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النسخ جودة تحسين
:التالية النسخ جودة إعدادات تتوفر

.االفتراضي اإلعداد هو هذا. النسخ بجودة مهتمًا تكون ال عندما اإلعداد هذا استخدم: تلقائي تحدید●

.سواء حد على ورسومًا نصًا تتضّمن التي للمستندات اإلعداد هذا استخدم: مختلط●

.عام بشكل نصوصًا تتضمن التي للمستندات اإلعداد هذا حدد: نص●

.عام بشكل رسومًا تتضمن التي للمستندات اإلعداد هذا استخدم: صورة●

وحدة في أو الضوئي الماسح زجاج على المستند بتحميل قم.١
.المستندات تغذیة

 

 .النسخ الزر المس الرئيسية، الشاشة من.٢

تحسين الزر إلى مرر ثم ،)إعدادات (Settings الزر المس.٣
المس ثم الخيارات، عبر للتمریر األسهم أزرار المس. والمسه
.لتحدیده خيارًا

 

 .النسخ لبدء ملون الزر أو أسود الزر على اضغط.٤

ARWW النسخ جودة تحسين ٢



)HP Scan) Windows برنامج باستخدام الضوئي المسح
.الكمبيوتر مكتب سطح على الموجود HP Scan الرمز فوق مزدوًجا نقرًا انقر.١

.ضروریًا ذلك آان إذا اإلعدادات واضبط ضوئي، مسح اختصار حدد.٢

).ضوئي مسح (Scan فوق انقر.٣

.إضافية خيارات إلى وصول الآتساب متقدمة إعدادات فوق انقر:مالحظة

.االختصارات قائمة في وحفظها اإلعدادات من مخصصة مجموعة إلنشاء جديد اختصار إنشاء فوق انقر

٣ السریع المرجع دليل ARWW



الحبر خراطيش استبدال

 .األمامي الباب افتح.١

 .الحبر خرطوشة درج اسحب.٢

خرطوشة اسحب ثم القدیمة، الحبر خرطوشة بمقبض أمسك.٣
.إلخراجها األعلى نحو مستقيم بشكل الحبر

 

ARWW الحبر خراطيش استبدال ٤



 .عبوتها من الجدیدة الحبر خرطوشة أخرج.٤

لتوزیع الخلف إلى األمام من بلطف الحبر خرطوشة بهز قم.٥
.الخرطوشة داخل بالتساوي الحبر

 

لخرطوشة السفلي الجزء من البالستيكي الواقي بإزالة قم.٦
.الجدیدة الحبر

 

٥ السریع المرجع دليل ARWW



من السفلي الجزء على الموجودة التصویر أسطوانة تلمس ال.٧
على األصابع بصمات آثار تؤدي قد. الحبر خرطوشة
.الطباعة جودة في مشاآل حدوث إلى التصویر أسطوانة

 

 .المنتج في الجدیدة الحبر خرطوشة أدخل.٨

ألعلى الحبر خرطوشة یسار إلى الموجود اللسان اسحب.٩
الشریط انزع. بكامله الالصق الشریط إزالة یتم حتى باستقامة
.الالصق

 

ARWW الحبر خراطيش استبدال ٦



 .الحبر خرطوشة درج أغلق.١٠

 .األمامي الباب أغلق.١١

في الواقية البالستيكية والقطعة القدیمة الحبر خرطوشة ضع.١٢
بإعادة الخاصة اإلرشادات اتبع. الجدیدة الحبر خرطوشة علبة

.العلبة على الموضحة التدویر
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الضوئي الماسح زجاج على ولطخات أوساخ وجود عدم من التحقق
الماسح زجاج لتنظيف التالي اإلجراء استخدم. أدائه على یؤثر قد مما األبيض، وسطحه الضوئي الماسح زجاج على األوساخ بقع الوقت مع تتجّمع قد

.األبيض وسطحه الضوئي

سلك افصل ثم المنتج، تشغيل إلیقاف الطاقة مفتاح استخدم.١
.الكهربائي المقبس عن الطاقة

 

 .الضوئي الماسح غطاء افتح.٢

األبيض وسطحه الضوئي الماسح زجاج شریط بتنظيف قم.٣
بواسطة ترطيبها تم إسفنجة أو ناعمة قماش قطعة بواسطة
.آاشطة مواد على یحتوي ال للزجاج منظف

أو بنزین، أو أسيتون، أو آاشطة، مواد تستخدم ال:تنبيه
أي على الكربون، آلورید رابع أو إیثيلي، آحول أو أمونيا،
تضع ال. الجهاز یتلف أن هذا شأن من ألن الجهاز، من جزء

تحته تتسرب قد ألنها. السطح أو الزجاج على مباشرة السوائل
.المنتج وتتلف

 

من إسفنجة بواسطة األبيض والبالستيك الزجاج بتجفيف قم.٤
.البقع تكّون لمنع السليلوز أو الشامواه

 

 .لتشغيله الطاقة مفتاح استخدم ثم المنتج، بتوصيل قم.٥

ARWW الضوئي الماسح زجاج على ولطخات أوساخ وجود عدم من التحقق ٨



)Windows (األلوان خيارات غّير

 .البرنامج من )طباعة (Print خيار حدد.١

 .تفضيالت أو خصائص الزر فوق انقر ثم المنتج، حدد.٢

 .ملون التبویب عالمة فوق انقر.٣

.يدوي إعداد أو تلقائي فوق انقر.٤

الطباعة مهام لمعظم اإلعداد هذا حدد: تلقائي إعداد●
.باأللوان

إعدادات لضبط اإلعداد هذا حدد : يدوي اإلعداد●
.اإلعدادات من غيرها عن منفصل بشكل األلوان

یؤثر قد یدویًا اللون إعدادات تغيير إن:مالحظة
في الخبراء یقوم بأن HP تنصح. اإلخراج على

.اإلعدادات هذه بتغيير فقط األلوان رسومات

 

ملّون مستند لطباعة رمادي بتدرج الطباعة الخيار فوق انقر.٥
لطباعة الخيار هذا استخدم. الرمادي ظالل مع باألسود
آما. بالفاآس إرسالها أو مستندات نسخ عند ملّونة مستندات
لحفظ أو مسودات نسخ لطباعة الخيار هذا استخدام یمكنك
.الملون الحبر

 

 .موافق الزر فوق انقر.٦
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التنظيف صفحة طباعة
. إعداد الزر المس الرئيسية، الشاشة من.١

.الخدمة القائمة المس.٢

.التنظيف صفحة الزر المس.٣

.بذلك مطالبتك عند A4 أو Letter حجم من عادیة ورقة بتحميل قم.٤

.التنظيف عملية لبدء موافق الزر على اضغط.٥

انتظر. االتجاه نفس على محافًظا ،١ الدرج في تحميلها وإعادة اإلخراج حاویة من الصفحة بإزالة یطالبك ثم األول الوجه بطباعة المنتج یقوم

.عليها الطباعة تمت التي الصفحة من تخّلص. العملية تكتمل أن إلى

ARWW التنظيف صفحة طباعة ١٠



Windows باستخدام) مزدوجة طباعة (الوجهين على طباعة

 .طباعة فوق انقر البرنامج، ضمن ملف القائمة من.١

 .تفضيالت الزر فوق أو خصائص فوق انقر ثم المنتج، حدد.٢

 .إنهاء التبویب عالمة فوق انقر.٣

١١ السریع المرجع دليل ARWW



فوق انقر. )يدويًا (الوجهين على الطباعة االختيار خانة حدد.٤
.المهمة من األول الوجه لطباعة موافق الزر

 

وحافظ اإلخراج، حاویة من المطبوعة الرزمة باسترداد قم.٥
المطبوع الجانب یكون بحيث ضعه ثم الورق اتجاه نفس على
.اإلدخال درج في ألسفل متجًها

 

الوجه لطباعة موافق الزر على اضغط التحكم، لوحة على.٦
.المهمة من الثاني

 

ARWW Windows باستخدام) مزدوجة طباعة (الوجهين على طباعة ١٢
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