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بـ؟ أقوم آيف١
HP e-All-in-One استخدام آيفية على تعرف

الطابعة أجزاء•
وسائط تحميل•
نسخ•
الخرطوشات استبدال•
الورق انحشار تحریر•

٣ بـ؟ أقوم آيف
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HP e-All-in-One على تعرف٢
الطابعة أجزاء•
التحكم لوحة ميزات•
الالسلكية إعدادات•
الحالة مصابيح•
تلقائًيا الطاقة فصل•

الطابعة أجزاء
HP e-All-in-Oneلـ علویة ونظرة أمامية نظرة•

العرض شاشة١

التحكم لوحة٢

الورق درج٣

)الدرج إطالة بأداة أیًضا إليها یشار (الورق درج إطالة أداة٤

الزجاجي السطح٥

الغطاء بطانة٦

غطاء٧

الخرطوشة باب٨

الخرطوشات إلى الوصول منطقة٩

التنظيف باب١٠

HP e-All-in-One لجهاز خلفي منظر•

٥ HP e-All-in-One على تعرف
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الخلفي USB منفذ١١

الطاقة توصيل١٢

التحكم لوحة ميزات
 التحكم لوحة ميزات

.السابقة الشاشة إلى الرجوع: السابق١

.االفتراضية اإلعدادات ویستعيد الحالية العملية یوقف: األمر إلغاء٢

.الشاشة على عرضه یتم ما على بالتغييرات یقوم الذي القریني الزر یعتمد: تحديد زر أسلوب٣

.النسخ عدد وتحدید القوائم إلى لالنتقال الزر هذا استخدم: أعلي زر٤

.النسخ عدد وتحدید القوائم إلى لالنتقال الزر هذا استخدم: أسفل زر٥

.الحالي االختيار بتأآيد یقوم: موافق٦

أن إلي الزر على باستمرار اضغط. القائمة وخيارات الالسلكية الحالة لعرض الزر على اضغط. السلكي اتصال توافر إلى األزرق الضوء یشير: الالسلكية حالة وزر مصباح٧
.الوضع زر على اضغط ثم) WPS (المحمي Wi-Fi تثبيت لبدء یشير ضوء یومض

.ePrint اعدادات وضبط الطابعة برید عنوان عرض یمكنك حيث الويب خدمات قائمة یعرض الزر على الضغط: ePrint زر٨

.تشغيلها وإیقاف الطابعة بتشغيل یقوم: تشغيل زر٩

الالسلكية إعدادات
.الالسلكية حالة لعرض الالسلكية زر على الضغط

.بالطابعة الخاص IP عنوان جانب إلى متصل رسالة الطابعة شاشة تعرض سوف السلكية، بشبكة نشط اتصال للطابعة آان إذا•
.الالسلكية إيقاف الشاشة تعرض سوف متاحة، غير الالسلكية الشبكة وآانت) اإلیقاف قيد الالسلكي اإلرسال زر (معطًال الالسلكي االتصال آان إذا•
جاري حالة في إما أنك الشاشة تعرض السلكي، اتصال لدیك یكن لم وآان) التشغيل قيد الالسلكي اإلرسال (التمكين، قيد الالسلكية الشبكة آانت إذا•

.متصل غير أو االتصال

.ذلك وغير السلكًيا، اتصاًال بإنشاء قم الالسلكية، بالشبكة الخاصة المعلومات لتحدیث الطابعة شاشة استخدام یمكنك

HP e-All-in-One على تعرف ٦
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إرشاداتبـ؟ أقوم آيف

.اتصال شبكة تكوین صفحة اطبع
غير إلى الشبكة، واسم المضيف، واسم الشبكة، حالة من آل االتصال شبكة تكوین صفحة تعرض سوف
.ذلك

إعدادات قائمة إلى للوصول الالسلكية زر على اضغط.١
.الالسلكية

.التكوين صفحة حدد ثم ،تقرير طباعة حدد.٢

.الالسلكية الشبكة اختبار تقریر اطبع
إشارة وقوة الالسلكية، الشبكة لحالة التشخيصية النتائج الالسلكية الشبكة اختبار تقریر یعرض سوف
.ذلك غير إلى عليها، العثور تم التي والشبكات الالسلكية، الشبكة

إعدادات قائمة إلى للوصول الالسلكية زر على اضغط.١
.الالسلكية

.التقرير اختبار حدد ثم ،تقرير طباعة حدد.٢

إعدادات قائمة إلى للوصول الالسلكية زر على اضغط.١.االفتراضية اإلعدادات إلى الشبكة إعدادات استعادة
.الالسلكية

.اإلفتراضي الوضع استعادة حدد.٢
.االفتراضية اإلعدادات الستعادة االختيار بتأآيد قم.٣

إعدادات قائمة إلى للوصول الالسلكية زر على اضغط.١.الالسلكية تشغيل إیقاف أو تشغيل
.الالسلكية

.الالسلكية حدد.٢
أو تشغيل حدد ،الالسلكية تشغيل إيقاف/تشغيل قائمة من.٣

.تشغيل إيقاف

موجه یتطلب – WiFi Protected Setup (WPS عداد).Wi-Fi Protected Setup (WPS بطریقة اتصال بإنشاء قم
WPS(

الحالة مصابيح
الالسلكي االتصال حالة مصباح•
التشغيل زر مصباح•

الالسلكي االتصال حالة مصباح

الحلالمصباح سلوك

قائمة إلى للوصول الالسلكية الزر اضغط. موقفة الالسلكية اإلشارةالتشغيل إیقاف
الطباعة لتمكين الالسلكية قائمة استخدم. الطابعة شاشة على الالسلكية
.الالسلكية

حالة في. بشبكة متصل غير أنه إال التشغيل، قيد الالسلكي االتصالببطء یومض
نطاق داخل موجودة الطابعة أن من تأآد, االتصال إنشاء إمكانية عدم

.الالسلكية اإلشارة

.الطابعة شاشة على الواردة الرسائل انظر. الالسلكية في خطأ حدثبسرعة یومض

.الطباعة فيمكنك السلكي اتصال إنشاء تمتشغيل

التشغيل زر مصباح
الحلالمصباح سلوك

.الطابعة تشغيل إیقاف تمالتشغيل إیقاف

وضع إلى الجهاز یدخل السكون وضع في الجهاز أن إلى یشير.مذبذب
.النشاط عدم من دقائق 5 بعد تلقائًيا السكون

.الطابعة شاشة على الواردة الرسائل انظر. خطأ حدثبسرعة یومض

.النسخ أو بالطبع تقوم الطابعةبثبات یومض

.للطباعة وجاهزة التشغيل قيد الطابعةتشغيل

٢ الفصل

٧ الحالة مصابيح
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تلقائًيا الطاقة فصل
العمل عن بالتوقف تلقائًيا الطابعة تقوم تلقائًيا، الطاقة فصل تمكين عند. الطابعة تشغيل یتم عندما" تلقائًيا الطاقة فصل "الخيار تمكين افتراضي وآإعداد تلقائًيا یتم
أو السلكية شبكة اتصال بإنشاء الطابعة تقوم عندما تلقائًيا الطاقة فصل الخيار تعطيل تلقائًيا یتم. الطاقة استهالك خفض في للمساعدة النشاط عدم من ساعتين بعد
تلقائًيا الطاقة فصل إعداد يقوم. اإلعداد بهذا الطابعة تحتفظ اإلعداد، بتغيير تقوم عندما. التحكم لوحة من تلقائًيا الطاقة فصل إعداد تغيير یمكنك. إیثرنت شبكة
.الطابعة تشغيل إلعادة الطاقة زر استخدام عليك يجب لذا تماًما، الطباعة تشغيل بإيقاف

تلقائًيا الطاقة فصل إعداد لتغيير
.إعدادات وحدد ،سريعة استماراتو ،ضوئي مسحو نسخ خيارات بعرض تقوم والتي التحكم، للوحة الرئيسية الشاشة من.١

.رؤیتها یمكنك حتى السابق الزر اضغط الرئيسية، الشاشة ترى تكن لم إذامالحظة

.األولويات حدد الطابعة، شاشة على إعدادات القائمة من.٢
.التلقائي الوقف حددالتفضيالت، قائمة من.٣
.اإلعداد لتأآيد استمرار اضغط ثم ،إيقاف أو تشغيل حدد ،التلقائي الوقف قائمة من.٤

في حتى. الطباعة مهام فقدان عدم لضمان" تلقائًيا الطاقة فصل "اإلعداد تعطيل یجب إیثرنت، شبكة أو السلكية شبكة عبر بالطباعة تقوم آنت إذاتلميح
.الطاقة توفير في للمساعدة النشاط عدم من دقائق 5 بعد السكون وضع في الطابعة تدخل ،"تلقائًيا الطاقة فصل "اإلعداد تعطيل حالة

HP e-All-in-One على تعرف ٨
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طباعة٣
.المتابعة أجل من طباعة مهمة اختر

صور طباعة

مستندات طباعة

األظرف طباعة

سریعة استمارات طباعة

.المعلومات من المزید على للحصول الناجحة الطباعة تلميحات راجع

صور طباعة
الصور ورق على صورة لطباعة

.للخارج الورق درج اسحب.١
.لألسفل للطباعة المخصص الوجه توجيه مع الصور ورق بتحميل قم ثم الورق درج من الورقات آافة بإزالة قم.٢

.للخارج مواجهة المثقبة العالمات تكون بحيث الصور ورق بتحميل فقم, مثقبة عالمات به تستخدمه الذي الصور ورق آان إذامالحظة

.المعلومات من المزید على للحصول وسائط تحميل راجع
.)طباعة (Print فوق انقر البرنامج، تطبيق في )ملف (File قائمة في.٣
.المحددة الطابعة هو المنتج أن من تأآد.٤
.خصائص الحوار مربع یفتح الذي الزر فوق انقر.٥

.تفضيالت  أو الطابعة, الطابعة إعداد, خيارات, خصائص الزر هذا یسمى قد تستخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى استناًدا
.المناسبة الخيارات اختر.٦

.أفقًيا أو عمودًيا حدد تخطيط التبویب عالمة في•
.المنسدلة وسائط قائمة من المناسبين الطباعة وجودة الورق نوع حدد الجودة/الورق التبویب عالمة في•

٩ طباعة

طباعة



وحدد المنسدلة وسائط قائمة من صور ورق واختر الجودة/الورق التبویب عالمة إلى انتقل البوصة، في النقطة ناحية من األقصى للدقةمالحظة
جودة المنسدلة القائمة من البوصة في النقطة ناحية من األقصي الدقة وحدد متقدمة خيارات الزر على انقر ثم. الجودة إلعدادات بالنسبة أفضل

حدد ثم ألسفل، المنسدلة الرمادي بتدرج طباعة القائمة من الجودة عالي رمادي تدرج حدد الرمادي، بتدرج Max DPI طباعة أردت إذا. اإلخراج
.DPIللـ األقصى الحد

.خصائص حوار مربع إلى للعودة موافق فوق انقر.٧
.)طباعة (Print الحوار مربع في )موافق (OK فوق أو )طباعة (Print فوق انقر ثم, )موافق (OK فوق انقر.٨

أن یجب. المطبوعات جودة انخفاض إلى یؤدي مما وااللتفاف، التجعد في الورق یبدأ فقد. اإلدخال درج في مستخدم غير صور ورق تترك المالحظة
.الطباعة قبل مستٍو الصور ورق سطح یكون

مستندات طباعة
برنامج تطبيق من للطباعة

.الورق درج فتح من تأآد.١
.الورق درج في الورق تحميل من تأآد.٢

.المعلومات من المزید على للحصول وسائط تحميل راجع
.طباعة زر فوق انقر, البرمجي تطبيقك من.٣
.المحددة الطابعة هو المنتج أن من تأآد.٤
.خصائص الحوار مربع یفتح الذي الزر فوق انقر.٥

.تفضيالت  أو الطابعة, الطابعة إعداد, خيارات, خصائص الزر هذا یسمى قد تستخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى استناًدا
.المناسبة الخيارات اختر.٦

.أفقًيا أو عمودًيا حدد تخطيط التبویب عالمة في•
.المنسدلة وسائط قائمة من المناسبين الطباعة وجودة الورق نوع حدد الجودة/الورق التبویب عالمة في•

.خصائص حوار مربع إلغالق موافق فوق انقر.٧
.الطباعة لبدء موافق أو طباعة فوق انقر.٨

حافة على توجية أو طويلة حافة على توجيه حدد تخطيط تبویب عالمة من. فقط الواحد وجهه من بدًال الورق وجهي على مستنداتك طباعة یمكنكتلميح
ستقوم بعدها. ثواٍن لبضع االنتظار منك سُيطلب المستند، من صفحة طبع بعد. للطباعة موافق فوق انقر. الجانبين على طبع المنسدلة القائمة من قصيرة
.عمليات أي عمل أو یدویا الورق تحميل إلعادة حاجة في لست. اآلخر الجانب لطباعة تلقائيا ثانية مرة الورقة بتحميل الطابعة

،اإلعدادات حدد الطابعة، شاشة من. الصحيحتين والمنطقة اللغة حددت أنك من تأآد الورق، هوامش مع المطبوعة مستنداتك محاذاة عدم حالة فيمالحظة
الورق حجم إعدادات على الطابعة ضبط الصحيحة المنطقة/اللغة إعدادات تضمن. المتوفرة الخيارات من منطقة حدد ثم لغتك، حدد. التفضيالت حدد تم

.الصحيحة االفتراضي

سريعة استمارات طباعة
.واأللعاب التقویم سریعة، استمارات لطبع سريعة استمارات استخدم

سريعة استمارات طباعة
.سريعة استمارات حدد الرئيسية، التحكم لوحة شاشة من.١

.سريعة استمارات الخيار یظهر حتى السابق الزر اضغط الطابعة، شاشة قائمة علىسريعة استمارات الخيار یظهر لم إذاتلميح

.موافق اضغط ثم. االختيار قائمة أو ،األسبوعي التقويم ،السريعة استماراتي لتحدید أسفل واألزرار أعلي على اضغط.٢
.موافق اضغط ثم النسخ، عدد حدد طباعته، المراد النوع بتحدید قمت أن بعد.٣

طباعة ١٠

عة
طبا



األظرف طباعة
بها التي األظرف أو المزخرفة، أو الالمعة األظرف تستخدم ال. HP e-All-in-One لجهاز اإلدخال درج في األظرف من عدد أو واحد ظرف تحميل یمكن
.نوافذ أو مشابك

للحصول. األظرف على لطباعته نص تنسيق آيفية عن محددة تفاصيل على للحصول النصوص معالجة برنامج في التعليمات ملفات على اطلعمالحظة
.األظرف على اإلرجاع لعنوان ملصق استخدام اإلعتبار بعين خذ النتائج، أفضل على

أظرف لطباعة
.للخارج الورق درج اسحب.١
.األیسر الجانب إلى الظرف غطاء توجيه یجب. األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه یجب. الحاویة وسط في األظرف ضع.٢

.المعلومات من المزید على للحصول وسائط تحميل راجع
.تتوقف حتى الطابعة إلى بالكامل األظرف أدخل.٣
.األظرف حافة تجاه بإحكام الورق موجهي ادفع.٤
.)طباعة (Print فوق انقر البرنامج، تطبيق في )ملف (File قائمة في.٥
.المحددة الطابعة هو المنتج أن من تأآد.٦
.خصائص الحوار مربع یفتح الذي الزر فوق انقر.٧

.تفضيالت  أو الطابعة, الطابعة إعداد, خيارات, خصائص الزر هذا یسمى قد تستخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى استناًدا
.المناسبة الخيارات اختر.٨

.المنسدلة وسائط قائمة من المناسبين الطباعة وجودة الورق نوع حدد الجودة/الورق التبویب عالمة في•
.)طباعة (Print الحوار مربع في )موافق (OK فوق أو )طباعة (Print فوق انقر ثم, )موافق (OK فوق انقر.٩

الناجحة الطباعة تلميحات
.مناسب بشكل المنتج إعداد ویجب صحيًحا الورق تحميل ویجب الكافي الحبر مع یرام ما على HP خرطوشات تعمل أن یجب, بنجاح للطباعة

الحبر حول تلميحات
.HP من أصلية حبر خرطوشات استخدم•
.الحبر تبخُّر من الخرطوشات على األغطية ترك یقلل. لتثبيتها جاهًزا تكون أن حتى الخرطوشات تنزع أو تفتح ال•
.المالئم النحو على واألسود واألزرق واألرجواني األصفر اللون خرطوشة من آل بتثبيت قم•

.الخرطوشات استبدال راجع المعلومات، من للمزید
.آاف حبر توفر من للتأآد الخرطوشات في المقدرة الحبر مستویات افحص•

.المقدرة الحبر مستویات فحص راجع المعلومات، من للمزید
.الطباعة جودة تحسين راجع المعلومات، من للمزید•
.للتنظيف أدوات قائمة استخدم المطبوع، الورق ظهر على حبر بقع رأیت إذا•

.إعدادات حدد ،سريعة استماراتو ضوئي مسحو نسخ خيارات عرض یتم حيث الرئيسية، الشاشة من◦

.رؤیتها یمكنك حتى السابق الزر اضغط الرئيسية، الشاشة ترى تكن لم إذامالحظة

.أدوات حدد ،إعداد قائمة من◦
.موافق اضغط ثم الحبر تلطخ تنظيف الخيار عرض یتم أن إلى أدوات قائمة في بالتمریر قم◦
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع◦

٣ الفصل

١١ الناجحة الطباعة تلميحات

طباعة



الورق تحميل حول تلميحات
.الورق انحشار لتجنب والنوع الحجم نفس من الرزمة في الورق آافة یكون أن یجب). فقط واحدة صفحة ليس (ورق رزمة حمل•
.لألسفل للطباعة المخصص الوجه یتجه بحيث الورق بتحميل قم•
.تمزیقها أو ثنيها یتم لم الحواف وأن مستٍو وضع في الورق حاویة في تحميلها تم التي األوراق أن من تأآد•
في الورق ثني في یتسبب ال الورق عرض موجه أن من تأآد. االوراق آافة مع بإحكام یتالءم بحيث الورق حاویة في الورق عرض موجهي بضبط قم•

.الورق درج
.وسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزید•

الطابعة إعداد تلميحات
.المنسدلة وسائط قائمة من المناسبين والجودة الورق نوع حدد, الطابعة تشغيل لبرنامج الجودة/الورق التبویب عالمة في•
.الجودة/الورق التبویب عالمة في الورق حجم المنسدلة القائمة في المالئم الورق حجم حدد•
انقر ثم ،ومسح طباعة فوق انقر ،الطابعة برنامج في الطابعة برنامج لفتح المكتب سطح HP Deskjet 3520 series طابعةرمز فوق مزدوجا انقر•

.الطابعة تشغيل برنامج إلى للوصول التفضيالت ضبط فوق

HP Deskjet 3520 HP) > برامج (Programs) > ابدأ (Start فوق بالنقر الطابعة برنامج إلى الوصول أیًضا یمكنمالحظة
series < HP Deskjet 3520 B611 series

.فقط الواحد وجهه من بدًال الورق وجهي على مستنداتك طباعة یمكنك•
.الجانبين على طبع المنسدلة القائمة من قصيرة حافة على توجية أو طويلة حافة على توجيه حدد تخطيط تبویب عالمة من◦
.للطباعة موافق فوق انقر◦

في لست. اآلخر الجانب لطباعة تلقائيا ثانية مرة الورقة بتحميل الطابعة ستقوم بعدها. ثواٍن لبضع االنتظار منك سُيطلب المستند، من صفحة طبع بعد
.عمليات أي عمل أو یدویا الورق تحميل إلعادة حاجة

مالحظات
.األخرى تلو مرة بسهولة النتائج أفضل على الحصول في لتساعدك وأوراقها HP طابعات مع واختبارها HP من األصلية الحبر خرطوشات تصميم تم•

نتيجًة للمنتج إصالح أو صيانة عمليات أیة الضمان یشمل ال. HP صنع من ليست مستلزمات استخدام عند النتائج جودة HP تضمن المالحظة
.HP صنع من ليست مستلزمات الستخدام

:إلى انتقل ،HP صنع من األصلية الحبر خرطوشات بشراء قمت أنك تعتقد آنت إذا

www.hp.com/go/anticounterfeit

.فقط التخطيط ألغراض تقدیرات الحبر مستویات بشأن والمؤشرات التنبيهات توفر•

تأخيرات لتجنب لدیك تتوفر بدیلة خرطوشة تجهيز االعتبار بعين فخذ, الحبر مستوى انخفاض بشأن تحذیر لرسالة استقبالك حالة فيمالحظة
.مقبولة غير الطباعة جودة تكون أن إلى الخرطوشات استبدال عليك یجب ال. للطباعة بالنسبة محتملة

.الضوئي المسح أو النسخ على تنطبق فال فقط الطباعة على الطابعة تشغيل برنامج في المحددة البرامج إعدادات تنطبق•
.فقط الواحد وجهه من بدًال الورق وجهي على مستنداتك طباعة یمكنك•

طباعة حدد للطباعة صفحات المنسدلة القائمة من. تخطيط التبویب عالمة أو الجودة/الورق التبویب عالمة في الذي متقدم الزر فوق انقرمالحظة
تحميل أعد. اإلخراج درج من المستند أزل, المستند من األرقام الفردیة الصفحات طباعة بعد. للطباعة موافق فوق انقر. فقط الفردية الصفحات
.للطباعة موافق فوق انقر. فقط الزوجية الصفحات طباعة وحدد للطباعة صفحات قائمة إلى عد. لألعلى الفارغ الوجه مع اإلدخال درج في الورق

فقط األسود الحبر مع الطباعة•

،الرمادي بتدرج الطباعة المنسدلة القائمة من. متقدم الزر فوق فانقر فقط األسود الحبر بواسطة واألسود باألبيض الطباعة في رغبت إذامالحظة
.موافق فوق انقر ثم ،فقط األسود الحبر حدد

)dpi (بوصة آل في للنقطة األقصى الحد وضع باستخدام الطباعة
.الصور ورق على عالية جودة ذات حادة صور لطباعة) dpi (البوصة في للنقطة األقصى الحد وضع استخدم

.البوصة في للنقطة األقصى الحد وضع في الطباعة لدقة الفنية المواصفات راجع

.القرص مسافة من آبيرة آمية وتتطلب األخرى اإلعدادات خالل من الطباعة من أطول وقًتا بوصة آل في للنقطة األقصى الحد بوضع الطباعة تستمر

طباعة ١٢
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)البوصة في للنقطة األقصى الحد (Maximum dpi وضع في للطباعة
.اإلدخال درج في الصور لورق تحميلك من تأآد.١
.)طباعة (Print فوق انقر البرنامج، تطبيق في )ملف (File قائمة في.٢
.المحددة الطابعة هو المنتج أن من تأآد.٣
.خصائص الحوار مربع یفتح الذي الزر فوق انقر.٤

.تفضيالت  أو الطابعة, الطابعة إعداد, خيارات, خصائص الزر هذا یسمى قد تستخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى استناًدا
.)الجودة/الورق (Paper/Quality التبویب عالمة فوق انقر.٥
.الجودة إعدادات ضمن أفضل حدد ثم. صور ورق فوق انقر ،وسائط المنسدلة القائمة في.٦

 التبویب عالمة في المنسدلة )وسائط (Media قائمة من )جودة أفضل, صور ورق (Photo Paper, Best Quality تحدید یجبمالحظة
Paper/Quality) البوصة في للنقطة األقصى بالحد الطباعة لتمكين )الجودة/الورق DPI.

.)متقدم (Advanced الزر فوق انقر.٧
.اإلخراج جودة المنسدلة القائمة من البوصة في للنقطة األقصى الحد اختر ،الطابعة ميزاتمنطقة من.٨
.المتقدمة الخيارات إلغالق )موافق (OK فوق انقر.٩
.للطباعة )موافق (OK فوق انقر ثم, )تخطيط (Layout التبویب عالمة في )االتجاه (Orientation أآد.١٠

٣ الفصل

١٣ )dpi (بوصة آل في للنقطة األقصى الحد وضع باستخدام الطباعة
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٤ePrint آنت حيثما
مستنداتك أرسل فقط. منه اإللكتروني البرید إرسال یمكنك مكان أي من ePrint من الممكنة طابعتك من الطباعة لك تتيح HP من مجانية خدمة ePrint یعد

.بذلك للقيام أخرى برامج أو تشغيل برامج إلى تحتاج وال. الویب خدمات تمكينك عند طابعتك على بتحدیدة قمت الذي اإللكتروني البرید عنوان إلى وصورك

قائمة وإدارة بك الخاصة ePrint مهام حالة لعرض إليه الدخول تسجيل یمكنك ،)ePrintCenter) www.eprintcenter.com على حساًبا سجلت أن بعد
إلى بالنسبة المساعدة على والحصول للطباعة بك الخاص اإللكتروني ePrint برید عنوان استخدام یمكنه بمن والتحكم ePrint بـ الخاصة الطباعة انتظار

ePrint.

•ePrint آنت حيثما

ePrint آنت حيثما
:أن تأآد ،ePrint استخدام قبل

.لإلنترنت الوصول توفر فعالة بشبكة متصلة الطابعة❑
.تشغيلها منك ٌسطلب ذلك، عمل یتم لم إذا. الویب خدمات تشغيل❑

ePrint باستخدام مستند لطباعة
.الویب خدمات تمكين.١

.ePrint زر اضغط الطابعة، في التحكم لوحة من.أ
.الویب خدمات لتمكين الشاشة على تظهر التي التعليمات اتباع ثم االستخدام، شروط قبول.ب
.ePrint حساب على الدخول تسجيل صفحة على التعليمات اتباع ثم ،ePrint معلومات صفحة طبع.ج

.للطابعة اإللكتروني ePrint برید عنوان على العثور.٢
معلومات تحدید یمكنك آما. الشاشة على اإللكتروني الطابعة برید عنوان ستري ذلك بعد. ePrint زر اضغط الطابعة، في التحكم لوحة من▲

.url تسجيل أو اإللكتروني البرید عنوان لطباعة الطباعة
.لطباعته الطابعة إلي بك الخاص المستند بإرسال قم.٣

.لطباعته المستند وإرفاقة جدید إلكتروني برید إنشاء.أ
.اإللكتروني الطابعة برید عنوان إلي اإللكتروني البرید إرسال.ب

.المرفق المستند بطباعة الطابعة تقوم

بوقت أو باستقبالها ضمان هناك فليس األخرى، اإللكترونية الرسائل إلى بالنسبة األمر هو وآما. استقباله بمجرد اإللكتروني البرید طباعة ستتم١ مالحظة
.)ePrintCenter) www.eprintcenter.com على الطباعة حالة من التحقق یمكنك. استقبالها

للمستندات بالنسبة. النص وترتيب والتنسيق الشكل في المثال، سبيل على األصلية، عن مختلفة ePrint باستخدام المطبوعة المستندات تبدو قد٢ مالحظة
المزید على الحصول یمكنك حيث الكمبيوتر، على البرنامج تطبيق من بطبعها تقوم أن ٌینصح جودة، بإفضل طباعة تتطلب التي) القانونية المستندات مثل(

.المطبوع المستند یبدو آيف حول التحكم من

.المعلومات من للمزید وذلك اإلنترنت إلى لالنتقال هنا انقر

١٥ ePrint آنت حيثما

ePrint
 

حيثما
 

آنت

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east
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الورق أساسيات٥
الطباعة إلجراء بها الموصى الورق أنواع•
وسائط تحميل•

الطباعة إلجراء بها الموصى الورق أنواع
.بطباعته تقوم الذي المشروع لنوع خصيصًا المصمم HP ورق باستخدام HP شرآة توصي الطباعة، من جودة أفضل على للحصول

.لدیك الورق أنواع بعض تتوفر ال قد, فيها تقيم التي المنطقة/للبلد وفًقا

ColorLok
شعار تتضمن التي األوراق جميع اختبار یتم. یومية مستندات ونسخ طباعة في ColorLok شعار تتضمن عادیة أوراق باستخدام HP توصي•

ColorLok وتجف زاهية وألوان أغمق تسوید, أقّل تلطخ مع مستندات وتنتج, الطباعة وجودة الوثوقية ناحية من عالية معایير تلبي بحيث مستقل بشكل
.للورق آبيرة مصنعة شرآات قبل من مختلفة وأحجام بأوزان ColorLok شعار تتضمن أوراق عن ابحث. قياسية عادیة أوراق من أسرع بشكل

HP Advanced Photo Paper) من المتقدم الصور ورق HP(
والبقع الماء مقاومة على بقدرته النوع هذا یتميز. تلطيخه دون بسهولة معه التعامل أجل من الجفاف سریعة بمادته هذا السميك الصور ورق یتميز•

,مختلفة بأحجام المطبوعات هذه تتوفر. المحل في معالجتها تمت صور ورؤیتها لمسها عند بك الخاصة المطبوعات تشابه. والرطوبة األصابع وبصمات
).المع غير ساتان (اللمعان خفيف أو المع- وبشكلين سم 18 × 13 و) دونها أو عالمات مع (سم 15 × 10, بوصة 11 × 8.5و A4 حجم ذلك في بما

.طویًال تدوم مستندات على لحصولك الحمض من خالي ذلك یكون

HP Everyday Photo Paper) صور ورق HP اليومي لالستخدام(
أجل من بسرعة الثمن الرخيص هذا الصور ورق یجف. للصور عرضية لطباعة مصّمم ورق باستخدام, التكلفة منخفضة یومية ملونة لقطات بطباعة قم•

بأحجام المع نصف بشكل األوراق هذه تتوفر. inkjet طابعة أیة مع الورق هذا استخدامك عند ناعمة حاّدة صور على احصل. بسهولة معه التعامل
من خالي ذلك یكون, طویًال تدوم صور على للحصول). دونها أو عالمات مع (سم 15 × 10 و بوصات، A4، 8.5 × 11 أحجام ذلك في بما متعددة،
.الحمض

HP Brochure Paper) من دعائية منشورات ورق HP( أو HP Superior Inkjet Paper) ورق Inkjet من فاخر HP(
المعاد المصورة شبه للمواد األمثل االختيار هي األوراق هذه إن. الوجهين استخدام أجل من الورقة وجهي على المعة غير أو المعة مطلية األوراق هذه•

.والتقویمات الترویجية البریدیة والرسائل والنشرات الخاصة التقدیمية والعروض التقاریر من األولى للصفحات التجاریة والرسومات إخراجها

HP Premium Presentation Paper) التقديمية للعروض فاخر ورق( أو HP Professional Paper) من مهني ورق HP(
الوزن ثقيلة األوراق هذه. اإلخباریة والرسائل التقاریر, العروض, التقدیمي العرض تناسب الورقة وجهي على المعة غير قویة أوراق األوراق هذه إن•

.ولمس تأثير ألآثر

HP Bright White Inkjet Paper) ورق Inkjet من ساطع أبيض HP(
غير النوع وهذا. النص في ووضوًحا األلوان في آبيرًا تبایًنا )HP من ساطع أبيض Inkjet ورق (HP Bright White Inkjet Paper یوفر•

یتميز. اإلعالنية والنشرات التقاریر, اإلخباریة للرسائل تماًما مناسًبا یجعله مما خالله، من نفادها دون الوجهين على األلوان الستخدام مناسب الشفاف
.زاهية وألوان أغمق تسوید, أقّل تلطخ على لحصولك ColorLok Technology بتقنية الورق

١٧ الورق أساسيات
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HP Printing Paper) من الطباعة ورق HP(
من ورؤیتها لمسها عند أقوى مستندات الورق هذا ینتج. عالية بجودة متعددة لوظائف ورق )HP من الطباعة ورق (HP Printing Paper یعتبر•

,أقّل تلطخ على لحصولك ColorLok Technology بتقنية الورق یتميز. النسخ ورق على أو متعددة لوظائف عادي ورق على المطبوعة المستندات
.طویًال تدوم مستندات على لحصولك الحمض من خالي ذلك یكون. زاهية وألوان أغمق تسوید

HP Office Paper) من المكتب ورق HP(
یومية ومستندات مذآرات, مسودات, ُنسخ عمل الورق یناسب. عالية بجودة متعددة لوظائف ورق )HP من المكتب ورق (HP Office Paper یعتبر•

لحصولك الحمض من خالي ذلك یكون. زاهية وألوان أغمق تسوید, أقّل تلطخ على لحصولك ColorLok Technology بتقنية الورق یتميز. أخرى
.طویًال تدوم مستندات على

HP Iron-On Transfers) من بالكي األقمشة على للطباعة أوراق HP(
إلنشاء األفضل الحل) البيضاء أو الفاتحة لأللياف أو الملونة لأللياف ()HP من بالكي األقمشة على للطباعة أوراق (HP Iron-On Transfers تعتبر•

.الرقمية صورك من مخصصة قمصان

HP Premium Inkjet Transparency Film) لطباعة فاخر شفاف ورق Inkjet من HP(
بك الخاصة الملونة التقدیمية العروض )HP من Inkjet لطباعة الفاخر الشفاف الورق (HP Premium Inkjet Transparency Film یجعل•

.اتساخ ودون بسرعة یجف أنه آما ومعالجته، الشریط هذا استخدام یسهل. وتأثيًرا حيویة أآثر

HP Photo Value Pack) من للصور اقتصادية حزمة HP(
HP Advanced Photo و األصلية HP خرطوشات بتغليف مریح بشكل )HP من للصور اقتصادیة حزم (HP Photo Value Packs تقوم•

Paper) من المتقدم الصور ورق HP( بواسطة الثمن رخيصة محترفة صور طباعة من التخمين وإزالة الوقت لتوفير HP e-All-in-One تم. لدیك
زاهية بألوان صور وتنتج مًعا تعمل بحيث خصيًصا )HP من المتقدم الصور ورق (HP Advanced Photo Paper و األصلية HP أحبار تصميم
.متعددة مطبوعات مشارآة أو اإلجازة صور جميع لطباعة رائًعا ذلك یعد. طباعة عملية آل بعد, طویًال تدوم

وسائط تحميل
.للمتابعة ورق حجم حدد▲

الكامل بالحجم ورق تحميل
.الورق درج أنزل.أ

.للخارج الدرج ملحق اسحب ثم الورق، درج أنزل❑

.للخارج الورق عرض موجهي حّرك.ب
.للخارج الورق عرض موجهي حّرك❑

الورق أساسيات ١٨
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.الورق حّمل.ج
.األسفل إلى للطباعة المخصص والوجه لألمام إلى القصيرة الحافة توجيه مع الورق درج إلى الورق من رزمة بإدخال قم❑

.تتوقف حتى الورق حزمة بإمالة قم❑
.الورق حزمة جانبي آال یالءما بحيث الورق عرض موجهي بضبط قم❑

الحجم صغير ورق تحميل
.للخارج الورق درج اسحب.أ

.للخارج الدرج ملحق اسحب ثم الورق، درج حّرك❑

.للخارج الورق عرض موجهي حّرك.ب
.للخارج الورق عرض موجهي حّرك❑

٥ الفصل

١٩ وسائط تحميل
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.الورق حّمل.ج
.األسفل إلى للطباعة المخصص والوجه لألمام إلى القصيرة الحافة توجيه مع الصور ورق من رزمة بإدخال قم❑

.تتوقف حتى لألمام الورق حزمة بدفع قم❑

مواجهة المثقبة العالمات تكون بحيث الصور ورق بتحميل فقم, مثقبة عالمات به تستخدمه الذي الصور ورق آان إذامالحظة
.للخارج

.الورق حزمة جانبي آال یالءما بحيث الورق عرض موجهي بضبط قم❑
.للداخل الورق ادفع❑

األظرف تحميل
الورق درج أنزل.أ

.للخارج الدرج ملحق اسحب ثم اإلخراج، درج أنزل❑

.للخارج الورق عرض موجهي حّرك.ب
.للخارج الورق عرض موجه حّرك❑

الورق أساسيات ٢٠

ات
سي
سا
أ

 
رق
الو



.آليًّا الرئيسي اإلدخال درج من الورق أزل❑
.األظرف حّمل.ج

األیسر الجانب إلى الغطاء توجيه یجب. األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه یجب. اإلدخال درج وسط أآثر أو واحًدا ظرًفا أدخل❑
.لألعلى ووجهه

.تتوقف حتى لألسفل األظرف حزمة بإزالق قم❑
.یتوقف حتى األظرف رزمة على اليمين إلى الورق عرض موجه حّرك❑

٥ الفصل
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الضوئي والمسح النسخ٦
نسخ•
الكمبيوتر إلى ضوئي مسح•
الناجح النسخ تلميحات•
الناجح الضوئي المسح تلميحات•

نسخ
یمكنك. عادي ورق على للنسخ أسود أو أبيض أو واأللوان النسخ عدد بتحدید سهولة بكل تقوم أن الطابعة شاشة على الموجودة النسخ قائمة لك تسمح▲

.النسخة حجم وإعادة النسخة، قتوم درجة وتعدیل الصفحة، وحجم نوع تغيير مثل المتقدمة، لإلعدادات بسهولة الوصول
.للمتابعة النسخ نوع فوق انقر

السهل النسخ
.الورق حّمل.أ

.الورق درج في الحجم آامل ورق بتحميل قم❑

.أصلية نسخة حّمل.ب
.المنتج غطاء ارفع❑

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

٢٣ الضوئي والمسح النسخ
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.الغطاء أغلق❑
.النسخ قائمة إلى للوصول الطابعة شاشة قائمة مننسخ حدد.ج

.نسخ عرض یتم حتىالسابق زر اضغط الطابعة، شاشة على نسخ عرض عدم عند❑
.للتأآيد موافق على اضغط ثم. الُنسخ عدد تقليل أو لزیادة الُنسخ حدد نسخ قائمة من❑
.بوصة 11 × بوصة 8.5 أو A4 عادي ورق على للنسخ باأللوان النسخ بدء أو باألسود النسخ بدء حدد❑
النسخ ميزات من المزيد
.اإلعدادات بين من للتحدید أسفل و أعلى أزرار على اضغط ،نسخ قائمة على الوقوف عند▲

❑Paper Size) إعداد یؤدي. العادیة الطباعة بجودة الطباعة إلى العادي الورق إعداد یؤدي. ونوعه الورق حجم تحدید: )الورق حجم
.الصور لطباعة جودة بأفضل الطباعة إلى الصور ورق

الحجم تغيير یعمل. النسخة هذه هوامش قص یلزم قد أنه إال األصلي، المستند حجم بنفس نسخة ُیخرج الفعلي الحجم: الحجم تغيير❑
اإلخراج ورق حجم لتالئم مصغرة أو مكبرة إما الحجم المغيرة النسخة تكون. حافاتها حول أبيض إطار ذات موسطة نسخة للمالءمة
من أقل قيم تحدید طریق عن الصورة حجم تقليل أو% 100 من أآبر قيم تحدید خالل من الصورة حجم زیادة یتيح مخصص حجم. المحدد
100.%

.أغمق أو أفتح النسخ لجعل النسخ إعدادات بضبط یقوم: أغمق/أفتح❑

11 × 8.5 أو A4 الحجم وهي العادي للورق االفتراضية اإلعدادات إلى تلقائًيا النسخ خيارات تعود سوف النشاط، عدم من دقيقتين بعدمالحظة
).المنطقة حسب (بوصة

الكمبيوتر إلى ضوئي مسح
القيام أردت إذا التحكم لوحة خالل من الضوئي بالمسح قم. الكمبيوتر جهاز خالل من أو بالطابعة الخاصة التحكم لوحة خالل من ضوئي مسح عملية بدء یمكنك
وحدد واحد، ملف في صفحات لعدة ضوئي مسح بعملية القيام أردت إذا الكمبيوتر خالل من الضوئي بالمسح قم. واحدة صفحة من لملف ضوئي مسح بعملية
.ضوئًيا مسحها تم التي للصورة الالزمة التعدیالت بعمل قم أو الضوئي، بالمسح الخاص الملف تنسيق
الضوئي للمسح التجهيز

:الضوئي للمسح للتجهيز▲
.أصلية نسخة حّمل.أ

.المنتج غطاء ارفع❑

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

الضوئي والمسح النسخ ٢٤
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.الغطاء أغلق❑

.الضوئي المسح ابدأ.ب

بالطابعة التحكم لوحة من المسح
.تراه حتى رجوع الزر فوق انقر الطابعة، شاشة على ضوئي مسح ترى تكن لم إذا. الطابعة عرض قائمة من ضوئي مسح حدد.١
.الكمبيوتر إلى المسح حدد.٢
.الطابعة شاشة من إليه الضوئي المسح إجراء المراد الكمبيوتر حدد.٣

.USB آابل خالل أو السلكًيا إما بالطابعة الكمبيوتر جهاز اتصال من تأآد الطابعة، شاشة على الكمبيوتر جهار عرض عدم عند
.البرنامج في السلكًيا الضوئي المسح تمكين إلى ستحتاج االتصال، بتأآيد وقمت السلكي اتصال توافر عند
الطابعة برنامج لفتح المكتب سطح HP Deskjet 3520 series طابعةرمز فوق مزدوجا انقر.أ

HP Deskjet 3520 HP) > برامج (Programs) > ابدأ (Start فوق بالنقر الطابعة برنامج إلى الوصول أیًضا یمكنمالحظة
series < HP Deskjet 3520 B611 series

.ومسح طباعة رمز على انقر.ب
.الكمبيوتر إلى الضوئي المسح إدارة فوق انقر.ج

مسح خيار تحدید من ستتمكن منشطة، دائًما الميزة هذا آانت إذا. تنشيط وضع في دائًما الكمبيوتر إلى الضوئي المسح الخيار جعل یمكنكمالحظة
منشطة، دائًما الميزة هذه تكن لم إذا. االستخدام قيد موجودة السلكًيا متصلة آمبيوتر أجهزة إلى الضوئي المسح إلجراء الطابعة شاشة من ضوئي
الضوئي المسح على فقط هذا یؤثر. الضوئي المسح إجراء قبل الطابعة برنامج في الكمبيوتر إلى الضوئي المسح خيار تنشيط إلى أوًال ستحتاج
الضوئي المسح إجراء من دائًما ستتمكن ال، أم منشًطا الكمبيوتر إلى الضوئي المسح الخيار آان سواء. بالطابعة الخاصة التحكم لوحة من الموجود

.الكمبيوتر جهاز من

المسح حفظ تم الذي الدليل في Windows Explorer نافذة تفتح سوف الضوئي، المسح حفظ بعد. الكمبيوتر في ضوئًيا الممسوحة الصورة عن ابحث.٤
.داخله الضوئي

الكمبيوتر من ضوئي مسح
HP Deskjet 3520 HP series < HP Deskjet 3520) > برامج (Programs) > ابدأ (Start فوق انقر. HP Scan تطبيق بفتح قم.١

B611 series.
.ضوئي مسح فوق انقر ثم االختصارات قائمة من تریده الذي الضوئي المسح نوع حدد.٢

.المعاینة شاشة في ضوئًيا مسحها تم التي الصورة إلى التعدیالت إجراء من ستتمكن ،الضوئي المسح معاينة إظهار تحدید تم إذامالحظة

.التطبيق إلنهاء تم حدد أو أخرى، ضوئي مسح عملية إلجراء مفتوًحا التطبيق إبقاء أردت إذا حفظ حدد.٣
.داخله الضوئي المسح حفظ تم الذي الدليل في Windows Explorer نافذة تفتح سوف الضوئي، المسح حفظ بعد.٤

الطابعة شاشة من ضوئي مسح زر اضغط. الوقت نفس في منشطة الضوئي المسح وظيفة فيها تكون قد التي الكمبيوتر أجهزة من محدد عدد یوجدمالحظة
.فيها الضوئي المسح إلجراء حالًيا المتاحة الكمبيوتر أجهزة عرض وسيتم الرئيسية

الناجح النسخ تلميحات
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة بتحميل قم•

٦ الفصل

٢٥ الناجح النسخ تلميحات
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.السطوع درجة لتعدیل قاتم / فاتح تباين حدد ثم الطباعة شاشة من نسخ حدد الطباعة، مخرجات تباین تقليل أو لزیادة•
وحجم لصور أو عادیة ورقة الختيار الورقة حجم حدد ،نسخ قائمة من. الطباعة شاشة من نسخ حدد الطباعة، مخرجات ورق ونوع الورقة حجم لتحدید•

.الصور ورق
.الحجم تغيير حدد ثم الطابعة، شاشة من نسخ حدد الصورة، حجم لتغيير•

.المعلومات من للمزید وذلك اإلنترنت إلى لالنتقال هنا انقر

الناجح الضوئي المسح تلميحات
.الزجاجي للسطح اليمنى األمامية الزاویة على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة بتحميل قم•

.به غریبة مواد التصاق عدم من وتأآد الضوئي للماسح الزجاجي السطح بتنظيف قم•
للمسح البرنامج في الالسلكي الضوئي المسح تمكين إلى تحتاج فسوف المطلوب، النحو على االتصال عمل بتأآيد وقمت السلكي، اتصال لدیك آان إذا•

.الكمبيوتر إلى المسح إدارة بتحدید قم ثم ومسح طبع لتحدید الطابعة برنامج افتح. الطابعة شاشة من المسح إلجراء الضوئي
.الطابعات شاشة على الموجودة الطابعات قائمة من إليه الضوئي المسح إجراء المراد الكمبيوتر اختر الضوئي، المسح شاشة من ضوئي مسح تحدید بعد•
تنشيط اختر المتصل، الكمبيوتر إلى السریع الضوئي المسح إجراء دائًما تستطيع أن ترید وآنت الكمبيوتر، إلى الطابعة من السلكًيا اتصاًال لدیك آان إذا•

.دائًما الكمبيوتر إلى الضوئي المسح
بدًال الطابعة برنامج باستخدام الضوئي المسح ابدأ متعددة، ملفات من بدًال واحد ملف في صفحات عدة من مكون لمستند الضوئي المسح إجراء أردت إذا•

.التحكم لوحة من ضوئي مسح تحدید من

.المعلومات من للمزید وذلك اإلنترنت إلى لالنتقال هنا انقر

الضوئي والمسح النسخ ٢٦
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الخرطوشات مع التعامل٧
المقدرة الحبر مستویات فحص•
الحبر مستلزمات طلب•
الخرطوشات استبدال•
بالخرطوشات الخاصة الضمان معلومات•

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

التحكم لوحة خالل من الحبر مستويات لفحص
الطابعة تعرض. الحبر مستويات وحدد ،سريعة استماراتو ،ضوئي مسحو نسخ خيارات بعرض تقوم والتي التحكم، للوحة الرئيسية الشاشة من▲

.الحالية الحبر مستویات

.رؤیتها یمكنك حتى السابق الزر اضغط الرئيسية، الشاشة ترى تكن لم إذامالحظة

الطابعة برنامج من الحبر مستويات لفحص
الطابعة برنامج لفتح المكتب سطح HP Deskjet 3520 series طابعةرمز فوق مزدوجا انقر.١

HP Deskjet 3520 HP) > برامج (Programs) > ابدأ (Start فوق بالنقر الطابعة برنامج إلى الوصول أیًضا یمكنمالحظة
series < HP Deskjet 3520 B611 series

.المقدرة الحبر مستويات فوق انقر, الطابعة برنامج في.٢

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

الحبر مستلزمات طلب
.الصحيح الخرطوشة رقم حدد, الخرطوشات فتح قبل

الطابعة على الخرطوشة رقم تحديد
.بابها داخل الخرطوشة رقم یوجد▲

٢٧ الخرطوشات مع التعامل
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الطابعة برنامج في الخرطوشة رقم حدد
الطابعة برنامج لفتح المكتب سطح HP Deskjet 3520 series طابعةرمز فوق مزدوجا انقر.١

HP Deskjet 3520 HP) > برامج (Programs) > ابدأ (Start فوق بالنقر الطابعة برنامج إلى الوصول أیًضا یمكنمالحظة
series < HP Deskjet 3520 B611 series

.الرابط هذا خالل من تلقائًيا الصحيح الخرطوشة رقم عرض یتم. اإلنترنت عبر المستلزمات لشراء تسوق انقر ثم ،تسوق انقر الطابعة، برنامج في.٢

اتبع ثم, منطقك/بلدك باختيار قم, المطابلة عند. www.hp.com/buy/supplies إلى انتقل ،HP e-All-in-One لـ األصلية HP مستلزمات لطلب
.الصفحة على الموجودة التسوق روابط إحدى فوق انقر ثم, المنتج لتحدید المطالبات

عرض من تتمكن تزل لم, منطقتك أو بلدك في ذلك أتيح ما إذا. المناطق/البلدان جميع في اإلنترنت عبر الخرطوشات طلب إمكانية اعتماد یتم المالحظة
.المحلي HP بياع من التسوق عند لمراجعتها بها قائمة طباعة ومن المستلزمات معلومات

صلة ذات مواضيع
المناسبة الخرطوشات اختيار•

المناسبة الخرطوشات اختيار
على الحصول في لتساعدك HP طابعات مع واختبارها HP من األصلية الخرطوشات تصميم تم. HP صنع من أصلية خرطوشات باستخدام HP شرآة توصي
.مرة آل في بسهولة النتائج أفضل

صلة ذات مواضيع
الحبر مستلزمات طلب•

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

الخرطوشات مع التعامل ٢٨
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.جدیدة خرطوشة أدخل.٣
.الغالف من الخرطوشة أزل.أ

.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

٧ الفصل

٢٩ الخرطوشات استبدال
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.الخرطوشات باب أغلق.د

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 شرآة من للطابعة المحدود الضمان بيان من نسخة على للحصول

الخرطوشات مع التعامل ٣٠
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التوصيل٨
)WPS موجه یتطلب – WiFi Protected Setup (WPS عداد•
)موجه یلزمه (التقليدي الالسلكي االتصال•
)شبكي ال اتصال (USB اتصال•
السلكية شبكة إلى USB اتصال من التغيير•
.موجه بدون السلكيا بالطابعة باالتصال قم•
جدیدة طابعة توصيل•
الشبكة إعدادات تغيير•
واستخدامها بشبكة متصلة طابعة إعداد بخصوص تلميحات•
)بشبكة المتصلة للطابعات (المتقدمة الطابعة إدارة أدوات•

)WPS موجه يتطلب – WiFi Protected Setup (WPS عداد
:یلي ما إلى ستحتاج), WiFi) WPS لـ المحمي اإلعداد بواسطة السلكية بشبكة HP e-All-in-One لتوصيل

.وصول نقطة أو WPS على ممكن السلكي موجه تتضمن 802.11b/g/n السلكية شبكة❑

.2.4GHz باستخدام فقط االتصاالت HP e-All-in-One یدعممالحظة

سيتم التي الالسلكية بالشبكة الكمبيوتر توصيل یجب). NIC (الشبكة اتصال واجهة بطاقة أو الالسلكية الشبكات یدعم محمول آمبيوتر أو مكتبي آمبيوتر❑
.عليهاHP e-All-in-One تثبيت

متأآًدا تكن لم إذا. الضغط زر طریقة اتبع, Push Button بزر مزود Wi-Fi Protected Setup (WPS) مع موجه على حوزتك حالة فيمالحظة
.الالسلكية إعدادات قائمة طريقة طریقة اتبع ال، أم push button زر وجود من

)Push Button) PBC طريقة
.الموجه على) Wi-Fi Protected Setup (WPS زر اضغط.١
زر وضع یبدأ حتى ثوان 3 لمدة االستمرار مع اضغط. الوميض في الالسلكية مصباح یبدأ حتى الطابعة على الالسلكية زر على االستمرار مع اضغط.٢

.WPS ضغط

.بالشبكة المتصل الجهاز على الموجود المناسب الزر ضغط خالله یجب تقریًبا دقيقتين لمدة موقًتا المنتج یبدأمالحظة

الالسلكية إعدادات قائمة طريقة
حتى انتظر هامة، بمهمة تقوم آانت أو صحيحة، غير حالة في تطبع الطابعة آانت إذا. الالسلكية قائمة لعرض الطابعة شاشة من الالسلكية زر اضغط.١

.الالسلكية زر على الضغط قبل الخطأ تصحيح إلى أو المهمة، إنتهاء
.الطابعة شاشة من  إعدادات حدد.٢
.الطابعة شاشة من Wi-Fi Protected Setup حدد.٣
على تظهر التي اإلرشادات اتبع ثم للتثبيت الضغط زر حدد ،WPS ضغط زر مع Wi-Fi Protected Setup (WPS) موجه توافر حالة في.٤

التي اإلرشادات اتبع ثم ،PIN تثبيت حدد بالموجه، ضغط زر توافر من متأآد غير أنك أو بك الخاص الموجه في ضغط زر توافر عدم عند. الشاشة
.الشاشة على تظهر

PIN رقم إدخال سيلزم وإال بالشبكة المتصل الجهاز على الصلة ذو الزر على الضغط خاللها یلزم تقریًبا دقيقتين لمدة موقت بتشغيل المنتج یقوممالحظة
.الموجه تكوین صفحة في

)موجه يلزمه (التقليدي الالسلكي االتصال
:التالي إلى ستحتاج مضمنة، السلكية LAN 802.11 بشبكة HP e-All-in-One لتوصيل

.وصول نقطة أو السلكي موجه تتضمن 802.11b/g/n السلكية شبكة❑

.2.4GHz باستخدام فقط االتصاالت HP e-All-in-One یدعممالحظة

سيتم التي الالسلكية بالشبكة الكمبيوتر توصيل یجب). NIC (الشبكة اتصال واجهة بطاقة أو الالسلكية الشبكات یدعم محمول آمبيوتر أو مكتبي آمبيوتر❑
.عليهاHP e-All-in-One تثبيت

٣١ التوصيل
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).SSID (الشبكة اسم❑
).الحاجة عند (WPA عبارة أو WEP مفتاح❑

المنتج لتوصيل
.الكمبيوتر في المضغوطة األقراص محرك في المنتج تشغيل ببرنامج الخاص المضغوط القرص أدخل.١
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٢

إلدخال الشاشة على الظاهرة الرسائل أجب. العلبة في المتضمن USB إعداد آابل باستخدام بالكومبيوتر المنتج بتوصيل قم بذلك، القيام منك ُیطلب عندما
.ثانيًة حاول ثم المشكلة، لتصحيح المطالبات فاتبع التوصيل، فشل إذا. بالشبكة التوصيل المنتج سيحاول. الالسلكية شبكتك إعدادات

على البرنامج بتثبيت قم بنجاح، بالشبكة المنتج توصيل بمجرد. الالسلكي الشبكة اتصال واختبار USB آابل فصل منك سُيطلب اإلعداد، من االنتهاء عند.٣
.الشبكة عبر المنتج سيستخدم آمبيوتر آل

)شبكي ال اتصال (USB اتصال
.بالكمبيوتر اتصال إنشاء یمكنك بحيث السرعة فائق خلفي USB 2.0 منفذ جهاز HP e-All-in-One یدعم

.مباشر USB اتصال خالل من متاحة الویب خدمات تكون لنمالحظة

USB آبل خالل من المنتج لتوصيل
.USB آبل بواسطة بكمبيوتر توصيله حول معلومات على للحصول بمنتجك المزودة اإلعداد إرشادات راجع▲

.بذلك مطالبتك حتى بالمنتج USB آبل بتوصيل تقم المالحظة

التي التعليمات واتبع الجهاز مع المرفق المدمج القرص أدخل البرنامج، تثبيت تم قد یكن لم إذا. وتشغيل ترآيب آجهاز ستعمل فإنها التثبيت، قيد الطابعة آانت إذا
.الشاشة على تعرض

السلكية شبكة إلى USB اتصال من التغيير
اتصال إلى بسهولة التغيير یمكنك للطابعة، المباشر التوصيل طریق عن ،USB آبل طریق عن البرامج بتثبيت وتقوم مرة ألول الطابعة بإعداد تقوم آنت إذا

.وصول نقطة أو السلكي موجه تتضمن 802.11b/g/n السلكية شبكة. السلكي شبكة

.2.4GHz باستخدام فقط االتصاالت HP e-All-in-One یدعممالحظة

:أن تأآد سلكية، ال شبكة إلي USB اتصال من التغيير قبل

.الكبل فصل منك ٌیطلب أن إلي USB آبل باستخدام بك الخاص الكمبيوتر بجهاز متصلة الطابعة❑
.عليها الطابعة تثبيت سيتم التي الالسلكية بالشبكة الكمبيوتر توصيل یجب❑

السلكية شبكة إلى USB اتصال من التغيير
.HP حدد ثم ،البرامج أو البرامج آافة حدد بك، الخاص بالكمبيوتر ابدأ قائمة من.١
.HP Deskjet 3520A series حدد.٢
.البرامج واختيار الطابعة إعداد حدد.٣
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع. السلكية إلى USB عبر متصلة طابعة تحويل حدد.٤

.موجه بدون السلكيا بالطابعة باالتصال قم
تستخدمها التي العملية باستخدام ،Wi-Fi عبر مباشرة بطابعتك لالتصال واألقراص الذآية والهواتف الكمبيوتر مثل Wi-Fi أجهزة: مباشر السلكي لك HPتوفر
السلكي، موجه بدون السلكيا، الطابعة من مباشرة الطبع یمكنك ،:مباشر السلكي باستخدام. ساخنة ونقاط السلكية بشبكة بك الخاص Wi-Fi جهاز لتوصيل حاليا
.بك الخاصة الممكنة Wi-Fi أجهزة من
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:مباشر السلكي طبع باستخدام العمل بدء
الخاصة الحمایة آانت إذا المرور وآلمة: مباشر السلكي االسم على والحصول التحكم، لوحة من: مباشر السلكي تشغيل عليك ،:مباشر السلكي الستخدام.١

:تعمل: مباشر السلكي بك
.إعدادات حدد ثم الالسلكية الزر اضغط الرئيسية، الشاشة من.أ
.)حماية بوجود (تشغيل أو )حماية بدون (تشغيل حدد ثم السلكي موجه حدد ،يعمل ال: مباشر السلكي أن تعرض الشاشة آانت إذا.ب

قمت إذا. الطابعة إلى السلكًيا االتصال من المرور آلمة لدیهم یتوافر الذي فقط المستخدمون سيتمكن األمان، بتشغيل قمت إذامالحظة
االتصال من بالطابعة الخاص Wi-Fi نطاق ضمن وموجود Wi-Fi بتقنية جهاز لدیه یتوافر فرد أي سيتمكن األمان، خاصية تشغيل بإیقاف
.بالطابعة

:.مباشر السلكي االسم لعرض العرض اسم حدد.ج
.تعمل: مباشر السلكي بك الخاصة الحمایة آانت إذا: مباشر المرورالسلكي آلمة لعرض المرور آلمة عرض حدد.د

-HP: المثال سبيل على ،:مباشر السلكي باسم باالتصال وقم عن وابحث الالسلكي، خاصية بتشغيل قم المحمول، الجهاز أو الالسلكي الكمبيوتر من.٢
print-BF-Deskjet 3520 .طبيعي بشكل بالطباعة قم. طلبها عند: مباشر السلكي المرور آلمة أدخل تعمل،: مباشر السلكي لدیك الحمایة آانت إذا

.بك الخاص المحمول الجهاز أو الكمبيوتر من بالطباعة تقوم آما

.لإلنترنت الوصول إمكانية االتصال یوفر ال: مباشر السلكي١ مالحظة

.أیًضا السلكية منزلية بشبكة الطابعة توصيل تم إذا حتى متاًحا:مباشر السلكي االتصال یكون٢ مالحظة

آمبيوتر، جهاز على أیًضا إلخ، الطابعة، وصيانة الضوئي والمسح الطباعة مثل الالسلكية، المنزلية الشبكة على المتاحة الوظائف آافة توفير یتم٣ مالحظة
نفس في مباشر السلكي اتصال لدیها متصلة الطابعة آانت إذا الوظائف بعض دعم یتم ال قد:. مباشر السلكي عبر بالطابعة متصل طباعة، برنامج عليه مثبت
:.مباشر بكالسلكي الخاصة المنزلية بالشبكة الوقت

جديدة طابعة توصيل
وظيفة استخدام یمكنك بك، الخاص بالكمبيوتر الطراز نفس من أخري جدیدة طابعة توصيل في ترغب أو بك، الخاص بالكمبيوتر الطابعة بتوصيل تقم لم إذا

.االتصال لتثبيت جديدة طابعة توصيل

.جديدة طابعة لتوصيل
.HP حدد ثم ،البرامج أو البرامج آافة حدد بك، الخاص بالكمبيوتر ابدأ قائمة من.١
.HP Deskjet 3520A series حدد.٢
.البرامج واختيار الطابعة إعداد حدد.٣
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع. جديدة طابعة توصيل حدد.٤

الشبكة إعدادات تغيير
الشبكة إعدادات لتغيير

.HP حدد ثم ،البرامج أو البرامج آافة حدد بك، الخاص بالكمبيوتر ابدأ قائمة من.١
.HP Deskjet 3520A series حدد.٢
.البرامج واختيار الطابعة إعداد حدد.٣
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع. جديدة طابعة توصيل حدد.٤

واستخدامها بشبكة متصلة طابعة إعداد بخصوص تلميحات
:واستخدامها بشبكة متصلة طابعة إعداد أجل من التالية التلميحات استخدم

تسرد ثم, السلكية موجهات عن بالبحث الطابعة تقوم. الوصول نقطة أو الالسلكي الموجه تشغيل من تأآد, السلكية بشبكة متصلة طابعة بإعداد تقوم عندما•
.الكمبيوتر على عليها العثور تم التي الشبكات أسماء

على آخر جهاز أي إلى الوصول من تتمكن أن قبل VPN عن االتصال قطع عليك فيجب), VPN (خاصة افتراضية بشبكة متصًال الكمبيوتر آان إذا•
.الطابعة ذلك في بما, شبكتك

.المزید لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. لشبكتك األمان إعدادات على العثور طریقة عن تعلم•
.المزید لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. المشكالت لحل بالنسبة أخرى وتلميحات الشبكة لتشخيص المساعدة األداة عن تعلم•
.المزید لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. السلكي اتصال إلى USB اتصال من التغيير طریقة عن تعلم•
.المزید لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. الطابعة إعداد أثناء الفيروسات ومكافحة الحمایة جدار برنامجي مع العمل طریقة عن تعلم•

٨ الفصل

٣٣ واستخدامها بشبكة متصلة طابعة إعداد بخصوص تلميحات
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)بشبكة المتصلة للطابعات (المتقدمة الطابعة إدارة أدوات
.الكمبيوتر خالل من الطابعة وإدارة اإلعدادات وتغيير الحالة معلومات عرض في الداخلي اإلنترنت مزود استخدام یمكنك الشبكات، بإحدى الطباعة تتصل عندما

.مرور آلمة یلزمك سوف اإلعدادات، بعض تغيير أو لعرضمالحظة

.متاحة تكون لن التي الوظائف بعض هناك أن إال. باإلنترنت االتصال دون المضمن الویب ملقم واستخدم فتح یمكنك

المضمن الویب ملقم لفتح•
االرتباط تعریف ملفات حول•

المضمن الويب ملقم لفتح
طریق عن أو الالسلكية زر ضغط طریق عن بالطابعة الخاص IP عنوان على العثور یمكن. IP عنوان وتتضمن بشبكة الطابعة تتصل أن یجبمالحظة
.الشبكة تكوین صفحة طباعة

.الطابعة في معتمد ویب مستعرض في وذلك للطابعة تعيينه تم الذي المضيف اسم أو IPالـ عنوان اآتب

.Internet Explorer: http://192.168.0.12 مثل الویب مستعرض في اآلتي العنوان فاآتب, IP 192.168.0.12 عنوان آان إذا, المثال سبيل على

االرتباط تعريف ملفات حول
التعرف من EWS الملفات هذه تمكن. التصفح خالل الثابت القرص في) االرتباط تعریف ملفات (للغایة صغيرة نّصية ملفات) EWS (المضمن الویب ملقم یدع
في الصفحات عرض یتم حيث المختارة اللغة تذآُّر في االرتباط تعریف ملف ساعد, EWS لغة آّونت إذا, المثال سبيل على. القادمة زیارتك عند آمبيوترك على
أنه إال), المحددة اللغة تخزن التي الملفات مثل (جلسة آل نهایة في االرتباط ملفات بعض مسح یتم أنه ومع. اآلتية الفينة في EWS إلى وصولك عند اللغة هذه

.یدوًیا تحذفها حتى الكمبيوتر في) المخصصة العميل تفضيالت یخزن الذي االرتباط تعریف ملف مثل (األخرى االرتباط تعریف ملفات تخزن

أو منها ملفات بقبول القرار لك یتاح حيث الملفات هذه عليك تعرض عندما لينبهك تكوینه یمكنك آما, االرتباط تعریف ملفات آافة ليقبل المستعرض تكوین یمكنك
.فيها المرغوب غير االرتباط تعریف ملفات إلزالة المستعرض استخدام أیًضا یمكن. رفضها

:التالية الميزات من أآثر أو واحدة تعطل فسوف االرتباط، تعریف ملفات بتعطيل قمت إذا الطابعة، فيمالحظة

)اإلعداد معالجات استخدام عند باألخص مفيًدا ذلك یعد (التطبيق ترآت حيث العمل بدء•
EWS مستعرض لغة إعداد تذآُّر•
EWS لـ الرئيسية الصفحة تخصيص•

راجع, وحذفها االرتباط تعریف ملفات عرض طرق حول ومعلومات االرتباط تعریف وملفات الخصوصية إعدادات تغيير طریقة حول معلومات على لالطالع
.الویب مستعرض خالل من المتاحة الوثائق

التوصيل ٣٤
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مشكلة حل٩
:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

الطباعة جودة تحسين•
الورق انحشار تحریر•
الطباعة تنفيذ تعذر•
االتصال شبكة•
HP دعم•

الطباعة جودة تحسين
.HP صنع من أصلية خرطوشات استخدامك من تأآد.١
إجراءات فوق انقر ،الطابعة برنامج في. المنسدلة وسائط قائمة من المناسبين الطباعة وجودة الورق نوع تحدیدك من للتأآد الطباعة خصائص افحص.٢

.الطباعة خصائص إلى للوصول التفضيالت ضبط فوق انقر ثم الطابعة
انخفاض حالة في. المقدرة الحبر مستویات فحص راجع المعلومات، من للمزید. قليل الخرطوشات في الحبر هل لترى المقدرة الحبر مستویات افحص.٣

.استبدالها یجب قد الطباعة، خرطوشات في الحبر مستوى
الطابعة خرطوشات محاذاة.٤

الطابعة برنامج خالل من الطباعة خرطوشات لمحاذاة

فيها تقوم مرة آل في الطباعة خرطوشات محاذاة HP All-in-One منك یطلب. الجودة عالي إخراًجا الخرطوشات محاذاة لك تضمنمالحظة
.الطباعة خرطوشات محاذاة HP All-in-One منك یطلب لن الطباعة خرطوشة نفس ترآيب وإعادة بإزالة قمت إذا. جدیدة خرطوشة بترآيب
.الطباعة خرطوشات محاذاة إلعادة حاجة ال وهكذا الطباعة، خرطوشة محاذاة قيم HP All-in-One جهاز یذآر

.اإلدخال درج في A4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ
.الطابعة أدوات صندوق إلى للوصول الصيانة مهام فوق انقر ثم الطابعة إجراءات فوق انقر ،الطابعة برنامج في.ب
.الطابعة أدوات صندوق یظهر.ج
.محاذاة ورقة بطباعة المنتج یقوم. الجهاز خدمات التبویب عالمة على الطابعة رؤوس محاذاة فوق انقر.د
.الزجاجي السطح من اليمنى األمامية الزاویة في األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع الخرطوشات محاذاة ورقة بتحميل قم.ه
.منها بالتخلص أو الخرطوشات محاذاة ورقة تدویر بإعادة قم. الخرطوشات لمحاذاة الطابعة شاشة على الواردة اإلرشادات اتبع.و

.الخرطوشات في الحبر یقلْل لم إذا تشخيصية صفحة اطبع.٥

تشخيصية صفحة لطباعة
.اإلدخال درج في A4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ
.الطابعة أدوات صندوق إلى للوصول الصيانة مهام فوق انقر ثم الطابعة إجراءات فوق انقر ،الطابعة برنامج في.ب
األزرق اللون من آل مربعات افحص. تشخيص صفحة لطباعة الجهاز تقارير التبویب عالمة على تشخيصية معلومات طباعة فوق انقر.ج

حبر وجود عدم حالة في أو والسوداء الملونة المربعات في خطوًطا مالحظتك حالة في. التشخيصية الصفحة في واألسود واألصفر واألرجواني
.تلقائًيا الخرطوشات فنظف المربعات في قط

٣٥ مشكلة حل
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.المربعات من األسود والحبر اللون فيها یفقد أجزاء أو خطوًطا التشخيصية الصفحة أظهرت إذا, تلقائًيا الطباعة خرطوشات نظف.٦

تلقائيًّا الطباعة رؤوس لتنظيف
.اإلدخال درج في A4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ
.الطابعة أدوات صندوق إلى للوصول الصيانة مهام فوق انقر ثم الطابعة إجراءات فوق انقر ،الطابعة برنامج في.ب
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع. الجهاز خدمات التبویب عالمة على الطابعة رؤوس محاذاة فوق انقر.ج

.اإلنترنت في المشكالت حل خيارات من للمزید هنا فانقر, المشكلة السابقة الحلول یحل لم إذا

الورق انحشار تحرير
الناحية من الورق إلى الوصول أو رؤیة یمكنك لم إذا. موافق واضغط بسحبه فقم الطباعة، من الخارجية الناحية من إليه الوصول وأمكنك ورق، انحشار رأیت إذا

.االنحشار موضع لتحدید الخرطوشة إلى الوصول باب افتح للطابعة، الخارجية

.االنحشار موضع لتحديد الخرطوشة إلى الوصول باب افتح
.المحشور الورق إلزالة الورق اسحب الخرطوشة، إلى الوصول منطقة في االنحشار آان إذا.١

.بالخرطوشة المتصل التشفير شریط لمس عدم من تأآد الورق، إزالة عندمالحظة

مشكلة حل ٣٦
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.إليه للوصول التنظيف باب افتح الطابعة، ظهر ناحية المحشور الورق آان إذا.٢

.التنظيف باب افتح.أ
.المنحشر الورق أزل.ب
.موضعيهما في المزالجان ینغلق حتى الطابعة تجاه برفق الباب ادفع. التنظيف باب أغلق.ج

.الخرطوشة إلى الوصول باب أغلق الخرطوشة، إلى الوصول باب فتح طریق عن الورق إلى الوصول یمكن لم إذا.٣
.الورق درج من الوسائط أو األوراق جميع بإزالة قم.أ
.األیسر جانبها على تستقر حتى الطباعة بتدویر قم.ب
.الطابعة داخل من المحشور الورق بإزالة قم ثم الورق، درج أخرج.ج

.مكانه إلى الورق درج أعد.د
.الورق بتحميل قم ثم قاعدتها، على تستقر حتى الطابعة بتدویر قم.ه

.الحالية المهمة لمتابعة التحكم لوحة في موافق زر على اضغط

.اإلنترنت في المشكالت حل خيارات من للمزید هنا فانقر, المشكلة السابقة الحلول یحل لم إذا

الورق انحشارات تجنب
.الالزم من أآثر اإلدخال درج بتحميل تقم ال•
.متكررة بصورة اإلخراج حاویة من المطبوع الورق أخرج•
.تمزیقها أو ثنيها یتم لم الحواف وأن مستٍو وضع في اإلدخال حاویة في تحميلها تم التي األوراق أن من تأآد•
.والحجم النوع نفس من بالكامل اإلدخال حاویة في الموجودة الورق رزمة تكون أن یجب حيث اإلدخال؛ حاویة في مختلفة وأحجام بأنواع أوراق تضع ال•
داخل الورق بطي یقوم ال الورق عرض دليل أن من تأآد. الورق أنواع جميع على بإحكام تثبيتها یتم بحيث اإلدخال حاویة في الورق عرض دليل اضبط•

.اإلدخال حاویة
.اإلدخال حاویة في جدًا بعيدة لمسافة الورق إلدخال القوة تستخدم ال•

.اإلنترنت في المشكالت حل خيارات من للمزید هنا فانقر, المشكلة السابقة الحلول یحل لم إذا

الطباعة تنفيذ تعذر
تلقائًيا القبيل هذا من المشاآل حل یمكنها والتي HP Printing Diagnostic Utility المساعدة األداة تنزیل یمكنك, الطباعة في المشاآل مواجهتك حالة في
.المناسب االرتباط فوق انقر, المساعدة األداة على للحصول. منك بدًال

.اللغات بكافة HP من للطباعة التشخيصية المساعدة األداة تتوفر ال قدمالحظة

).بت HP) Windows 32 من للطباعة التشخيصية المساعدة األداة تنزیل صفحة إلى خذني

).بت HP) Windows 64 من للطباعة التشخيصية المساعدة األداة تنزیل صفحة إلى خذني

٩ الفصل
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الطباعة مشكالت حل

:فيه یأتي الذي الترتيب حسب یلي ما فجرب, الطباعة على قادر غير زلت ما إذا. الدرج في ورق وجود ومن مشغلة الطابعة أن من تأآدمالحظة

بحلها وقم خطأ رسائل عن ابحث.١
.أخرى مرة توصيله أعد ثم USB آابل افصل.٢
.متصل غير أم مؤقًتا متوقف غير المنتج أن من تأآد.٣

متصل غير أم مؤقًتا متوقف غير المنتج أن من للتأآد
:بك الخاص التشغيل لنظام تبًعا یلي مما واحًدا افعل.أ

•Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، والطابعات األجهزة على اضغط.
•Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات فوق انقر ثم, التحكم لوحة فوق انقر.
•Windows XP :في ابدأ قائمة من Windows، الفاآس وأجهزة الطابعات فوق انقر ثم, التحكم لوحة فوق انقر.

ما اعرف حدد ثم بك، الخاص المنتج أیقونة على األیمن الماوس بزر تضغط أن أو بك الخاص المنتج أیقونة على مزدوًجا ضغًطا تضغط أن إما.ب
.الطباعة انتظار قائمة لفتح طباعته تجري

.اتصال دون الطابعة استخدام أو مؤقًتا الطباعة توقف بجوار اختيار عالمات وجود عدم من تأآد, الطابعة القائمة في.ج
.الطباعة محاولة فأعد, تغيير بأي قمت إذا.د

.االفتراضية آالطابعة المنتج ضبط من تحقق.٤

االفتراضية آالطابعة المنتج ضبط من للتحقق
:بك الخاص التشغيل لنظام تبًعا یلي مما واحًدا افعل.أ

•Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، والطابعات األجهزة على اضغط.
•Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات فوق انقر ثم, التحكم لوحة فوق انقر.
•Windows XP :في ابدأ قائمة من Windows، الفاآس وأجهزة الطابعات فوق انقر ثم, التحكم لوحة فوق انقر.

.االفتراضية آالطابعة الصحيح المنتج ضبط من تأآد.ب
.االفتراضية الطابعة بجوار خضراء أو سوداء دائرة داخل اختيار عالمة تظهر

.االفتراضية آالطابعة ضبط وحدد الصحيح المنتج فوق األیمن الماوس بزر انقر, االفتراضية آالطابعة الخاطئ المنتج ضبط حالة في.ج
.أخرى مرة المنتج استخدام حاول.د

.للطباعة المؤقت التخزین تشغيل أعد.٥

للطباعة المؤقت التخزين تشغيل إلعادة
:بك الخاص التشغيل لنظام تبًعا یلي مما واحًدا افعل.أ

Windows 7
.إدارية أدوات ثم, والحماية النظام فوق انقر ثم, التحكم لوحة فوق انقر ،Windows في ابدأ قائمة من•
.خدمات فوق مزدوًجا نقًرا انقر•
.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة المؤقت التخزين فوق األیمن الماوس بزر انقر•
.تلقائي تحدید من تأآد, التشغيل نوع بجوار التي عام التبویب عالمة في•
.موافق فوق انقر ثم ،تشغيل فوق انقر الخدمة حالة تحت بالفعل، الخدمة تشغيل عدم حالة في•

Windows Vista
.إدارية أدوات ثم, والصيانة النظام فوق انقر ثم, التحكم لوحة فوق انقر ،Windows في ابدأ قائمة من•
.خدمات فوق مزدوًجا نقًرا انقر•
.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة المؤقت التخزين خدمة فوق األیمن الماوس بزر انقر•
.تلقائي تحدید من تأآد, التشغيل نوع بجوار التي عام التبویب عالمة في•
.موافق فوق انقر ثم ،تشغيل فوق انقر الخدمة حالة تحت بالفعل، الخدمة تشغيل عدم حالة في•

Windows XP
.الكمبيوتر جهاز في األیمن الماوس بزر انقر ،Windows نظام في ابدأ قائمة من•
.والتطبيقات الخدمات فوق انقر ثم ،إدارة فوق انقر•

مشكلة حل ٣٨
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.للطباعة المؤقت التخزين حدد ثم ،خدمات فوق مزدوًجا نقًرا انقر•
.الخدمة تشغيل إلعادة تشغيل إعادة فوق انقر ثم, للطباعة المؤقت التخزين فوق األیمن الماوس بزر انقر•

.االفتراضية آالطابعة الصحيح المنتج ضبط من تأآد.ب
.االفتراضية الطابعة بجوار خضراء أو سوداء دائرة داخل اختيار عالمة تظهر

.االفتراضية آالطابعة ضبط وحدد الصحيح المنتج فوق األیمن الماوس بزر انقر, االفتراضية آالطابعة الخاطئ المنتج ضبط حالة في.ج
.أخرى مرة المنتج استخدام حاول.د

.الكمبيوتر تشغيل أعد.٦
.الطباعة انتظار قائمة فّرغ.٧

الطباعة انتظار قائمة لمحو
:بك الخاص التشغيل لنظام تبًعا یلي مما واحًدا افعل.أ

•Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، والطابعات األجهزة على اضغط.
•Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات فوق انقر ثم, التحكم لوحة فوق انقر.
•Windows XP :في ابدأ قائمة من Windows، الفاآس وأجهزة الطابعات فوق انقر ثم, التحكم لوحة فوق انقر.

.الطباعة انتظار قائمة لفتح بك الخاص المنتج رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر.ب
تنظيف (Purge Print Document أو )المستندات آافة إلغاء (Cancel all documents فوق انقر ،)الطابعة (Printer قائمة في.ج

.للتأآيد )نعم (Yes فوق انقر ثم ،)الطباعة مستند
.التشغيل إعادة بعد أخرى مرة الطباعة وحاول الكمبيوتر تشغيل بإعادة فقم االنتظار، قائمة في المستندات بعض وجود استمر إذا.د
.أخرى مرة الطباعة حاول ثم خلوها، من للتأآد أخرى مرة الطباعة انتظار قائمة افحص.ه

.التالي الحل إلى فتابع طباعتها، تتعذر التي المهام بعض هناك لكن خالية آانت إذا أو خالية، الطباعة انتظار قائمة تكن لم إذا

.اإلنترنت في المشكالت حل خيارات من للمزید هنا فانقر, المشكلة السابقة الحلول یحل لم إذا

الطباعة عربة بمحو قم
.الطباعة عربة إعاقة إلى تؤدي, الورق مثل, أشياء أي بإزالة قم

.المنتج داخل من المحشور الورق إزالة عند الحذر توخي على دوًما احرص. المحشور الورق إلزالة أخرى أجهزة أو أدوات أي تستخدم المالحظة

.المعلومات من للمزید وذلك اإلنترنت إلى لالنتقال هنا انقر

الورق درج بإعداد قم
الورق درج افتح
.الطباعة لبدء الورق درج فتح یجب▲

.المعلومات من للمزید وذلك اإلنترنت إلى لالنتقال هنا انقر

الطابعة بإعداد قم
.التحكم لوحة من تلقائًيا الخرطوشات بتنظيف قم الطباعة، جودة عن راضًيا تكن لم إذا

٩ الفصل
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تلقائيًّا الخرطوشات بتنظيف قم.
. إعدادات حدد ،سريعة استماراتو ضوئي مسحو نسخ خيارات عرض یتم حيث الرئيسية، الشاشة من.١

.رؤیتها یمكنك حتى السابق الزر اضغط الرئيسية، الشاشة ترى تكن لم إذامالحظة

.أدوات حدد ،إعداد قائمة من.٢
.الطابعة رؤوس تنظيف حدد ،إعداد قائمة من.٣
.الشاشة على الظاهرة اإلرشادات اتبع.٤

.بالطابعة الطاقة استخدام إلدارة بالطابعة الموجودة" تلقائًيا الطاقة فصل "وظيفة استخدم الخرطوشات، على للحفاظ

.تلقائًيا الطاقة فصل راجع المعلومات، من للمزید

الطابعة فشل
.الطابعة فشل حل
.HP بشرآة الخاص الدعم بمرآز باالتصال فعليك المشكلة، حل یتم ولم بتشغيلها، قمت ثم الطابعة تشغيل بإیقاف فعًال قمت قد آنت إذا▲

.المساعدة لطلب HP بشرآة الخاص الدعم بمرآز االتصال یرجى 

الطباعة رأس فشل
.المنتج بهذا الطباعة رأس تعطلت لقد

.المساعدة لطلب HP بشرآة الخاص الدعم بمرآز االتصال یرجى 

يدوًيا الوجهين على الطباعة
على الطباعة یمكنك الوسائط، نوع توافق عدم بسبب الوجهين على الطباعة استخدام یمكنك ال عندما. معينة وسائط أنواع تدعم ال تلقائيا الوجهين على الطباعة
.یدویا الوجهين على الطباعة باستخدام الوجهين

الوجهين على يدويا للطباعة
.)طباعة (Print فوق انقر البرنامج، تطبيق في )ملف (File قائمة في.١
.للطباعة موافق فوق انقر. طبع المنسدلة القائمة من الغريبة الصفحات حدد الطابعة، مشغل في.٢
الفارغ المواجه الجانب وضع مع اإلدخال درج في تحميلهم وأعد اإلخراج درج من المطبوعة الصفحات بإزالة قم المرقمة، الغریبة الصفحات طبع بعد.٣

.ألسفل
.للطباعة موافق فوق انقر.  الزوجية الصفحات وحدد المنسدلة طباعة قائمة إلى عد.٤

الحبر خرطوشة في مشكلة
دون المشكلة استمرار حالة في. بالخرطوشة الخاصة التالمس نقاط بتنظيف قم المشكلة، استمرار حالة في. ترآيبها إعادة ثم الحبر خرطوشات إخراج أوًال جرب
.الخرطوشات استبدال حل،

الحبر لخرطوشات التالمس نقاط بتنظيف قم

الحبر خرطوشات ترك بعدم یوصى. یمكن ما بأسرع المنتج في الحبر خرطوشات تثبيت إعادة من تأآد. قليلة دقائق سوى التنظيف إجراء یستغرق التنبيه
.الحبر وخرطوشات الطباعة رأس من آل إتالف ذلك عن ینجم قد. دقيقة 30 عن تزید لمدة المنتج خارج

.الطاقة تشغيل من تحقق.١
.الخرطوشة إلى الوصول باب افتح.٢
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.المنتج وسط إلى الطباعة عربة تنتقل حتى انتظر
.الفتحة من أخرجه ثم الخطأ، رسالة في المحدد الحبر خرطوشة لسان على اضغط.٣

التالمس نقاط. الحبر خرطوشة في الكهربائية التالمس نقاط موضع وحدد ألعلى منها السفلي الجزء توجيه مع جوانبها من الحبر خرطوشة امسك.٤
.الحبر خرطوشة من السفلي الجزء في وتوجد الذهبي أو النحاسي اللون ذو المعدن من صغيرة مستطيالت أربع عن عبارة الكهربائية

.النسالة من وخالية جافة قماش بقطعة فقط التالمس نقاط امسح.٥

.بالخرطوشة آخر مكان أي في األخرى الحبر رواسب أو الحبر بقع انسكاب وتجنب فقط، التالمس نقاط سوى شيء لمس عدم على احرصتنبيه

بحيث وضعها یتم ذهبي أو نحاسي لون ذات مسامير أربعة من مجموعة تشبه التالمس نقاط. الطباعة رأس في الموجودة التالمس نقاط حدد المنتج داخل.٦
.الحبر خرطوشة في الموجودة التالمس نقاط مع تتوافق

٩ الفصل

٤١ الحبر خرطوشة في مشكلة
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.التالمس نقاط لمسح النسالة من وخالية جافة قماش قطعة استخدم.٧
.الحبر خرطوشة تثبيت بإعادة قم.٨
.الخطأ رسالة اختفاء من وتأآد الوصول باب أغلق.٩
.أخرى مرة بتشغيله وقم المنتج تشغيل فأوقف الخطأ، رسالة تتلقى تزال ال آنت إذا.١٠

.المعلومات من للمزید وذلك اإلنترنت إلى لالنتقال هنا انقر

الخرطوشات إعداد
وهي ،)لإلعداد (SETUP عالمة عليها الخرطوشات هذه. الشحن صندوق في معها المرفقة الخرطوشات ترآيب یجب األولى، المرة في الطابعة إعداد عند
بترآيب قمت إذا. خطأ حدوث إلى للمنتج األولي اإلعداد أثناء SETUP خرطوشات ترآيب في الفشل یؤدي. طباعة مهمة أول قبل الطابعة معایرة على تعمل
تستخدم أن للطابعة یمكن الطابعة، إعداد من االنتهاء بعد. الطابعة إعداد إلتمام SETUP خرطوشات وترآيب بإخراجها قم العادیة، الخرطوشات من عدد

.عادیة خرطوشات

البرتقالية األغطية استخدام یمكنك. الحبر تبخُّر من الخرطوشات على األغطية ترك یقلل. لتثبيتها جاهًزا تكون أن حتى الخرطوشات تنزع أو تفتح التحذير
.األمر لزم إن اإلعداد خرطوشات من

.المساعدة لطلب HP بشرآة الخاص الدعم بمرآز االتصال یرجى 

الخرطوشة إمداد زيادة
.اإلمداد زيادة خرطوشة على تتعرف الطابعة تجعل أن حاول
.اإلمداد تزوید خرطوشة أخرج.١
.الخرطوشة هذه في األصلية الخرطوشة أدخل.٢
.الحرآة عن الخرطوشة تتوقف حتى انتظر ثم الوصول، باب أغلق.٣
.اإلمداد زیادة بخرطوشة استبدلها ثم األصلية، الخرطوشة أخرج.٤
.الحرآة عن الخرطوشة تتوقف حتى انتظر ثم الوصول، باب أغلق.٥

.HP بشرآة الخاص الدعم بمرآز اتصل اإلمداد، زیادة في مشكلة بوجود خطأ رسالة تتلقى تزال ال آنت إذا

.المساعدة لطلب HP بشرآة الخاص الدعم بمرآز االتصال یرجى 

الخرطوشات من القديم الجيل
غالف من الخارجي الجزء مشاهدة خالل من للخرطوشة أحدث إصدار تعریف یمكنك الحاالت معظم في. الخرطوشة لهذه أحدث إصدار استخدام إلى ستحتاج

.الضمان انتهاء تاریخ على والعثور الخرطوشة
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.الخرطوشة من الحدیث اإلصدار هو هذا فإن التاریخ، یمين إلى مسافات عدة بجانب’ v1 ‘مكتوب آان إذا

.المساعدة لطلب HP بشرآة الخاص الدعم بمرآز االتصال یرجى 

االتصال شبكة
.المزید لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. لشبكتك األمان إعدادات على العثور طریقة عن تعلم•
.المزید لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. المشكالت لحل بالنسبة أخرى وتلميحات الشبكة لتشخيص المساعدة األداة عن تعلم•
.المزید لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. السلكي اتصال إلى USB اتصال من التغيير طریقة عن تعلم•
.المزید لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. الطابعة إعداد أثناء الفيروسات ومكافحة الحمایة جدار برنامجي مع العمل طریقة عن تعلم•

HP دعم
المنتج تسجيل•
الدعم عملية•
الهاتف عبر HP دعم•
للضمان إضافية خيارات•

المنتج تسجيل
تثبيت عند الطابعة تسجيلك عدم حالة في. المنتج دعم وتنبيهات فعالية األآثر والدعم األسرع بالخدمة التمتع یمكنك, التسجيل عملية في فقط عدة دقائق بقضائك
.http://www.register.hp.com في اآلن التسجيل یمكنك, البرامج

الدعم عملية
:الخطوات هذه اتبع مشكلة، إلى التعرض عند
.المنتج مع الواردة الوثائق راجع.١
أسرع یعتبر ولذا. HP عمالء لجميع HP من الفوري الدعم یتوفر. www.hp.com/support على HP قبل من الفوري للدعم الویب موقع زر.٢

:التالية الميزات یتضمن وهو الخبراء، ودعم بالمنتجات تتعلق التي المعلومات أحدث على للحصول المصادر
اإلنترنت على المؤهلين الدعم أخصائيي إلى السریع الوصول•
للمنتج التشغيل وبرامج للبرامج تحدیثات•
الشائعة للمشاآل بالنسبة وإصالحها أخطائه استكشاف وآيفية المنتج حول عالية قيمة ذات معلومات•
المنتج بتسجيل تقوم عندما لك تتوفر HP من إخباریة وقنوات الدعم وتنبيهات للمنتج عملية تحدیثات•

.واللغة المنطقة/والبلد المنتج حسب توفره ومدى الدعم خيارات تختلف. HP لـ الدعم بمرآز اتصل.٣

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•
بالدعم الخاصة الهاتفية األرقام•
الهاتف عبر الدعم فترة انتهاء بعد•

٩ الفصل

٤٣ HP دعم

حل
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الهاتف عبر الدعم فترة
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

لشرآة العادیة الرسوم تطبيق یتم. www.hp.com/support زر وإفریقيا، األوسط الشرق, أوروبا في الهاتف عبر الدعم فترة مدى لمعرفة). المكسيك
.الهواتف

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

)HP Deskjet 3520، HP Deskjet Ink Advantage 3525 مثل للمنتج، األمامية اللوحة على موجود (المنتج اسم•
)الخرطوشة باب داخل مدون (المنتج رقم•

)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◦

بالدعم الخاصة الهاتفية األرقام
.www.hp.com/support زیارة الرجاء, المكالمات تكاليف عن ومعلومات الدعم بأرقام HP قائمة أحدث 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 e-All-in-One لـ الموسعة الخدمات خطط تتوفر

.الموسعة الخدمات خطط حول معلومات على للحصول والخدمات الضمان

مشكلة حل ٤٤
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الفنية المعلومات١٠
.HP e-All-in-One لجهاز الدولية التنظيمية والمعلومات الفنية المواصفات القسم هذا یتناول

.HP e-All-in-Oneبـ المزودة المطبوعة الوثائق راجع المواصفات، من المزید على للحصول

:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

إشعار•
الخرطوشة رقاقة عن معلومات•
المواصفات•
•Environmental product stewardship program) المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج(
التنظيمية اإلشعارات•

إشعار

الخرطوشة رقاقة عن معلومات
من محدودة مجموعة تجّمع هذه الذاآرة رقاقة, ذلك إلى باإلضافة. عمله في المنتج تساعد ذاآرة رقاقة المنتج هذا في المستخدمة HP خرطوشات تتضمن

باستخدام المطبوعة الصفحات عدد, للخرطوشة استخدام آخر تاریخ, مرة ألول الخرطوشة تثبيت تاریخ: یلي ما تتضمن قد, المنتج استخدام عن المعلومات
تصميم على HP تساعد المعلومات هذه. المنتج وطراز حدوثها المحتمل من طباعة أخطاء أي, المستخدمة الطباعة أوضاع, الصفحات تغطية, الخرطوشة
.لعمالئنا الطباعة احتياجات تلبي بحيث القادمة المنتجات

.منتجه على أو الخرطوشة مستخدم أو العميل على للتعرف استخدامها یمكن معلومات أیة للخرطوشة الذاآرة رقاقة من المجمعة البيانات تتضمن ال

HP Planet (مجاًنا HP لـ التدویر وإعادة المنتجات إرجاع برنامج إلى إعادتها تمت التي الخرطوشات من الذاآرة لرقاقات عينة بتجميع HP شرآة تقوم
Partners :(/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle .(أجل من ودراستها العينة هذه من الذاآرة رقاقات قراءة تتم

.البيانات هذه إلى الوصول من الخرطوشة هذه تدویر إعادة على ساعدوها الذین HP شرآاء یتمكن قد آذلك. القادمة HP منجات تحسين

,المعلومات هذه إلى بالوصول السماح في ترغب لم إذا. الذاآرة رقاقة عن مجهولة معلومات إلى الوصول من یتمكن قد الخرطوشة بحوزته تكون ثالث طرف أي
.HP منتج في الخرطوشة استخدام یمكن ال, للعمل قابلة غير الرقاقة جعل بعد, ذلك من بالرغم. للعمل قابلة غير الرقاقة جعل فيمكنك

استخدام معلومات تجميع على الذاآرة رقاقة قدرة بتعطيل للوصول قابلة غير المعلومات هذه جعل أمكنك, هذه المجهولة المعلومات تقدیم حول القلق ساورك إذا
.المنتج
االستخدام معلومات وظيفة لتعطيل

.إعدادات حدد الرئيسية، الطابعة عرض شاشة من.١

.تراها حتى رجوع الزر على اضغط الخيارات، هذه ترى تكن لم إذا. سريعة استماراتو, ضوئي مسحو, نسخ الرئيسية الشاشة تعرضمالحظة

.تفضيالت حدد ،إعدادات قائمة من.٢
.االستخدام معلومات وظيفة إیقاف أو تشغيل یمكنك. الخرطوشة رقاقة عن معلومات حدد.٣

.المنتج استخدام معلومات تجميع على الذاآرة رقاقة قدرة بتعطيل HP منتج في الخرطوشة استخدام متابعة یمكنمالحظة

المواصفات
/www.hp.com على المنتج بيانات ورقة راجع للمنتج، شاملة مواصفات على للحصول. القسم هذا في HP e-All-in-One لـ فنية مواصفات توفر یتم

support.

:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

٤٥ الفنية المعلومات

المعلومات
 

الفنية
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النظام متطلبات•
البيئة مواصفات•
الورق درج سعة•
الورق إخراج درج سعة•
الورق حجم•
الورق أوزان•
الطباعة مواصفات•
النسخ مواصفات•
الضوئي المسح مواصفات•
الطباعة دقة•
الطاقة مواصفات•
الخرطوشات إنتاجية•
صوتية معلومات•

النظام 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•
القصوى الندى نقطة هي مئویة درجة 28 متكثفة؛ غير نسبية رطوبة% 80 إلى% 15: 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 e-All-in-One 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 درج سعة

50 حتى]): رطًال 20 [٢م/جم 80 (العادي الورق من ورقات

5 حتى: األظرف

20 حتى: الفهرس بطاقات

20 حتى: الصور ورق من ورقات

الورق إخراج درج سعة

20 حتى]): رطًال 20 [٢م/جم 80 (العادي الورق من ورقات

5 حتى: األظرف

10 حتى: الفهرس بطاقات

10 حتى: الصور ورق من ورقات

الورق حجم

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

الورق أوزان

)رطًال ٢٤ إلى ١٦ (٢م/جم ٩٠ إلى ٦4 من: عادي ورق

)رطًال ٢٤ إلى ٢٠ (٢م/جم ٩٠ إلى 75 من: األظرف

)الفهرس لبطاقات رطل ١١٠ أقصى بحد (٢م/جم ٢٠٠ حتى: البطاقات

)رطًال 75 (٢م/جم 280 حتى: الصور ورق

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

الفنية المعلومات ٤٦
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النسخ مواصفات
الرقمية الصورة معالجة•
والطراز المستند تعقيد لمدى وفًقا الطباعة سرعات تختلف•
البوصة في نقطة 600 حتى: الدقة•

الضوئي المسح مواصفات
البوصة في نقطة ١٢٠٠ حتى: البصریة الدقة•
البوصة في نقطة 1200×2400 الجهاز دقة:•
البوصة في نقطة 2400×2400 المحسنة الدقة:•
)رمادي مستوى 256 (رمادي بت 8, ألوان بت 24: البت عمق•
سم 21.6 × 29.7: الزجاجي السطح من للمسح حجم أقصى•
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF: المدعومة الملفات أنواع•
Twain: 1.9 إصدار•

الطباعة دقة

المسودة وضع
300x300dpi: األسود معالجة/االون إدخال•
تلقائي): األلوان/األسود (اإلخراج•

العادي الوضع
600x300dpi: األسود معالجة/االون إدخال•
تلقائي): األلوان/األسود (اإلخراج•

األفضل العادي الوضع
600x600dpi: األسود معالجة/االون إدخال•
)باأللوان (تلقائي), باألسود (600x1200dpi: اإلخراج•

للصور األفضل الوضع
600x600dpi: األسود معالجة/االون إدخال•
تلقائي): األلوان/األسود (اإلخراج•

)DPI (البوصة في للنقطة األقصى الحد وضع
1200x1200dpi: األسود معالجة/االون إدخال•
)باأللوان (محسن dpi 1200×4800), باألسود (تلقائي: اإلخراج•

الطاقة مواصفات

CQ191-60017
%)10 (+/- المستمر التيار من فولت 240-100: اإلدخال فولتية•
)هرتز 3 (+/- هرتز 50/60: اإلدخال تردد•

CQ191-60018
%)10 (+/- المتناوب التيار من فولت 240-200: اإلدخال فولتية•
)هرتز 3 (+/- هرتز 50/60: اإلدخال تردد•

.HP قبل من المزود الطاقة آبل مع فقط استخدممالحظة

الخرطوشات إنتاجية

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

صوتية معلومات

.www.hp.com/support: زر. HP لـ الویب موقع على من صوتية معلومات على الحصول فيمكنك اإلنترنت، إلى الوصول باستطاعتك آان إذا

Environmental product stewardship program) اإلشراف برنامج
)المنتجات على البيئي

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

١٠ الفصل

٤٧ Environmental product stewardship program) المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج(

المعلومات
 

الفنية
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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•
التدویر إعادة برنامج•
HP inkjet طابعة مستلزمات تدویر إعادة برنامج•
الطاقة استهالك•
الخمول وضع•
•Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
آيميائية مواد•
•Restriction of hazardous substance (Ukraine (الخطرة المواد حصر) أوآرانيا(
•Battery disposal in the Netherlands
•Battery disposal in Taiwan
البرآلوریك حامض ملح مادة بشأن آاليفورنيا والیة إخطار•
•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
.للبيئة بالنسبة HP مبادرات عن المعلومات من المزید

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

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

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/
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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

الخمول وضع
.الخمول وضع أثناء الطاقة استهالك خفض یتم•
.النشاط عدم من دقائق خمس بعد الخمول وضع إلى الطابعة تنتقل للطابعة، األولية اإلعداد عملية بعد•
.الخمول وضع إلى االنتقال زمن تغيير یمكن ال•

١٠ الفصل

٤٩ Environmental product stewardship program) 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  )Regulationمثل القانونية المتطلبات مع للتوافق الضرورة حسب منتجاتنا في الكيميائية المواد بشأن لعمالئنا معلومات بتقدیم HP شرآة تلتزم

EC 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.

Restriction of hazardous substance (Ukraine (الخطرة المواد حصر) أوآرانيا(
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Battery disposal in the Netherlands

Battery disposal in Taiwan

البرآلوريك حامض ملح مادة بشأن آاليفورنيا والية إخطار

١٠ الفصل

٥١ Environmental product stewardship program) 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 e-All-in-One جهاز یتوافق

:التالية المواضيع على القسم هذا یحتوي

تنظيمي طراز تعریف رقم•
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•FCC statement
•Notice to users in Korea
•VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
•Notice to users in Japan about the power cord
األوروبي لالتحاد التنظيمي اإلشعار•
•Noise emission statement for Germany
•Notice to users in Germany
السلكية تنظيمية إشعارات•

تنظيمي طراز تعريف رقم
الرقم هذا بين الخلط عدم جب. SNPRH-1102 هو بمنتجك الخاص التنظيمي الطراز رقم. للطراز تنظيمي رقم تعيين تم التنظيمي، التعریف ألغراض
).إلخ ،CX052A (المنتج أرقام أو) إلخ ،HP Deskjet 3520c/All-in-One طابعة (التسویق واسم التنظيمي

FCC statement

Notice to users in Korea

١٠ الفصل

٥٣ التنظيمية اإلشعارات
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VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

األوروبي لالتحاد التنظيمي اإلشعار
:التالية األوروبي االتحاد توجيهات مع CE عالمة تحمل التي المنتجات یتوافق

EC/2006/95 المنخفض الجهد توجيهات•
Directive 2004/108/EC لـ EMC توجيهات•
ینطبق حيثما, Ecodesign Directive 2009/125/EC توجيه•

.HP من توفيره یتم والذي صحيحة CE عالمة یحمل متناوب تيار محول خالل من له الطاقة توفير شرَط المنتج لهذا CE توافق یصلح

:التالي EU لتوجيه األساسية المتطلبات مع أیًضا یتوافق فإنه, االتصاالت بوظائف المنتج هذا تمتع حالة في

EC/1999/5 رقم R&TTE توجيه•

الصادر األوربي باالتحاد الخاص التوافق إعالن في سردها تم والتي) األوربية المعایير (األوربي االتحاد مقایيس مع التوافق إلى التوجيهات هذه مع التوافق یشير
/www.hp.com/go: التالي الویب موقع على أو المنتج وثائق في إما) فقط باإلنجليزیة (والمتوفر هذه المنتجات لعائلة أو المنتج لهذا HP شرآة قبل من

certificates) البحث مربع في المنتج رقم اآتب.(

:المنتج على الموضوعتين التوافق عالمتي إحدى طریق عن التوافق إلى اإلشارة تتم

في المنتظمة االتصاالت ولمنتجات لالتصاالت المعدة غير للمنتجات
الطاقة فئة نطاق في ،®Bluetooth مثل األوروبي االتحاد أرجاء
.واط ميللي 10 حتى

وإذا (األوروبي االتحاد أرجاء في المنتظمة غير المنتجات إلى بالنسبة
وذلك الهيكل رقم عن عبارة أعداد 4 من رقم ُأدخل, ممكًنا ذلك آان
 !)والـ CE الـ بين

.المنتج على الموجود التنظيمية البيانات ملصق راجع

وقبرص وبلغاریا وبلجيكا النمسا: التالية األوربي واالتحاد EFTA مناطق/بلدان في المنتج بهذا الخاصة والالسلكية السلكية االتصاالت إمكانيات استخدام یمكن
ومالطا ولوآسمبورج ولتوانيا وليشتنشتاین والتفيا وإیطاليا وإیرلندا وإیسلندا وهنغاریا واليونان وألمانيا وفرنسا وفنلندا وإستونيا والدنمارك التشيك وجمهوریة
.المتحدة والمملكة وسویسرا والسوید وأسبانيا وسلوفينيا سلوفاآيا وجمهوریة والبرتغال وبولندا والنرویج وهولندا

.التناظریة الهواتف بشبكات للتوصيل) المنتجات بكافة مرفًقا ليس (الهاتف موصل یعد

السلكية LAN أجهزة على تحتوي التي المنتجات
.المتاحة القنوات تحدید أو فقط الداخلي االستخدام مثل الالسلكية LAN شبكات تشغيل إلى بالنسبة خاصة متطلبات أو واجبات على معينة دول تنص قد•

.صحيًحا الالسلكية للشبكة الدولية اإلعدادات ضبط من تأآد
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فرنسا
یتراوح الذي الترددي النطاق إال المنتج هذا یستخدم أن یجوز ال: معينة قيود تطبيق یتم المنتج، بهذا الخاصة غيغاهرتز-2.4 السلكية LAN شبكة تشغيل•

,المنزل خارج االستخدام إلى بالنسبة أما. فقط المنزلية للتطبيقات وذلك) 13 إلى 1 من القنوات (آامًال ميغاهرتز 2483.5 إلى ميغاهرتز 2400 من
,المتطلبات آخر على لالطالع. فقط) 9 إلى 1 من القنوات (ميغاهرتز 2483.5 و ميغاهرتز2400 بين ما یتراوح الذي الترددي النطاق استخدام یمكن
.www.arcep.fr راجع

:هي التنظيمية الشؤون بخصوص االتصال جهة

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

Noise emission statement for Germany

Notice to users in Germany

السلكية تنظيمية إشعارات
:الالسلكية بالمنتجات تتعلق التي التالية التنظيمية المعلومات على القسم هذا یحتوي

•Exposure to radio frequency radiation
•Notice to users in Brazil
•Notice to users in Canada
•Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil

١٠ الفصل

٥٥ التنظيمية اإلشعارات
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Notice to users in Canada

Notice to users in Taiwan
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