التشغيل أثناء األقصى الحد
نسبية رطوبة% 90
),فهرنهایت درجة° 95 -°59( مئویة درجة° 35-°15 :التشغيل أثناء به الموصى الحد

%80-20 نسبية رطوبة

الورق درج
)بوصات 7 × 5( سم 18 × 13 حتى إلى یصل بحجم ورق یدعم
الورق درج سعة
ورقة لكل) ميلي µm) 11.5 292 سمك أقصى, الصور ورق من ورقة 20
البانورامية للطباعة) بوصة 12 × 4( سم 30 × 10 بحجم الصور ورق من ورقات 10

الطباعة خرطوشة
HP 110 Tri-color Inkjet األلوان ثالثية الطباعة خرطوشة

مقدرة تسليمات حول معلومات على للحصول www.hp.com/pageyield زر
.للخرطوشة

)المتوسط (الطاقة استهالك
وات 11.5 :الطباعة
وات 3.8 :)السكون (Sleep وضع
Off) وات 0.43 :)التشغيل إیقاف

الطاقة مصدر طراز رقم
 (±HP ,100-240 Vac صنع من) الشمالية أمریكا (2121-0957 رقم جزء

)Hz 3± ( هرتز 50/60) 10%
 (±HP ,100-240 Vac صنع من) العالم باقي في (2120-0957 رقم جزء

)هرتز 3± ( هرتز 50/60) 10%

)تابع(

الطابعة مواصفات ٦٦
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وبيئية تنظيمية معلومات١١
.HP Photosmart A630 series طابعات على تنطبق التالية والبيئية التنظيمية المعلومات

التنظيمية اإلشعارات•
المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج•
•EU Declaration of Conformity

التنظيمية اإلشعارات
.HP Photosmart A630 series طابعات على تنطبق التالية التنظيمية اإلشعارات

•FCC statement
•LED indicator statement

FCC statement

LED indicator statement

٦٧ وبيئية تنظيمية معلومات

معلومات
 

تنظيمية
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المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج
المواد عدد تقليل تم حيث. التدویر إعادة على یساعد بنمط المنتج تصميم تم. سليمة بيئة في الجودة عالية منتجات بتوفير ملتزمة Hewlett-Packard شرآة إن
یمكن حيث. بسهولة بعضها عن بفصلها تسمح بطریقة المتماثلة غير المواد تصميم تم. السليم بالشكل لوظائفها الطابعة أداء على الحفاظ مع ممكن، حد أدنى إلى

إمكانية التصميم في روعي آما. العادیة الصناعية األدوات باستخدام وإزالتها إليها الوصول وآذلك التوصيالت، من وغيرها التثبيت عناصر موقع معرفة بسهولة
.واإلصالح الفك عمليات لتسهيل وذلك المهمة األجزاء إلى بسرعة الوصول

:على) البيئة بحمایة HP التزام (HP’s Commitment to the Environment الویب موقع بزیارة قم, المعلومات من للمزید

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

الورق استخدام•
البالستيك•
للمواد اآلمن االستخدام بيانات أوراق•
التدویر إعادة برنامج•
HP inkjet طابعة مستلزمات تدویر إعادة برنامج•
الطاقة استهالك•
•Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union

الورق استخدام
.EN 12281:2002 و DIN 19309 لـ وفًقا تدویره المعاد الورق الستخدام مالئم المنتج هذا

البالستيك
إعادة أغراض أجل من البالستيك على التعرف قدرة تحسين شأنها من التي الدولية المعایير حسب جرام 25 عن تزید التي البالستيكية الغيار قطع تمييز یتم

.المنتج استخدام عمر نهایة في التدویر

للمواد اآلمن االستخدام بيانات أوراق
:على HP لـ الویب موقع من) MSDS( للمواد اآلمن االستخدام بيانات أوراق على الحصول یمكن

www.hp.com/go/msds

التدوير إعادة برنامج
أآبر من عدًدا یملكون الذین الشرآاء إلى باإلضافة المناطق،/البلدان من العدید في التدویر وإعادة المنتجات مرتجعات برامج من متزایًدا عدًدا HP شرآة تطرح
على للحصول. شهرة منتجاتها أآثر من بعض بيع إعادة خالل من الموارد على HP شرآة تحافظ. العالم مستوى على اإللكترونية المنتجات تدویر إعادة مراآز
:زیارة یرجى, HP منتجات تدویر بإعادة المتعلقة المعلومات من المزید

:زیارة یرجى, HP منتجات تدویر بإعادة المتعلقة المعلومات من المزید على للحصول

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle

HP inkjet طابعة مستلزمات تدوير إعادة برنامج
تدویر إعادة في ویساعدك المناطق/البلدان من العدید في متوفر HP Inkjet من المستلزمات تدویر إلعادة البرنامج إن. البيئة بحمایة HP شرآة تلتزم

:التالي الویب موقع زر المعلومات، من للمزید. مجاًنا المستخدمة الحبر وخرطوشات الطباعة خرطوشات

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

الطاقة استهالك
على التأثير دون المال وتوفير الطبيعية الموارد توفير على یعمل الذي ،)سكون (Sleep أو/و) استعداد (Ready وضع في آبير بشكل الطاقة استهالك ینخفض
المنتجات سرد یتم. المواصفات ورقة أو المنتج بيانات ورقة راجع المنتج لهذا بالنسبة ENERGY STAR تأهيل حالة لتحدید. المنتج بهذا الخاص العالي األداء
.http://www.hp.com/go/energystar :في أیًضا المؤهلة

المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج ٦٨
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EU Declaration of Conformity
EN 17050-1 و SO/IEC 17050-1 لتوجيهات وفًقا

Hewlett-Packard Company:المورد اسم

West Bernardo Drive 16399:المورد عنوان
San Diego, CA 92127-1899

USA

:المنتج بأن تصّرح

HP Photosmart A630 series:المنتج اسم

SDGOA-0811:التنظيمي الطراز رقم

:التالية المنتج مواصفات تؤآد

EN 60950-1:2001, IEC 60950-1:2001:األمان

EMC:EN 55022:2006, Class B

 EN 61000-3-2:2006

 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

EU Declaration of Conformity ٧٠
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:تكميلية معلومات

وتقوم EMC 2004/108/EC وتوجيهات EC/2006/95 )المنخفض الكهربي الجهد (Low Voltage Directive توجيهات متطلبات مع هنا المذآور المنتج یتوافق
.لذلك وفًقا CE بتسعير

Fort Collins, Colorado, USA

2008 أبریل
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البرنامج تثبيتأ
من بالطباعة للقيام جاهًزا ستكون, دقيقتين من أقل في. بالكمبيوتر الطابعة بتوصيل تقوم عندما تثبيته یتم الذي, HP من السریع التوصيل برنامج الطابعة تتضمن
!الكمبيوتر خالل

.Mac OS X v10.5 أو Mac OS X v10.4 أو Windows Vista أو ١Windows XP مالحظة

.www.hp.com/support على HP لـ الدعم موقع من البرنامج تنزیل الرجاء: بت Windows 64 ألنظمة بالنسبة

.حدة على الكابل شراء إلى تحتاج قد فلذلك, الطابعة مع العلبة في الكمبيوتر جهاز خالل من للطباعة المطلوب USB 2.0 آابل تزوید یتم ال قد٢ مالحظة

البرنامج لتثبيت
.USB آابل بواسطة بالكمبيوتر بتوصيلها قم ثم, الطابعة تشغيل من تأآد.١
.لدیك المثبت التشغيل بنظام الخاصة الخطوات اتبع.٢

Windows مستخدمو
HP_A630_Series رمز فوق مزدوًجا نقًرا وانقر المكتب سطح في )الكمبيوتر (My Computer فافتح, التثبيت شاشة تظهر لم إذا. آلًيا التثبيت عملية تبدأ▲

.التثبيت لتشغيل
Mac مستخدمو

.المكتب سطح في HP A630 CD رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر.أ
.CD مجلد في الُمثبت رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر.ب

.الكمبيوتر شاشة على تظهر التي المطالبات اتبع.٣

٧٣ البرنامج تثبيت

تثبيت
 

البرنامج

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=S-001&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east&h_product=3256926&h_page=hpcom&h_client=s-h-m002-1
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=S-001&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east&h_product=3256926&h_page=hpcom&h_client=s-h-m002-1
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