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HP Photosmart B010 series تعليمات١
:راجع, HP Photosmart حول معلومات على للحصول

٥ صفحة في HP Photosmart على تعرف•
٧ صفحة في بـ؟ أقوم آيف•
٩ صفحة في طباعة•
١٣ صفحة في الضوئي والمسح النسخ•
١٧ صفحة في الخرطوشات مع التعامل•
٢٧ صفحة في الفنية المعلومات•
٢٥ صفحة في الهاتف عبر HP دعم•

٣ HP Photosmart B010 series تعليمات
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HP Photosmart على تعرف٢
الطابعة أجزاء•
التحكم لوحة ميزات•

الطابعة أجزاء
HP Photosmartلـ علویة ونظرة أمامية نظرة•

العرض شاشة١

التحكم لوحة٢

التشغيل زر٣

الورق درج٤

)الدرج إطالة بأداة أیًضا إليها یشار (الورق درج إطالة أداة٥

الزجاجي السطح٦

الغطاء بطانة٧

غطاء٨

الخرطوشة باب٩

الخرطوشات إلى الوصول منطقة١٠

الطراز رقم موضع١١

الطباعة رؤوس وحدة١٢

HP Photosmart لجهاز خلفي منظر•

٥ HP Photosmart على تعرف
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خلفي باب١٣

الخلفي USB منفذ١٤

).HP قبل من المزودة الطاقة محوالت مع فقط استخدم (الطاقة توصيل١٥

التحكم لوحة ميزات
التحكم لوحة ميزات

.السابقة الشاشة إلى الرجوع: السابق١

.االفتراضية اإلعدادات ویستعيد الحالية العملية یوقف: األمر إلغاء٢

.والمنطقة اللغة وتحدید الحالة تقریر طباعة یمكنك حيث إعداد قائمة یفتح: إعداد٣

.الحالي بالعرض تتعلق خيارات تحدید یتم, الرئيسية الشاشة عن مختلفة شاشات عرض أثناء. سريعة استمارات قائمة یفتح, الرئيسية شاشة من: سريعة استمارات٤

یتم, الرئيسية الشاشة عن مختلفة شاشات عرض أثناء. بالطابعة المتصل الكمبيوتر إلى استناًدا, HP برنامج بواسطة الضوئي المسح یفتح, الرئيسية الشاشة من: ضوئي مسح٥
.الحالي بالعرض تتعلق خيارات تحدید

.الحالي بالعرض تتعلق خيارات تحدید یتم, الرئيسية الشاشة عن مختلفة شاشات عرض أثناء. نسخ قائمة یفتح, الرئيسية شاشة من: نسخ٦
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بـ؟ أقوم آيف٣
.ُنسخ وعمل الضوئي المسح, صور طباعة مثل متداول، بشكل تنفيذها یتم لمهام روابط القسم هذا یتضمن

١٨ صفحة في الخرطوشات استبدال•١٣ صفحة في الكمبيوتر إلى ضوئي مسح•

٢٣ صفحة في وسائط تحميل•١٤ صفحة في مختلطة مستندات أو نص نسخ•

٢٥ صفحة في المساعدة من المزید على الحصول•٢٦ صفحة في الخلفي الوصول باب من الورق انحشار حرر•

٧ بـ؟ أقوم آيف
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طباعة٤

٩ صفحة في مستندات طباعة

٩ صفحة في الصور طباعة

١٠ صفحة في األظرف طباعة

صلة ذات مواضيع
٢٣ صفحة في وسائط تحميل•

١١ صفحة في الناجحة الطباعة تلميحات

مستندات طباعة
معينة أنواع على الطباعة أو الطباعة، جودة تغيير عند فقط یدوًیا اإلعدادات تغيير عليك یجب. البرنامج تطبيق بواسطة آلًيا الطباعة إعدادات معظم مع التعامل یتم
.خاصة ميزات استخدام أو الشفاف الورق أو الورق من

برنامج تطبيق خالل من للطباعة
.الورق درج في الورق تحميل من تأآد.١
.)طباعة (Print فوق انقر البرنامج، تطبيق في )ملف (File قائمة في.٢
.المحددة الطابعة هو المنتج أن من تأآد.٣
.)خصائص (Properties الحوار مربع یفتح الذي الزر فوق انقر اإلعدادات، تغيير في رغبت إذا.٤

 ,)الطابعة إعداد (Printer Setup ,)خيارات (Options ,)خصائص (Properties الزر هذا یسمى قد تستخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى استناًدا
Printer) الطابعة( أو Preferences) تفضيالت(.

.الصورة وتحسين المعين الصور لورق خيارات تحدید عليك یجب صورة، طباعة حالة فيمالحظة

اختصارات (Printing Shortcuts ,)متقدم (Advanced تبویب عالمات في المتوفرة الميزات باستخدام الطباعة لمهمة المناسبة الخيارات حدد.٥
.)ألوان (Colorو, )الميزات (Features ,)الطباعة

Printing التبویب عالمة في مسبًقا المحددة الطباعة مهام من بسهولة واحدة مهمة اختيار خالل من الطباعة لعملية المناسبة الخيارات تحدید یمكنكتلميح
Shortcuts) الطباعة اختصارات( .قائمة في الطباعة لمهمة ما نوع فوق انقر Printing Shortcuts) ضبط یتم. )الطباعة اختصارات

,الضرورة عند. )الطباعة اختصارات (Printing Shortcuts التبویب عالمة في وتلخيصها الطباعة مهمة من النوع لذلك االفتراضية اإلعدادات
Save فوق وانقر االختصار حدد, مخصص طباعة اختصار لحفظ. جدید طباعة آاختصار المخصصة اإلعدادات وحفظ هنا اإلعدادات ضبط یمكن
As) باسم حفظ( .فوق وانقر االختصار حدد, اختصار لحذف Delete) حذف(.

.)خصائص (Properties حوار مربع إلغالق )موافق (OK فوق انقر.٦
.الطباعة لبدء )موافق (OK أو )طباعة (Print فوق انقر.٧

صلة ذات مواضيع
٢٣ صفحة في وسائط تحميل•

١١ صفحة في الناجحة الطباعة تلميحات

الصور طباعة
١٠ صفحة في الكمبيوتر في محفوظة صور طباعة•

٩ طباعة

طباعة



الكمبيوتر في محفوظة صور طباعة
الصور ورق على صورة لطباعة

.الورق درج من األوراق جميع بإزالة قم.١
.الورق درج من األیمن الجانب في األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع الصور ورق ضع.٢

.الورق حافة عند یتوقف حتى للداخل الورق عرض موجه بتحریك قم.٣
.)طباعة (Print فوق انقر البرنامج، تطبيق في )ملف (File قائمة في.٤
.المحددة الطابعة هو المنتج أن من تأآد.٥
.)خصائص (Properties الحوار مربع یفتح الذي الزر فوق انقر.٦

 ,)الطابعة إعداد (Printer Setup ,)خيارات (Options ,)خصائص (Properties الزر هذا یسمى قد تستخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى استناًدا
Printer) الطابعة( أو Preferences) تفضيالت(.

.)ميزات (Features التبویب عالمة فوق انقر.٧
ورق نوع حدد ذلك، بعد. )المزيد (More حدد ،)الورق نوع (Paper Type المنسدلة القائمة في ،)أساسية خيارات (Basic Options منطقة في.٨

.المناسب الصور
الصور ورق حجم حدد, ذلك بعد. )المزيد (More حدد ،)الحجم (Size المنسدلة القائمة في ،)الحجم تغيير خيارات (Resizing Options منطقة في.٩

.المناسب
.مختلف حجم أو نوع بتحدید لك ویسمح تنبيه بعرض الطابعة برنامج سيقوم, الورق نوع مع الورق حجم توافق عدم عند

.بالفعل محدًدا یكن لم إذا) حدود بدون طباعة (Borderless printing االختيار مربع حدد) اختياري(.١٠
.مختلف حجم أو نوع بتحدید لك ویسمح تنبيًها المنتج برنامج فيعرض, الورق نوع مع حدود بدون الورق حجم یتوافق لم إذا

.)الطباعة جودة (Print Quality المنسدلة القائمة في) أفضل (Best مثل, عالية طباعة جودة حدد), أساسية خيارات (Basic Options منطقة في.١١

معتمدة أنواع مع )البوصة في للنقطة األقصى الحد (Maximum dpi إعداد استخدام یمكن, البوصة في للنقطة دقة أعلى على للحصولمالحظة
),الطباعة جودة (Print quality المنسدلة القائمة في )البوصة في للنقطة األقصى الحد (Maximum dpi إدراج یتم لم إذا. الصور ورق من

.)متقدم (Advanced التبویب عالمة خالل من اإلعداد هذا تمكين فيمكن

:التالية الخيارات من ما خياًرا وحدد )الصور تصحيح (Photo fix المنسدلة القائمة فوق انقر, HP Real Life Technologies منطقة في.١٢
•Off) تطبيق یتم ال:)التشغيل إيقاف HP Real Life Technologies الصورة على.
•Basic) باعتدال الصورة حدة بضبط یقوم المنخفضة؛ الدقة ذات الصور بتحسين یقوم :)أساسي.
.)خصائص (Properties حوار مربع إلى للعودة )موافق (OK فوق انقر.١٣
.)طباعة (Print الحوار مربع في )موافق (OK فوق أو )طباعة (Print فوق انقر ثم, )موافق (OK فوق انقر.١٤

,نتائج ألفضل. المطبوعات جودة انخفاض إلى یؤدي مما وااللتفاف، التجعد في الورق یبدأ فقد. الورق درج في مستخدم غير صور ورق تترك المالحظة
.الورق درج في بالتراآم المطبوعة للصور تسمح ال

صلة ذات مواضيع
٢٣ صفحة في وسائط تحميل•

١١ صفحة في الناجحة الطباعة تلميحات

األظرف طباعة
.inkjet لطابعات المصممة العناوین ورقات أو األظرف من مجموعة أو, واحد ظرف طباعة یمكن, HP Photosmart جهاز باستخدام

طباعة ١٠
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أظرف على أو ملصقات على العناوين من مجموعة لطباعة
.أوًال العادي الورق على اختبار صفحة بطباعة قم.١
عند التعدیالت بعمل قم. نص مربع آل في المسافة افحص. اإلضاءة بناحية األعلى إلى آلهما وامسك الظرف أو الملصق ورقة على االختبار صفحة ضع.٢

.الضرورة
.الورق درج في أظرف أو ملصقات بتحميل قم.٣

.الورق انحشار إلى وتؤدي االسطوانات في تنحشر قد. نوافذ أو مشابك بها أظرف تستخدم التنبيه

.الموجه یتوقف حتى األظرف أو الملصقات رزمة تجاه الداخل إلى الورق موجه دليل بتحریك قم.٤
:یلي ما اعمل, أظرف طباعة عند.٥

.)ميزات (Features التبویب عالمة فوق انقر ثم, الطباعة إعدادات بعرض قم.أ
.)الحجم (Size قائمة في المناسب الظرف حجم فوق انقر), الحجم تغيير خيارات (Resizing Options المنطقة في.ب

.)طباعة (Print الحوار مربع في )موافق (OK فوق أو )طباعة (Print فوق انقر ثم, )موافق (OK فوق انقر.٦

صلة ذات مواضيع
٢٣ صفحة في وسائط تحميل•

١١ صفحة في الناجحة الطباعة تلميحات

الناجحة الطباعة تلميحات
.الناجحة للطباعة التالية التلميحات استخدم

للطباعة تلميحات
آل في رائعة نتائج على الحصول في لتساعدك HP طابعات مع واختبارها HP من األصلية الخرطوشات تصميم تم. األصلية HP خرطوشات استخدم•

.مرة
.البرنامج من الطابعة أدوات صندوق في الحبر مستویات من التحقق أیًضا یمكنك. الحبر من آاف مقدار على الخرطوشات احتواء من تأآد•
المرة في فقط الورق من واحد نوع تحميل تم أنه من تأآد. الحجم نفس من ومسطًحا نظيًفا ورًقا استخدم. فقط واحدة صفحة وليس الورق من رزمة حمل•

.الواحدة
درج في الورق ثني في یتسبب ال الورق عرض موجه أن من تأآد. االوراق آافة مع بإحكام یتالءم بحيث اإلدخال درج في الورق عرض موجه بضبط قم•

.اإلدخال
.اإلدخال درج في المحمل الورق وحجم لنوع وفًقا الورق وحجم الطباعة جودة إعدادات اضبط•
.بالطابعة الخاصة للطباعة القابلة المنطقة بالمستند الخاصة الهوامش إعدادات تتجاوز أال یجب. الهوامش لفحص الطباعة معاینة استخدم•

٤ الفصل

١١ الناجحة الطباعة تلميحات

طباعة
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الضوئي والمسح النسخ٥
الكمبيوتر إلى ضوئي مسح•
مختلطة مستندات أو نص نسخ•
الناجحْين الضوئي والمسح النسخ تلميحات•

الكمبيوتر إلى ضوئي مسح
HP Digital برنامج تعطيلك حالة في. فيه الضوئي للمسح برنامج تثبيت تم بكمبيوتر الطابعة توصيل یجب, الضوئي للمسحمالحظة

Imaging) من الرقمي التصویر HP ,(من الضوئي المسح برنامج الطابعة على الذي الضوئي المسح زر یفتح فال HP .استخدام ذلك من بدًال یمكنك HP
Solution Center) لـ الحلول مرآز HP (الضوئي المسح برامج لتشغيل.

الكمبيوتر إلى الضوئي المسح إلجراء
.أصلية نسخة حّمل.١

.المنتج غطاء ارفع.أ

.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة في األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة بتحميل قم.ب

.الغطاء أغلق.ج
.الضوئي المسح ابدأ.٢

.USB آابل خالل من بالكمبيوتر طابعتك اتصال من تأآد, الضوئي المسح بدء قبلمالحظة

.ضوئي مسح بجوار الموجود الزر اضغط, الرئيسية الشاشة في.أ
 فوق انقر ثم. الحاجة وفق ضوئًيا الممسوحة الصورة اضبط, آمبيوترك على) HP من الضوئي المسح (HP Scanning المعاینة إطار عرض عند.ب

Finish) إنهاء(.

١٣ الضوئي والمسح النسخ
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صلة ذات مواضيع
١٦ صفحة في الناجحْين الضوئي والمسح النسخ تلميحات•

مختلطة مستندات أو نص نسخ
مختلطة مستندات أو نص نسخ
:یلي مما واحًدا اعمل.١

واألسود باألبيض نسخة عمل
.الورق بتحميل قم.أ

.الورق درج في الحجم آامل ورق بتحميل قم�

.أصلية نسخة حّمل.ب
.المنتج غطاء ارفع�

.الغطاء إزالة یمكن, الكتب مثل, الثخينة األصلية الُنسخ من ُنسخ لعملتلميح

.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة في األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة بتحميل قم�

الضوئي والمسح النسخ ١٤

سخ
الن

 
سح
الم
و

 
ئي
ضو

ال



.الغطاء أغلق�
.نسخ حدد.ج

.نسخ بجوار الموجود الزر اضغط, الرئيسية الشاشة في�
.باألسود نسخة بجوار الموجود الزر على اضغط�
.الُنسخ عدد لزیادة ثانية باألسود نسخة بجوار الموجود الزر على اضغط�

.النسخ ابدأ.د
.النسخ یبدأ ثم. ثانيتين انتظر�

ملونة نسخة عمل
.الورق بتحميل قم.أ

.الورق درج في الحجم آامل ورق بتحميل قم�

.أصلية نسخة حّمل.ب
.المنتج غطاء ارفع�

.الغطاء إزالة یمكن, الكتب مثل, الثخينة األصلية الُنسخ من ُنسخ لعملتلميح

.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة في األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة بتحميل قم�

.الغطاء أغلق�

٥ الفصل

١٥ مختلطة مستندات أو نص نسخ

النسخ
 

والمسح
 

ضوئي
ال



.نسخ حدد.ج
.نسخ بجوار الموجود الزر اضغط, الرئيسية الشاشة في�
.ملونة نسخة بجوار الموجود الزر على اضغط�
.الُنسخ عدد لزیادة ثانية ملونة نسخة بجوار الموجود الزر على اضغط�

.النسخ ابدأ.د
.النسخ یبدأ ثم. ثانيتين انتظر�

.الموضوع لهذا متحرك رسم بعرض قم.٢

صلة ذات مواضيع
١٦ صفحة في الناجحْين الضوئي والمسح النسخ تلميحات•

الناجحْين الضوئي والمسح النسخ تلميحات
:بنجاح الضوئي والمسح النسخ إلجراء التالية التلميحات استخدم

من جزء أنه على الزجاجي السطح على عنه یكتشف شيء آل بترجمة الضوئية الماسحة تقوم. نظيفين للغطاء الخلفي والجزء الزجاجي بالسطح احتفظ•
.الصورة

.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على, األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع, األصلية النسخة بتحميل قم•
.الغطاء أزل, ضوئًيا مسحها أو أخرى سميكة أصلية ُنسخ أو آتاب لنسخ•
الضوئي، المسح برنامج في الصورة حجم بتغيير قم ثم الكمبيوتر، إلى ضوئًيا األصلية النسخة بمسح فقم صغيرة، أصلية نسخة من الحجم آبيرة نسخة لعمل•

.تكبيرها تم التي الصورة من نسخة اطبع ثم
.البرنامج في یرام ما على السطوع ضبط من تأآد, مفقوًدا أو خاطًئا ضوئًيا ممسوح النص آون لتجنب•
یتم, اإلعداد هذا مع. البرنامج في ضوئًيا المستند مسح آإعداد إطار ذا نًصا فحدد, المعقد التخطيط على ضوئًيا مسحه في المرغوب المستند احتوى إذا•

.وتنسيقه النص تخطيط على الحفاظ
.یدوًیا ضوئًيا الممسوحة الصورة بقص وقم البرنامج في اآللي القص ميزة تشغيل فأوقف, صحيح غير نحو على ضوئًيا الممسوحة الصورة قص تم إذا•
.فيه الضوئي للمسح برنامج تثبيت تم بكمبيوتر متصلة الطابعة أن من تأآد, الضوئي المسح بدء قبل•
Windows Image برنامج أو TWAIN مع متوافق برنامج من مباشرة الضوئي المسح بدء یمكنك, HP من الضوئي المسح برنامج إلى باإلضافة•

Acquisition) WIA ,(مثل Microsoft Word .بهذه الخاصة الوثائق راجع, البرامج هذه من الضوئي المسح بدء طریقة عن المعلومات من للمزید
.HP Photosmart برنامج تعليمات أو البرامج

الضوئي والمسح النسخ ١٦
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الخرطوشات مع التعامل٦
المقدرة الحبر مستویات فحص•
تلقائًيا الطباعة رأس تنظيف•
الخرطوشات استبدال•
الحبر مستلزمات طلب•
بالخرطوشات الخاصة الضمان معلومات•
الحبر مع العمل عن تلميحات•

المقدرة الحبر مستويات فحص
.الخرطوشات في المتبقية المقدرة الحبر آمية الحبر مستوى یوضح. الخرطوشة الستبدال الالزمة المدة لتحدید الحبر مستوى فحص بسهولة یمكنك

مستوى مؤشر یكون فقد أخرى، طابعة في استخدامها تم خرطوشة أو تصنيعها، إعادة أو ملئها إعادة تمت طباعة خرطوشة تثبيت حالة في١ مالحظة
.یتوفر ال أنه أو دقيق غير الحبر

مستوى انخفاض بشأن تحذیر لرسالة استقبالك حالة في. فقط التخطيط ألغراض تقدیرات توفر الحبر مستویات تخص ومؤشرات تحذیرات٢ مالحظة
الرضا عدم حتى الخرطوشات استبدال عليك یجب ال. للطباعة بالنسبة محتملة تأخيرات لتجنب لدیك تتوفر بدیلة خرطوشة تجهيز االعتبار بعين فخذ, الحبر
.الطباعة بجودة

المنتج بتجهيز تقوم التي, التهيئة عملية في ذلك في بما, المختلفة الطرق من بالعدید الطباعة عملية في الخرطوشات من حبر استخدام یتم٣ مالحظة
تبقى, ذلك إلى باإلضافة. یرام ما على الحبر وانسياب نظيفة الطباعة فتحات على بالحفاظ تقوم التي, الطباعة رؤوس صيانة وفي للطباعة والخرطوشات

.www.hp.com/go/inkusage راجع, المعلومات من المزید على للحصول. استخدامها بعد الخرطوشة في للحبر بقایا بعض

HP Photosmart برنامج خالل من الحبر مستويات لفحص
 فوق انقر ثم ،)الطباعة إعدادات (Print Settings إلى أشر), إعدادات (Settings فوق انقر), HP لـ الحلول مرآز (HP Solution Center في.١

Printer Toolbox) الطابعة أدوات صندوق(.

Print الحوار مربع في. )الطباعة خصائص (Print Properties الحوار مربع من الطابعة أدوات صندوق فتح أیضًا یمكنكمالحظة
Properties) الطباعة خصائص( ,التبویب عالمة فوق انقر Features) ميزات(، زر فوق انقر ثم Printer Services) الطابعة خدمات(.

.)الطابعة أدوات صندوق (Printer Toolbox یظهر
.المقدر الحبر مستوى التبویب عالمة فوق انقر.٢

.الحبر لخرطوشات المقدرة الحبر مستویات تظهر

صلة ذات مواضيع
٢٠ صفحة في الحبر مستلزمات طلب•

٢١ صفحة في الحبر مع العمل عن تلميحات

تلقائًيا الطباعة رأس تنظيف
HP Photosmart برنامج خالل من الطباعة رأس لتنظيف

.ُتقبل ال الطباعة جودة آانت إذا فقط الطباعة رأس تنظيف یجبمالحظة

.الورق درج في legal أو A4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.١
.)إعدادات (Settings فوق انقر), HP لـ الحلول مرآز (HP Solution Center في.٢
.)الطابعة أدوات صندوق (Printer Toolbox فوق انقر ،)الطباعة إعدادات (Print Settings المنطقة في.٣

مربع في. )الطباعة خصائص (Print Properties الحوار مربع من )الطابعة أدوات صندوق (Printer Toolbox فتح أیضًا یمكنكمالحظة
Printer Services فوق انقر ثم ،)ميزات (Features التبویب عالمة فوق انقر, )الطابعة خصائص (Printer Properties الحوار

.)الطابعة خدمات(

.الطابعة أدوات صندوق یظهر
.الجهاز خدمات التبویب عالمة فوق انقر.٤

١٧ الخرطوشات مع التعامل

التعامل
 

مع
 

الخرطوشات

http://www.hp.com/go/inkusage
http://www.hp.com/go/inkusage


.الطباعة رأس تنظيف فوق انقر.٥
.تم فوق انقر ثم, مرضية اإلخراج جودة تكون حتى المطالبات اتبع.٦

آل بعد المطبوعة الصفحة جودة بمراجعة قم. الحبر من متكثرة وآمية, واحدة ورقة وتستخدم, دقيقتين حوالي مرحلة آل تستغرق. للتنظيف مرحلتان ثمة
.ردیئة الطباعة جودة آانت إذا فقط التالية التنظيف بمرحلة البدء فعليك. مرحلة

,والمحاذاة التنظيف بعد الطباعة جودة في المشاآل استمرار عند. الطابعة محاذاة فحاول الطباعة، رأس تنظيف بعد ردیة تبدو الطباعة جودة زالت ما إذا
.HP لـ دعم بمرآز فاتصل

.تظهر الطباعة بجودة المتعلقة المشكلة تزل لم إذا ما لمشاهدة الطباعة جودة تقریر حّلل. الطباعة بجودة خاًصا تقریًرا اطبع, الطباعة رأس تنظيف بعد

صلة ذات مواضيع
٢٠ صفحة في الحبر مستلزمات طلب•

٢١ صفحة في الحبر مع العمل عن تلميحات

الخرطوشات استبدال
الخرطوشات الستبدال

.الطاقة تشغيل من تحقق.١
.الخرطوشة أزل.٢

.الخرطوشة إلى الوصول باب افتح.أ

.المنتج وسط إلى الطباعة عربة تنتقل حتى انتظر
.فتحتها من أزلها ثم, الخرطوشة في العالمة اضغط.ب

.جدیدة خرطوشة أدخل.٣
.الغالف من الخرطوشة أزل.أ

الخرطوشات مع التعامل ١٨
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.إزالته أجل من بشدة الغطاء لّف یلزم ربما. فّكه أجل من اللون البرتقالي الغطاء بلّف قم.ب

.مكانها في استقرارها حتى فتحتها إلى الخرطوشة ادفع ثم, األلوان رموز بمالءمة قم.ج

.الخرطوشات باب أغلق.د

٦ الفصل

١٩ الخرطوشات استبدال

التعامل
 

مع
 

الخرطوشات



.الموضوع لهذا متحرك رسم بعرض قم.٤

صلة ذات مواضيع
٢٠ صفحة في الحبر مستلزمات طلب•

٢١ صفحة في الحبر مع العمل عن تلميحات

الحبر مستلزمات طلب
مرآز (HP Solution Center افتح, للطباعة قابلة تسوق قائمة إنشاء أو, اإلنترنت عبر المستلزمات وطلب لمنتجك المناسبة HP مستلزمات على للتعلم
.اإلنترنت عبر التسوق ميزة حدد ثم), HP حلول

عن معلومات على العثور یمكن, ذلك إلى باإلضافة. بالحبر الخاصة التنبيهات على أیًضا تظهر اإلنترنت عبر التسوق إلى وروابط الخرطوشات عن معلومات إن
.www.hp.com/buy/supplies بزیارة اإلنترنت عبر وطلبها الخرطوشات

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

بالخرطوشات الخاصة الضمان معلومات
حبر منتجات الضمان هذا یشمل ال. خصيًصا له المصمم HP من طباعة جهاز في المنتج استخدام حالة في HP صنع من بخرطوشة الخاص الضمان یسري
HP بها العبث أو استخدامها إساءة أو تجدیدها أو تصنيعها أو تعبئتها إعادة تمت التي.

بتنسيق المنتج على الضمان انتهاء تاریخ على العثور یمكن. الضمان فترة انتهاء یتم ولم ینفذ لم HP حبر أن طالما المنتج على الضمان یسري الضمان فترة خالل
:موضح هو آما شهر/سنة

.بالمنتج المزودة المطبوعة الوثائق راجع, HP لشرآة المحدود الضمان بيان من نسخة على للحصول

الخرطوشات مع التعامل ٢٠
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الحبر مع العمل عن تلميحات
:الحبر خرطوشات مع للعمل التالية التلميحات استخدم

,ذلك من بدًال. الطابعة مع المزودة المطبوعة الوثائق راجع المتوافقة، الحبر بخرطوشات قائمة على للحصول. لطابعتك المناسبة الحبر خرطوشات استخدم•
.البرنامج في الطابعة أدوات صندوق في ابحث

في الخرطوشات جميع تثبيت من تأآد. فتحة آل ورمز للون خرطوشة بكل الخاصين والرمز اللون بمالءمة قم. المالئمة الفتحات في الحبر خرطوشات أدخل•
.بإحكام مكانها

نتائج على الحصول في لتساعدك HP طابعات مع واختبارها HP من األصلية الحبر خرطوشات تصميم تم. HP من أصلية حبر خرطوشات استخدم•
.مرة آل في رائعة

.للطباعة بالنسبة محتملة تأخيرات تجنب إلى ذلك یؤدي. الحبر بخصوص تنبيه رسالة استقبالك عند بدیلة حبر خرطوشات على الحصول االعتبار بعين خذ•
.مقبولة غير الطباعة جودة تكون أن إلى الحبر خرطوشات استبدال عليك یجب ال

صندوق في ابحث, ذلك من بدًال. الطابعة شاشة في األدوات قائمة في اإلرشادات اتبع. نظيف الطباعة رأس أن من فتأآد, مقبولة غير الطباعة جودة آانت إذا•
.البرنامج في الطابعة أدوات

٦ الفصل

٢١ الحبر مع العمل عن تلميحات

التعامل
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الورق أساسيات٧

وسائط تحميل
:یلي مما واحًدا اعمل.١

الحجم صغير ورق تحميل
.الورق درج أنزل.أ

.للخارج الورق عرض موجه حّرك�

.الورق بتحميل قم.ب
.األسفل إلى للطباعة المخصص والوجه لألمام إلى القصيرة الحافة توجيه مع الورق درج إلى الصور ورق من رزمة بإدخال قم�

.تتوقف حتى لألمام الورق حزمة بإمالة قم�

القریبة الجهة في المثقبة العالمات تكون بحيث الصور ورق بتحميل فقم, مثقبة عالمات به تستخدمه الذي الصور ورق آان إذامالحظة
.منك

.الورق حافة عند یتوقف حتى للداخل الورق عرض موجه ادفع�

٢٣ الورق أساسيات

أساسيات
 

الورق



الكامل بالحجم ورق تحميل
.الورق درج أنزل.أ

.للخارج الورق عرض موجه حّرك�

.الورق بتحميل قم.ب
.األسفل إلى للطباعة المخصص والوجه لألمام إلى القصيرة الحافة توجيه مع الورق درج إلى الورق من رزمة بإدخال قم�

.تتوقف حتى لألمام الورق حزمة بإمالة قم�
.الورق حافة عند یتوقف حتى للداخل الورق عرض موجه ادفع�

.الموضوع لهذا متحرك رسم بعرض قم.٢
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HP دعم٨
المساعدة من المزید على الحصول•
الهاتف عبر HP دعم•
للضمان إضافية خيارات•

المساعدة من المزيد على الحصول

یسار أعلى الموجود البحث مربع في الرئيسية الكلمات بإدخال بك الخاص HP Photosmart بخصوص المعلومات من المزید على العثور یمكنك
.سواء حد على -- واإلنترنتية المحلية للمواضيع وذلك -- الصلة ذات المواضيع عناوین ستسرد. التعليمات عارض

.لالتصال هنا انقر, HP بدعم لالتصال

الهاتف عبر HP دعم
.واللغة المنطقة/والبلد المنتج حسب توفره ومدى الهاتفي الدعم خيارات تختلف

:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

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 والمنتج الكمبيوتر جهاز بجانب تكون أن یجب

)HP Photosmart B010 series( المنتج اسم•
)المنتج من السفلي أو الخلفي الجزء على مدون (التسلسلي 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, المنتج إزاحة, رعدیة عاصفة مثل (المشكلة هذه حدوث قبل آخر شيء أي حدث هل◦

.www.hp.com/support زر الهاتفية، الدعم بأرقام قائمة على للحصول

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.

للضمان إضافية خيارات
منطقة اآتشف ثم ولغتك منطقتك/بلدك حدد ،www.hp.com/support بزیارة قم. إضافية رسوم بدفع HP Photosmart لـ الموسعة الخدمات خطط تتوفر

.الموسعة الخدمات خطط حول معلومات على للحصول والخدمات الضمان

٢٥ HP دعم
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الخلفي الوصول باب من الورق انحشار حرر
الخلفي الوصول باب خالل من الورق انحشار لتحرير

.المنتج تشغيل أوقف.١
.الخلفي الباب بإزالة قم.٢

.المنحشر الورق أزل.٣
.الخلفي الباب ترآيب بإعادة قم.٤

.المنتج شّغل.٥
.أخرى مرة الطباعة حاول.٦
.الموضوع لهذا متحرك رسم بعرض قم.٧
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الفنية المعلومات٩
.HP Photosmart لجهاز الدولية التنظيمية والمعلومات الفنية المواصفات القسم هذا یتناول

.HP Photosmartبـ المزودة المطبوعة الوثائق راجع المواصفات، من المزید على للحصول

:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

إشعار•
المواصفات•
المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج•
التنظيمية اإلشعارات•

إشعار

المواصفات
/www.hp.com على المنتج بيانات ورقة راجع, للمنتج شاملة مواصفات على للحصول. القسم هذا في HP Photosmart لـ فنية مواصفات توفير یتم

support.

النظام متطلبات

.Readme ملف في موجودة والنظام البرنامج متطلبات

.www.hp.com/support على اإلنترنت على HP لـ الویب موقع زر, والدعم التشغيل بنظام تخص مستقبلية إصدارات حول معلومات على للحصول

البيئة مواصفات
)فهرنهایت درجة 90 إلى فهرنهایت درجة 59( مئویة درجة 32 إلى مئویة درجة 15 :به الموصى التشغيل حرارة درجة مدى•
)فهرنهایت درجة 104 إلى فهرنهایت درجة 41( مئویة درجة 40 إلى مئویة درجة 5 :به المسموح التشغيل حرارة درجة مدى•
التكاثف لنقطة األقصى بالحد مئویة درجة 25 ;)بذلك یوصى (متكثفة غير نسبية رطوبة% 80 إلى% 20 :الرطوبة•
)فهرنهایت درجة 140 إلى فهرنهایت درجة- 40( مئویة درجة 60 إلى مئویة درجة- 40 :)التخزین (التشغيلية غير الحرارة درجة مدى•
.طفيف بشكل مشوًها HP Photosmart إخراج یكون أن الممكن من عاٍل، آهرومغناطيسي حقل وجود في•
.عالية مغناطيسية مجاالت وجود احتمال عن الناتجة الضوضاء لتقليل ذلك من أقل أو أمتار 3 طوله USB آابل باستخدام HP شرآة توصي•

الورق مواصفات

*الورق درجالورق وزنالنوع

Plain paper) ورق رطل 20( 125 حتى)2م/غم 75 حتى (رطل 20 حتى)عادي ورق(

)ورق رطل 20( 125 حتى)2م/غم 75 حتى (رطل 20 حتىLegal بحجم ورق

40 حتى)م/غم 200( األقصى الحد مؤشر رطل 110الفهرس بطاقات

40 حتى)م/غم 200( األقصى الحد مؤشر رطل Hagaki110 بطاقات

15 حتى)م/غم 90 إلى 75( طلر 24 إلى 20أظرف

رطل 145)سم 18× 13( بوصات 7 × 5 بحجم صور ورق
)2م/غم 236(

40 حتى

رطل 145)سم 15 × 10( بوصات 6 × 4 بحجم الصور ورق
)2م/غم 236(

40 حتى

٢٧ الفنية المعلومات

المعلومات
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*الورق درجالورق وزنالنوع

رطل 145)مم 279 × 216( بوصة 11 × 8.5 بحجم الصور ورق
)2م/غم 236(

40 حتى

.القصوة السعة*

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

الطباعة مواصفات
المستند تعقيد حسب تختلف الطباعة سرعات•
بانوراما بحجم طباعة•
الطلب حسب حراریة inkjet طباعة: الطریقة•
PCL3 GUI :اللغة•

الضوئي المسح مواصفات
مضمن صور محرر•
Twain برنامج مع متوافقة واجهة•
)برنامج (محسن بوصة لكل بكسل 19200 ,بصري بوصة لكل بكسل 2400 × 1200 حتى: الدقة•

.الضوئي الماسح برنامج راجع, بوصة لكل بكسل دقة حول المعلومات من للمزید
)رمادي مستوى 256( رمادي بت 8 ,ألوان بت 48 :ألوان•
سم 29.7 × 21.6 :الزجاجي السطح من الضوئي للمسح حجم أقصى•

النسخ مواصفات
الرقمية الصورة معالجة•
الطراز حسب للُنسخ األقصى العدد یختلف•
والطراز المستند تعقيد لمدى وفًقا الطباعة سرعات تختلف•
)الطراز إلى استناًدا% (400-200 من النسخة لتكبير األقصى الحد یتراوح•
)الطراز إلى استناًدا % (50-25 من النسخة لتصغير األقصى الحد یتراوح•

خرطوشة تسليم

.المقدرة الخرطوشة إنتاجية عن المعلومات من المزید على للحصول www.hp.com/go/learnaboutsupplies زر

الطباعة دقة

.الطابعة برنامج راجع, الطابعة دقة على للعثور

المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج
إلى المواد عدد تقليل تم حيث. التدویر إعادة على یساعد بنمط المنتج تصميم تم. سليمة بيئة في الجودة عالية منتجات بتوفير ملتزمة Hewlett-Packard 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
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

للبيئة بالنسبة تلميحات•
الورق استخدام•
البالستيك•
للمواد اآلمن االستخدام بيانات أوراق•
الطاقة استهالك•
التدویر إعادة برنامج•
HP inkjet طابعة مستلزمات تدویر إعادة برنامج•
•Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
آيميائية مواد•

)تابع(
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•Battery disposal in the Netherlands
•Battery disposal in Taiwan
آاليفورنيا في الجهاز لمستخدمي تنبيه•
•EU battery directive

للبيئة بالنسبة تلميحات
تقييم خاللها من یمكن طرق على الترآيز في لمساعدتك أدناه للبيئة بالنسبة تلميحات HP قّدمت. البيئية آثارهم تقليل على عمالئها بمساعدة HP شرآة تلتزم

على للحصول HP Eco Solutions الویب موقع زیارة الرجاء, المنتج هذا في خاصة ميزات إلى باإلضافة. وتقليلها بك الخاصة الطباعة اختيارات أضرار
.البيئية HP مبادرات عن المعلومات من المزید

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

للبيئة بالنسبة منتجك ميزات
Edit Clips وإطار )القصاصات آتاب ( Clip Book ميزة HP Smart Web Printingواجهة تتضمن: Smart Web printing طباعة•

.طباعتها أو ترتيبها, الویب من المجمعة القصاصات تخزین یمكنك هناك )قصاصات تحرير(
.٢٩ صفحة في الطاقة استهالك راجع المنتج لهذا بالنسبة ®ENERGY STAR تأهيل حالة لتحدید: الطاقة توفير عمليات عن معلومات•
:زیارة یرجى, HP منتجات تدویر بإعادة المتعلقة المعلومات من المزید على للحصول: تدويرها معاد مواد•

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

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

الطاقة استهالك
المتحدة الوالیات في البيئة حمایة لوزارة ENERGY STAR مواصفات مع ®ENERGY STAR شعار تحمل التي والتصویر الطباعة معدات تتوافق
:ENERGY STAR مع المتوافقة التصویریة المنتجات على التالية العالمة ستظهر. التصویر معدات تخص والتي

www.hp.com/go/energystar :في ENERGY STAR مع المتوافقة التصویر منتجات بطرز الخاصة المعلومات من المزید یرد

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

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/

٩ الفصل

٢٩ المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

آيميائية مواد
REACH  )Regulation ECمثل القانونية المتطلبات مع للتوافق الضرورة حسب منتجاتنا في الكيميائية المواد بشأن لعمالئنا معلومات بتقدیم HP شرآة تلتزم

No 1907/2006 of the European Parliament and the Council( .في المنتج لهذا بالنسبة الكيميائية المعلومات تقریر على العثور یمكن: 
www.hp.com/go/reach.

Battery disposal in the Netherlands
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Battery disposal in Taiwan

آاليفورنيا في الجهاز لمستخدمي تنبيه
:التالي الویب موقع زر المعلومات، من للمزید. خاًصا تعامًال یتطلب مما. بيلكلوراتية مواد على المنتج هذا مع المرفقة البطاریة تحتوي قد

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

٩ الفصل

٣١ المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج
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EU battery directive

التنظيمية اإلشعارات
.فيها تقيم التي المنطقة/البلد في التنظيمية الهيئات من المنتج متطلبات مع HP Photosmart جهاز یتوافق

:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي
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تنظيمي طراز تعریف رقم•
•FCC statement
•VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
•Notice to users in Japan about the power cord
•Notice to users in Korea
•Notice to users in Germany
•Noise emission statement for Germany
•HP Photosmart B010 series declaration of conformity

تنظيمي طراز تعريف رقم
الرقم هذا بين الخلط عدم یجب. SNPRH-0903 هو بمنتجك الخاص التنظيمي الطراز رقم. للطراز تنظيمي رقم تعيين تم, التنظيمي التعریف ألغراض
.)إلخ, CN255B( المنتج أرقام أو) إلخ, HP Photosmart B010 series( التسویق واسم التنظيمي

FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

٩ الفصل

٣٣ التنظيمية اإلشعارات
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Notice to users in Japan about the power cord

Notice to users in Korea

Notice to users in Germany

Noise emission statement for Germany
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HP Photosmart B010 series declaration of conformity

٩ الفصل

٣٥ التنظيمية اإلشعارات

المعلومات
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الفهرس

ا
أظرف

٢٧المواصفات
التدویر إعادة

٢٩الحبر خرطوشات
٦التحكم لوحة, األزرار

التنظيمية اإلشعارات
٣٣التنظيمي الطراز تعریف رقم

البيئة
٢٨المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج

٢٥الهاتفي الدعم
الفنية المعلومات

٢٧النظام متطلبات
٢٨الضوئي المسح مواصفات

ب
٢٥الدعم فترة انتهاء بعد
بيئة

٢٧البيئّية المواصفات
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٢٨المواصفات

ف
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٦األزرار
٦الميزات

م
٢٧النظام متطلبات
مسح

٢٨الضوئي المسح مواصفات
فنية معلومات

٢٧البيئّية المواصفات
٢٨الطباعة مواصفات
٢٨النسخ مواصفات
٢٧الورق مواصفات

ملصقات
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٢٧المواصفات
legal بحجم ورق
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letter بحجم ورق

٢٧المواصفات
شفاف ورق

٢٧المواصفات
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سم 15 × 10 بحجم صور ورق
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