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المنتجات نةمقار●
المنتج ضعر●
مجاالبر تثبيتو المنتج ةجهزأ داإعد●

:ماتالمعلو من يدلمز

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 إلى انتقل

:التالية ماتالمعلو للمنتج HP من ملةالشا التعليمات تتضمن

ينتكوو تثبيت●
ماالاستخدو التعلم●
المشاكل حل●
مجاالبر يثاتتحد يلتنز●
عمالد ياتمنتد إلى مالانضما●
التنظيمية ماتالمعلوو الكفالة ماتمعلو على العثور●
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المنتجات نةمقار
ازالطر اسم

المنتج قمر
 M201n

CF455A

M202n

C6N20A

M201dw

CF456A

M202dw

C6N21A

M201d

CF466A

M202d

CF467A

ملم 251ملم 251مم 251مم 251مم 251مم 251عتفارالاالمنتج أبعاد
ملم 281ملم 281مم ٢٨١مم ٢٨١مم 242ملم 251العمق 
ملم 384ملم 384مم 384مم 384مم ٣٧٩مم ٣٧٩ضالعر 
كجم 6.6كجم 6.6كغ ٦.٦كغ ٦.٦كغ ٥.٩كغ ٥.٩الحبر شةطوخر مع الوزن، 

 الأولي خالالإد جدرقالور معالجة
)اقورأ ١٠ سعة ،١ جالدر(

 ئيسيالر الإخال جدر 
)قةور ٢٥٠ سعة ،٢ جالدر(

 القياسية جاالإخر يةوحا 
)قةور ١٥٠ سعة(

 على تلقائية طباعة 
جهينالو

  

 ،بت ٣٢ ،Windows XPةمعتمد تشغيل أنظمة
حدثأ راإصدو SP2 مةحز

 Windows XP، بت ٦٤، 
،حدثأ راإصدو SP2 مةحز  
 الطباعة تشغيل مجنابر

فقط
 Windows Vista، و بت ٣٢ 

بت ٦٤
 Windows 7، ٦٤ و بت ٣٢ 

بت
 Windows 8، ٦٤ و بت ٣٢ 

بت
 Windows 8.1، ٦٤و بت ٣٢ 

بت
 Windows 2003 Server، 

راإصدو SP1 مةحز ،بت ٣٢  
 تشغيل مجنابر ،حدثأ

فقط الطباعة
 Windows 2003 Server، 

راإصدو SP1 مةحز ،بت ٦٤  
 تشغيل مجنابر ،حدثأ

فقط الطباعة
 Windows 2003 Server، 

Standard Edition و 
Enterprise Edition، 

 الطباعة تشغيل مجنابر
فقط

ARWW المنتجات مقارنة ٢



الطراز اسم
المنتج رقم

 M201n

CF455A

M202n

C6N20A

M201dw

CF456A

M202dw

C6N21A

M201d

CF466A

M202d

CF467A

 Windows 2003 R2 
Server، بت ٣٢، Standard 
Edition و Enterprise 
Edition، تشغيل مجنابر 
فقط الطباعة

 Windows 2003 R2 
Server، بت ٦٤، Standard 
Edition و Enterprise 
Edition، تشغيل مجنابر 
فقط الطباعة

 Windows 2008 Server، 
 مةحز( ،بت ٦٤و بت ٣٢

SP1 حدثأ راإصدو(، 
 الطباعة تشغيل مجنابر

فقط
 Windows 2008 R2 

Server، مةحز ،بت ٦٤ 
SP1، تشغيل مجنابر 

فقط الطباعة
 Windows 2008 R2 

Server، بت ٦٤، Standard 
Edition و Enterprise 
Edition، تشغيل مجنابر 
فقط الطباعة

 Windows 2012 Server، 
 الطباعة تشغيل مجنابر

فقط
 Windows 2012 R2 

Server، مجنابر ،بت ٦٤  
فقط الطباعة تشغيل

 Windows 2012 Server، 
 تشغيل مجنابر ،بت ٦٤

فقط الطباعة
 Mac OS X v10.7 – v10.9

 الطباعة تشغيل امجبر
ةالمعتمد

 الطباعة تشغيل مجنابر
HP PCL6 6 المنفصل

 اهذ التشغيل مجنابر إن
 صالقر على نّمضم

خلاد دجوالمو المدمج  
مجنابر أنه على العلبة  
 الطباعة تشغيل
.اضيالافتر

 الطباعة تشغيل مجنابر 
HP UPD PCL5c

يلللتنز فرمتو
 الطابعة تشغيل مجنابر 

HP UPD PCL 6

يلللتنز فرمتو
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الطراز اسم
المنتج رقم

 M201n

CF455A

M202n

C6N20A

M201dw

CF456A

M202dw

C6N21A

M201d

CF466A

M202d

CF467A

 الطباعة تشغيل مجنابر 
HP UPD PS

يلللتنز فرمتو
عةالسر عالي USB 2.0صيلالتو إمكانية

 المحلية الشبكة تصالا
١٠/١٠٠ نتيثرإ

  

    اللاسلكية الشبكة تصالا

 ائيعشو صولو ةاكرذةكراالذ
ميجابايت ١٢٨ سعة

 الخاصة ضالعر شاشة
التحكم حةبلو

ينسطر من LCD شاشة

Print )في صفحة ٢٥ طباعة)طباعة 
 بحجم قور على قيقةالد
A4 في صفحة ٢٦و 
 بحجم قور على قيقةالد

Letter

تيةالصو الانبعاثاتو بائية،الكهر اصفاتالموو الطاقة، استهلاك
.الحالية ماتالمعلو على للحصول www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 جعار

 فولتية يلتحو إلى تعمد فلا. المنتج بيع فيها يتم التي المنطقة/ولةالد على الطاقة متطلبات تعتمد:تنبيه
.به الخاص الضمان إبطالو المنتج تلافإ إلى ذلك يدفسيؤ. التشغيل

التشغيل بيئة اصفاتمو
بها سمحُيبها صىيوالبيئة

يةمئو° ٣٠ إلى° ١٥يةمئو جةدر° ٢٥ إلى° ١٧ةراالحر جةدر
RH% ٨٠ إلى% ١٠)RH( نسبية طوبةر% ٧٠ حتى% ٣٠النسبية طوبةالر

م ٣٠٤٨ إلى ٠ منبه معمول غيرعتفارالا
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المنتج ضعر
للمنتج ميماأ منظر●
للمنتج الخلفي المنظر●
التحكم حةلو منظر●

للمنتج ميأما منظر
1

6

3

2

4

5

جاالإخر يةوحا1
)أسهل ضلعر الأعلى إلى يتنطو( التحكم حةلو2

التشغيل يقافإ/التشغيل رز3
)٢ جالدر( ئيسيالر خالالإد جدر4
)١ جالدر( خالالإد يةولوأ جدر5
)قالور انحشار الةإزو الحبر شةطوخر إلى صولالو( يالعلو ءالغطا لفتح مقبض6
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للمنتج الخلفي المنظر

1 2

4

3

6

5
M201d, M201dw
M202d, M202dw

M201n
M202n

)فقط جهينالو على الطباعة تازاطر ق،الور انحشار الةإز إلى صولالو( الخلفي الباب1

2USB 2.0 عةالسر عالي
)فقط اللاسلكيةو الشبكية تازاالطر( Ethernet منفذ3

التيار صيلتو4
التسلسلي قمالرو المنتج قمر ملصق5
كبل عنو من الأمان بقفل خاصة فتحة6
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التحكم حةلو منظر

4

3

2

56

10

9

8

7

1

ينالتكو ائمقوو المنتج حالة مثل نصية، ماتمعلو فيرتوLCD شاشة١
.التشغيل قيد المنتج يكون عندما رالز يضيء. تشغيله يقافإ وأ المنتج تشغيلالتشغيل يقافإ/التشغيل رز٢

ائمالقو تاخيار عبر يرالتمر وأ المؤشر يكتحرالأيسر السهمو الأيمن السهم ارز٣
الحالية الشاشة من وجالخر وأ الحالية، المهمة ءإلغا وأ ت،اداالإعد مسحالأمر ءإلغا رز٤
.للمتابعة ءاجرإ وأ داإعد تأكيد)افقمو( OK رالز٥

السابقة الشاشة إلى دةعوالسابق رز٦
)فقط اللاسلكيةو الشبكية تازاالطر( يبالو خدمات قائمة فتحePrint رالز٧

.M202dو M201d تازاالطر في ePrint رالز يعمل لا:ملاحظة

 dw تازاطر اللاسلكيان، رالزو ءالضو٨
فقط

 عند. اللاسلكي تصالالا حالة ماتمعلوو) اللاسلكي تصالالا( Wireless قائمة إلى صولالو مكانيةإ رّفيو
.رالز اهذ يضيء لاسلكي، تصالا بشبكة المنتج تصالا

هالانتبا عيتستد ىخرأ حالة وأ غفار جدر وأ المنتج في خطأ دجوو إلى ةالإشارهالانتبا مصباح٩
هزجا المنتج أن إلى يشيريةهزالجا مصباح١٠

٧ المنتج مقدمة   ١ الفصل ARWW



امجالبر تثبيتو المنتج ةجهزأ ادإعد
تادشاإر على وللحصول. المنتج يصحب يالذ ةالأجهز تثبيت دليل جعار الأساسية، داالإعد تادشاإر على للحصول  
.HP من عمبالد الخاص نيوالإلكتر قعالمو إلى انتقل إضافية،

 من ملةالشا التعليمات على للحصول www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 إلى انتقل
HP التالي عمالد عن ابحث. للمنتج:

ينتكوو تثبيت●
ماالاستخدو التعلم●
المشاكل حل●
مجاالبر يثاتتحد يلتنز●
عمالد ياتمنتد إلى مالانضما●
التنظيمية ماتالمعلوو الكفالة ماتمعلو على العثور●

ARWW البرامج وتثبيت المنتج أجهزة إعداد ٨

http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM202


قالور اجأدر٢

المعتمدة قالور عاأنوو محجاأ●
)١ جالدر( الأولي خالالإد جدر تحميل●
)٢ جالدر( ئيسيالر خالالإد جدر تحميل●

:ماتالمعلو من يدلمز

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 إلى انتقل

:التالية ماتالمعلو للمنتج HP من ملةالشا التعليمات تتضمن

ينتكوو تثبيت●
ماالاستخدو التعلم●
المشاكل حل●
مجاالبر يثاتتحد يلتنز●
عمالد ياتمنتد إلى مالانضما●
التنظيمية ماتالمعلوو الكفالة ماتمعلو على العثور●

٩ الورق أدراج   ٢ الفصل ARWW

http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM202


ةالمعتمد قالور عاأنوو محجاأ
المعتمدة قالور محجاأ●
المعتمدة قالور عاأنو●

ةالمعتمد قالور محجاأ
 قبل الطباعة تشغيل مجنابر في الصحيحين قالور عنوو حجم حدد النتائج، أفضل على للحصول:ملاحظة
.الطباعة

 الأولي خالالإد جدرالأبعادالحجم
)١ جالدر(

 ئيسيالر خالالإد جدر
)٢ جالدر(

 على التلقائية الطباعة
جهينالو

Letterمم ٢٧٩×  ٢١٦

Legalمم ٣٥٦×  ٢١٦

 مم ٢٦٧×  Executive١٨٤ حجم

Oficio 8.5 x 13مم ٣٣٠×  ٢١٦

4 x 6102 x 152 مم  

٥ x مم ٢٠٣×  ٨١٢٧ 

A4مم ٢٩٧×  ٢١٠

A5مم ٢١٠×  ١٤٨ 

  مم ١٤٨×  A6١٠٥ حجم

B5 )JIS(مم ٢٥٧×  ١٨٢ 

B6 )JIS(مم ١٨٢×  ١٢٩  

  مم ١٥٠×  ١٠٠سم ١٥×  ١٠

Oficio ٢١٦ x مم ٣٤٠×  ٢١٦مم ٣٤٠

16Kمم ٢٧٠×  ١٩٥ 

16Kمم ٢٦٠×  ١٨٤ 

16K١۹۷  ×۲۷مم ٣ 

يابانية يدبر بطاقة

Postcard )JIS(

١٠٠ x ٣٫٩مم ١٤٨ x صةبو ٥٫٨  

 يابانية يدبر بطاقة
ةيرمستد جةودمز

جةودمز يدبر بطاقة  
)JIS(

 مم ١٤٨×  ٢٠٠

ARWW المعتمدة الورق وأنواع أحجام ١٠



 الأولي الإدخال درجالأبعادالحجم
)١ الدرج(

 الرئيسي الإدخال درج
)٢ الدرج(

 على التلقائية الطباعة
الوجهين

 مم ٢٤١×  10١٠٥# فظر

 مم ١٩١×  Monarch٩٨ فظر

 مم ٢٥٠×  B5١٧٦ فظر

 مم ٢٢٩×  C5١٦٢ فظر

 مم ٢٢٠×  DL١١٠ فظر

Custom )مم ٣٥٦×  ٢١٦ إلى مم ١٢٧×  ٧٦)مخصص  

١١ الورق أدراج   ٢ الفصل ARWW



ةالمعتمد قالور عاأنو
 قبل الطباعة تشغيل مجنابر في الصحيحين قالور عنوو حجم حدد النتائج، أفضل على للحصول:ملاحظة
.الطباعة

 الطباعة وأ حداو جهو على الطباعةعالنو
جهينالو على يةواليد

جهينالو على التلقائية الطباعة

يدعا

HP EcoSMART Lite

جم٧٤-٦٠ خفيف

جم٩٥-٨٥ سطمتو

جم١١٠-٩٦ الوزن سطمتو

 جم١٣٠–١١١ ثقيل

 جم١٧٥–١٣١ اًجد ثقيل

 شفاف قور

 الملصقات

أسيةر وذ قور

 فظر

اًمسبق عمطبو

اًمسبق بمثقو

ملون قور

ىمقو قور

هيروتد دمعا

 خشن

 قيقر قور

ARWW المعتمدة الورق وأنواع أحجام ١٢



)١ جالدر( الأولي خالالإد جدر تحميل
 .قالور يةبتهو تقم لا. مةزالر يةتسوو خالالإد جدر من قالور كل الةإز من تأكد يد،جد قور إضافة عند:ملاحظة

 .حدةاو فعةد المنتج عبر اقالأور من يدالعد يةتغذ بمنع ذلكو قالور انحشار نسبة تقليل إلى الأمر اهذ يديؤ
.تالف وأ مثني وأ متجعد غير ًقاور استخدم

 نحو الطباعة جهو يكون بحيث قالور بتحميل قم.١
 في مالأما نحو قالور من يالعلو الجانبو الأعلى

.خالالإد جدر

 مهمة عنو بحسب جالدر في قالور جيهتو يختلف
 جعار مات،المعلو من يدمز على للحصول. الطباعة

 ١ جالدر في قالور هتجاا ١-٢ ولجد
.١٣ صفحة في

 

 ملتصقة تصبح أن إلى قالور جهاتمو بضبط قم.٢
.قالور افبحو اًمتما

 

١ جالدر في قالور اتجاه  ١-٢ ولجد
قالور لّتحم كيفجهينالو على الطباعة ضعوقالور عنو

يةواليد الطباعة وأ حداو جهو على الطباعةأسيةر وذ قور وأ اًمسبق عمطبو  
جهينالو على

للأعلى جهالو

المنتج في لًاوأ العليا الحافة تحميل

١٣ الورق أدراج   ٢ الفصل ARWW



)ُيتبع( ١ الدرج في الورق اتجاه  ١-٢ جدول
الورق تحّمل كيفالوجهين على الطباعة وضعالورق نوع
يةواليد الطباعة وأ حداو جهو على الطباعةاًمسبق بمثقو  

جهينو على
للأعلى جهالو

للمنتج الأيسر الجانب ناحية بالثقو ضعو ةاعامر

للأعلى جهالوحداو جهو على طباعةفأظر

 عند الطابع نهاية ج،للدر الأيمن الجانب لناحية العليا الحافة
المنتج خالدإ

ARWW )١ الدرج( الأولي الإدخال درج تحميل ١٤



)٢ جالدر( ئيسيالر خالالإد جدر تحميل
 .قالور يةبتهو تقم لا. مةزالر يةتسوو خالالإد جدر من قالور كل الةإز من تأكد يد،جد قور إضافة عند:ملاحظة

 .حدةاو فعةد المنتج عبر اقالأور من يدالعد يةتغذ بمنع ذلكو قالور انحشار نسبة تقليل إلى الأمر اهذ يديؤ
.تالف وأ مثني وأ متجعد غير ًقاور استخدم

 .الغبار من اقيالو ءالغطا افتح.١

 قالور ملاءمة من تأكد. جالدر في قالور بتحميل قم.٢
 الحد تالمؤشر هاوزتجا عدمو الألسنة أسفل

.عتفارللا الأقصى
 مهمة عنو بحسب جالدر في قالور جيهتو يختلف
 جعار مات،المعلو من يدمز على للحصول. الطباعة

 ٢ جالدر في قالور هتجاا ٢-٢ ولجد
.١٧ صفحة في

 

١٥ الورق أدراج   ٢ الفصل ARWW



 ملتصقة تصبح أن إلى قالور جهاتمو بضبط قم.٣
.قالور افبحو اًمتما

 

 .الغبار من اقيالو ءالغطا أغلق.٤

ARWW )٢ الدرج( الرئيسي الإدخال درج تحميل ١٦



٢ جالدر في قالور اتجاه  ٢-٢ ولجد
قالور لّتحم كيفجهينالو على الطباعة ضعوقالور عنو

 على الطباعة وأ حداو جهو على الطباعةأسيةر وذ قور وأ اًمسبق عمطبو
جهينالو

للأعلى جهالو

المنتج في لًاوأ العليا الحافة تحميل

للأعلى جهالوجهينو على وأ حداو جهو على الطباعةاًمسبق بمثقو

للمنتج الأيسر الجانب ناحية بالثقو ضعو ةاعامر

١٧ الورق أدراج   ٢ الفصل ARWW



ARWW )٢ الدرج( الرئيسي الإدخال درج تحميل ١٨



الملحقاتو مات،المستلزو اء،الأجز٣

ماتالمستلزو الملحقاتو القطع ءاشر طلب●
الحبر شةطوخر الاستبد●

:ماتالمعلو من يدلمز

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 إلى انتقل

:التالية ماتالمعلو للمنتج HP من ملةالشا التعليمات تتضمن

ينتكوو تثبيت●
ماالاستخدو التعلم●
المشاكل حل●
مجاالبر يثاتتحد يلتنز●
عمالد ياتمنتد إلى مالانضما●
التنظيمية ماتالمعلوو الكفالة ماتمعلو على العثور●

١٩ والملحقات والمستلزمات، الأجزاء،   ٣ الفصل ARWW

http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM202


ماتالمستلزو الملحقاتو القطع اءشر طلب
الطلب

www.hp.com/go/suresupplyقالورو ماتالمستلز ءاشر طلب

HPwww.hp.com/buy/parts من اصلية ملحقاتو قطع ءاشر طلب

.HP من معتمد عمد وأ خدمات فربمو تصلا.عمالد وأ الخدمات فرمو خلال من ءاالشر طلب

 من المضمن يبو دمخا EWS ماباستخد الطلب
HP

 اسم وأ للمنتج IP انعنو خلدأ ،ترالكمبيو على معتمد يبو ضمستعر في إليه، صولللو
 إلى ًتباطارا HP من المضمن يبو دمخا EWS يتضمن. URL/انالعنو حقل في المضيف

.الأصلية HP ماتمستلز ءالشر تاخيار رّفيو يالذو HP بـ الخاص SureSupply يبو قعمو

الملحقاتو ماتالمستلز
ءالجز قمرصفالوالعنصر

CF283Aالحبر شةطولخر يلبدHP 83A حبر شةطوخر

CF283Xعالية سعة تاذ يلةبد حبر شةطوخرHP 83X حبر شةطوخر

CC388Aفقط الهندو للصين الحبر شةطوخر يلبدHP 88A حبر شةطوخر

 طوله يصل USB مع افقمتو قياسي زجها صلموUSB كبل
ينمتر إلى

C6518A

ARWW والمستلزمات والملحقات القطع شراء طلب ٢٠

http://www.hp.com/go/suresupply
http://www.hp.com/go/suresupply
http://www.hp.com/buy/parts
http://www.hp.com/buy/parts


الحبر شةطوخر الاستبد
 .يلةبد شةطوخر لطلب سالةر المنتج ضيعر المفيدة، عملها ةفتر نهاية إلى صولالو من الحبر شةطوخر بتقتر عندما
 طباعة دةجو إنتاج عن الحبر يعتوز دةإعا عملية قفتتو حتى الحالية شةطوالخر اسطةبو الطباعة متابعة يمكن

.مقبولة

'.الانخفاض يدشد ىمستو' حالة الحبر شةطوخر غبلو عند التحكم حةلو على ثانية سالةر تظهر

 .يالعلو ءالغطا افتح.١

 .الحبر شةطوخر الةزبإ قم.٢

٢١ والملحقات والمستلزمات، الأجزاء،   ٣ الفصل ARWW



 ضع. ةالعبو من يدةالجد الحبر شةطوخر جخرأ.٣
 دةلإعا ةالعبو في المستخدمة الحبر شةطوخر
.هايروتد

 

 يعبتوز قمو جانبيها من الحبر شةطوخر مسكا.٤
 من فقبر شةطوالخر بهز ذلكو الحبر مسحوق

.خرآ إلى جانب

.سطحها وأ انةالأسطو عامصر تلمس لا:تنبيه

 

شةطوالخر جانب على دجوالمو اللسان بثني قم.٥  
 يطالشر عنز يتم حتى اللسان اسحب. هلكسر الأيسر
 في يطالشرو اللسان ضع. شةطوالخر من ملبالكا
 دةلإعا جاعهإر يتم حتى الحبر شةطوخر وقصند
.يروالتد

 

ARWW الحبر خرطوشة استبدال ٢٢



خلاد تاالمسار مع الحبر شةطوخر اةذبمحا قم.٦  
.مبإحكا مكانها في تستقر أن إلى خلهادأ ثم المنتج،

 

 .يالعلو ءالغطا أغلق.٧

٢٣ والملحقات والمستلزمات، الأجزاء،   ٣ الفصل ARWW



ARWW الحبر خرطوشة استبدال ٢٤



٤Print )طباعة(

)Windows( الطباعة ممها●

)Mac OS X( الطباعة ممها●

)فقط اللاسلكيةو الشبكية تازاالطر( HP من Wireless Direct Printing ةميز داإعد●

)فقط اللاسلكيةو الشبكية تازاالطر( المتنقلة الطباعة●

:ماتالمعلو من يدلمز

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 إلى انتقل

:التالية ماتالمعلو للمنتج HP من ملةالشا التعليمات تتضمن

ينتكوو تثبيت●
ماالاستخدو التعلم●
المشاكل حل●
مجاالبر يثاتتحد يلتنز●
عمالد ياتمنتد إلى مالانضما●
التنظيمية ماتالمعلوو الكفالة ماتمعلو على العثور●

٢٥ )طباعة( Print   ٤ الفصل ARWW

http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM202


)Windows( الطباعة ممها
)Windows( الطباعة كيفية●

)Windows( جهينالو على ًتلقائيا الطباعة●

)Windows( جهينالو على ًياويد الطباعة●

)Windows( قةور لكل متعددة صفحات طباعة●

)Windows( قالور عنو يدتحد●

إضافية طباعة ممها●

)Windows( الطباعة كيفية
.Windows لـ الأساسية الطباعة عملية التالي ءاالإجر يصف

.مجناالبر من )طباعة( Print خيار حدد.١

 وأ) خصائص( Properties رز فوق اضغط وأ انقر ت،اداالإعد لتغيير. الطابعات قائمة من المنتج حدد.٢
Preferences )الطباعة تشغيل مجنابر لفتح) تفضيلات.

.مجناالبر حسب رالز اسم يختلف:ملاحظة

ARWW )Windows( الطباعة مهام ٢٦



 قالور هتجاا نّعي المثال، سبيل على. ةفرالمتو تاالخيار ينلتكو الطباعة تشغيل مجنابر فوق اضغط وأ انقر.٣
 على حجمهو عهنوو قالور مصدرو دةالجو تاداإعد نّعيو ،)النهائي التجهيز( Finishing يبالتبو علامة على
).دةجو/قور( Paper/Quality يبالتبو علامة

 بالمطلو النسخ عدد حدد). الطباعة( Print راالحو مربع إلى دةللعو المسه وأ) افقمو( OK رز فوق انقر.٤
.الشاشة هذه من طباعتها

.المهمة لطباعة المسه وأ) افقمو( OK رز فوق انقر.٥

٢٧ )طباعة( Print   ٤ الفصل ARWW



)Windows( جهينالو على ًتلقائيا الطباعة
 تثبيت يتم لم حال في. عليها جهينالو على تلقائية طباعة حدةو تثبيت تم التي للمنتجات العملية هذه استخدم

 على الطباعة حدةو من اًمعتمد ليس قور عاأنو على للطباعة وأ المنتج، على جهينالو على تلقائية طباعة حدةو
.اًيويد جهينالو على الطباعة يمكنك جهين،الو

.مجناالبر من )طباعة( Print خيار حدد.١

 وأ) التفضيلات( Preferences وأ) الخصائص( Properties رز فوق انقر ثم الطابعات، قائمة من المنتج حدد.٢
.الطباعة تشغيل مجنابر لفتح المسه

.مجناالبر حسب رالز اسم يختلف:ملاحظة

.المسها وأ) ءإنها( Finishing يبالتبو علامة فوق انقر.٣

 راالحو مربع لإغلاق) افقمو( OK رز فوق انقر). جهينالو على طباعة( Print on both sides الاختيار مربع حدد.٤
Document Properties )المستند خصائص.(

.المهمة لطباعة) افقمو( OK رز فوق انقر ،)الطباعة( Print راالحو مربع في.٥

ARWW )Windows( الطباعة مهام ٢٨



)Windows( جهينالو على ًياويد الطباعة
 قور على للطباعة وأ عليها جهينالو على التلقائية الطباعة حدةو تثبيت يتم لم التي للمنتجات ءاالإجر اهذ استخدم

.جهينالو على الطباعة حدةو تعتمده لا

.مجناالبر من )طباعة( Print خيار حدد.١

 وأ) التفضيلات( Preferences وأ) الخصائص( Properties رز فوق انقر ثم الطابعات، قائمة من المنتج حدد.٢
.الطباعة تشغيل مجنابر لفتح المسه

.مجناالبر حسب رالز اسم يختلف:ملاحظة

.المسها وأ) ءإنها( Finishing يبالتبو علامة فوق انقر.٣

 افقمو رالز فوق انقر)). ًياويد( جهينالو على الطباعة( )manually) Print on both sides الاختيار خانة حدد.٤
.المهمة من الأول جهالو لطباعة

.١ جالدر في ضعهاو ج،االإخر يةوحا من عةالمطبو صةالر ّداستر.٥
.للمتابعة التحكم حةلو من المناسب رالز المس المطالبة، عند.٦

٢٩ )طباعة( Print   ٤ الفصل ARWW



)Windows( قةور لكل ةمتعدد صفحات طباعة
.مجناالبر من )طباعة( Print خيار حدد.١

 وأ) التفضيلات( Preferences وأ) الخصائص( Properties رز فوق انقر ثم الطابعات، قائمة من المنتج حدد.٢
.الطباعة تشغيل مجنابر لفتح المسه

.مجناالبر حسب رالز اسم يختلف:ملاحظة

.المسها وأ) ءإنها( Finishing يبالتبو علامة فوق انقر.٣

).قةالور في الصفحات عدد( Pages per sheet المنسدلة القائمة من قةللور الصفحات عدد حدد.٤

 و) الصفحات تيبتر( Page order و) الصفحات دوحد طباعة( Print page borders لـ الصحيحة تاالخيار حدد.٥
Orientation )هتجاالا .(رز فوق انقر OK )افقمو (راالحو مربع لإغلاق Document Properties )خصائص 

).المستند

.المهمة لطباعة) افقمو( OK رز فوق انقر ،)الطباعة( Print راالحو مربع في.٦

ARWW )Windows( الطباعة مهام ٣٠



)Windows( قالور عنو يدتحد
.مجناالبر من )طباعة( Print خيار حدد.١

 وأ) التفضيلات( Preferences وأ) الخصائص( Properties رز فوق انقر ثم الطابعات، قائمة من المنتج حدد.٢
.الطباعة تشغيل مجنابر لفتح المسه

.مجناالبر حسب رالز اسم يختلف:ملاحظة

.المسها وأ) دةجو/قور( Paper/Quality يبالتبو علامة فوق انقر.٣

...).يدالمز( ...More خيار فوق انقر ،)قالور عنو( Paper type المنسدلة القائمة من.٤

.ىخرأ:) عالنو( :Type is قائمة سيعبتو قم.٥
.يكلد قالور مع تتناسب التي قالور عاأنو فئة سيعبتو قم.٦

).افقمو( OK رز فوق انقر ثم تستخدمه، يالذ قالور علنو الخيار حدد.٧

 راالحو مربع في). المستند خصائص( Document Properties راالحو مربع لإغلاق) افقمو( OK رز فوق انقر.٨
Print )الطباعة(، رز فوق انقر OK )المهمة لطباعة) افقمو.

إضافية طباعة ممها
.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 إلى انتقل

:يلي كما خاصة، طباعة ممها لتنفيذ تادشاإر فرتتو

مهاااستخدو المسبقة تهااداإعد وأ الطباعة تاختصارا ءإنشا●
قللور مخصص حجم مااستخد وأ ق،الور حجم يدتحد●
الصفحات هتجاا يدتحد●
بّكتي ءإنشا●
محدد قور حجم ليلائم مستند حجم تغيير●
مختلف قور على المستند من ةالأخير وأ الأولى الصفحة طباعة●
مستند على مائية علامات طباعة●

٣١ )طباعة( Print   ٤ الفصل ARWW
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)Mac OS X( الطباعة ممها
)OS X( الطباعة كيفية●

)OS X( جهينالو على اًتلقائي الطباعة●

)OS X( جهينالو على اًيويد الطباعة●

)OS X( قةور لكل متعددة صفحات طباعة●

)OS X( قالور عنو يدتحد●

إضافية طباعة ممها●

)OS X( الطباعة كيفية
.OS X لـ الأساسية الطباعة عملية التالي ءاالإجر يصف

).الطباعة( Print خيار فوق ثم ،)الملف( File قائمة فوق انقر.١

.المنتج حدد.٢

.الطباعة تاداإعد يللتعد ىخرأ ائمقو حدد ثم) التفاصيل إظهار( Show Details فوق انقر.٣

).طباعة( Print رالز فوق انقر.٤

)OS X( جهينالو على اًتلقائي الطباعة

.تلقائية جهينالو على طباعة حدةو تتضمن التي المنتجات على ماتالمعلو هذه تنطبق:ملاحظة

 تستخدم كنت اذإ فرتتو لا قد. HP من الطباعة تشغيل مجنابر بتثبيت قمت حال في ةالميز هذه فرتتو:ملاحظة
AirPrint.

).الطباعة( Print خيار فوق ثم ،)الملف( File قائمة فوق انقر.١

.المنتج حدد.٢

).التخطيط( Layout قائمة فوق انقر ثم) التفاصيل إظهار( Show Details فوق انقر.٣

).جهينالو على( Two-Sided المنسدلة القائمة من التجليد خيار حدد.٤

).طباعة( Print رالز فوق انقر.٥

)OS X( جهينالو على اًيويد الطباعة

 تستخدم كنت اذإ فرتتو لا قد. HP من الطباعة تشغيل مجنابر بتثبيت قمت حال في ةالميز هذه فرتتو:ملاحظة
AirPrint.

).الطباعة( Print خيار فوق ثم ،)الملف( File قائمة فوق انقر.١

.المنتج حدد.٢

).يةواليد جةودالمز الطباعة( Manual Duplex قائمة فوق انقر ثم) التفاصيل إظهار( Show Details فوق انقر.٣

.للتجليد اًخيار حددو ،)جهينالو على يةواليد الطباعة( Manual Duplex خانة فوق انقر.٤

).طباعة( Print رالز فوق انقر.٥

.۱ جالدر في دةجومو غةفار اقورأ يأ الةزبإ قمو المنتج، إلى انتقل.٦

ARWW )Mac OS X( الطباعة مهام ٣٢



 الطباعة بالمطلو جهالو جيهتو مع خالالإد جدر في ضعهاو ج،االإخر يةوحا من عةالمطبو مةالحز دادباستر قم.٧
.الأسفل نحو عليه

.للمتابعة التحكم حةلو من المناسب رالز المس المطالبة، عند.٨

)OS X( قةور لكل ةمتعدد صفحات طباعة
).الطباعة( Print خيار فوق ثم ،)الملف( File قائمة فوق انقر.١

.المنتج حدد.٢

).التخطيط( Layout قائمة فوق انقر ثم) التفاصيل إظهار( Show Details فوق انقر.٣

 طباعتها يدتر التي الصفحات عدد حدد ،)قةور لكل الصفحات عدد( Pages per Sheet المنسدلة القائمة من.٤
.قةور كل على

.قةالور على ضعهاموو الصفحات تيبتر حدد ،)التخطيط هتجاا( Layout Direction منطقة في.٥

.قةالور في صفحة كل حول طباعته يدتر يالذ الحد عنو حدد ،)دوالحد( Borders قائمة من.٦

).طباعة( Print رالز فوق انقر.٧

)OS X( قالور عنو يدتحد
).الطباعة( Print خيار فوق ثم ،)الملف( File قائمة فوق انقر.١

.المنتج حدد.٢

 قائمة وأ) دةالجوو سائطالو( Media & Quality قائمة فوق انقر ثم) التفاصيل إظهار( Show Details فوق انقر.٣
Paper/Quality )دةالجو/قالور.(

).سائطالو عنو( Media-type المنسدلة القائمة من ًعانو حدد.٤

).طباعة( Print رالز فوق انقر.٥

إضافية طباعة ممها
.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 إلى انتقل

:يلي كما خاصة، طباعة ممها لتنفيذ تادشاإر فرتتو

مهاااستخدو المسبقة تهااداإعد وأ الطباعة تاختصارا ءإنشا●
قللور مخصص حجم مااستخد وأ ق،الور حجم يدتحد●
الصفحات هتجاا يدتحد●
بّكتي ءإنشا●
محدد قور حجم ليلائم مستند حجم تغيير●
مختلف قور على المستند من ةالأخير وأ الأولى الصفحة طباعة●
مستند على مائية علامات طباعة●

٣٣ )طباعة( Print   ٤ الفصل ARWW
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 الشبكية اتازالطر( HP من Wireless Direct Printing ةميز ادإعد
)فقط اللاسلكيةو

 هذه مالاستخد الثابت مجناالبر يثتحد المنتج يتطلب قدو فقط اللاسلكية تازاالطر مع ةالميز هذه فرتتو:ملاحظة
.ةالميز

 المنتجات حدأ إلى ًةمباشر محمول لاسلكي زجها من بالطباعة HP من Wireless Direct Printing ةميز لك تسمح
 ةميز استخدم. نتبالإنتر وأ قائمة بشبكة صيلالتو إلى الحاجة وند فيها HP من Wireless Direct ةميز تمكين تم التي

Wireless Direct من HP التالية ةالأجهز من اًلاسلكي للطباعة:

●iPhone، وأ iPad، وأ iTouch التطبيق ماباستخد Apple AirPrint التطبيق وأ ePrint من المحمولة ةللأجهز HP

HP من ePrint Home & Biz تطبيق ماباستخد Symbian وأ Android مبنظا تعمل التي المحمولة ةالأجهزو●

.تشغيل منظا يأ مع Wi-Fi مكانياتبإ دومز تركمبيو يأ●

 فوق انقر ثم ،www.hp.com/go/wirelessprinting إلى انتقل ،HP Wireless Direct حول ماتالمعلو من يدلمز
HP Wireless Direct.

:التالية تاالخطو أكمل التحكم، حةلو من HP من Wireless Direct ةميز دالإعد

.ائمالقو لفتح) افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.١

:التالية ائمالقو لفتح الأسهم رارزأ استخدم.٢

●Network Setup )الشبكة ادإعد(

●Wireless Menu )اللاسلكية قائمة(

●Wireless Direct )مباشر لاسلكي(

 إلى التحكم حةلو يعيد ثم داالإعد المنتج يحفظ). افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)تشغيل( On الخيار حدد.٣
.Wireless Direct قائمة

ARWW )فقط واللاسلكية الشبكية الطرازات( HP من Wireless Direct Printing ميزة إعداد ٣٤
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)فقط اللاسلكيةو الشبكية اتازالطر( المتنقلة الطباعة
 وأ محمول تركمبيو من اللاسلكية الطباعة لتمكين ePrintو المحمولة ةالأجهز من للطباعة متعدد لًاحلو HP تقدم
 إلى انتقل لاحتياجاتك، خيار أفضل يدلتحد. خرآ محمول زجها يأ من وأ كيةالذ تفاالهو من وأ حيلو تركمبيو
).فقط يةبالإنكليز( www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting قعالمو

●HP ePrint نيوالإلكتر يدالبر عبر
HP ePrint مجنابر●

●AirPrint

HP ePrint نيالإلكترو يدالبر عبر
 يأ من للمنتج نيوالإلكتر يدالبر انعنو إلى نيوإلكتر يدبر فقاتكمر سالهابإر تامستند لطباعة HP ePrint استخدم

.نيوالإلكتر يدالبر ةبميز دومز زجها

:المتطلبات هذه مع المنتج افقيتو أن يجب ،HP ePrint مالاستخد

.نتبالإنتر متصلة سلكية بشبكة المنتج صيلتو يجب●

.HP Connected مع المنتج تسجيل يجبو ،)HP من يبو خدمات( HP Web Services تمكين يجب●

).افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.١

).افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)HP من يبو خدمات( HP Web Services القائمة إلى يربالتمر قم.٢

 رالز على اضغط ثم ،)ماتالمعلو قةور طباعة( Print Information Sheet الخيار إلى لًاصوو يربالتمر قم.٣
OK )افقمو.(

 قعمو على HP منتج لتسجيل تستخدمه يالذ الطابعة مزر على ماتالمعلو صفحة يتحتو
HP Connected.

.داالإعد عملية إكمالو HP ePrint حساب ءلإنشا www.hpconnected.com قعمو إلى انتقل.٤
.للمنتج إضافية عمد ماتمعلو جعةالمر www.hp.com/support إلى انتقل مات،المعلو من يدلمز

HP ePrint مجنابر
 يعتمد منتج يأ إلى Mac وأ Windows محمول تركمبيو وأ مكتبي تركمبيو من الطباعة HP ePrint مجنابر عليك لّيسه

 حساب في لةّالمسجو HP ePrint مكانياتبإ دةوالمز المنتجات على العثور مجناالبر اهذ لّيسه. HP ePrint الخدمة
HP Connected طابعة قعمو يدتحد يمكن. بك الخاص HP العالم حول اقعمو في وأ المكتب في فالهد.

●Windows: الخيار افتح مج،ناالبر تثبيت بعد Print )حدد ّثم التطبيق، من) طباعة HP ePrint الطابعات قائمة من 
.الطباعة تاخيار ينلتكو) خصائص( Properties رز فوق انقر. المثبتة

●Mac: حدد مج،ناالبر تثبيت بعد File )ملف (وPrint )طباعة(، بجانب السهم حدد ثم PDF )السفلي ءالجز في 
.HP ePrint حدد). التشغيل مجنابر لشاشة الأيسر

 وأ LAN( الشبكة على المحلية الشبكة طابعات إلى TCP/IP طباعة HP ePrint مجنابر عميد ،Windows إلى بالنسبة
WAN (تعتمد لمنتجات PostScript®.

.ePCL تعتمد التيو WAN وأ LAN بشبكة المتصلة المنتجات إلى IPP طباعة Macو Windows من كل عميد

 عبر HP ePrint ماباستخد الطباعةو مةعا طباعة اقعمو إلى PDF تامستند طباعة اًأيض Macو Windows من كل عميد
.السحابة خلال من نيوالإلكتر يدالبر

.ماتمعلو على الحصولو التشغيل مجابر على ةنظر ءلإلقا www.hp.com/go/eprintsoftware قعالمو ةياربز لّتفض

٣٥ )طباعة( Print   ٤ الفصل ARWW
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 تشغيل مجنابر ليس هو اًتقنيو ،Mac ترلكمبيو PDF عمل فقلتد مساعدة اةدأ هو HP ePrint مجنابر إن:ملاحظة
.طباعة

.USB يقطر عن الطباعة HP ePrint مجنابر يعتمد لا:ملاحظة

AirPrint
 AirPrint استخدم. الأحدث وأ iOS 4.2 التشغيل ملنظا مةعومد Apple من AirPrint ماباستخد ةالمباشر الطباعة
 في) الأحدث وأ الثالث الجيل( iPod touch وأ) الأحدث وأ iPhone )3GS وأ iPad من المنتج إلى ةالمباشر للطباعة

:التالية التطبيقات

●Mail

●Photos

●Safari

●iBooks

ىالأخر الجهات تطبيقات حدد●
 من يدمز على للحصول. Apple زجها بها المتصل اللاسلكية الشبكة بنفس المنتج صيلتو يجب ،AirPrint مالاستخد
نيوالإلكتر عمالد قعمو إلى انتقل ،AirPrint مع افقةالمتو HP منتجات حولو AirPrint مااستخد حول ماتالمعلو  
:المنتج ابهذ الخاص

www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202

.USB تصالاتا AirPrint عميد لا:ملاحظة

ARWW )فقط واللاسلكية الشبكية الطرازات( المتنقلة الطباعة ٣٦
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المنتج ةارإد٥

)Windows( المنتج تصالا عنو تغيير●

 HP Device Toolboxو) HP( )EWS من المضمن يبو ملقم( HP Embedded Web Server مع المتقدم ينالتكو●
)HP( )Windows زجها تاودأ وقصند(

Mac OS X التشغيل ملنظا المساعدة HP اةدأ مع المتقدم ينالتكو●

IP شبكة تاداإعد ينتكو●

●HP Web Jetadmin

المنتج مانأ تاميز●
يةدالاقتصا تاداالإعد●
الثابتة مجاالبر يثتحد●

:ماتالمعلو من يدلمز

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 إلى انتقل

:التالية ماتالمعلو للمنتج HP من ملةالشا التعليمات تتضمن

ينتكوو تثبيت●
ماالاستخدو التعلم●
المشاكل حل●
مجاالبر يثاتتحد يلتنز●
عمالد ياتمنتد إلى مالانضما●
التنظيمية ماتالمعلوو الكفالة ماتمعلو على العثور●

٣٧ المنتج إدارة   ٥ الفصل ARWW

http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM202


)Windows( المنتج اتصال عنو تغيير
 دةإعا( Reconfigure your HP Device ختصارا استخدم تصاله،ا يقةطر تغيير يدترو المنتج بالفعل تستخدم كنت اذإ

 المنتج ينتكو دةإعا يمكنك المثال، سبيل فعلى. تصالالا لتغيير ترالكمبيو مكتب سطح على) HP زجها ينتكو
 يمكنك. USB تصالا إلى شبكة تصالا من التغيير وأ لاسلكية وأ سلكية بشبكة للاتصال خرآ لاسلكي انعنو مالاستخد
 جهيتو ائه،بإجر غبتر يالذ تصالالا عنو يدتحد بعد. بالمنتج الخاص طالمضغو صالقر جادرإ ونبد ينالتكو تغيير
.هتغيير يجب يالذ المنتج داإعد ءاجرإ ءجز إلى ةمباشر مجناالبر

ARWW )Windows( المنتج اتصال نوع تغيير ٣٨



يبو ملقم( HP Embedded Web Server مع مالمتقد ينالتكو  
 جهاز اتوأد وقصند( HP Device Toolboxو) HP( )EWS من المضمن

HP( )Windows(
 عن ًضاعو ترالكمبيو من الطباعة ظائفو ةرالإد) HP من المضمن يبالو دمخا( HP Embedded Web Server استخدم

.بالمنتج الخاصة التحكم حةلو من تهارادإ

المنتج حالة عن ماتمعلو ضعر●
يدةجد ماتمستلز طلبو ماتالمستلز لكل المتبقي العمر يدتحد●
هاتغييرو جالدر ينتكو تاداإعد ضعر●
هاتغييرو بالمنتج الخاصة التحكم حةلو ائمقو ينتكو ضعر●
طباعتهاو خليةاالد الصفحات ضعر●
ماتالمستلزو بالمنتج تتعلق ثاحدأ حول إعلام سائلر تلقي●
هتغييرو الشبكة ينتكو ضعر●
 يعتمد لاو. IP نتالإنتر كولتووبر إلى تستند بشبكة ًمتصلا المنتج يكون عندما المضمن HP لـ يبو ملقم يعملو

 صولالو مكانيةإ افرتو عليك ًماالز وليس. IPX كولتووبر إلى تستند التي المنتج تصالاتا المضمن HP لـ يبو ملقم
.مهااستخدو المضمن HP لـ يبو ملقم فتح تستطيع كي نتالإنتر إلى

.ًتلقائيا المضمن HP لـ يبو ملقم فريتو بشبكة، ًمتصلا المنتج يكون عندما
 كيبتر عند ملكا تثبيت ءاجرإ حال في ىسو) HP زجها تاودأ وقصند( HP Device Toolbox اةالأد فرتتو لا:ملاحظة
.المنتج تصالا كيفية إلى دبالاستنا تاالميز بعض فرتتو لا قد. المنتج

 حماية راجد قنطا جخار) HP من المضمن يبو ملقم( HP Embedded Web Server إلى صولالو يمكن لا:ملاحظة
.الشبكة

)أابد( Start القائمة من) HP) (EWS من المضمن يبو ملقم( HP Embedded Web Server فتح
).مجاالبر( Programs العنصر فوق انقر ثم ،)أابد( Start رالز فوق انقر.١

).HP زجها تاودأ( HP Device Toolbox العنصر فوق انقر ثم ،HP منتج عةمجمو فوق انقر.٢

يبو ضمستعر من) HP) (EWS من المضمن يبو ملقم( HP Embedded Web Server فتح
.IP انعنو قعمو حددو ين،تكو صفحة اطبع.١

).افقمو( OK رالز على اضغط التحكم، حةلو على.أ

).افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)يرتقار( Reports القائمة إلى يربالتمر قم.ب

 لطباعة) افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)ينالتكو يرتقر( Configuration Report إلى يربالتمر قم.ج
.يرالتقر

 على اضغط. المنتج تحكم حةلو على ضعرُي كما ًماتما انالعنو سطر في IP انعنو اكتبو يبو ضمستعر افتح.٢
.EWS فتحُت. ترالكمبيو مفاتيح حةلو على دجوالمو) خولد( Enter مفتاح
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صفالوالقسم وأ يبالتبو مةعلا
)ئيسيةالر( Home يبالتبو علامة

 حالته،و المنتج، حول ماتمعلو فريو
.ينهتكوو

.HP ماتلمستلز يبيالتقر المتبقي العمرو المنتج حالة تظهر: الجهاز حالة●

●Supplies Status )يبيالتقر للعمر يةالمئو النسبة تظهر: )الطباعة ماتمستلز حالة 
 في رّفك. المتبقي الفعلي ماتالمستلز عمر يختلف قد. HP طباعة ماتلمستلز المتبقي
 ليس. مقبولة غير الطباعة دةجو تصبح عندما كيبهالتر ةفرمتو يلةبد ماتمستلز على الحصول

.مقبولة غير الطباعة دةجو أصبحت اذإ إلا ماتالمستلز الاستبد يورالضر من

●Device Configuration )المنتج ينتكو صفحة في دةجوالمو ماتالمعلو تظهر): زالجها ينتكو.

●Network Summary )شبكة ينتكو صفحة في دةجوالمو ماتالمعلو ضيعر): الشبكة ملخص 
.المنتج

●Reports )المنتج ينشئها التي الطابعة ماتمستلز حالةو التهيئة صفحتي طباعة): يرالتقار.

●Event Log )خطائهأو المنتج ثاحدأ بكل قائمة ضتعر): ثاالأحد سجل.

مالنظا يبتبو علامة
 من المنتج ينتكو على ةالقدر فرتو

.ترالكمبيو

●Device Information )كةالشرو المنتج عن أساسية ماتمعلو فريو): زالجها ماتمعلو.

●Paper Setup )قالور بمعالجة الخاصة للمنتج اضيةالافتر تاداالإعد تغيير): قالور داإعد.
●Print Quality )بالمنتج الخاصة الطباعة دةلجو اضيةالافتر تاداالإعد تغيير): الطباعة دةجو.

 Auto وأ) سكون( Sleep ضعو خوللد اضيةالافتر قاتالأو تغيير: EcoSMART التحكم ةحدو●
Power Down )المنتج تنشيط إلى يدتؤ التي ثاالأحد ينتكو). ًتلقائيا الطاقة يقافإ.

●Paper Types )يقبلها التي قالور عاأنو مع تتطابق التي الطباعة عضاوأ ينتكو): قالور عاأنو 
.المنتج

●System Setup )للمنتج اضيةالافتر مالنظا تاداإعد تغيير): مالنظا داإعد.

●Service )المنتج على التنظيف عملية ءاجرإ): الخدمة.

●Save and Restore )ترالكمبيو على ملف في للمنتج الحالية تاداالإعد حفظ): دةاستعاو حفظ. 
 إلى تاداالإعد هذه دةلاستعا وأ خرآ منتج إلى نفسها تاداالإعد لتحميل الملف اهذ استخدم

.لاحق قتو في المنتج اهذ

●Administration )تعطيلها وأ المنتج تاميز تمكين. هاتغيير وأ المنتج ورمر كلمة تعيين): ةراالإد.

 المنتج اهذ كان اذإ. ورمر كلمة اسطةبو )مالنظا( System يبالتبو علامة حماية يمكن:ملاحظة
.يبالتبو اهذ ضمن جةدرُالم تاداالإعد تغيير قبل ولالمسؤ ةاستشار ًماود عليك بشبكة، ًمتصلا

الطباعة يبتبو علامة
 الطباعة تاداإعد تغيير لك تتيح
.ترالكمبيو خلال من اضيةالافتر

 .قالور هتجااو سخُالن عدد مثل بالمنتج، الخاصة اضيةالافتر الطباعة تاداإعد تغيير: الطباعة●
.التحكم حةلو على ةفرالمتو نفسها هي تاالخيار هذه

●PCL5c :تاداإعد ضعر PCL5c هاتغييرو.

●PostScript :ةميز تشغيل وأ تعطيل Print PS Errors )ءخطاأ طباعة PS.(

)الشبكة( Networking يبالتبو علامة

)فقط بالشبكة المتصلة المنتجات(

 تصالالا شبكة تاداإعد تغيير لك تتيح
.ترالكمبيو خلال من

 المتعلقة المنتج تاداإعد في للتحكم هذه يبالتبو علامة الشبكة وليمسؤ يستخدم أن يمكن
 ةميز دابإعد مالنظا وللمسؤ اًأيض تسمحو. IP إلى تستند تصالا بشبكة تصالها عند تصالالا بشبكة

Wireless Direct .تربالكمبيو مباشر بشكل ًمتصلا المنتج يكون عندما يبالتبو اهذ يظهر لا.

 HP Web Services يبالتبو علامة
)HP من يبو ماتخد(

.المنتج مع مهاااستخدو المختلفة يبو تاودأ دالإعد هذه يبالتبو علامة استخدم

ARWW  HP Device Toolboxو) HP( )EWS من المضمن ويب ملقم( HP Embedded Web Server مع المتقدم التكوين
)HP( )Windows جهاز أدوات صندوق(
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Mac OS X التشغيل ملنظا ةالمساعد HP اةأد مع مالمتقد ينالتكو
 الخاص ترالكمبيو من المنتج تاداإعد تغيير وأ ضلعر وأ المنتج حالة من للتحقق المساعدة HP Utility اةدأ استخدم

.بك

.TCP/IP إلى تستند بشبكة وأ USB بكبل ًمتصلا المنتج يكون عندما المساعدة HP اةدأ مااستخد يمكنك

ةالمساعد HP اةأد فتح
 )فاكسو طباعة( Print & Fax فوق انقر ثم ،ترالكمبيو من) مالنظا تفضيلات( System Preferences قائمة افتح.١

).ئيةالضو الماسحاتو الطابعات( Printers & Scanners وأ) ئيضو مسحو طباعة( Print & Scan وأ

.القائمة في المنتج حدد.٢

).ماتالمستلزو تاالخيار( Options & Supplies رز فوق انقر.٣

).المساعدة اةالأد( Utility يبالتبو علامة فوق انقر.٤

).المساعدة الطابعة اةدأ فتح( Open Printer Utility رز فوق انقر.٥

ةالمساعد HP اةأد اتميز
:العناصر هذه المساعدة HP Utility اةدبأ الخاص تاوالأد يطشر يتضمن

●Devices )منتجات لإظهار رالز اهذ فوق انقر): ةالأجهز Mac اةدأ عليها تعثر التي HP Utility وأ المساعدة 
.خفائهاإ

●All Settings )اةلأد ئيسيالر ضالعر إلى دةللعو رالز اهذ فوق انقر): تاداالإعد كافة HP Utility المساعدة.

●HP Support )عمد HP :(قعمو إلى الانتقالو ضمستعر لفتح رالز اهذ فوق انقر HP عمبد الخاص نيوالإلكتر 
.المنتج

●Supplies )قعمو لفتح رالز اهذ فوق انقر): ماتالمستلز SureSupply من يبو على HP.

●Registration )من يبو على التسجيل قعمو لفتح رالز اهذ فوق انقر): التسجيل HP.

●Recycling )يبو على يروالتد دةلإعا العالم حول ءكاشر مجنابر قعمو لفتح رالز اهذ فوق انقر): يروالتد دةإعا 
.HP من

 حيشر). تاداالإعد كافة( All Settings قائمة فوق بالنقر تفتحها صفحات من) المساعدة HP اةدأ( HP Utility تتكون
.المساعدة HP اةدأ مع هاؤاجرإ يمكنك التي مالمها التالي ولالجد

صفالوالقائمة
Information And Support )ماتالمعلو 

)الدعمو
●Supplies Status )يمتقدو المنتج ماتمستلز حالة إظهار: )الطباعة ماتمستلز حالة  

.نتالإنتر عبر ماتالمستلز لطلب تباطاترا

●Device Information )الثابت مجناالبر راإصدو) تعيينه تم حال في( المنتج خدمة يفتعر قمر ذلك في بما ا،ًحالي المحدد المنتج حول ماتمعلو إظهار): زالجها ماتمعلو 
.IP انعنوو التسلسلي قمالرو) FW راإصد(

●File Upload )عاأنو عايدإ يمكنك. المنتج إلى ترالكمبيو من الملفات نقل): الملف عايدإ  
:التالية الملفات

)HP ).PRN من LaserJet طابعة مراوأ لغة◦

)PDF.( المحمولة تاالمستند تنسيق◦
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الوصفالقائمة
◦Postscript (.PS)

◦Text (.TXT)

●HP Connected :قعمو إلى صولالو HP Connected يبو على.

●Upload Fonts )المنتج إلى ترالكمبيو من طالخطو عايدإ): طالخطو عايدإ.

Printer Settings )الطابعة اتادإعد(●Auto-off )من ةفتر بعد التلقائي قفالتو إلى المنتج ينتكو): تلقائي تشغيل يقافإ 
.التشغيل عن المنتج هابعد قفيتو التي قائقالد عدد ضبط يمكنك. الخمول

●Network Settings )تاداإعد مثل الشبكة، تاداإعد ينتكو): الشبكة تاداإعد IPv4 
.ىخرأ تاداإعدو Bonjour تاداإعدو IPv6 تاداإعدو

●Supplies Management )بتقتر عندما المنتج كسلو ينتكو): ماتالمستلز ةرادإ 
.اضيالافتر هاعمر نهاية من ماتالمستلز

●Trays Configuration )جاالأدر من جدر لكل عهنوو قالور حجم تغيير): جاالأدر ينتكو.
●Additional Settings )إضافية تاداإعد :(فتح HP Embedded Web Server )يبو ملقم 

.للمنتج) HP لـ المضمن

.USB تصالاتا عمد يتم لا:ملاحظة

Information )ماتمعلو(Message Center )للمنتج قعتو خطأ ثاحدأ ضعر): سائلالر كزمر.

Fax Settings )كسالفا اتادإعد(

)فقط MFP الفاكس تازاطر(

ينتكوو الفاكس أسر في دةجوالمو الحقول داإعد: الأساسية كسالفا اتادإعد●  
.دةراالو المكالمات على المنتج فقهاو جيبُي التي يقةالطر

●Junk Fax Blocking )الفاكس مقارأ ينتخز): فيها بغوالمر غير الفاكس سائلر حظر 
.هابحظر غبتر التي

.خرآ قمر إلى دةراالو الفاكسات سالرلإ المنتج داإعد: كسالفا جيهتو ةإعاد●

●Fax Logs )الفاكسات كل سجلات ضعر): الفاكس سجلات.

●Fax Speed Dials )الطلب قائمة إلى فاكس مقارأ إضافة): يعالسر الفاكس طلب مقارأ 
.يعالسر

Scan Settings )ئيالضو المسح اتادإعد(

)فقط MFP اللمس شاشة تازاطر(

●Scan to E-mail )صفحة فتح): نيوالإلكتر يدالبر إلى ئيالضو المسح HP Embedded 
Web Server )لـ المضمن يبو ملقم HP (إلى ئيالضو المسح جلأ من تاداالإعد ينلتكو 

.نيوالإلكتر يدالبر

●Scan to Network Folder )صفحة فتح): الشبكة مجلد إلى ئيالضو المسح 
HP Embedded Web Server )لـ المضمن يبو ملقم HP (جلأ من تاداالإعد ينلتكو 

.الشبكة مجلد إلى ئيالضو المسح

.USB تصالاتا عمد يتم لا:ملاحظة

ARWW Mac OS X التشغيل لنظام المساعدة HP أداة مع المتقدم التكوين ٤٢



IP شبكة اتادإعد ينتكو
الطباعة في كةالمشار عند وليةالمسؤ خلاءإ●
هاتغيير وأ تصالالا شبكة تاداإعد ضعر●
شبكة على المنتج تسمية دةإعا●
التحكم حةلو من اًيويد IPv4 TCP/IP معلمات ينتكو●

الطباعة في كةالمشار عند المسؤولية إخلاء
 ممها من وليست Microsoft تشغيل أنظمة ممها ىحدإ ةالميز هذه تعتبر حيث ،نظير إلى نظير شبكة HP عمتد لا
.www.microsoft.com انالعنو على Microsoft قعمو إلى انتقل. HP طابعة تشغيل مجابر

هاتغيير وأ الاتصال شبكة اتادإعد ضعر
.هاتغيير وأ IP ينتكو تاداإعد ضلعر HP لـ نّالمضم يبو ملقم مااستخد يمكنك

.IP انعنو قعمو حددو ين،تكو صفحة اطبع.١

).افقمو( OK رالز على اضغط التحكم، حةلو على.أ

).افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)يرتقار( Reports القائمة إلى يربالتمر قم.ب

 )افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)ينالتكو يرتقر( Configuration Report الخيار إلى لًاصوو يربالتمر قم.ج
.يرالتقر لطباعة

 على اضغط. المنتج تحكم حةلو على ضعرُي كما ًماتما انالعنو سطر في IP انعنو اكتبو يبو ضمستعر افتح.٢
.EWS فتحُت. ترالكمبيو مفاتيح حةلو على دجوالمو) خولد( Enter مفتاح

تاداالإعد تغيير يمكنكو. الشبكة ماتمعلو على للحصول) شبكة( Networking يبالتبو علامة فوق انقر.٣  
.الحاجة حسب

شبكة على المنتج تسمية ةإعاد
 HP Embedded Web Server فاستخدم يد،فر بشكل عليه فالتعر يتم لكي شبكة على المنتج تسمية دةإعا دترأ اذإ
).HP من المضمن يبو ملقم(

.IP انعنو قعمو حددو ين،تكو صفحة اطبع.١

).افقمو( OK رالز على اضغط التحكم، حةلو على.أ

).افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)يرتقار( Reports القائمة إلى يربالتمر قم.ب

 )افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)ينالتكو يرتقر( Configuration Report الخيار إلى لًاصوو يربالتمر قم.ج
.يرالتقر لطباعة

 على اضغط. المنتج تحكم حةلو على ضعرُي كما ًماتما انالعنو سطر في IP انعنو اكتبو يبو ضمستعر افتح.٢
.EWS فتحُت. ترالكمبيو مفاتيح حةلو على دجوالمو) خولد( Enter مفتاح

).مالنظا( System يبالتبو علامة افتح.٣

٤٣ المنتج إدارة   ٥ الفصل ARWW
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 Device الحقل في اضيالافتر المنتج اسم يكون ،)زالجها ماتمعلو( Device Information الصفحة على.٤
Status )يدفر بشكل المنتج على فللتعر الاسم اهذ تغيير يمكنك). زالجها حالة.

.يخيار الصفحة هذه على ىالأخر الحقول تعبئة إن:ملاحظة
.تاالتغيير لحفظ) تطبيق( Apply رالز فوق انقر.٥

التحكم حةلو من اًيويد IPv4 TCP/IP معلمات ينتكو
.ًياويد اضيةالافتر ةارّالعبو عية،الفر الشبكة عقناو ،IPv4 انعنو لتعيين التحكم حةلو ائمقو استخدم

).افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.١

:التالية ائمالقو افتح.٢

●Network Setup )الشبكة ادإعد(

●IPV4 Config Method )ينتكو يقةطر IPV4(

●Manual )يويد(
 ًامجدد) افقمو( OK رالز على اضغط). افقمو( OK رالز على اضغطو ،IP انعنو خاللإد الأسهم رارزأ استخدم.٣

.للتأكيد

 )افقمو( OK رالز على اضغط). افقمو( OK رالز على اضغطو عية،الفر الشبكة خاللإد الأسهم رارزأ استخدم.٤
.للتأكيد ًامجدد

 )افقمو( OK رالز على اضغط). افقمو( OK رالز على اضغطو اضية،الافتر ةارّالعب خاللإد الأسهم رارزأ استخدم.٥
.للتأكيد ًامجدد

ARWW IP شبكة إعدادات تكوين ٤٤



HP Web Jetadmin
 HP منتجات من اسعةو عةمجمو ةرالإد ائدةر صناعية اةدأ عدُتو ائزجو على ةحائز اةدأ HP Web Jetadmin اةالأد

 لك يسمح. قميالر سالرالإ ةجهزأو ظائفالو متعددة المنتجاتو الطابعات ذلك في بما بفاعلية بالشبكة المتصلة
  —بعد عن يرالتصوو الطباعة بيئة مينتأو إصلاحهاو ءالأخطا استكشافو صيانةو اقبةمرو بتثبيت حيدالو رالز اهذ
 حمايةو التكاليف في التحكمو قتالو فيرتو في تكمساعد يقطر عن العمل إنتاجية من النهاية في يدتزو

.تكااستثمار

 ةيارز جىير. المحددة المنتج تالميز عمالد مّلتقد يورد بشكل ةفرمتو HP Web Jetadmin قياتتر تكون
www.hp.com/go/webjetadmin تباطرالا فوق النقرو Self Help and Documentation )تيةاالذ التعليماتو ثائقالو( 

.قياتالتر حول يدالمز فةلمعر

٤٥ المنتج إدارة   ٥ الفصل ARWW
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المنتج أمان اتميز
 حمايةو المنتج، مانأ على المحافظة على كتساعد التي بها صىالمو لاتكوتووالبرو الأمان معايير المنتج يعتمد
.صيانتهو المنتج اقبةبمر خلالها من متقو التي يقةالطر تبسيطو الشبكة، على دةجوالمو مةالها ماتالمعلو

/www.hp.com/go ةيارز عليك ،HP في الآمنة الطباعةو الصور ءإنشا حلول حول قةّمعم ماتمعلو على للحصول
secureprinting .الأمان تاميز حول حهاطر ريتكر التي الأسئلة حول تامستندو يربتقار تباطاترا قعالمو فريو.

يبو ملقم( HP Embedded Web Server امباستخد هاتغيير وأ المنتج مرور كلمة تعيين  
)HP من المضمن

.الشبكة على لمنتج دةجومو ورمر كلمة تغيير وأ ورمر كلمة لتعيين HP لـ نّالمضم يبو ملقم استخدم

.IP انعنو قعمو حددو ين،تكو صفحة اطبع.١

).افقمو( OK رالز على اضغط التحكم، حةلو على.أ

).افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)يرتقار( Reports القائمة إلى يربالتمر قم.ب

 لطباعة) افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)ينالتكو يرتقر( Configuration Report إلى يربالتمر قم.ج
.يرالتقر

 على اضغط. المنتج تحكم حةلو على ضعرُي كما ًماتما انالعنو سطر في IP انعنو اكتبو يبو ضمستعر افتح.٢
.EWS فتحُت. ترالكمبيو مفاتيح حةلو على دجوالمو) خولد( Enter مفتاح

 وأ) المنتج مانأ( Product Security تباطرالا فوق انقر ثم ،)مالنظا( System يبالتبو علامة فوق انقر.٣
Administration )ةراالإد.(

 Apply رز فوق انقر ثم ،ورالمر كلمة خلدأ. هافيربتو فستطالب ،ورمر كلمة تعيين تم أن سبق اذإ:ملاحظة
).تطبيق(

 كلمة تأكيد( Confirm password المربع فيو) ورالمر كلمة( Password المربع في يدةالجد ورالمر كلمة خلدأ.٤
).ورالمر

.ورالمر كلمة لحفظ) تطبيق( Apply رز فوق انقر ،الإطار أسفل في.٥

تاودأ وقصند( HP Device Toolbox استخدم ،Windows تربكمبيو USB كبل اسطةبو المتصلة للمنتجات:ملاحظة  
:المنتج ورمر كلمة لتغيير) HP زجها

).مجاالبر( Programs العنصر فوق انقر ثم ،)أابد( Start رالز فوق انقر.١

).HP زجها تاودأ وقصند( HP Device Toolbox العنصر فوق انقر ثم ،HP منتج عةمجمو فوق انقر.٢

).مالنظا( System يبالتبو علامة فوق انقر.٣

.ورالمر كلمة لتغيير المنطقة قعمو حددو ،)ةراالإد( Administration فوق انقر.٤
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يةالاقتصاد اتادالإعد
)الحبر فيرتو ضعو( EconoMode ماباستخد الطباعة●

)السكون مهلة( Sleep Delay تعيين●

اًتلقائي الطاقة يقافإ مهلة ضبط●

)الحبر فيرتو ضعو( EconoMode امباستخد الطباعة
 أن EconoMode ضعلو يمكن. تاللمستند تادمسو طباعة جلأ من) الحبر فيرتو ضعو( EconoMode خيار المنتج الهذ

.الطباعة دةجو من يخفض أن ًأيضا مكانهبإ EconoMode مااستخد أن غير. أقل اًحبر يستخدم

 فيرتو ضعو( EconoMode مااستخد تم اذإ. قتالو الطو) الحبر فيرتو ضعو( EconoMode ماباستخد HP كةشر صيتو لا
تأبد اذإ. الحبر شةطوخر في دةجوالمو الميكانيكية ءاالأجز من أكثر الحبر ونمخز يصمد فقد ،مستمر بشكل) الحبر  
.الحبر شةطوخر الاستبد في رّففك مقبولة، غير أصبحتو جعابالتر الطباعة دةجو

 المضمن يبو ملقم ماباستخد دهاإعد فيمكنك الطباعة، تشغيل مجنابر في اًمتاح الخيار اهذ يكن لم اذإ:ملاحظة
.HP لـ

.مجناالبر من )طباعة( Print خيار حدد.١

).التفضيلات( Preferences وأ) الخصائص( Properties رز فوق انقر ثم المنتج، حدد.٢

).دةجو/قور( Paper/Quality يبالتبو علامة فوق انقر.٣

).الحبر فيرتو ضعو( EconoMode الاختيار خانة فوق انقر.٤

)السكون مهلة( Sleep Delay تعيين
).افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.١

:التالية ائمالقو افتح.٢

مالنظا ادإعد●
●Energy Settings )الطاقة اتادإعد(

●Sleep/Auto Off )تلقائي تشغيل يقافإ/سكون(

●Sleep/Auto Off )بعد) تلقائي تشغيل يقافإ/سكون
).افقمو( OK رالز على اضغط ثم المهلة، قتو حدد.٣

.قيقةد 15 هي اضيةالافتر القيمة:ملاحظة

اًتلقائي الطاقة يقافإ مهلة ضبط
.المنتجات كافة على داالإعد اهذ فريتو لا:ملاحظة

).افقمو( OK رالز المس بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.١

:التالية ائمالقو افتح.٢

٤٧ المنتج إدارة   ٥ الفصل ARWW



مالنظا ادإعد●
●Energy Settings )الطاقة اتادإعد(

بعد التشغيل يقافإ●
.الطاقة يقافإ مهلة قتو حدد.٣

.اًمطلق دةجومو غير اضيةالافتر القيمة:ملاحظة
 .به الخاصة التحكم حةلو في رز على تضغط عندما وأ اًممها يتلقى عندما تلقائي بشكل المنتج تنشيط يتم.٤

:التالية ائمالقو افتح. المنتج تنشيط إلى يدتؤ التي ثاالأحد تغيير يمكنكو

مالنظا ادإعد●
●Energy Settings )الطاقة اتادإعد(

●Sleep/Auto Off )تلقائي تشغيل يقافإ/سكون(

●Wake Events )التنشيط اثحدأ(

).لا( No الخيار حدد ثم ،الحدث حدد تنشيط، حدث تشغيل يقافلإ

ARWW الاقتصادية الإعدادات ٤٨



الثابتة امجالبر يثتحد
 يبو خدمات لتطبيقات يدةجد تاميزو يدةجد يبو خدمات تطبيقاتو منتجات يثاتتحد يورد بشكل HP تقدم
 يثتحد سيتم ،الثابت مجناالبر يثتحد بعد. حداو لمنتج الثابت مجناالبر يثلتحد تاالخطو هذه تبعا. دةجوالمو

.ًتلقائيا يبو خدمات تطبيقات
 الأسلوبين من فقط ًاحداو ًأسلوبا استخدم. المنتج اهذ على الثابت مجناللبر يثتحد ءالإجر انمعتمد أسلوبان ثمة

.الثابت المنتج مجنابر يثلتحد التاليين

التحكم حةلو امباستخد الثابت مجناالبر يثتحد: الأول الأسلوب
دابإعد قم وأ/و) فقط بالشبكة المتصلة للمنتجات( التحكم حةلو من الثابت مجناالبر لتحميل تاالخطو هذه تبعا  

 قم ،USB اسطةبو المتصلة المنتجات إلى بالنسبة. ًتلقائيا المستقبلية الثابتة مجاالبر يثاتتحد لتحميل المنتج
.الثاني بالأسلو إلى بالتخطي

.نتبالإنتر نشط تصالا دجوو منو) نتيثرإ( سلكية بشبكة متصل المنتج أن من تأكد.١

.شبكة تصالا عبر الثابت مجناالبر يثتحد جلأ من نتبالإنتر ًمتصلا المنتج يكون أن يجب:ملاحظة

).افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.٢

:التالية ائمالقو افتح.٣

●Service )مةالخد(

●LaserJet Update

 رالز على اضغطو ،)الآن يثاتتحد دجوو من التحقق( Check for Updates Now الخيار إلى لًاصوو يربالتمر قم.٤
OK )افقمو.(

 يثالتحد عملية أتبد ،حدثأ راإصد اكتشاف حال فيو يثتحد دجوو من ًتلقائيا المنتج يتحقق:ملاحظة
.ًتلقائيا

.ةفرمتو يثاتالتحد تصبح عندما ًتلقائيا الثابت مجناالبر يثلتحد المنتج دابإعد قم.٥
).افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.أ

:التالية ائمالقو افتح.ب

●Service )مةالخد(

●LaserJet Update

يثاتالتحد ةارإد●
 الخيار دابإعد قم ثم منو) نعم( YES إلى) يثاتبالتحد السماح( Allow Updates الخيار دابإعد قم.ج

Automatic Check )ًتلقائيا التحقق (إلى ON )تشغيل .(رالز على اضغط OK )افقمو.(

 اةالأد( Firmware Update Utility امباستخد الثابت مجناالبر يثتحد: الثاني الأسلوب
)الثابت مجناالبر يثلتحد ةالمساعد
 من ًياويد تثبيتهاو) الثابت مجناالبر يثلتحد المساعدة اةالأد( Firmware Update Utility يللتنز تاالخطو هذه تبعا

HP.com.

 كبل عبر تربالكمبيو المتصلة للمنتجات فرالمتو حيدالو الثابت مجناالبر يثتحد خيار هو بالأسلو اهذ:ملاحظة
USB .بشبكة المتصلة للمنتجات ًأيضا يعمل وهو.
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 )مجاالبرو التشغيل مجابر( Drivers & Software تباطرالا فوق انقرو ،www.hp.com/go/support إلى انتقل.١
.البحث نتائج قائمة من المنتج حددو) خولد( ENTER رالز على اضغط ثم البحث حقل في المنتج اسم اكتبو

.التشغيل منظا حدد.٢

 يثلتحد المساعدة اةالأد( Firmware Update Utility قعمو حدد ،)الثابت مجناالبر( Firmware القسم ضمن.٣
).الثابت مجناالبر

.ًامجدد) تشغيل( Run فوق انقر ثم) تشغيل( Run فوقو) يلتنز( Download فوق انقر.٤
 سالإر( Send Firmware فوق انقر ثم المنسدلة، القائمة من المنتج حدد المساعدة، اةالأد تشغيل أيبد عندما.٥

).الثابت مجناالبر

 وأ يثالتحد عملية قبل تثبيته تم يالذ الثابت مجناالبر راإصد من للتحقق ينتكو صفحة لطباعة:ملاحظة
).ينالتكو طباعة( Print Config فوق انقر ها،بعد

 اةالأد لإغلاق) ءإنها( Exit رالز فوق انقر ثم التثبيت عملية لإكمال الشاشة على تظهر التي تادشارالإ تبعا.٦
.المساعدة

ARWW الثابتة البرامج تحديث ٥٠
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كلالمشا حل٦

المستهلك عمد●
المصنع بلِق من المعينة اضيةالافتر تاداالإعد دةاستعا●
 على" اًجد منخفض شةطوالخر في الحبر ىمستو" وأ" منخفض شةطوالخر في الحبر ىمستو" سالةر ضعر●

بالمنتج التحكم حةلو
قالور يةتغذ في خطأ وأ قالور المنتج يلتقط لا●
قالور انحشار الةإز●
الطباعة دةجو تحسين●
السلكية الشبكة مشاكل حل●
اللاسلكية الشبكة مشاكل حل●

:ماتالمعلو من يدلمز

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 إلى انتقل

:التالية ماتالمعلو للمنتج HP من ملةالشا التعليمات تتضمن

ينتكوو تثبيت●
ماالاستخدو التعلم●
المشاكل حل●
مجاالبر يثاتتحد يلتنز●
عمالد ياتمنتد إلى مالانضما●
التنظيمية ماتالمعلوو الكفالة ماتمعلو على العثور●

٥١ المشاكل حل   ٦ الفصل ARWW
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المستهلك دعم
منطقتك/ولتكلد الهاتف اسطةبو عمالد على الحصول

.المشكلة صفوو ءاالشر يختارو التسلسلي قمالرو المنتج اسم زّجه

دةجوالمو الإعلانية ةالنشر على المنطقة/ولةالد هاتف قمرأ تجد  
./www.hp.com/support قعالمو على وأ المنتج مع العلبة في

www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202الساعة رامد على نتالإنتر عبر عمد على حصلا

www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202مجابالبر الخاصة نيةوالإلكتر ماتالمعلوو كاتالمحرو المساعدة تاودأ لّحم

www.hp.com/go/carepackصيانة تفاقياتا وأ إضافية HP خدمات تفاقياتا اطلب

www.register.hp.comالمنتج تسجيل

ARWW المستهلك دعم ٥٢
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المصنع بلِق من المعينة اضيةالافتر اتادالإعد ةاستعاد
تاداإعد إلى الشبكةو المنتج تاداإعد كافة يعيد المصنع بلِق من المعينة اضيةالافتر تاداالإعد دةاستعا خيار إن  

 اضيةالافتر تاداالإعد إلى المنتج دةلاستعا. اللغة وأ جالدر حجم وأ الصفحة قمر تعيين يعيد ولن. اضيةالافتر المصنع
عة، كةللشر .التالية تاالخطو عتباا عليك المصنِّ

 المصنع تاداإعد إلى تاداالإعد كافة يعيد المصنع بلِق من المعينة اضيةالافتر تاداالإعد دةاستعا خيار إن:تنبيه
.ًتلقائيا المنتج تشغيل ءاالإجر اهذ يعيد ثم منو. ةاكرالذ في نةمخز صفحات يأ فيحذ ذلك أن كما. اضيةالافتر

.ائمالقو لفتح) افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.١

:التالية ائمالقو افتح.٢

●Service )مةالخد(

اضياتالإفتر ةاستعاد●
.المنتج تشغيل ًتلقائيا أفيبد
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 ىمستو" وأ" منخفض شةطوالخر في الحبر ىمستو" سالةر ضعر
بالمنتج التحكم حةلو على" اًجد منخفض شةطوالخر في الحبر

Cartridge low )الحبر شةطوخر ىمستو يكون متى إلى المنتج يشير): منخفض شةطوالخر في الحبر ىمستو 
 عندما كيبهلتر فرمتو يلبد على الحصول في رّفك. الحبر شةطولخر المتبقي الفعلي العمر يختلف قد. اًمنخفض
.الآن الحبر شةطوخر الاستبد يورالضر من ليس. مقبولة غير الطباعة دةجو تصبح

Cartridge is very low )ىمستو يكون متى إلى المنتج يشير): اًجد منخفض شةطوالخر في الحبر ىمستو 
 يلبد على الحصول في رّفك. الحبر شةطولخر المتبقي الفعلي العمر يختلف قد. اًجد اًمنخفض الحبر شةطوخر
 لم ما الحبر شةطوخر الاستبد اًحالي يورالضر من ليس. مقبولة غير الطباعة دةجو تصبح عندما كيبهلتر فرمتو

.مقبولة غير الطباعة دةجو تصبح

 Premium Protection الضمان تغطية مدة تنتهي ،)اًجد منخفض( Very Low ىالمستو HP حبر شةطوخر غبلو ىلد
Warranty من HP هذه الطباعة شةطولخر.

"اًجد منخفض" اتادإعد تغيير
 Very ىالمستو حالة ماتالمستلز تبلغ عندما المنتج تفاعل يقةطر لتغيير بالمنتج الخاصة التحكم حةلو استخدم

Low )يدةجد حبر شةطوخر تثبيت بعد تاداالإعد هذه تعيين دةإعا يورالضر غير من). ًاجد منخفض.

).افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.١

:التالية ائمالقو افتح.٢

مالنظا ادإعد●
●Supply Settings )ماتالمستلز اتادإعد(

●Black Cartridge )دالأسو بالحبر طباعة شةطوخر(
●Very Low Settings )ًاجد منخفض ادإعد(

:التالية تاالخيار حدأ حدد.٣

 Very عتبة إلى شةطوالخر صولو عند الطباعة عن المنتج قفيتو أن لتعيين) قفتو( Stop الخيار حدد●
Low )اًجد منخفض.(

 عتبة إلى شةطوالخر صولو عند الطباعة عن المنتج قفيتو أن لتعيين) مطالبة( Prompt الخيار حدد●
Very Low )الطباعة لاستئناف شةطوالخر الاستبد وأ المطالبة تلقي بتأكيد قم). ًاجد منخفض.

،ًاجد منخفض شةطوالخر في الحبر ىمستو بأن المنتج ينبهك أن لتعيين) متابعة( Continue الخيار حدد●  
 اهذ يديؤ أن يمكن. مقاطعة ونبد) ًاجد منخفض( Very Low داالإعد عن النظر بغض الطباعة متابعةو

.ضيةمر غير طباعة دةجو على الحصول إلى الأمر

الطباعة ماتمستلز طلب
www.hp.com/go/suresupplyقالورو ماتالمستلز ءاشر طلب

 وأ الخدمات فرمو خلال من ءاالشر طلب
.عمالد

.HP من معتمد عمد وأ خدمات فربمو تصلا

 المضمن يبو دمخا EWS ماباستخد الطلب
HP من

 اسم وأ للمنتج IP انعنو خلدأ ،ترالكمبيو على معتمد يبو ضمستعر في إليه، صولللو
 يبو قعمو إلى ًتباطارا HP من المضمن يبو دمخا EWS يتضمن. URL/انالعنو حقل في المضيف

SureSupply بـ الخاص HP ماتمستلز ءالشر تاخيار رّفيو يالذو HP الأصلية.

ARWW  على" جًدا منخفض الخرطوشة في الحبر مستوى" أو" منخفض الخرطوشة في الحبر مستوى" رسالة عرض
بالمنتج التحكم لوحة
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قالور يةتغذ في خطأ وأ قالور المنتج يلتقط لا
قالور يلتقط لا المنتج●
اقورأ عدة يلتقط المنتج●

قالور يلتقط لا المنتج
.التالية الحلول بّجر ج،الدر من قالور يلتقط لا المنتج كان اذإ

.منحشر قور يأ الةزبإ قمو المنتج افتح.١

.لمهمتك الصحيح قالور بحجم جالدر لّحم.٢

.المنتج تحكم حةلو على صحيح بشكل عهنوو قالور حجم تعيين من دّتأك.٣

ل. قالور لحجم صحيح بشكل طةمضبو جالدر في قالور جهاتمو أن من تأكد.٤  المساحة افرليو جهينالمو عدِّ
.جالدر في الملائمة ئةدالبا

 قالور لّحم. ًياويد قالور يةلتغذ بالمطالبة منك ًاراإقر ينتظر المنتج كان اذإ ما ىلتر التحكم حةلو من تحقق.٥
.تابعو

 من خالية قماش قطعة اسطةبو اناتالأسطو مسحا. ثةّملو جالدر أعلى دةجوالمو اناتالأسطو تكون قد.٦
.الساخن ءبالما مبللةو النسالة

اقورأ ةعد يلتقط المنتج
.التالية الحلول بجر ج،الدر من اقورأ عدة المنتج التقط اذإ

 إلى قالور مةزر أعد .قالور يةبتهو تقم لا. اقلبهاو جةدر ١٨٠ تهارادإ مع ،ًقليلا ثنهااو جالدر من قالور مةزر زلأ.١
.جالدر

.المنتج الهذ HP قور اصفاتمو افقيو يالذ قالور فقط استخدم.٢

.الأمر ملز اذإ ىخرأ مةحز من ًقاور استخدم. تالف وأ مثني وأ متجعد غير ًقاور استخدم.٣

 ثم يتها،بتسو قمو جالدر من ملةالكا قالور مةحز زلأ كذلك، كان اذإ. طمفر بشكل معبأ ليس جالدر أن من تأكد.٤
.جالدر إلى قالور بعض أعد

ل. قالور لحجم صحيح بشكل طةمضبو جالدر في قالور جهاتمو أن من تأكد.٥  المساحة افرليو جهينالمو عدِّ
.جالدر في الملائمة ئةدالبا

.بها صىالمو اصفاتالمو ضمن هي الطباعة بيئة ّأن من دّتأك.٦
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قالور انحشار الةإز
الانحشار اقعمو●
؟ةرمتكر وأ ةترامتو قور انحشار حالات جهاتو هل●
الحبر شةطوخر منطقة من قالور انحشار الةإز●
جاالإخر يةوحا من قالور انحشار الةإز●
)فقط جهينالو على الطباعة تازاطر( جهينالو على الطباعة حدةو من الانحشار الةإز●

الانحشار اقعمو

1 2

 الحبر شةطوخر منطقة من قالور انحشار الةإز جعارجاالإخر يةوحاو الحبر شةطوخر منطقة١
 جاالإخر يةوحا من قالور انحشار الةإز و ٥٨ صفحة في
.٦٠ صفحة في

 جهينالو على الطباعة تازاطر( جهينالو على الطباعة منطقة٢
)فقط

 جهينالو على الطباعة حدةو من الانحشار الةإز جعةامر جىير
.٦٢ صفحة في )فقط جهينالو على الطباعة تازاطر(
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؟ةرمتكر وأ ةاترمتو قور انحشار تحالا جهاتو هل
.التالية الحلول بّجر ق،الور تاانحشار عدد من للحد

.المنتج الهذ HP قور اصفاتمو افقيو يالذ قالور فقط استخدم.١

.الأمر ملز اذإ ىخرأ مةحز من ًقاور استخدم. تالف وأ مثني وأ متجعد غير ًقاور استخدم.٢

.عليه الطباعة وأ النسخ تمو سبق يالذ قالور تستخدم لا.٣

 ثم يتها،بتسو قمو جالدر من ملةالكا قالور مةحز زلأ كذلك، كان اذإ. طمفر بشكل معبأ ليس جالدر أن من تأكد.٤
.جالدر إلى قالور بعض أعد

 تلمس بحيث جهاتالمو اضبط. قالور لحجم صحيح بشكل طةمضبو جالدر في قالور جهاتمو أن من تأكد.٥
.ثنيها وند من قالور مةحز

.المنتج في ملبالكا جالدر خالدإ من تأكد.٦

حدةاالو اق،الأور يةبتغذ قمو تيةاالذ يةالتغذ ةميز استخدم ،بمثقو وأ فخرمز وأ ثقيل قور على تطبع كنت اذإ.٧  
.ىالأخر تلو

.حجمهو قالور علنو صحيح بشكل جالدر ينتكو تم أنه من تحقق.٨

).افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.أ

:التالية ائمالقو افتح.ب

مالنظا ادإعد●
قالور ادإعد●

.حجمهو قالور علنو جالدر ينتكو تم قد أنه من تحقق.ج

.بها صىالمو اصفاتالمو ضمن هي الطباعة بيئة ّأن من دّتأك.٩
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الحبر شةطوخر منطقة من قالور انحشار الةإز
.بالمنتج الخاصة التحكم حةلو على) شةطوالخر منطقة في انحشار( Jam in cartridge area سالةالر ضعر يتم

 .يالعلو ءالغطا افتح.١

 .الحبر شةطوخر الةزبإ قم.٢

شةطوخر منطقة من منحشر قور يأ الةزبإ قم.٣  
 المنحشر قالور الةزلإ يكيد كلتا استخدم. الحبر
.قهتمز لتجنب
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 .الحبر شةطوخر خالدإ أعد.٤

 .يالعلو ءالغطا أغلق.٥

 التحكم، حةلو على تظهر الخطأ سالةر ظلت اذإ.٦
.التهازلإ) افقمو( OK على فاضغط
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اجخرالإ يةوحا من قالور انحشار الةإز
.بالمنتج الخاصة التحكم حةلو على) جاالإخر يةوحا في انحشار( Jam in output bin سالةالر ضعر يتم

 .يالعلو ءالغطا افتح.١

 صولالو ءغطا يرلتحر الأخضر عاالذر اسحب.٢
.للانحشار

 

 .منحشر قور يأ زلأ.٣
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 .للانحشار صولالو ءغطا أغلق.٤

 .يالعلو ءالغطا أغلق.٥

 التحكم، حةلو على تظهر الخطأ سالةر التز ما اذإ.٦
.التهازلإ) افقمو( OK على فاضغط
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 جهينالو على الطباعة اتازطر( جهينالو على الطباعة ةحدو من الانحشار الةإز
)فقط

.بالمنتج الخاصة التحكم حةلو على) جةودالمز المنطقة في انحشار( Jam in duplex area سالةالر ضعرُت

 .الخلفي الباب افتح.١

 .جةودالمز المنطقة من منحشر قور يأ لِزأ.٢
 لتجنب المنحشر قالور الةزلإ يناليد كلتا استخدم

.قهّتمز

 

 .الخلفي الباب أغلق.٣

 التحكم، حةلو على تظهر الخطأ سالةر التز ما اذإ.٤
.التهازلإ) افقمو( OK على فاضغط
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الطباعة ةدجو تحسين
.المشكلة لحل تيببالتر التالية المقدمة الحلول بجر الطباعة، دةجو في مشاكل المنتج جهاو اذإ

خرآ تطبيقات مجنابر ماباستخد الطباعة●
الطباعة لمهمة قالور عنو داإعد من التحقق●
الحبر شةطوخر حالة من التحقق●
التنظيف صفحة طباعة●
فيها تلف دجوو عدم من للتحقق الطباعة شةطوخر معاينة●
قالورو الطباعة بيئة من التحقق●
ىالأخر الطباعة مهمة تاداإعد من تحقق●
مختلف طباعة تشغيل مجنابر تجربة●

خرآ تطبيقات مجنابر امباستخد الطباعة
 المشكلة أن اهذ فمعنى صحيح، بشكل الصفحة طباعة تمت اذإ. خرآ تطبيقات مجنابر ماباستخد الطباعة ولحا

.منه بالطباعة متقو كنت يالذ التطبيقات مجنابر في تكمن

الطباعة لمهمة قالور عنو ادإعد من التحقق
 وأ اضحةو غير طباعة وأ بقع عةالمطبو الصفحات على كانو مجناالبر من الطباعة عند قالور عنو تاداإعد من تحقق

.الحبر فيها قدُف ةصغير مناطق وأ ثابت غير حبر وأ مبددة حبر نقاط وأ ملتف قور هناك وأ مقةغا

)Windows( قالور عنو ادإعد من التحقق

.مجناالبر من) طباعة( Print الخيار حدد.١

).تفضيلات( Preferences وأ) خصائص( Properties رالز فوق انقر ثم المنتج، حدد.٢

).دةجو/قور( Paper/Quality يبالتبو علامة فوق انقر.٣

...)يدالمز( ...More الخيار فوق انقر ،)قالور عنو( Paper Type المنسدلة القائمة في.٤

.ىخرأ:) عالنو( :Type is تاخيار قائمة سيعبتو قم.٥
.يكلد قالور مع تتناسب التي قالور عاأنو فئة سيعبتو قم.٦

).افقمو( OK رالز فوق انقرو تستخدمه، يالذ قالور علنو الخيار حدد.٧

 مربع في). تاالمستند خصائص( Document Properties راالحو مربع لإغلاق) افقمو( OK رالز فوق انقر.٨
.المهمة لطباعة) افقمو( OK رالز فوق انقر ،)طباعة( Print راالحو

)OS X( قالور عنو ادإعد من التحقق

).الطباعة( Print خيار فوق ثم ،)الملف( File قائمة فوق انقر.١

.المنتج حدد.٢

 قائمة وأ) دةالجوو سائطالو( Media & Quality قائمة فوق انقر ثم) التفاصيل إظهار( Show Details فوق انقر.٣
Paper/Quality )دةالجو/قالور.(
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).سائطالو عنو( Media-type المنسدلة القائمة من ًعانو حدد.٤

).طباعة( Print رالز فوق انقر.٥

الحبر شةطوخر حالة من التحقق
:التالية ماتالمعلو على للحصول ماتالمستلز حالة صفحة من تحقق

شةطوللخر المتبقية العمل ةلفتر يةيرالتقد النسبة●
المتبقية للصفحات يبيالتقر العدد●
HP من الحبر اطيشخر مقارأ●

طباعتها تمت التي الصفحات عدد●
:ماتالمستلز حالة صفحات لطباعة التالي ءاالإجر استخدم

).افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.١

).افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)يرتقار( Reports القائمة إلى يربالتمر قم.٢

 لطباعة) افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)ماتالمستلز حالة( Supplies Status الخيار إلى لًاصوو يربالتمر قم.٣
.ماتالمستلز عناصر كافة لحالة يرتقر

.مكنأ إن ال،للاستبد القابلة ىالأخر الصيانة ءاجزأ حالةو الحبر اطيشلخر المتبقية العمر نسبة جعار.٤

 صفحة تشير. اضيالافتر هاعمر خراوأ في حبر شةطوخر مااستخد عند الطباعة دةجو في مشاكل أتطر قدو
 الأقصى، الانخفاض ّحد HP ماتمستلز تبلغ أن بعد. اًجد ماتالمستلز ىمستو نيتد إلى ماتالمستلز حالة

.ماتالمستلز هذه على HP Premium Protection Warranty الضمان تغطية تنتهي

 الحصول في رّفك. مقبولة غير الطباعة دةجو تصبح لم ما الحبر شةطوخر الاستبد اًحالي يورالضر من ليس
.مقبولة غير الطباعة دةجو تصبح عندما كيبهلتر فرمتو يلبد على

 ماتالمستلز حالة صفحة دفستسر ال،للاستبد قابل خرآ صيانة ءجز وأ حبر شةطوخر الاستبد يجب كان اذإ
.الأصلية HP ءاجزأ مقارأ

.أصلية HP شةطوخر تثبيت تم اذإ مما للتحقق جعار.٥

 حول ماتالمعلو من يدلمز. HP شعار وأ" HP" كلمات HP من الأصلية الحبر مسحوق شةطوخر على كتبُي
.www.hp.com/go/learnaboutsupplies قعالمو إلى الانتقال جىرُي ،HP اطيشخر يدتحد

 ماتالمستلز هذه كانت ءاسو صنعها من ليست ماتمستلز ماباستخد صيتو أن HP كةشر باستطاعة ليس
 صلاحية HP كةشر ىلد فليس ،HP منتجات من ليست ماتالمستلز هذه لكون اًنظرو. تصنيعها أعيد وأ يدةجد

 تصنيعها دمعا وأ ملئها دمعا حبر شةطوخر تستخدم كنت اذإو. تهادجو في التحكم وأ تصميمها في يلالتعد
.أصلية HP حبر شةطوبخر الحبر شةطوخر فاستبدل الطباعة، دةجو عن ٍاضر ولست

التنظيف صفحة طباعة
 مشاكل في ذلك يتسبب قدو الطباعة عملية ءثناأ المنتج خلاد تربةالأو السائبة ءاالأجزو الحبرو اقالأور اكمتتر قد

.العلامات راتكر وأ السطور وأ ةهرالظا طالخطو وأ البقع وأ الحبر القعو مثل الطباعة دةجو تخص

.المنتج في قالور مسار لتنظيف تاالخطو هذه تبعا

ARWW الطباعة جودة تحسين ٦٤

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


).افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.١

).افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)الخدمة( Service القائمة إلى يربالتمر قم.٢

).افقمو( OK رالز على اضغط ثم ،)التنظيف صفحة( Cleaning Page الخيار إلى لًاصوو يربالتمر قم.٣

 لكي قائقد عدة التنظيف عملية قتستغر قد. المنتج تحكم حةلو على) التنظيف( Cleaning سالةر ضعر يتم
.عةالمطبو الصفحة من تخلص ء،الانتها عند. التنظيف عملية تنتهي حتى المنتج تشغيل قفتو لا الذ. تكتمل

فيها تلف دجوو معد من للتحقق الطباعة شةطوخر معاينة
.اللاصق يطالشر الةإز من تحققو المنتج من الحبر شةطوخر زلأ.١

.ةاكرالذ يحةشر تلف عدم من تحقق.٢
.الحبر شةطوخر في دةجوالمو يرالتصو انةأسطو سطح افحص.٣

 الأصابع بصمات ثارآ يدتؤ قد. شةطوالخر على دةجوالمو) يرالتصو انةأسطو( انةالأسطو تلمس لا:تنبيه
.الطباعة دةجو في مشاكل ثوحد إلى يرالتصو انةأسطو على

.الحبر شةطوخر فاستبدل ،يرالتصو انةأسطو على خرآ تلف يأ وأ أصابع بصمات وأ شوخد يأ هناك كان اذإ.٤

 بضع اطبع. تثبيتها أعدو تامر عدة بلطف الحبر شةطوخر بهز قم تالفة، يرالتصو انةأسطو تبد لم حال في.٥
.المشكلة تصحيح تم اذإ ما فةلمعر صفحات

قالورو الطباعة بيئة من التحقق
HP قور اصفاتمو مع يتفق يالذ قالور اماستخد: الأولى ةالخطو

.HP اصفاتبمو يفي لا قور مااستخد عن الطباعة دةجو مشاكل بعض تنجم

.المنتج اهذ همايعتمد قللور اًنوزو اًعنو ًماود استخدم●

 التجاعيدو تربةالأو السائبة ءاالأجزو البقعو قاتالتمزو التطبيقو القطع من ًخالياو دةالجو عالي ًقاور استخدم●
.تءاانثنا بها التي وأ الملتفة افالحوو بابيسالدو تاالفجوو

.عليه الطباعة تمت أن يسبق لم ًقاور استخدم●

.يقالبر مثل نيةمعد دامو على ييحتو لا يالذ قالور استخدم●

.فقط Inkjet لطابعات المصمم قالور تستخدم لا. رالليز لطابعات ًمصمما ًقاور استخدم●

.أفضل طباعة دةجو إلى دةعا يديؤ الناعم قالور مااستخد إن. نةالخشو يدشد يكون لا ًقاور استخدم●

البيئة من التحقق: الثانية ةالخطو
 ولحا. قالور يةتغذ وأ الطباعة دةجو لمشاكل شائع سبب هيو الطباعة دةجو على ةمباشر ةبصور البيئة تؤثر قد

:التالية بالحلول مالقيا

.ائيالهو المكيف فتحات وأ حةالمفتو باالأبو وأ افذالنو مثل حةالمفتو ءاالهو اقعمو عن ًابعيد المنتج ِأبق●

.المنتج اصفاتمو ضمن ليست طوبةر وأ ةراحر جاتلدر ضّمعر غير المنتج ّأن من دّتأك●

.انةالخز مثل دّمقي مكان في المنتج تضع لا●

.ثابت سطح على المنتج ضع●
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 في بما الجهات، كافة من دّجي ءاهو فقتد المنتج يتطلب. المنتج على دةجوالمو الفتحات ّيسد شيء يأ زلأ●
.الأعلى من ذلك

.المنتج خلاد اسبور كتتر قد ىخرأ عناصر وأ الشحم وأ ،البخار وأ ء،االهو من الناتجة القالعو من المنتج ِحما●

ىالأخر الطباعة مهمة اتادإعد من تحقق
 تشغيل مجنالبر ىالأخر تاداالإعد ضبط يقطر عن المشكلة لحل تاالخطو هذه تبعا مج،ناالبر من الطباعة عند

.الطباعة

EconoMode اتادإعد من التحقق

 فيرتو ضعو( EconoMode مااستخد تم اذإ. قتالو الطو) الحبر فيرتو ضعو( EconoMode ماباستخد HP كةشر صيتو لا
تأبد اذإ. الحبر شةطوخر في دةجوالمو الميكانيكية ءاالأجز من أكثر الحبر ونمخز يصمد فقد ،مستمر بشكل) الحبر  
.الحبر شةطوخر الاستبد في رّففك مقبولة، غير أصبحتو جعابالتر الطباعة دةجو

 التشغيل مجنابر تستخدم تكن لم اذإ. Windows لـ PCL 6 الطباعة تشغيل مجنابر مع ةالميز هذه فرتتو:ملاحظة
).HP من المضمن يبو ملقم( HP Embedded Web Server ماباستخد ةالميز تمكين فيمكنك ا،هذ

.اًجد اًفاتح وأ اًمقغا ملبالكا الصفحة لون كان اذإ تاالخطو هذه تبعا
.مجناالبر من )طباعة( Print خيار حدد.١

).التفضيلات( Preferences وأ) الخصائص( Properties رز فوق انقر ثم المنتج، حدد.٢

).الطباعة دةجو( Print Quality منطقة قعمو حددو ،)دةجو/قور( Paper/Quality يبالتبو علامة فوق انقر.٣

:تاداالإعد هذه فاستخدم ا،ًجد اًمقغا ملبالكا الصفحة لون كان اذإ.٤
).صةبو لكل نقطة ٦٠٠( dpi 600 خيار حدد●

.لتمكينها) الحبر فيرتو ضعو( EconoMode الاختيار خانة حدد●

:تاداالإعد هذه فاستخدم ا،ًجد اًفاتح ملبالكا الصفحة لون كان اذإ
).١٢٠٠ تغيير/التثبيت الةإز( FastRes 1200 خيار حدد●

.لتعطيلها) الحبر فيرتو ضعو( EconoMode الاختيار خانة مسحا●

 راالحو مربع في). المستند خصائص( Document Properties راالحو مربع لإغلاق) افقمو( OK رز فوق انقر.٥
Print )الطباعة(، رز فوق انقر OK )المهمة لطباعة) افقمو.
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مختلف طباعة تشغيل مجنابر بةتجر
 قعةمتو غير طخطو عةالمطبو الصفحات على تظهرو مجنابر من تطبع كنت اذإ ًمختلفا طباعة تشغيل مجنابر بّجر
.مستبدلة طخطو وأ صحيح، غير تنسيق وأ دة،مفقو ماتسور وأ د،مفقو نص وأ مات،سوالر في

/www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com: نيوالإلكتر HP قعمو من التالية التشغيل مجابر من يأ يلبتنز قم
support/ljM202.

 تثبيت يتم. بالمنتج الخاص طالمضغو صالقر على اضيافتر تشغيل مجناكبر افريتو●HP PCL 6 تشغيل مجنابر
.خرآ تشغيل مجنابر يدتحد يتم لم ما ًتلقائيا اهذ التشغيل مجنابر

Windows بيئات كافة في به صىوُي●

المستخدمين لأغلب جماليةإ عةسر أفضلو الطباعة دةجوو المنتج تاميز عمد فريو●
 بيئات في عةسر لأفضل Windows (GDI) لـ ميةسوالر زالجها جهةاو مع افقليتو رّطوُم●

Windows

 جهات من هي التيو المخصصة مجيةالبر التطبيقات مع ملكا بشكل ًافقامتو يكون لا قد●
PCL 5 إلى تستند التيو ىخرأ

 المتقدمة المكثفة ميةسوالر مجاالبر وأ ®Adobe مجابر ماباستخد للطباعة به صيوُي●HP UPD PS التشغيل مجنابر
ىالأخر

postscript flash خط عمد وأ ،postscript ةهامضا متطلبات من للطباعة ًعماد فريو●

HP UPD PCL 5●بيئات في المكاتب في مةالعا للطباعة به صىيو Windows

الأقدم HP LaserJet منتجاتو السابقة PCL تاراإصد مع افقمتو●
ىالأخر الجهات مجاوبر المخصصة مجاالبر من للطباعة الأفضل الخيار●
 المنتج تعيين يتم أن يتطلب يالذ الأمر مختلطة، بيئات مع التشغيل عند الأفضل الخيار●

)يكزمر حاسبو Linux و PCL 5 )UNIX إلى
 يستخدم حداو تشغيل مجنابر فيرلتو كاتللشر Windows بيئات في ماللاستخد مصمم●

متعددة منتجات تازاطر في
 مبنظا دومز محمول تركمبيو من متعددة منتجات تازاطر على الطباعة عند مفضل●

Windows

HP UPD PCL 6●بيئات كافة في للطباعة به صىوُي Windows

المستخدمين لأغلب جماليةإ عةسر أفضلو الطباعة دةجوو المنتج تاميز عمد فريو●
 بيئات في عةسر لأفضل Windows (GDI) لـ ميةسوالر زالجها جهةاو مع افقليتو مطور●

Windows

 جهات من هي التيو المخصصة مجيةالبر التطبيقات مع ملكا بشكل ًافقامتو يكون لا قد●
PCL 5 إلى تستند التيو ىخرأ
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السلكية الشبكة كلمشا حل
 حددو بالمنتج التحكم حةلو من ينتكو صفحة اطبع ء،البد قبل. بالشبكة المنتج تصالا من للتحقق يلي ما افحص

.الصفحة هذه على جالمدر بالمنتج الخاص IP انعنو

ضعيف فعلي تصالا●
للمنتج صحيح غير IP انعنو يستخدم ترالكمبيو●
بالمنتج تصالالا ترالكمبيو على يتعذر●
للشبكة ًجاودمز ًاداإعدو صحيح غير اًتباطرا يستخدم المنتج●
ب قد● افقالتو في مشاكل حصول يدةجد مجابر ُتسبَّ
صحيح غير العمل محطة وأ ترالكمبيو داإعد يكون قد●
صحيحة غير ىالأخر الشبكة تاداإعد أن وأ المنتج تعطيل تم●

 وليست Microsoft تشغيل أنظمة ممها ىحدإ ةالميز هذه تعتبر حيث ،نظير إلى نظير شبكة HP عمتد لا:ملاحظة
 على Microsoft قعمو إلى انتقل مات،المعلو من يدلمز. HP من الطباعة تشغيل مجابر ممها من

www.microsoft.com.

ضعيف فعلي اتصال
.مناسب بطول كبل ماباستخد الصحيح الشبكة بمنفذ متصل المنتج أن من تأكد.١

.منةآ الكبل صيلاتتو أن من تأكد.٢

 النشاط مصباح ءةإضا من تحققو للمنتج الخلفي الجانب على الشبكة منفذ صيلاتتو على ةنظر ألق.٣
.الأخضر تباطرالا حالة مصباحو مانيالكهر

.عالموز على دةجومو مختلفة منافذ وأ كبل مااستخد ولحا المشكلة، رااستمر حالة في.٤

للمنتج صحيح غير IP انعنو ميستخد ترالكمبيو
 الخاص الحالي IP انعنو صحة من تحقق. )منافذ( Ports يبالتبو علامة فوق انقرو الطابعة تاداإعد بفتح قم.١

.المنتج ينتكو صفحة على ًجامدر IP انعنو يكون. المحدد بالمنتج

 ,Always print to this printer الخانة فحدد ،HP لـ يالمعيار TCP/IP منفذ ماباستخد المنتج بتثبيت قمت اذإ.٢
even if its IP address changes )انعنو رّتغي ولو حتى ا،ًائمد الطابعة هذه من الطباعة IP بها الخاص.(

 انعنو من ًبدلا المضيف اسم فاستخدم ،Microsoft من يمعيار TCP/IP منفذ ماباستخد المنتج بتثبيت قمت اذإ.٣
IP.

.ىخرأ ةمر أضفه ثم المنتج فحذا ا،ًصحيح IP انعنو كان اذإ.٤

بالمنتج الاتصال ترالكمبيو على يتعذر
.الشبكة ختبارا من التحقق عبر الشبكة تصالا ختبرا.١

.ترالكمبيو على مراوأ سطر هّجمو افتح.أ
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.Enter على اضغط ثم ،cmd اكتب ،)تشغيل( Run فوقو ،)ءبد( Start فوق انقر ،Windows لـ●

 افتحو) مساعدة تاودأ( Utilities ثم) تطبيقات( Applications إلى انتقل ،OS X إلى بالنسبة●
Terminal )فيةطر محطة.(

.المنتج IP انعنو يتبعها ping اكتب.ب

.تعمل الشبكة أن يعني فذلك التلقي، ثم سالرالإ ختبارا قاتوأ الإطار ضعر اذإ.ج

 المنتج،و الشبكة، تاداإعد كون من تحقق ثم الشبكة، صلو حاتلو تشغيل من فتأكد ،ping الأمر فشل اذإ.٢
.نفسها للشبكة نةّمكو كلها ترالكمبيوو

للشبكة ًجاودمز ًاادإعدو صحيح غير اًطتباار ميستخد المنتج
 عليك فيجب ت،اداالإعد هذه ترّغي اذإو). اضيالافتر داالإعد( التلقائي ضعالو في تاداالإعد هذه كبتر HP كةشر صيتو

.ًأيضا لشبكتك هاتغيير

ب قد افقالتو في كلمشا حصول ةيدجد امجبر ُتسبَّ
.الصحيح الطباعة تشغيل مجنابر تستخدم أنهاو صحيح بشكل مثبتة يدةجد مجابر يأ أن من تحقق

صحيح غير العمل محطة وأ ترالكمبيو ادإعد يكون قد
.الشبكة جيهتو دةإعا تاداإعدو الطباعة تشغيل مجاوبر الشبكة تشغيل مجابر من تحقق.١

ن التشغيل منظا أن من تحقق.٢ .صحيح بشكل مكوَّ

صحيحة غير ىالأخر الشبكة اتادإعد أن وأ المنتج تعطيل تم
.الأمر ملز اذإ بتمكينه قم. الشبكة كولتووبر حالة من للتحقق ينالتكو صفحة جعار.١

.الأمر ملز اذإ الشبكة تاداإعد ينتكو أعد.٢
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اللاسلكية الشبكة كلمشا حل
اللاسلكي للاتصال قيقالتد قائمة●
اللاسلكي ينالتكو اكتمال بعد يطبع لا المنتج●
د ترالكمبيوو يطبع لا المنتج● فيه مثبت ىخرأ افلأطر حماية رابجد مزوَّ
المنتج وأ اللاسلكي جهالمو يكتحر بعد يعمل لا اللاسلكي تصالالا●
اللاسلكي بالمنتج ترالكمبيو ةجهزأ من أكبر عدد صيلتو يمكن لا●
VPN بشبكة ًمتصلا يصبح عندما تصالالا اللاسلكي المنتج يفقد●

اللاسلكية الشبكات لائحة في الشبكة تظهر لا●
تعمل لا اللاسلكية الشبكة●
اللاسلكية للشبكة تشخيصي ختبارا ءاجرإ●
اللاسلكية بالشبكة خلاالتد تخفيف●

اللاسلكي للاتصال قيقالتد قائمة
.الشبكة كبل صيلتو عدم من تأكد●

 في اللاسلكي يوداالر تشغيل على ًأيضا صحرا. بالطاقة همايدوتزو اللاسلكي جهالموو المنتج تشغيل من تأكد●
.المنتج

 من ثقاو غير كنت اذإ. SSID يدلتحد ينتكو صفحة اطبع. صحيح) SSID( الخدمات عةمجمو فّمعر أن من تأكد●
.ىخرأ ةمر اللاسلكي داالإعد بتشغيل قم صحيح، SSID أن

 بتشغيل قم صحيحة، غير الأمان ماتمعلو كانت اذإ. صحيحة الأمان ماتمعلو أن من تأكد منة،المؤ الشبكات مع●
.ىخرأ ةمر اللاسلكي داالإعد

 الشبكة على ىخرأ تركمبيو ةجهزأ إلى صولالو ولحا صحيح، بشكل تعمل اللاسلكية الشبكة كانت اذإ●
.لاسلكي تصالا خلال من نتبالإنتر تصالالا ولحا ،نتبالإنتر متصلة الشبكة كانت اذإ. اللاسلكية

 التي الشبكات على( اللاسلكي صولالو ولنقطة للمنتج نفسه هو) TKIP وأ AES( التشفير بأسلو أن من تأكد●
).WPA مانأ تستخدم

 م ٣٠ مسافة ضمن المنتج يكون أن يجب الشبكات، لمعظم. اللاسلكية الشبكة قنطا ضمن المنتج أن من تأكد●
).لاسلكي جهمو( اللاسلكي صولالو نقطة من

صحرا. المنتجو صولالو نقطة بين ةكبير نيةمعد اضأغر يأ لِزأ. اللاسلكية ةالإشار تمنع لا ائقالعو أن من تأكد●  
.اللاسلكي صولالو نقطة عن المنتج عمد أعمدة وأ انجدر وأ ياتسار يأ تفصل ألا على

 يدةعد ةجهزأ خلاتتد قد. اللاسلكية ةالإشار مع خلاتتد قد التي نيةوالإلكتر ةالأجهز عن بعيد المنتج أن من تأكد●
 من هاغيرو الأمان أنظمة تاميركاو اللاسلكي الهاتف ةجهزأو كاتالمحر ذلك، في بما اللاسلكية ةالإشار مع

.Bluetooth ةجهزأ وبعض اللاسلكية الشبكات

.ترالكمبيو زجها على الطباعة تشغيل مجنابر تثبيت من تحقق●

.الصحيح الطابعة منفذ حددت انك من تأكد●

.نفسها اللاسلكية بالشبكة متصلان المنتجو ترالكمبيو أن من تأكد●

.Bonjour عميد اللاسلكي جهالمو أن من تحقق ،OS X إلى بالنسبة●
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اللاسلكي ينالتكو كتمالا بعد يطبع لا المنتج
.هزجا حالة في نهكو منو المنتج تشغيل من تأكد.١

.بك الخاص ترالكمبيو زجها على ىخرأ افلأطر حماية انجدر يأ تشغيل قفوأ.٢

.صحيح بشكل تعمل اللاسلكية الشبكة أن من تأكد.٣

.الأمر ملز اذإ ترالكمبيو تشغيل دِأع. صحيح بشكل يعمل ترالكمبيو عمل من تأكد.٤

.الشبكة على تركمبيو زجها من للمنتج HP لـ نّالمضم يبو ملقم فتح مكانكبإ أن من تحقق.٥

د ترالكمبيوو يطبع لا المنتج فيه مثبت ىخرأ افلأطر حماية اربجد مزوَّ
.عةّالمصن كةالشر من ةفرالمتو يثاتالتحد بآخر الحماية راجد يثبتحد قم.١

 السماح على صحرا الطباعة، ولةمحا وأ المنتج تثبيت عند الحماية راجد إلى صولالو مجاالبر طلبت اذإ.٢
.مجاالبر بتشغيل

 عندما الحماية راجد بتفعيل قم. ترالكمبيو على اللاسلكي المنتج تّثب ثم ،ًمؤقتا الحماية راجد تشغيل قفوأ.٣
.اللاسلكي تثبيت تكمل

المنتج وأ اللاسلكي جهالمو يكتحر بعد يعمل لا اللاسلكي الاتصال
.ترالكمبيو بها يتصل التي نفسها بالشبكة متصل المنتج وأ هّجالمو أن من تأكد.١

.ينتكو صفحة اطبع.٢

 الطابعة ينتكو في كورالمذ SSID فبمعر ينالتكو صفحة في كورالمذ) SSID( الخدمات عةمجمو فمعر قارن.٣
.ترللكمبيو

 اللاسلكي داالإعد ينتكو أعد. نفسها بالشبكة متصلة ةالأجهز تكون لا نفسها، هي مقاالأر تكن لم حال في.٤
.للمنتج

اللاسلكي بالمنتج ترالكمبيو ةجهزأ من كبرأ عدد صيلتو يمكن لا
 بالنسبة. ةالإشار تمنع ائقعو من ما أنهو اللاسلكي قالنطا ضمن ىالأخر ترالكمبيو ةجهزأ تكون أن على صحرا.١

.اللاسلكي صولالو نقطة من م ٣٠ ضمن اللاسلكي قالنطا يكون الشبكات، لمعظم

.هزجا حالة في نهكو منو المنتج تشغيل من تأكد.٢

.بك الخاص ترالكمبيو زجها على ىخرأ افلأطر حماية انجدر يأ تشغيل قفوأ.٣

.صحيح بشكل تعمل اللاسلكية الشبكة أن من تأكد.٤

.الأمر ملز اذإ ترالكمبيو تشغيل دِأع. صحيح بشكل يعمل ترالكمبيو عمل من تأكد.٥

VPN بشبكة ًمتصلا يصبح ماعند الاتصال اللاسلكي المنتج يفقد
.نفسه قتالو في الشبكات من هاغيرو VPN بشبكة تصالالا يمكنك لا دة،عا●

اللاسلكية الشبكات لائحة في الشبكة تظهر لا
.بالطاقة دّومز أنه منو التشغيل قيد اللاسلكي جهالمو أن من تأكد●

.مخفية بشبكة تصالالا تستطيع فإنك ذلك، من غمالر على. مخفية الشبكة تكون قد●
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تعمل لا اللاسلكية الشبكة
.الشبكة كبل صيلتو عدم من تأكد.١

.بالشبكة ىخرأ ةجهزأ صيلتو ولحا بالشبكة، تصالالا انفقد تم اذإ مما للتحقق.٢

.الشبكة ختبارا من التحقق عبر الشبكة تصالا ختبرا.٣

.ترالكمبيو على مراوأ سطر هّجمو افتح.أ

.Enter على اضغط ثم ،cmd اكتب ،)تشغيل( Run فوقو ،)ءبد( Start فوق انقر ،Windows لـ●

 افتحو) مساعدة تاودأ( Utilities ثم) تطبيقات( Applications إلى انتقل ،OS X إلى بالنسبة●
Terminal )فيةطر حدةو.(

.جهبالمو الخاص IP انعنو يتبعها ping اكتب.ب

.تعمل الشبكة أن يعني فذلك التلقي، ثم سالرالإ ختبارا قاتوأ الإطار ضعر اذإ.ج

.ترالكمبيو بها يتصل التي نفسها بالشبكة متصل المنتج وأ هّجالمو أن من تأكد.٤

.ينتكو صفحة اطبع.أ

 ينتكو في كورالمذ SSID فبمعر ينالتكو يرتقر في كورالمذ) SSID( الخدمات عةمجمو فمعر قارن.ب
.ترللكمبيو الطابعة

 اللاسلكي داالإعد ينتكو أعد. نفسها بالشبكة متصلة ةالأجهز تكون لا نفسها، هي مقاالأر تكن لم حال في.ج
.للمنتج

اللاسلكية للشبكة تشخيصي ختبارا اءإجر
 الشبكة تاداإعد حول ماتبالمعلو كيمد يالذو بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو من تشخيصي ختبارا ءاجرإ يمكنك

.اللاسلكية

).افقمو( OK رالز على اضغط بالمنتج، الخاصة التحكم حةلو على.١

).تيةاالذ التشخيصات( Self Diagnostics قائمة افتح.٢

 ضتعر ختبارا صفحة بطباعة المنتج ميقو. الاختبار ءلبد) اللاسلكي الاختبار تشغيل( Run Wireless Test حدد.٣
.الاختبار نتائج

اللاسلكية بالشبكة خلاالتد تخفيف
:لاسلكية شبكة يبأ خلاالتد من التخفيف التالية التلميحات شأن من

نيةوالإلكتر ةالأجهزو يرالتقار ائنخز مثل ة،الكبير نيةالمعد الكائنات عن بعيدة اللاسلكية ةالأجهز أبق●  
.اللاسلكية تاالإشار الكائنات هذه ضتعتر فقد. اللاسلكية الهاتف ةجهزأو يفوالميكر انأفر مثل المغنطيسية،

 جاتالمو الكائنات هذه تمتص فقد. انالعمر هياكل من هاغيرو ةالكبير تاالعمار عن بعيدة اللاسلكية ةالأجهز أبق●
.ةالإشار ةقو من ّتحدو اللاسلكية

.الشبكة على اللاسلكية المنتجات مع يةؤالر مجال ضمن يكزمر قعمو في اللاسلكي هّجالمو ضع●
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