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بـ؟ أقوم كيف١

HP ENVY 5660 طابعات استخدام كيفية على تعرف

٢ صفحة في التشغيل في الشروع●

١٩ صفحة في طباعة●

٣٠ صفحة في الويب خدمات استخدام●

٤٠ صفحة في الضوئي والمسح النسخ●

٤٨ صفحة في الخرطوشات مع التعامل●

٥٧ صفحة في الطابعة توصيل●

٩٠ صفحة في الفنية المعلومات●

٦٦ صفحة في مشكلة حل●
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التشغيل في الشروع٢

:التالية المواضيع على القسم ھذا يحتوي

الطابعة أجزاء●

الحالة ومصابيح التحكم لوحة●

الورق أساسيات●

وسائط تحميل●

أصلية نسخة تحميل●

)Windows التشغيل نظام (HP طابعة برنامج افتح●

الخمول وضع●

تلقائي إيقاف●

االستخدام إمكانية●
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الطابعة أجزاء

األمامي المنظر
HP ENVY 5660 All-in-One series لـ علوي وشكل أمامي منظر  ١-٢ شكل

الوصفالميزة

غطاء1

الغطاء بطانة2

الضوئية الماسحة زجاج3

الطابعة طراز اسم4

الخرطوشات إلى الوصول باب5

الذاكرة جھاز منطقة6

الخرطوشات إلى الوصول منطقة7

الحبر خرطوشات8

الصور درج9

)الطاقة بزر أيًضا إليه يشار( التشغيل زر10

الالسلكي االتصال حالة مصباح11

التحكم لوحة12

اإلخراج درج13

)العرض بشاشة أيًضا إليھا يشار( الملونة الرسومات شاشة14

)الدرج إطالة بأداة أيًضا إليھا يشار( التلقائية اإلخراج درج إطالة أداة15

الذاكرة بطاقة فتحة16

الذاكرة جھاز ضوء17

الورق درج18
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خلفي منظر
HP ENVY 5660 All-in-One series لـ خلفي منظر  ٢-٢ شكل

الوصفالميزة

.HP قبل من المزود الطاقة سلك فقط استخدم. الطاقة توصيل1

ت الطاقة سلك أن إلى األخضر الضوء يشير. الطاقة مصباح2 .صحيحة بطريقة مثبَّ

الخلفي USB منفذ3

ARWW الطابعة أجزاء ٤



الحالة ومصابيح التحكم لوحة

والمصابيح األزرار عن عامة نظرة
.بالطابعة الخاصة التحكم لوحة لوظائف سريًعا مرجًعا به المتعلق والجدول التالي التوضيحي الرسم يوفر

والوصف االسمالصقة بطاقة

.للطابعة الالسلكي االتصال حالة يوضح: الالسلكي المصباح1

.الطباعة ويمكنك تم قد الالسلكي االتصال ان إلى يشير ثابت أورق مصباح●

الطابعة أن من تأكد. بالشبكة متصلة غير الطابعة ولكن التشغيل، قيد الالسلكي االتصال أن إلى للمصباح البطيء الوميض يشير●
.الالسلكية اإلشارة نطاق في

الطابعة شاشة على الواردة الرسائل انظر. الالسلكي االتصال في خطأ وجود إلى للمصباح السريع الوميض يشير●

إيقاف( Wireless Off العرض شاشة وستظھر الالسلكي االتصال مصباح سينطفئ الالسلكي، االتصال تشغيل إيقاف حالة في●
).الالسلكي تشغيل

.تشغيلھا وإيقاف الطابعة بتشغيل يقوم: التشغيل زر2

.السابقة الشاشة إلى للرجوع: السابق زر3

.الحالية بالعملية الخاصة التعليمات قائمة يفتح:  التعليمات زر4

.الطابعة تشغيل عند عرضھا يتم التي الشاشة وھي الرئيسية، الشاشة إلى بالرجوع يقوم: الرئيسية الصفحة زر5

.القائمة عناصر خالل من بالتمرير قم أو القائمة، خيارات لتحديد الشاشة بلمس قم: التحكم لوحة عرض شاشة6
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التحكم لوحة شاشة رموز

الغرضالرمز

.النسخ إعدادات تغيير أو النسخ نوع تحديد يمكنك حيثنسخ قائمة فتح يتيح: نسخ

.الضوئي للمسح وجھة تحديد يمكنك حيثضوئي مسح قائمة فتح يتيح: ضوئي مسح

HP Printables :وصفحات القسائم مثل وطباعتھا، الويب في معلومات إلى للوصول وسھلة سريعة طريقة يوفر
.وغيرھا واأللغاز، التلوين

.طباعتھا تمت صورة طباعة إعادة أو الصور وطباعة عرض يمكنك حيث قائمة يفتح: صورة: صورة

.الصيانة وظائف لتنفيذ األدوات واستخدام التفيضالت تغيير يمكنك حيثإعداد قائمة يفتح: إعداد

.والنصائح الطابعة ميزات حول والمعلومات التوضيحية الفيديوھات عرض لك تتيح التي التعليمات قائمة يفتح: تعليمات

 إعدادات وتغير ،ePrint حالة تفاصيل من التحقق يمكنك حيث ،الويب خدمات ملخص قائمة يفتح: ePrint رمز
ePrint، معلومات صفحة طباعة أو.

وعرض Wi-Fi Direct تشغيل وإيقاف Wi-Fi Direct تشغيل يمكنك حيث Wi-Fi Direct قائمة يفتح: Wi-Fi Direct رمز
.مروره وكلمة Wi-Fi Direct اسم

اإلعدادات وتغيير الالسلكية حالة فحص يمكنك حيث الالسلكي االتصال ملخص قائمة يفتح: الالسلكية رمز
.بالشبكة االتصال مشاكل تشخيص في يساعد والذي الالسلكية، اختبار تقرير طباعة أيًضا يمكنك. بھا الخاصة

.البيئية الطابعة ميزات بعض تكوين لك تتيح شاشة يعرض: ECO رمز

من أقل الحبر مستوى كان إذا تحذيًرا رمًزا يعرض. طباعة خرطوشة لكل المقدرة الحبر مستويات يعرض: الحبر رمز
.المتوقع مستواه

استقبالك حالة في. فقط التخطيط ألغراض تقديرات الحبر مستويات بشأن والمؤشرات التنبيھات توفر:مالحظة
تأخيرات لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة تجھيز االعتبار بعين فخذ الحبر، مستوى انخفاض بشأن تحذير لرسالة
.الطباعة جودة عن الرضا عدم حالة في إال الطباعة خرطوشات تبديل عليك يجب ال. للطباعة بالنسبة محتملة
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الورق أساسيات
أنواع من متنوعة مجموعة  اختبار األفضل ومن. المكتبية األوراق أنواع معظم مع الجيد للعمل الطابعة تصميم تم
بزيارة قم. مثلى طباعة جودة على للحصول HP انتاج من ورق استخدم. كبيرة كميات شراء قبل الطباعة ورق
.HP ورق حول المعلومات من مزيد على للحصولwww.hp.com  على HP ويب موقع

اختبار يتم. العادية المستندات لطباعة ColorLok شعار مع عادية أوراق باستخدام HP توصي
من عالية معايير تلبي بحيث مستقل بشكل ColorLok شعار تتضمن التي األوراق جميع
وتجف زاھية وألوان أغمق تسويد, أقّل تلطخ مع مستندات وتنتج, الطباعة وجودة الوثوقية ناحية
يأتي والذي ColorLok شعار الحامل الورق عن ابحث. قياسية عادية أوراق من أسرع بشكل
.الكبار الورق منتجي لدى واألحجام األوزان شتى في

:التالية المواضيع على القسم ھذا يحتوي

للطباعة بھا الموصى الورق أنواع●

HP من الورق مستلزمات طلب●

واستخدامه الورق تحديد حول تلميحات●

للطباعة بھا الموصى الورق أنواع
المشروع لنوع خصيصاً المصمم HP ورق باستخدام HP شركة توصي الطباعة، من جودة أفضل على للحصول
.بطباعته تقوم الذي

.منطقتك/بلدك في الورق أنواع بعض تتوفر ال قد

صور طباعة

●HP Premium Plus Photo Paper

.الصور أفضل على للحصول HP من جودة بأعلى HP Premium Plus Photo Paper الطباعة ورق يحظى
على للجفاف وقابلة جميلة صور طباعة يمكنك ،HP Premium Plus Photo Paper الطباعة ورق باستخدام

11 × 8.5و A4 ذلك في بما عدة، بأحجام الورق ھذا يتوفر. الطابعة من مباشرة مشاركتھا يمكنك بحيث الفور
وبطبقتين) A3( بوصة 17 × 11و) سم 18 × 13( بوصات 7 × 5و) سم 15 × 10( بوصات 6 × 4و بوصة

لديك الصور أفضل اھداء أو عرض أو لتأطير مثالي وھو). المعة نصف( اللمعان خفيفة أو المعة – خارجيتين
رائعة نتائج إخراج على HP Premium Plus Photo Paper الطباعة ورق يعمل. الخاصة الصور ومشروعات

.والتحمل االحترافية الجودة حيث من

●HP Advanced Photo Paper) من المتقدم الصور ورق HP(

ھذا يتميز. تلطيخه دون بسھولة معه التعامل أجل من الجفاف سريعة بمادته ھذا السميك الصور ورق يتميز
لمسھا عند بك الخاصة المطبوعات تشابه. والرطوبة األصابع وبصمات والبقع الماء مقاومة على بقدرته النوع

بوصة 11 × 8.5و A4 ذلك في بما عدة، بأحجام الورق ذلك ويتوفر. المحل في معالجتھا تمت صور ورؤيتھا
غير ساتان( المع شبه أو المع – وبتشطيبين) بوصات 7 × 5( سم 18 × 13 و) بوصات 6 × 4( سم 15 × 10و

.طويالً تدوم مستندات على لحصولك الحمض من الورق يخلو). المع

HP Everyday Photo Paper ورق●

ھذا يجف. للصور عرضية لطباعة مصّمم ورق باستخدام التكلفة، منخفضة يومية ملونة لقطات بطباعة قم
استخدامك عند ودقيقة واضحة صور على احصل. السھلة المعالجة أجل من بسرعة ثمنه المعقول الورق

٧ التشغيل في الشروع   ٢ الفصل ARWW
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x 15 10و بوصة 11 × 8.5 و A4 ذلك في بما متعددة بمقاسات متاح. الحبر لنفث طابعة أية مع الورق ھذا
.طويالً تدوم مستندات على لتحصل األحماض من الورق يخلو). بوصات x 6 4( سم

HP Photo Value Packs الطباعة حزم●

HP وورق HP من األصلية الحبر خرطوشة من كل مريح بشكل HP Photo Value Packs حزم تجمع
Advanced Photo Paper المختبر بجودة الصور طباعة عند الحذر إلى تحتاج ولئال الوقت لتوفير مريحة بصورة

HP Advanced Photo Paper مع HP من األصلية الحبور تصميم تم. خاصتك HP طابعة مع معقول وبثمن
لطباعة مناسب الخيار ھذا .اآلخر تلو المطبوع المنظر، ورائعة األمد طويلة صورك تنتج حيث مًعا ليعمالن
.اآلخرين مع لمشاركتھا مرة من أكثر الصور لطباعة أو الصور من ضخمة مجموعة

العمل مستندات

لماع غير جم، 120 الفاخر، التقديمي للعرض HP ورق●

والتقارير والعروض، التقديمي، العرض تناسب الورقة وجھي على المعة غير قويًة أوراقاً األوراق ھذه تعد
.والتأثير الملمس روعة لتحقق الوزن ثقيلة األوراق ھذه. اإلخبارية والرسائل

●HP Brochure Paper 180g Glossy أو HP Professional Paper 180 Glossy

ھي األوراق ھذه. الوجھين استخدام أجل من الورقة وجھي على المعة بطبقة مطلية األوراق ھذه تكون
التقارير من األولى للصفحات التجارية والرسومات إخراجھا المعاد المصورة شبه للمواد األمثل االختيار
.والتقويمات الترويجية البريدية والرسائل والنشرات الخاصة التقديمية والعروض

●HP Brochure Paper 180g Matte أو HP Professional Paper 180 Matt

ھي األوراق ھذه إن. الوجھين استخدام أجل من الورقة وجھي على المعة بطبقة مطلية األوراق ھذه تكون
التقارير من األولى للصفحات التجارية والرسومات إخراجھا المعاد المصورة شبه للمواد األمثل االختيار
.والتقويمات الترويجية البريدية والرسائل والنشرات الخاصة التقديمية والعروض

اليومية الطباعة

اللون وجعل بالحبر، الورق تلطخ من للتقليل ColorLok بتقنية اليومية الطباعة بغرض الُمدرجة األوراق جميع تتميز
.الزاھية األلوان وتوفير قوة أكثر األسود

●HP Bright White Inkjet Paper) ورق Inkjet من ساطع أبيض HP(

في ووضوًحا األلوان في كبيراً تبايًنا )HP من ساطع أبيض Inkjet ورق (HP Bright White Inkjet Paper يوفر
يجعله مما خالله، من نفادھا دون الوجھين على األلوان الستخدام مناسب الشفاف غير النوع وھذا. النص

ا .اإلعالنية والنشرات التقارير اإلخبارية، للرسائل تماًما مناسبً

HP  من طباعة ورق●

الورق ھذا ينتج. عالية بجودة متعددة لوظائف ورق )HP من الطباعة ورق (HP Printing Paper يعتبر
على أو متعددة لوظائف عادي ورق على المطبوعة المستندات من ورؤيتھا لمسھا عند أقوى مستندات

.طويالً تدوم مستندات على لحصولك الحمض من الورق يخلو. النسخ ورق

●HP Office Paper) من المكتب ورق HP(

,ُنسخ عمل الورق يناسب. عالية بجودة متعددة لوظائف ورق )HP من المكتب ورق (HP Office Paper يعتبر
.طويالً تدوم مستندات على لحصولك الحمض من الورق يخلو. أخرى يومية ومستندات مذكرات مسودات،

HP Office Recycled Paper ورق●

عالية بجودة متعددة لوظائف ورًقا) HP من تدويره المعاد المكتبي الورق( HP Office Recycled Paper يعتبر
%.30 بمعدل تدويرھا المعاد األلياف من تصنيعه تم والذي
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HP من الورق مستلزمات طلب
جودة على للحصول HP إنتاج من ورق استخدم. المكتبية األوراق أنواع معظم مع الجيد للعمل الطابعة تصميم تم

.مثلى طباعة

موقع من األجزاء بعض تتوفر الحالي، الوقت في. www.hp.com إلى انتقل, أخرى ومستلزمات HP أوراق لطلب
.فقط اإلنجليزية باللغة HP ويب

اختبار يتم. اليومية المستندات ونسخ طباعة في ColorLok شعار تتضمن عادية أوراق باستخدام HP توصي
وجودة الوثوقية ناحية من عالية معايير تلبي بحيث مستقل بشكل ColorLok شعار تتضمن التي األوراق جميع

.قياسية عادية أوراق من أسرع بشكل وتجف زاھية وألوان أغمق تسويد أقّل، تلطخ مع مستندات وتنتج الطباعة،
.للورق كبيرة مصنعة شركات قبل من مختلفة وأحجام بأوزان ColorLok شعار تتضمن أوراق عن ابحث

واستخدامه الورق تحديد حول تلميحات
.التالية اإلرشادات اتبع النتائج، أفضل على لحصول

ل● .مرة كل في الصور درج أو الورق درج داخل الورق من فقط واحًدا نوًعا حّمِ

.يرام ما على الوسائط تحميل من تأكد الدرج، تحميل عند●

.الدرج على الحمل زيادة عدم يجب●

تجنب بالطابعة، المتعلقة األخرى والمشكالت رديئة طباعة جودة على والحصول الورق انحشار لتفادي●
:الدرج في التالية الورق أنواع تحميل

األجزاء المتعددة النماذج◦

المتجعدة أو الملتفة أو التالفة الوسائط◦

ثقوب أو مقطوعة أجزاء على تحتوي التي الوسائط◦

.جيد بشكل الحبر تمتص ال التي أو المنقوشة أو السميك النسيج ذات الوسائط◦

تمددھا يسھل التي أو للغاية الخفيفة الوسائط◦

المشابيك أو الدبابيس على تحتوي التي الوسائط◦
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وسائط تحميل
.للمتابعة ورق حجم حدد

صغير بحجم ورق لتحميل

.للخارج الصور درج اسحب.١

.الطابعة من اإلخراج درج بإزالة فقم الصور، درج تر لم إذا

.الورق حّمل.٢

.لألسفل للطباعة المخصص الوجه توجيه مع الصور درج إلى الصور ورق من رزمة أدخل●

.يتوقف حتى األمام إلى الصور ورق حرك●

.للداخل الصور درج ادفع.٣

ر.٤ .بھا احتفظ أو الطابعة شاشة على الظاھرة الورق إعدادات غيّ

كامل بحجم ورق لتحميل

.مسبًقا تحميلھا تم وسائط أية بإزالة قم ثم للخارج الورق عرض موجھي وحرك الورق درج بسحب قم.١

.الورق بتحميل قم.٢
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إلى للطباعة المخصص والوجه لألمام القصيرة الحافة توجيه مع الورق درج في الورق حزمة أدخل●
.األسفل

.يتوقف حتى األمام إلى الورق ادفع●

.الورق حواف عند يتوقفا حتى للداخل الورق عرض موجھي بتحريك قم●

.للداخل الورق درج ادفع.٣

ر.٤ .بھا احتفظ أو الطابعة شاشة على الظاھرة الورق إعدادات غيّ

legal بحجم الورق لتحميل

.مسبًقا تحميلھا تم وسائط أية بإزالة قم ثم للخارج الورق عرض موجھي وحرك الورق درج بسحب قم.١

.وافتحھا الورق درج من األمامية الجھة قفل بإلغاء قم.٢

.الورق بتحميل قم.٣

إلى للطباعة المخصص والوجه لألمام القصيرة الحافة توجيه مع الورق درج في الورق حزمة أدخل●
.األسفل
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.يتوقف حتى األمام إلى الورق ادفع●

.الورق حواف عند يتوقفا حتى للداخل الورق عرض موجھي بتحريك قم●

.للداخل الورق درج ادفع.٤

ر.٥ .بھا احتفظ أو الطابعة شاشة على الظاھرة الورق إعدادات غيّ

األظرف لتحميل

.مسبًقا تحميلھا تم وسائط أية بإزالة قم ثم لألمام الورق عرض موجھي وحرك الورق درج بسحب قم.١

األظرف تحميل.٢

توجيه يجب. ألسفل عليه الطباعة المراد الوجه توجيه يجب. الورق درج وسط أكثر أو واحًدا ظرًفا أدخل●
.لألعلى ووجھه األيسر الجانب إلى الغطاء
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.تتوقف حتى للداخل األظرف رزمة ادفع●

.يتوقف حتى األظرف رزمة على للداخل الورق عرض دليل بتحريك قم●

.للداخل الورق درج ادفع.٣

ر.٤ .بھا احتفظ أو الطابعة شاشة على الظاھرة الورق إعدادات غيّ
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أصلية نسخة تحميل
الضوئي للماسح الزجاجي السطح على أصلية نسخة لتحميل

.الضوئي الماسح غطاء ارفع.١

اليمنى األمامية الزاوية على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة حّمل.٢
.الزجاجي للسطح

.الضوئية الماسحة غطاء أغلق.٣
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)Windows التشغيل نظام (HP طابعة برنامج افتح
:لديك الموجود التشغيل نظام حسب وذلك التالية األمور بأحد قم ،HP طابعة برامج تثبيت بعد

ثم ابدأ، شاشة من اليسرى السفلى الزاوية في ألسفل السھم فوق انقر: Windows 8.1 التشغيل نظام●
.الطابعة اسم حدد

●Windows 8 :شريط من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في األيمن بالزر انقر
.الطابعة اسم بتحديد قم ثم التطبيقات،

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :ثم ،ابدأ فوق انقر بالكمبيوتر، الخاص المكتب سطح من
.الطابعة اسم يحمل الذي الرمز اختر ثم طابعتك مجلد فوق انقر ثم ،HP فوق وانقر البرامج كافة اختر
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الخمول وضع
.السكون وضع في العمل عند التيار خفض يتم●

.النشاط عدم من دقائق خمس بعد الخمول وضع إلى الطابعة تنتقل للطابعة، األولية اإلعداد عملية بعد●

.التحكم لوحة من السكون وضع وقت تغيير يمكن●

السكون وضع الوقت لتغيير

١.
).إعداد(  المس الرئيسية، الشاشة من

.تفضيالت المس.٢

.السكون وضع المس ثم الخيارات، في بالتمرير قم.٣

.دقيقة 15 بعد أو ،دقائق 10 بعد أو ،دقائق 5 بعد المس.٤
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تلقائي إيقاف
تشغيل إيقاف يتم تلقائي، إيقاف تمكين عند. الطابعة تشغيل عند افتراضي بشكل تلقائي إيقاف تمكين يتم

ا الطابعة إيقاف يعمل. المستخدمة الطاقة توفير في للمساعدة النشاط عدم من ساعتين مرور بعد تلقائيً
مرة الطابعة لتشغيل التشغيل زر استخدام عليك يجب لذا تماًما، الطابعة تشغيل إيقاف على تلقائي
لتوفير النشاط عدم من دقائق 5 بعد" السكون" وضع الطابعة تدخل تلقائي، إيقاف تعطيل تم وإن حتى .أخرى
.المستخدمة الطاقة

التحكم لوحة من تلقائي إيقاف إعداد تغيير يمكنك

تلقائي إيقاف إعداد لتغيير

. تفضيالت حدد الطابعة، شاشة على الرئيسية الصفحة شاشة من.١

.الرئيسية الصفحة زر على اضغط الرئيسية، الصفحة للشاشة رؤيتك عدم حالة في:مالحظة

. تلقائي إيقاف حدد تفضيالت القائمة من.٢

.اإلعداد لتأكيد موافق اضغط ثم إيقاف، أو تشغيل حدد ،تلقائي إيقاف القائمة من.٣

.باإلعداد الطابعة تحتفظ اإلعداد، تغيير بمجرد
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االستخدام إمكانية
.للمعاقين استخدامه تسھل التي المميزات من عدًدا الطابعة تقدم

بصري

ا المعاقين للمستخدمين بالطابعة المرفقة HP برامج استخدام يتاح استخدام خالل من البصر ضعاف أو بصريً
قارئ مثل مساعدة أكثر تقنية البرامج تدعم كما. التشغيل نظام في االستخدام إمكانية تسھيل وميزات خيارات

وعالمات األزرار فيرافق األلوان، بعمى المصابين إلى وبالنسبة. نص الى الصوت وتطبيقات برايل، وقارئ الشاشة،
.المالئم اإلجراء توضح رمزية عالمات أو بسيطٌة نصوٌص HP طابعة وفي HP برنامج في الملونة التبويب

الحركة سھولة

لوحة أوامر خالل من HP برامج وظائف تشغيل الممكن فمن الحركية، اإلعاقة متحدي من للمستخدمين بالنسبة
ثبات ميزة مثل Windows نظام في الخاصة االحتياجات ذوي وصول إمكانية خيارات HP برامج تدعم كما. المفاتيح
يعانون الذين أو القوة محدودي للمستخدمين ويمكن. الماوس ومفاتيح المفاتيح وتصفية المفاتيح وتبديل المفاتيح
الورق عرض وأدلة الورق وأدراج واألزرار الطابعة أبواب مع يتعاملوا أن الطابعة أجزاء إلى الوصول في معينة مشاكل
.بسھولة

الدعم

موقع بزيارة تفضل المنتج؛ استخدام بقابلية HP والتزام الطابعة استخدام عن التفاصيل من المزيد على للحصول
.www.hp.com/accessibility التالي العنوان على HP لـ الويب

Apple لشركة الويب موقع زيارة يرجى ،Mac OS X نظام في االستخدام سھولة حول معلومات على للحصول
.www.apple.com/accessibility على
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طباعة٣

ا الطباعة إعدادات معظم مع التعامل يتم تريد عندما فقط يدوياً اإلعدادات بتغيير قم. البرنامج تطبيق بواسطة آليً
.خاصة ميزات استخدام عند أو الورق، من معينة أنواع على الطباعة عند أو الطباعة، جودة تغيير

:التالية المواضيع على القسم ھذا يحتوي

الصور طباعة●

مستندات طباعة●

)الوجھين على طباعة( الوجھين على الطباعة●

AirPrint باستخدام الطباعة●

)dpi( بوصة كل في للنقطة األقصى الحد وضع باستخدام الطباعة●

الناجحة للطباعة تلميحات●
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الصور طباعة
.الصور درج في الصور ورق تحميل من تأكد

الذاكرة أجھزة من الصور لطباعة

.الفتحة إلى ذاكرة جھاز أدخل.١

.متابعة المس ثم طباعتھا، في ترغب التي الصورة حّدد الطابعة، شاشة في.٢

.للطباعة الصور عدد حّدد.٣

إعدادات(  المس أو تدويرھا، أو المحددة الصورة لقص أو السطوع مستوى لتغيير) تحرير(  المس.٤
.الصورة تصحيح أو الحمراء العيون إزالة مثل الميزات الستخدام) الطباعة

.المحددة الصورة لمعاينة متابعة المس.٥

.الطباعة لبدء طباعة المس.٦

الطابعة برنامج خالل من الصور لطباعة

.طباعة حدد برنامجك من.١

.الطابعة تشغيل من تأكد.٢

).خصائص( Properties الحوار مربع يفتح الذي الزر فوق انقر.٣

Options ،)خصائص( Properties الزر ھذا يسمى قد تستخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى استناًدا
 أو) الطابعة( Printerو ،)الطابعة خصائص( Printer Properties ،)الطابعة إعداد( Printer Setup ،)خيارات(

Preferences )تفضيالت.(

.المناسبة الخيارات حدد.٤

.كاتجاه) أفقي( Landscape أو) عمودي( Portrait اختر ،)تخطيط( Layout التبويب عالمة في●

منطقة من وسائط المنسدلة القائمة ضمن المناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب عالمة من●
.الجودة إعدادات منطقة من المناسبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج تحديد

)الورق حجم( Paper Size قائمة من المناسب الورق حجم وحدد) متقدم( Advanced الزر فوق انقر●
.المنسدلة

).خصائص( Properties حوار مربع إلى للعودة) موافق( OK فوق انقر.٥

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

الصور ورق بتخزين قم. الصور درج من المستخدم غير الصور ورق بإزالة قم الطباعة، عملية انتھاء بعد:مالحظة
.المطبوعات جودة انخفاض إلى يؤدي مما وااللتفاف، التجعد في يبدأ ال حتى
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)OS X التشغيل نظام( الكمبيوتر من صور لطباعة

.١٠ صفحة في وسائط تحميل راجع المعلومات، من لمزيد. الدرج في ورق بتحميل قم.١

).طباعة( Print باختيار قم البرنامج، تطبيق في) ملف( File قائمة من.٢

.طابعتك باختيار قمت أنك تأكد.٣

الصور طباعة خيارات ضبط.٤

.التفاصيل عرض فوق فانقر بالطباعة، الخاص الحوار مربع في خيارات ترى ال كنت إذا

تطبيق من الخيارات أماكن تختلف أن يمكن. USB عبر المتصلة للطابعات التالية الخيارات تتوفر:مالحظة
.آلخر

).الورق حجم( Paper Size المنبثقة القائمة في المناسب الظرف حجم اختر.أ

الصحيح للورق بالتحميل قمت قد أنك من تأكد الورق حجم بتغيير قيامك حالة في:مالحظة
.المطابقة لتحقيق الطابعة تحكم لوحة في الورقة حجم وتعيين

).االتجاه( Orientation حدد.ب

::التالية اإلعدادات اختر ثم ،)الورق جودة/نوع( Paper Type/Quality اختر المنبثقة القائمة من.ج

●Paper Type )المناسب الفوتوغرافية الصور ورق نوع): الورق نوع

●Quality )الجودة :(Best )أفضل (أو Maximum dpi )بوصة كل في النقطة لدرجة األقصى الحد(

)الصورة ضبط( Photo Fix خيار بتحديد قم ثم ،اللون خيارات المعلومات مثلث فوق انقر●
.المناسب

◦Off )الصورة على تعديالت أي تطبيق عدم إلى يؤدي): التشغيل إيقاف.

◦Basic) ا يقوم ):أساسي الصورة حدة بضبط يقوم. الصورة على التركيز بإجراء تلقائيً
.باعتدال

).طباعة( Print فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٥
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مستندات طباعة
.الورق درج في الورق تحميل من تأكد

مستند لطباعة

.طباعة حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من تأكد.٢

).خصائص( Properties الحوار مربع يفتح الذي الزر فوق انقر.٣

Options ،)خصائص( Properties الزر ھذا يسمى قد تستخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى استناًدا
 أو) الطابعة( Printerو ،)الطابعة خصائص( Printer Properties ،)الطابعة إعداد( Printer Setup ،)خيارات(

Preferences )تفضيالت.(

.المناسبة الخيارات حدد.٤

.كاتجاه) أفقي( Landscape أو) عمودي( Portrait اختر ،)تخطيط( Layout التبويب عالمة في●

منطقة من وسائط المنسدلة القائمة ضمن المناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب عالمة من●
.الجودة إعدادات منطقة من المناسبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج تحديد

)الورق حجم( Paper Size قائمة من المناسب الورق حجم وحدد) متقدم( Advanced الزر فوق انقر●
.المنسدلة

).خصائص( Properties حوار مربع إلى للعودة) موافق( OK فوق انقر.٥

.الطباعة لبدء) موافق( OK أو) طباعة( Print فوق انقر.٦

)OS X التشغيل نظام( المستندات طباعة

.١٠ صفحة في وسائط تحميل راجع المعلومات، من لمزيد. الدرج في ورق بتحميل قم.١

).طباعة( Print باختيار قم البرنامج، تطبيق في) ملف( File قائمة من.٢

.طابعتك باختيار قمت أنك تأكد.٣

.الصفحة خصائص حدد.٤

.التفاصيل عرض فوق انقر بالطباعة، الخاص الحوار مربع في خيارات ترى ال كنت إذا

تطبيق من الخيارات أماكن تختلف أن يمكن. USB عبر المتصلة للطابعات التالية الخيارات تتوفر:مالحظة
.آلخر

.الورق حجم اختر●

وضبط الصحيح الورق بتحميل قمت قد أنك من تأكد الورقة حجم بتغيير قيامك حالة في:مالحظة
.الطابعة تحكم لوحة له المطابق الورق حجم

.االتجاه حدد●

.الحجم لتغيير المئوية النسبة أدخل●

).طباعة( Print فوق انقر.٥

ARWW مستندات طباعة ٢٢



والمنطقة اللغة حددت أنك من تأكد الورق، ھوامش مع المطبوعة مستنداتك محاذاة عدم حالة في:مالحظة
الخيارات من منطقة حدد ثم لغتك، حدد. التفضيالت حدد تم ،اإلعدادات حدد الطابعة، شاشة من. الصحيحتين
االفتراضي الورق حجم إعدادات على الطابعة ضبط الصحيحة المنطقة/البلد و اللغة إعدادات تضمن. المتوفرة
.الصحيحة

٢٣ طباعة   ٣ الفصل ARWW



)الوجھين على طباعة( الوجھين على الطباعة
الصفحة وجھي على للطباعة

ا الورقة  وجھي كال على الطباعة يمكنك الطباعة آلية الوجھين على التلقائية الطباعة ملحق تركيب عند تلقائيً
)الوجھين على الطباعة وحدة( الوجھين على

).طباعة( Print حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من تأكد.٢

.خصائص الحوار مربع يفتح الذي الزر فوق انقر.٣

الطابعة إعداد أو خيارات أو خصائص الزر ھذا يسمى قد تستخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى استناًدا
.تفضيالت أو الطابعة أو الطابعة خصائص أو

.المناسبة الخيارات حدد.٤

،)العرضي االتجاه( Landscape أو ،)الطولي االتجاه( Portrait حدد ،)تخطيط( Layout تبويب عالمة من●
قلب( Flip on Short Edge أو) الطويلة الحافة على الصفحة قلب( Flip on Long Edge بتحديد وقم

).الجانبين على طباعة( Print on Both Sides المنسدلة القائمة من) القصيرة الحافة الصفحة

منطقة من وسائط المنسدلة القائمة ضمن المناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب عالمة من●
.الجودة إعدادات منطقة من المناسبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج تحديد

حجم حدد ،)اإلخراج/الورق( Paper/Output منطقة وفي ،)متقدمة إعدادات( Advanced الزر فوق انقر●
.المنسدلة) الورق حجم( Paper Size قائمة من المناسب الورق

الورق بتحميل قمت قد أنك من فتأكد ،)الورق حجم( Paper Size بتغيير قيامك حالة في:مالحظة
.الطابعة تحكم لوحة في المطابق الورق حجم وتعيين الصحيح

.للطباعة) موافق( OK فوق انقر.٥

ا الورقة تحميل الطابعة تعيد حتى انتظر المستند، من واحدة صفحة طباعة بعد:مالحظة للطباعة تلقائيً
.إجراءات أية اتخاذ يلزمك ال. اآلخر الوجه على

)OS X التشغيل نظام( الصفحة وجھي على للطباعة

).طباعة( Print باختيار قم البرنامج، تطبيق في) ملف( File قائمة من.١

.المنبثقة القائمة من) تخطيط( Layout اختر الطباعة، حوار مربع ضمن.٢

).طباعة( Print اختر ثم الوجھين، ذي للورق المطلوب الربط نوع حدد.٣
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AirPrint باستخدام الطباعة
 استخدم. لذلك التالية اإلصدارات أو Mac OS X 10.7و iOS 4.2 لـ المُدعم Apple’s AirPrint باستخدام الطباعة
AirPrint من الطابعة على الالسلكية للطباعة iPad (iOS 4.2) أو iPhone) 3GS بعده فما (أو iPod touch) الجيل
:التالية المحمول تطبيقات في) ذلك من األحدث أو الثالث

البريد●

صور●

●Safari

Evernote المثال سبيل على الثالث، الجيل تطبيقات يدعم●

:يلي مما للتحقق AirPrint استخدام

حول المعلومات من لمزيد. AirPrint جھاز في تم كما الشبكة بنفس Apple وجھاز الطابعة توصيل يجب●
/www.hp.com/go إلى انتقل AirPrint مع HP منتجات مالءمة مدى وحول AirPrint استخدام

mobileprinting

.بالطابعة الخاصة الورق إعدادات يالءم الذي الورق بتحميل قم●

٢٥ طباعة   ٣ الفصل ARWW
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بوصة كل في للنقطة األقصى الحد وضع باستخدام الطباعة
)dpi(

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

األخرى اإلعدادات خالل من الطباعة من أطول وقًتا بوصة كل في للنقطة األقصى الحد بوضع الطباعة تستمر
.القرص مسافة من كبيرة كمية وتتطلب

البوصة في للنقطة األقصى الحد وضع في للطباعة

.طباعة حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من تأكد.٢

).خصائص( Properties الحوار مربع يفتح الذي الزر فوق انقر.٣

Options ،)خصائص( Properties الزر ھذا يسمى قد تستخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى استناًدا
 أو) الطابعة( Printerو ،)الطابعة خصائص( Printer Properties ،)الطابعة إعداد( Printer Setup ،)خيارات(

Preferences )تفضيالت.(

).الجودة/الورق( Paper/Quality التبويب عالمة فوق انقر.٤

.المالئمين الطباعة وجودة الورق نوع حدد ،وسائط المنسدلة القائمة في.٥

).متقدم( Advanced الزر فوق انقر.٦

 Print in Max DPI المنسدلة القائمة من) نعم( Yes حدد ،)الطابعة ميزات( Printer Features منطقة في.٧
).البوصة في للنقطة األقصى بالحد الطباعة(

).الورق حجم( Paper Size المنسدلة القائمة من المناسب الورق حجم حدد.٨

.المتقدمة الخيارات إلغالق) موافق( OK فوق انقر.٩

.للطباعة) موافق( OK فوق انقر ثم ،)تخطيط( Layout التبويب عالمة في) االتجاه( Orientation أكد.١٠

)OS X التشغيل نظام( البوصة في النقاط لعدد األقصى الحد باستخدام للطباعة

).طباعة( Print باختيار قم البرنامج، تطبيق في) ملف( File قائمة من.١

.طابعتك باختيار قمت أنك تأكد.٢

الصور طباعة خيارات ضبط.٣

).التفاصيل عرض( Show Details فوق انقر بالطباعة، الخاص الحوار مربع في خيارات ترى ال كنت إذا

تطبيق من الخيارات أماكن تختلف أن يمكن. USB عبر المتصلة للطابعات التالية الخيارات تتوفر:مالحظة
.آلخر

).الورق حجم( Paper Size المنبثقة القائمة في المناسب الظرف حجم اختر.أ

الورق بتحميل قمت قد أنك من فتأكد ،)الورق حجم( Paper Size بتغيير قيامك حالة في:مالحظة
.الطابعة تحكم لوحة في المطابق الورق حجم وتعيين الصحيح

::التالية اإلعدادات اختر ثم ،)الورق جودة/نوع( Paper Type/Quality اختر المنبثقة القائمة من.ب
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●Paper Type )المناسب الورق نوع): الورق نوع

●Quality )الجودة :(Maximum dpi) البوصة في النقاط لعدد األقصى الحد(

).طباعة( Print فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤
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الناجحة للطباعة تلميحات
.الناجحة للطباعة التالية التلميحات استخدم

الكمبيوتر من للطباعة تلميحات

تشغيل لنظام التالية الروابط استخدام الكمبيوتر، من المظاريف أو المستندات، طباعة حول المعلومات من لمزيد
.محددة تعليمات

.المزيد لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. بك الخاص الكمبيوتر على المحفوظة الصور طباعة كيفية على تعرف●

.المزيد لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. بك الخاص الكمبيوتر من األظرف طباعة كيفية على تعرف●

والورق بالحبر خاصة تلميحات

HP طابعات مع واختبارھا HP من األصلية الخرطوشات تصميم تم. األصلية HP خرطوشات استخدم●
.مرة كل في رائعة نتائج على الحصول في لتساعدك

)الحبر(  المس المقدرة، الحبر مستويات لعرض. الحبر من كاٍف مقدار على الخرطوشات احتواء من تأكد●
.الرئيسية الشاشة من

بالخرطوشات خاصة تلميحات راجع الخرطوشات، باستخدام الخاصة التلميحات من مزيد على للتعرف
.المعلومات من مزيد على للحصول٥٦ صفحة في

أنه من تأكد. الحجم نفس من ومسطح نظيف ورق استخدم. فقط واحدة صفحة وليس الورق من رزمة حمل●
.الواحدة المرة في فقط الورق من واحد نوع تحميل تم

عرض موجھات أن من تأكد. األوراق جميع مع بإحكام يتالءم بحيث الورق درج في الورق عرض دليل بضبط قم●
.الورق درج في الورق ثني في يتسبب ال الورق

.الورق درج في المحمل الورق وحجم لنوع وفًقا الورق وحجم الطباعة جودة إعدادات اضبط●

الطابعة إعداد تلميحات

منطقة من وسائط المنسدلة القائمة ضمن المناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب عالمة من●
.الجودة إعدادات منطقة من المناسبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج تحديد

Advanced الحوار مربع ضمن) الورق حجم( Paper Size المنسدلة القائمة من المناسب الورق حجم حدد●
Options )متقدمة خيارات .(قائمة ادخل Advanced Options )زر على بالنقر) متقدمة خيارات Advanced 

).الجودة/الورق( Paper/Quality أو) التخطيط( Layout التبويب عالمة في الموجود) متقدم(

Set فوق انقر ثم ،)ضوئي ومسح طباعة (Print & Scan فوق انقر للطباعة، االفتراضية اإلعدادات لتغيير●
Preferences )الطابعة ببرنامج) التفضيالت ضبط.

:الطابعة تشغيل برنامج لفتح التالي بإجراء قم لديك، التشغيل نظام على اعتماًدا

ابدأ، شاشة من اليسرى السفلى الزاوية في ألسفل السھم فوق انقر: Windows 8.1 التشغيل نظام◦
.الطابعة اسم حدد ثم

◦Windows 8 :كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في األيمن بالزر انقر ،ابدأ شاشة من
.الطابعة اسم تحمل التي األيقونة فوق انقر ثم التطبيقات، شريط من التطبيقات

◦Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :كل وحدد, ابدأ فوق انقر المكتب، سطح شاشة من
HP ENVY طابعات فوق انقر ثم HP ENVY 5660 طابعات فوق وانقر, HP فوق وانقر, البرامج

5660.

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

ARWW الناجحة للطباعة تلميحات ٢٨
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الطابعة إعداد تلميحات

تم التي الورقة حجم لتحديد) الورق حجم( Paper Size المنبثقة القائمة استخدم الطباعة، حوار مربع في●
.الطابعة في تحميلھا

المناسب الورق نوع لتحديد) الورقة/جودة/نوع( Paper Type/Quality الجزء اختار الطباعة، حوار مربع في●
.المنبثقة القوائم من والجودة

/Paper Type جزء اختار فقط، األسود الحبر باستخدام وأسود أبيض مستند طباعة في ترغب كنت إذا●
Quality )الورقة جودة/نوع (واختر Grayscale )المنبثقة األلوان قائمة من) الرمادي تدرج.

مالحظات

على الحصول في لتساعدك وأوراقھا HP طابعات مع واختبارھا HP من األصلية الحبر خرطوشات تصميم تم●
.األخرى تلو مرة بسھولة النتائج أفضل

ال. HP صنع من ليست مستلزمات استخدام عند موثوقيتھا أو النتائج جودة HP تضمن ال:مالحظة
.HP صنع من ليست مستلزمات الستخدام نتيجًة للمنتج إصالح أو صيانة عمليات أية الضمان يشمل

:بزيارة فتفضل ،HP صنع من أصلية حبر خرطوشات بشراء قمت أنك تعتقد كنت إذا

www.hp.com/go/anticounterfeit

.فقط التخطيط ألغراض تقديرات الحبر مستويات بشأن والمؤشرات التنبيھات توفر●

تجھيز االعتبار بعين فخذ الحبر، مستوى انخفاض بشأن تحذير لرسالة استقبالك حالة في:مالحظة
الخرطوشات استبدال عليك يجب ال. للطباعة بالنسبة محتملة تأخيرات لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة

.مقبولة غير الطباعة جودة تكون أن إلى

أو النسخ على تنطبق فال فقط الطباعة على الطابعة تشغيل برنامج في المحددة البرامج إعدادات تنطبق●
.الضوئي المسح

.الورقة وجھي على المستند طباعة يمكنك●
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الويب خدمات استخدام٤

الويب؟ خدمات ھي ما●

الويب خدمات إعداد●

HP ePrint باستخدام الطباعة●

HP Printables استخدام●

HP Connected اإللكتروني الموقع استخدم●

الويب خدمات إزالة●

الويب خدمات الستخدام تلميحات●
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الويب؟ خدمات ھي ما
ePrint

في وذلك عليھا HP ePrint تمكين تم التي طابعتك من الطباعة لك وتتيح HP من مجانية خدمة ePrint تعد●
البريد عنوان إلى إلكترونية رسالة إرسال عن عبارة ألنه بسيط واألمر. األماكن جميع ومن وقت أي

برامج إلى تحتاج ولن. طابعتك في الويب خدمات تمكين عند تلقته والتي للطابعة المخصص اإللكتروني
سيكون اإللكتروني، البريد عبر رسالة إرسال بوسعك كان فإن. بذلك للقيام أخرى خاصة برامج أو تشغيل
.ePrint باستخدام كنت حيثما الطباعة إجراء أيًضا بوسعك

يمكنك ،)HP Connected )www.hpconnected.com في حساب على للحصول بالتسجيل تقوم أن بمجرد
فيمن التحكم يمكنك كما ،ePrint الطابعة انتظار قائمة وإدارة ،ePrint مھام حالة لعرض الدخول تسجيل
 عن تعليمات على الحصول ويمكنك ePrint بالطابعة الخاص اإللكتروني البريد عنوان استخدام يمكنھم
ePrint.

HP Printables

وطباعته، مسبًقا المنسق الويب محتوى مكان تحديد في السھولة من مزيد HP Printables لك تتيح●
ا وحفظھا لمستنداتك الضوئي المسح إجراء أيضا يمكنك. بك الخاصة الطابعة من مباشرة شبكة على رقميً
.الويب

أنشطة إلى التجارية المحالت كوبونات من بداية المحتويات، من كبيرة مجموعة HP Printables لك توفر
بك الخاصة الصور وطباعة عرض يمكنك. ذلك غير والكثير والصور والطبخ والرياضة والسفر واألخبار العائلة

.الشھيرة الصور مواقع من االنترنت على والموجودة

.الطابعة إلى التطبيقات محتوى إلرسال زمني جدول إعداد إمكانية HP Printables بعض لك تتيح كما

ناقصة، صور أو نصوص وجود عدم يعني بك الخاصة للطابعة خصيًصا والمصمم مسبًقا المنسق المحتوى
الورق إعدادات اختيار أيًضا يمكنك الطابعات، بعض في. فقط واحد سطر بھا إضافية صفحات وجود عدم وأيًضا
.الطباعة قبل ما بمعاينة الخاصة الشاشة خالل من الطباعة وجودة
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الويب خدمات إعداد
.السلكي اتصال باستخدام باإلنترنت الطابعة اتصال من تأكد الويب، خدمات إعداد قبل

:التالية الطرق من أي اتبع الويب، خدمات إلعداد

.بالطابعة الخاصة التحكم لوحة باستخدام الويب خدمات إعداد

.إعداد المس بالطابعة، الخاصة التحكم لوحة شاشة من.١

.الويب خدمات إعداد المس.٢

.وتمكينھا الويب خدمات استخدام شروط لقبول قبول المس.٣

للمنتج تحديثات وجود من التحقق من الطابعة لتمكين نعم المس ، التلقائي التحديث شاشة من.٤
.تلقائي بشكل وتثبيتھا

يجب. التشغيل تعيد ثم وتثبيته التحديث بتنزيل الطابعة ستقوم للطابعة، تحديث توفر حالة في:مالحظة
.ePrint إلعداد 1 الخطوة في الموجودة التعليمات تكرار

فاتبع للوكيل، إعدادات تستخدم لديك الشبكة كانت وإذا الوكيل إعدادات إدخال منك ُطلب إذا:مالحظة
فاتصل الوكيل، تفاصيل على العثور من تتمكن لم إذا. وكيل خادم إلعداد الشاشة على المقدمة اإلرشادات
.الشبكة لك أعد الذي بالشخص أو الشبكة بمسؤول

صفحة في الواردة التعليمات اتبع. معلومات صفحة بطباعة تقوم فإنھا بالخادم، متصلة الطابعة تكون عندما.٥
.اإلعداد عملية من لالنتھاء المعلومات

المضّمن ويب ملقم مستخدًما الويب خدمات إعداد

.٦٤ صفحة في المضمن الويب ملقم فتح راجع المعلومات، من للمزيد. EWS المضّمن الويب ملقم افتح.١

.الويب خدمات التبويب عالمة انقر.٢

التي اإلرشادات واتبع ،)متابعة(Continue انقر ثم ،إعداد فوق انقر ، الويب خدمات إعدادات قسم في.٣
..االستخدام شروط لقبول الشاشة على تظھر

.ذلك منك ُطلب إذا بتثبيتھا، والقيام لھا تحديثات وجود من بالتحقق للطابعة السماح اختر.٤

اتبع. التشغيل تعيد ثم وتثبيته التحديث بتنزيل الطابعة ستقوم للطابعة، تحديث توفر حالة في:مالحظة
.ePrint إلعداد 1 الخطوة في الموجودة اإلرشادات

فاتبع للوكيل، إعدادات تستخدم لديك الشبكة كانت وإذا الوكيل إعدادات إدخال منك ُطلب إذا:مالحظة
فاتصل الوكيل، تفاصيل على العثور من تتمكن لم إذا. وكيل خادم إلعداد الشاشة على المقدمة اإلرشادات
.الشبكة لك أعد الذي بالشخص أو الشبكة بمسؤول

صفحة في الواردة التعليمات اتبع. معلومات صفحة بطباعة تقوم فإنھا بالخادم، متصلة الطابعة تكون عندما.٥
.اإلعداد عملية من لالنتھاء المعلومات

)Windows التشغيل نظام(HP طابعة برنامج بواسطة الويب خدمات إعداد

)Windows التشغيل نظام (HP طابعة برنامج افتح راجع المعلومات، من لمزيد. HP الطابعة برنامج افتح.١
.١٥ صفحة في

توصيل بتحديد قم ثم ،)ضوئي ومسح طباعة (Print & Scan على مرتين انقر ستظھر، التي النافذة في.٢
).المضّمن الويب خادم( للطابعة الرئيسية الصفحة فتح يتم. ‘الطباعة’ ضمن بالويب الطابعة

.الويب خدمات التبويب عالمة انقر.٣
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التي اإلرشادات واتبع ،)متابعة(Continue انقر ثم ،إعداد فوق انقر ، الويب خدمات إعدادات قسم في.٤
..االستخدام شروط لقبول الشاشة على تظھر

.ذلك منك ُطلب إذا بتثبيتھا، والقيام لھا تحديثات وجود من بالتحقق للطابعة السماح اختر.٥

يجب. التشغيل تعيد ثم وتثبيته التحديث بتنزيل الطابعة ستقوم للطابعة، تحديث توفر حالة في:مالحظة
.ePrint إلعداد 1 الخطوة في الموجودة التعليمات تكرار

فاتبع للوكيل، إعدادات تستخدم لديك الشبكة كانت وإذا الوكيل إعدادات إدخال منك ُطلب إذا:مالحظة
الشبكة بمسؤول فاتصل التفاصيل، لديك تكن لم إذا. وكيل خادم إلعداد الشاشة على المقدمة اإلرشادات

.المعلومات من مزيد على للحصول الشبكة بإعداد قام الذي الشخص أو

صفحة في الواردة التعليمات اتبع. معلومات صفحة بطباعة تقوم فإنھا بالخادم، متصلة الطابعة تكون عندما.٦
.اإلعداد عملية من لالنتھاء المعلومات
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HP ePrint باستخدام الطباعة
HP ePrint من مجانية خدمة يعد HP من الممكنة طابعتك من الطباعة لك تتيح HP ePrint من باإلنترنت المتصلة

عنوان إلى وصورك مستنداتك إرسال ھو عليك ما كل. منھا اإللكتروني البريد إرسال يمكنك التي األماكن جميع
للقيام أخرى برامج أو تشغيل برامج إلى تحتاج وال. الويب خدمات بتمكين تقوم عندما للطابعة اإللكتروني البريد
.بذلك

USB اتصال عبر HP ePrint استخدام من تتمكن لن. باإلنترنت السلكي شبكي اتصال للطابعة يتاح أن يجب●
.بالكمبيوتر

الخطوط إلى استناًدا بإنشائھا، قامت التي البرامج في مظھرھا عن مختلف بشكل المرفقات طباعة تتم قد●
.المستخدمة األصلية التخطيط وخيارات

.الوظائف بعض لتمكين معينة تحديثات تتطلب قد. HP ePrint مع للمنتج مجانية تحديثات توفير يتم●

لعرض إليه الدخول تسجيل يمكنك ،)HP Connected )www.hpconnected.com على حساب في تسجيلك بعد
عنوان استخدام يمكنه بمن والتحكم ePrint بـ الخاصة الطباعة انتظار قائمة وإدارة بك الخاصة ePrint مھام حالة
.ePrint إلى بالنسبة التعليمات على الحصول يمكنك كما للطباعة بك الخاص اإللكتروني ePrint بريد

:أن تأكد ،ePrint استخدام قبل

.لإلنترنت الوصول توفر فعالة بشبكة متصلة الطابعة●

.تشغيلھا منك سُيطلب ذلك، عمل يتم لم إذا. الويب خدمات تشغيل●

مكان أي من ePrint مستند طباعة

.الويب خدمات تمكين.١

).ePrint(  أيقونة المس الرئيسية، الشاشة من.أ

.الويب خدمات لتمكين الشاشة على تظھر التي التعليمات اتباع ثم االستخدام، شروط قبول.ب

.ePrint حساب على الدخول تسجيل صفحة على التعليمات اتباع ثم ،ePrint معلومات صفحة طبع.ج

.ePrint لـ اإللكتروني البريد عنوان على اعثر.٢

شاشة على الويب خدمات إعدادات قائمة عرض سيتم. الرئيسية الشاشة من ePrint رمز المس.أ
.الطابعة

.الويب خدمات إعدادات بقائمة للطابعة اإللكتروني البريد عنوان ويظھر.ب

.لطباعته الطابعة إلي بك الخاص المستند بإرسال قم.٣

.لطباعته المستند وإرفاقه جديد إلكتروني بريد إنشاء.أ

.اإللكتروني الطابعة بريد عنوان إلي اإللكتروني البريد إرسال.ب

.المرفق المستند بطباعة الطابعة تقوم

 ملقم يقبل فال" نسخة" أو" إلى" الحقلين في اإللكتروني البريد من عدة عناوين كانت إذا:مالحظة
ePrintاإللكتروني البريد عنوان إدخال فقط عليك. اإللكتروني البريد طباعة مھام HP ePrint إلى" حقل في."

.األخرى الحقول في اإللكتروني البريد من إضافية عناوين أية تدخل ال

اإللكترونية الرسائل إلى بالنسبة األمر ھو وكما. استقباله بمجرد اإللكتروني البريد طباعة ستتم:مالحظة
HP على الطباعة حالة من التحقق يمكنك. استقبالھا بوقت أو باستقبالھا ضمان ھناك فليس األخرى،

Connected )www.hpconnected.com.(
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,النمط يختلف قد. األصلية النسخة عن مختلفة تبدو قدePrint بواسطة المطبوعة المستندات:مالحظة
مستندات مثل( أعل بجودة طباعتھا يجب التي مستندات أما. األصلي المستند عن النص وتدفق التنسيق
مظھر في أكبر تحكم على الحصول أجل من, الكمبيوتر في برنامج تطبيق خالل من بطباعتھا فنوصي), شرعية
.المطبوع

.المعلومات من للمزيد وذلك اإلنترنت إلى لالنتقال هنا انقر
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HP Printables استخدام
مجانية خدمة وھي ،HP Printables إعداد طريق عن الكمبيوتر، استخدام دون الويب، من الصفحات بطباعة قم
التطبيقات إلى استناًدا وغيرھا، والخرائط والوصفات واأللغاز والتقاويم الملونة الصفحات طباعة يمكنك. HP من

.منطقتك/بلدك في المتاحة

: المعينة االستخدام شروط على ولالطالع المعلومات من للمزيد الويب على HP Connected موقع زر
www.hpconnected.com.
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HP Connected اإللكتروني الموقع استخدم
وتحديد ،HP ePrint أعلى مستوى على حماية إلعداد HP لـ التابع المجاني HP Connectedموقع استخدم
على الحصول أيًضا يمكنك. طابعتك إلى اإللكترونية الرسائل بإرسال لھا المسموح اإللكتروني البريد عناوين
.األخرى المجانية الخدمات عن فضالً التطبيقات، من والمزيد المنتج، تحديثات

: المعينة االستخدام شروط على ولالطالع المعلومات من للمزيد الويب على HP Connected موقع زر
www.hpconnected.com.
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الويب خدمات إزالة
الويب خدمات إلزالة

).الويب خدمات إعدادات(  المس ثم ،),ePrint(  المس, الطابعة في التحكم لوحة من.١

.الويب خدمات إزالة المس.٢
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الويب خدمات الستخدام تلميحات
.HP ePrint واستخدام التطبيقات لطباعة التالية التلميحات استخدم

HP ePrint واستخدام الطباعة بتطبيقات خاصة تلميحات

.المزيد لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. مطبوعات وطلب الويب على صورك مشاركة طريقة تعلم●

بسھولة الويب على الموجودة األخرى والمحتويات والقسائم الوصفات لطباعة التطبيقات على تعرف●
.المزيد لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. وببساطة
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الضوئي والمسح النسخ٥

المستندات نسخ●

الضوئي المسح●

الناجحْين الضوئي والمسح النسخ تلميحات●

ARWW ٤٠



المستندات نسخ
أو واأللوان النسخ عدد بتحديد سھولة بكل تقوم أن الطابعة شاشة على الموجودة النسخ قائمة لك تسمح
وحجم نوع تغيير مثل المتقدمة، لإلعدادات بسھولة الوصول يمكنك. عادي ورق على للنسخ أسود أو أبيض

.النسخة حجم وإعادة النسخة، قتوم درجة وتعديل الصفحة،

واحد وجه من نسخه عمل

اليمنى األمامية الزاوية على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة حّمل.١
.الزجاجي للسطح

.واإلعدادات النسخ عدد حدد.٢

.المطلوب النسخ عدد لتحديد انقر. نسخ المس الرئيسية، الشاشة من●

.1:1 لتحديد فالمس 1:2 على مضبوطة الوجھين على قيمة كانت إذا●

.اإلعدادات من وغيرھا والجودة ونوعه الورق حجم لتحديد) اإلعدادات(  المس●

.‘النسخ’ شاشة إلى للعودة) السابق(  المس●

.النسخ عملية لبدء ملون أو أسود المس.٣

وجھين من نسخه عمل

اليمنى األمامية الزاوية على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة حّمل.١
.الزجاجي للسطح

.واإلعدادات النسخ عدد حدد.٢

.المطلوب النسخ عدد لتحديد انقر. نسخ المس الرئيسية، الشاشة من●

.1:2 لتحديد فالمس 1:1 على مضبوطة الوجھين على قيمة كانت إذا●

.الفعلي الحجم اختيار لضمان الحجم تغيير المس ثم الخياران في تنقل ،)اإلعدادات(  المس●

.الصفحة ملء اختيار تم إذا الوجھين على الطباعة وظيفة تعمل ال:مالحظة

.اإلعدادات من وغيرھا والجودة ونوعه الورق حجم حدد اإلعدادات شاشة من●

.‘النسخ’ شاشة إلى للعودة) السابق(  المس●

.النسخ عملية لبدء ملون أو أسود المس.٣

.موافق والمس الثانية األصلية النسخة بتحميل قم بذلك، المطالبة عند.٤
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الضوئي المسح
مستلم أو الكمبيوتر مثل الوجھات، من العديد إلى وإرسالھا األخرى الورق وأنواع والصور المستندات مسح يمكنك
.اإللكتروني البريد

.وتحريره عنه البحث يمكن التي التنسيق فحص يمكنك ،HP طابعة برنامج مع المستندات مسح عند

.HP من البرنامج تثبيت بعد فقط الضوئي المسح وظائف بعض تتاح:مالحظة

الكمبيوتر إلى ضوئي مسح●

ذاكرة جھاز إلى الضوئي للمسح●

اإللكتروني البريد إلى المسح●

Webscan بواسطة الضوئي المسح●

الكمبيوتر إلى ضوئي مسح
من كال توصيل يجب. به الموصى HP طابعة برنامج بتثبيت قمت قد أنك من تأكد الضوئي، بالمسح القيام قبل

.وتشغيلھما بالبعض بعضھما والكمبيوتر الطابعة

قبل الطابعة برنامج تشغيل يجب ،Windows التشغيل نظام ذات الكمبيوتر أجھزة فعلى ذلك، إلى باإلضافة
.الضوئي المسح

)Windows التشغيل نظام( الكمبيوتر إلى الضوئي المسح ميزة لتمكين

تظھر التي التعليمات اتبع. المصنع خالل من افتراضي بشكل الكمبيوتر لجھاز الضوئي المسح ميزة تمكين يتم
.أخرى مرة تمكينھا إعادة في والرغبة الميزة ھذه تعطيل حالة في الشاشة على

.HP طابعة برنامج افتح.١

.ضوئي مسح قسم إلى انتقل.٢

.الكمبيوتر إلى الضوئي المسح إدارة حدد.٣

.تمكين فوق انقر.٤

)OS X التشغيل نظام( الكمبيوتر إلى الضوئي المسح ميزة لتمكين

تظھر التي التعليمات اتبع. المصنع خالل من افتراضي بشكل الكمبيوتر لجھاز الضوئي المسح ميزة تمكين يتم
.أخرى مرة تمكينھا إعادة في والرغبة الميزة ھذه تعطيل حالة في الشاشة على

.HP Utility المساعدة األداة افتح.١

.الكمبيوتر إلى الضوئي المسح فوق انقر ،الضوئي المسح إعدادات تحت.٢

).الكمبيوتر إلى الضوئي المسح تمكين( Enable Scan to Computer نحديد تم قد أنه من تأكد.٣

ا أصلية نسخة مسح الطابعة في التحكم لوحة من ضوئيً

اليمنى األمامية الزاوية على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة حّمل.١
.الزجاجي للسطح

).كمبيوتر( Computer اختر ثم ،ضوئي مسح المس.٢

.إليه الضوئي المسح تريد الذي الكمبيوتر جھاز المس.٣
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.المطلوب الضوئي المسح اختصار نوع اختر.٤

.)المسح بدء (Start Scan المس.٥

ا أصلية نسخة لمسح )Windows التشغيل نظام( HP طابعة برنامج من ضوئيً

اليمنى األمامية الزاوية على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة حّمل.١
.الزجاجي للسطح

.)ضوئي ومسح طباعة (Print & Scan التبويب عالمة انقر.٢

ا صورة أو مستند مسح على انقر ،الضوئي المسح ناحية في.٣ .ضوئيً

.ضوئي مسح فوق انقر ثم المختصرة القائمة من تريده الذي الضوئي المسح نوع حدد.٤

الصورة إلى التعديالت إجراء من ستتمكن ،الضوئي المسح معاينة إظھار تحديد تم إذا:مالحظة
ا الممسوحة .المعاينة شاشة في ضوئيً

.التطبيق من للخروج تم حدد أو آخر ضوئي مسح إلجراء بالتطبيق االحتفاظ أردت إذا ،حفظ حدد.٥

.ضوئي مسح فوق انقر.٦

ا، الممسوح المستند حفظ بعد .فيه المستند حفظ تم الذي الدليل بفتح Windows مستكشف سيقوم ضوئيً

ا أصلية نسخة لمسح )OS X التشغيل نظام( HP طابعة برنامج من ضوئيً

.HP من الضوئي المسح افتح.١

 المجلد ضمن Applications/Hewlett-Packard مجلد في) HP من الضوئي المسح( تجد سوف
Applications الصلب القرص من األعلى المستوى في.

.الشاشة على تباًعا تظھر التي التعليمات واتبع المراد الضوئي المسح تعريف ملف نوع حدد.٢

ذاكرة جھاز إلى الضوئي للمسح
الحاجة دون بالطابعة التحكم لوحة من فالش USB أقراص أو الذاكرة بطاقات إلى مباشرًة الضوئي المسح يمكنك
.بالطابعة المرفق HP طابعة برنامج أو الكمبيوتر جھاز استخدام إلى

ا األصلي المستند لمسح الطابعة في التحكم لوحة من ذاكرة جھاز إلى ضوئيً

اليمنى األمامية الزاوية على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة حّمل.١
.الزجاجي للسطح

.الذاكرة جھاز أدخل.٢

).ذاكرة وحدة( Memory Device حدد ثم ،ضوئي مسح المس.٣
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.لذلك داع ھناك كان إذا الضوئي المسح خيارات على التغييرات بإجراء قم.٤

.)المسح بدء (Start Scan المس.٥

اإللكتروني البريد إلى المسح
وإرسال السريع بالمسح بالقيام لك تسمح التي التطبيقات أحد ھو اإللكتروني البريد لتطبيق الضوئي المسح إن

إعداد يمكنك. HP e-All-in-One طابعة من مباشرة المحددين المستلمين إلى الوثائق أو اإللكتروني بالبريد الصور
تفحص ثم ومن معين، PIN رموز مع حساباتك إلى الدخول بتسجيل قم بك، الخاص اإللكتروني البريد عناوين

.اإللكتروني البريد خالل من وإرسالھا بك الخاصة المستندات

:التالية المواضيع على القسم ھذا يحتوي

اإللكتروني البريد إلى الضوئي المسح إعداد●

اإللكتروني البريد إلى الضوئي المسح استخدام●

الحساب إعدادات تغيير●

اإللكتروني البريد إلى الضوئي المسح إعداد

اإللكتروني للبريد الضوئي المسح إعداد

.اإللكتروني البريد المس ثم ضوئي مسح المس.١

ا شاشة من.٢ .متابعة المس ،مرحبً

.تم المس ثم اإللكتروني، البريد عنوان الدخال اإللكتروني البريد صندوق :اإللكتروني البريد في المس.٣

.متابعة المس.٤

.متابعة المس. أدخلته الذي اإللكتروني البريد عنوان إلى PIN رقم إرسال سيتم.٥

.تم بلمس قم ثم PIN رقم إلدخال PIN بلمس قم.٦

الطابعة تخزين كيفية على اعتماًدا ،التلقائي الدخول تسجيل أو اإللكتروني البريد تخزين المس.٧
.بك الخاصة الدخول لمعلومات

.مستند أو صورة لمس خالل من الضوئية الماسحة نوع حدد.٨

.متابعة بلمس قم ثم الممكنة، اإلعدادات بتحديد قم للصور،.٩

.التالية الخطوة تنفيذ في استمر للمسندات،

.متابعة بلمس قم ثم اإللكتروني، البريد معلومات بتأكيد قم.١٠

.اإللكتروني البريد إلى مسح المس.١١

، إلكترونياً بريداً إلرسال) نعم( Yes بلمس قم ثم الضوئي المسح اكتمال عند) موافق( OK بلمس قم.١٢  أو أخراً
No )لالنتھاء) ال.
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اإللكتروني البريد إلى الضوئي المسح استخدام

اإللكتروني للبريد الضوئي المسح إجراء

اليمنى األمامية الزاوية على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة حّمل.١
.الزجاجي للسطح

.اإللكتروني البريد المس ثم ضوئي مسح المس.٢

.متابعة المس ثم استخدامه، في ترغب الذي الحساب بتحديد قم التحكم، لوحة شاشة في.٣

عنوان بإدخال مطالبتك سيتم. حساب لديك يكن لم إذا حسابي إدراج يتم لم بنحديد قم:مالحظة
.PIN رقم على والحصول بك الخاص اإللكتروني البريد

.بذلك المطالبة عند PIN رقم أدخل.٤

.مستند أو صورة لمس خالل من الضوئية الماسحة نوع حدد.٥

.متابعة بلمس قم ثم الممكنة، اإلعدادات بتحديد قم للصور،.٦

.التالية الخطوة تنفيذ في استمر للمسندات،

.تم بلمس قم االنتھاء وعند ،المستلمين تعديل بلمس قم المستلمين، حذف أو إلضافة.٧

.متابعة بلمس قم ثم اإللكتروني، البريد معلومات بتأكيد قم.٨

.اإللكتروني البريد إلى مسح المس.٩

، إلكترونياً بريداً إلرسال) نعم( Yes بلمس قم ثم الضوئي المسح اكتمال عند) موافق( OK بلمس قم.١٠  أو أخراً
No )لالنتھاء) ال.

الحساب إعدادات تغيير

الحساب إعدادات لتغيير

.اإللكتروني البريد المس ثم ضوئي مسح المس.١

.تعديل المس ثم تغييره، في ترغب الذي الحساب بتحديد قم التحكم، لوحة شاشة في.٢

.الشاشة على الظاھرة المطالبات واتبع تعديله، تريد الذي اإلعداد حّدد.٣

التلقائي الدخول تسجيل●

اإللكتروني البريد تخزين●

القائمة من اإلزالة●

PIN رقم تغيير●

الحساب حذف●

Webscan بواسطة الضوئي المسح
من والمستندات للصور الضوئي بالمسح بالقيام لك تسمح وھي المضّمن الويب بخادم ميزة Webscan ُتعد

.الويب متصفح باستخدام الكمبيوتر جھاز إلى بك الخاصة الطابعة

.بك الخاص الكمبيوتر جھاز على الطابعة برنامج تثبيتك عدم حالة في حتى الميزة ھذه تتاح
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الويب ملقم خالل من الميزة ھذه تمكين يمكنك. افتراضي بشكل) ويب مسح (Webscan إيقاف يتم:مالحظة
.EWS المضمن

مسؤول يدي على إطفائه إلى ذلك يشير ربما) EWS( المضمن الويب ملقم في Webscan فتح من تتمكن لم إذا
.المعلومات من مزيد على للحصول الشبكة بإعداد قام الذي الشخص أو الشبكة بمسؤول اتصل. الشبكة

)ويب مسح (Webscan ميزة لتفعيل

.٦٤ صفحة في المضمن الويب ملقم فتح راجع المعلومات، من للمزيد. المضّمن الويب ملقم بفتح قم.١

.إعدادات التبويب عالمة انقر.٢

.المسؤول إعدادات فوق انقر ،األمان قسم في.٣

.Webscan لتمكين Webscan حدد.٤

.موافق فوق انقر ثم ،تطبيق فوق انقر.٥

Webscan باستخدام للمسح

وظائف أو خيارات على للحصول. الضوئي للمسح أساسية خيارات Webscan باستخدام الضوئي المسح يتيح
.HP طابعة برنامج من الضوئي بالمسح قم الضوئي، للمسح إضافية

اليمنى األمامية الزاوية على األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع األصلية النسخة حّمل.١
.الزجاجي للسطح

.٦٤ صفحة في المضمن الويب ملقم فتح راجع المعلومات، من للمزيد. المضّمن الويب ملقم بفتح قم.٢

.ضوئي مسح التبويب عالمة انقر.٣

أية بتغيير قم األيسر، الجزء في Webscan فوق انقر ثم األيسر، الجزء في) ويب مسح( Webscan فوق انقر.٤
.)المسح بدء (Start Scan فوق انقر ثم إعدادات
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الناجحْين الضوئي والمسح النسخ تلميحات
:بنجاح الضوئي والمسح النسخ إلجراء التالية التلميحات استخدم

لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. الطابعة شاشة من إلكتروني بريد إلي ضوئي مسح إجراء كيفية لمعرفة●
.المزيد

شيء كل بترجمة الضوئية الماسحة تتعامل. نظيفين للغطاء الخلفي والجزء الزجاجي بالسطح احتفظ●
.الصورة من جزء أنه على الزجاجي السطح على عنه يكتشف

اليمنى األمامية الزاوية على, األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع, األصلية النسخة بتحميل قم●
.الزجاجي للسطح

ا األصلية النسخة بمسح فقم صغيرة، أصلية نسخة من الحجم كبيرة نسخة لعمل● ثم الكمبيوتر، إلى ضوئيً
.تكبيرھا تم التي الصورة من نسخة اطبع ثم الضوئي، المسح برنامج في الصورة حجم بتغيير قم

برنامج من بالمسح ابدأ وغيره، الملف نوع أو المسح دقة أو المخرجات نوع أو المسح حجم ضبط أردت إذا●
.الطابعة

ا ممسوح نص لتجنب● .البرنامج في يرام ما على السطوع ضبط من تأكد, مفقود أو خاطئ ضوئيً

ملفات، عدة من بدالً واحد ملف في صفحات عدة على يحتوي مستند على الضوئي المسح إجراء أردت إذا●
.الطابعة شاشة منضوئي مسح تحديد من الطابعةبدالً برنامج بـ الضوئي المسح ببدء قم
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الخرطوشات مع التعامل٦

المقدرة الحبر مستويات فحص●

الخرطوشات استبدال●

الحبر مستلزمات طلب●

الواحدة الخرطوشة وضع استخدام●

بالخرطوشات الخاصة الضمان معلومات●

الھوية مجھولة االستخدام معلومات تخزين●

بالخرطوشات خاصة تلميحات●
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المقدرة الحبر مستويات فحص
الطابعة في التحكم لوحة خالل من المقدرة الحبر مستويات لفحص

.المقدرة الحبر مستويات لعرض) الحبر أيقونة(  المس الرئيسية، الشاشة من▲

)Windows التشغيل نظام( الطابعة برنامج من الحبر مستويات لفحص

.HP طابعة برنامج افتح.١

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

HP Utility من الحبر مستويات لفحص

.HP Utility افتح.١

من األعلى المستوى في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility الرمز يوجد
.الصلب القرص

.اإلطار يسار على األجھزة قائمة من HP ENVY 5660 طابعات حدد.٢

).المستلزمات حالة( Supplies Status فوق انقر.٣

.المقدرة الحبر مستويات تظھر

.الدعم و المعلومات الجزء إلي للعودة) اإلعدادات كافة( All Settings فوق انقر.٤

في استخدامھا تم خرطوشة أو تصنيعھا، إعادة أو ملئھا إعادة تمت طباعة خرطوشة تثبيت حالة في:مالحظة
.يتوفر ال أنه أو دقيق غير الحبر مستوى مؤشر يكون فقد أخرى، طابعة

استقبالك حالة في. فقط التخطيط ألغراض تقديرات الحبر مستويات بشأن والمؤشرات التنبيھات توفر:مالحظة
تأخيرات لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة تجھيز االعتبار بعين فخذ الحبر، مستوى انخفاض بشأن تحذير لرسالة
.الطباعة بجودة الرضا عدم حتى الخرطوشات استبدال عليك يجب ال. للطباعة بالنسبة محتملة

في ذلك في بما, المختلفة الطرق من بالعديد الطباعة عملية في الخرطوشات من حبر استخدام يتم:مالحظة
بالحفاظ تقوم التي, الطباعة رؤوس صيانة وفي للطباعة والخرطوشات المنتج بتجھيز تقوم التي, التھيئة عملية
في للحبر بقايا بعض تبقى ذلك، إلى باإلضافة. يرام ما على الحبر وانسياب نظيفة الطباعة فتحات على

.www.hp.com/go/inkusage راجع المعلومات، من المزيد على للحصول. استخدامھا بعد الخرطوشة
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الخرطوشات استبدال
الخرطوشات الستبدال

.الطاقة تشغيل من تحقق.١

.القديمة الخرطوشة بإزالة قم.٢

.الوصول باب بفتح قم.أ

.فتحتھا من الخرطوشة بإزالة قم.ب

.جديدة خرطوشة أدخل.٣

التغليف من الخرطوشة أخرج.أ

.السحب لسان باستخدام البالستيكي الشريط أزل.ب
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.مكانھا في تستقر حتى الفتحة إلى الجديدة الخرطوشة أزلق.ج

.الخرطوشة إلى الوصول باب أغلق.٤

حبر خرطوشة تثبيت بعد مستنًدا طباعة عند الحبر خرطوشات بمحاذاة الطابعة برنامج توصيك:مالحظة
.جديدة
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الحبر مستلزمات طلب
.الصحيح الخرطوشة رقم حدد الخرطوشات، فتح قبل

الطابعة على الخرطوشة رقم تحديد

.بابھا داخل الخرطوشة رقم يوجد▲

الطابعة برنامج في الخرطوشة رقم حدد

:الطابعة تشغيل برنامج لفتح التالي بإجراء قم لديك، التشغيل نظام على اعتماًدا.١

ابدأ، شاشة من اليسرى السفلى الزاوية في ألسفل السھم فوق انقر: Windows 8.1 التشغيل نظام●
.الطابعة اسم حدد ثم

●Windows 8 :شريط من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في األيمن بالزر انقر
.الطابعة اسم بتحديد قم ثم التطبيقات،

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :ابدأ فوق انقر بالكمبيوتر، الخاص المكتب سطح من،
اسم يحمل الذي الرمز اختر ثم طابعتك مجلد فوق انقر ثم ،HP فوق وانقر البرامج كافة اختر ثم

.الطابعة

.الرابط ھذا استخدام عند الصحيح الخرطوشة رقم ويظھر.٢

.اإلنترنت عبر المستلزمات لشراء تسوق انقر ثم ،تسوق فوق انقر الطابعة، برنامج في

الطباعة خرطوشات طلب بإعادة الخاصة األرقام على للعثور

.HP Utility افتح.١

المستوى في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility الرمز يوجد:مالحظة
.الصلب القرص من األعلى

).المستلزمات عن معلومات( Supplies Info فوق انقر.٢

.الطباعة خرطوشات بطلب الخاصة األرقام ستظھر

.الدعم و المعلومات الجزء إلي للعودة) اإلعدادات كافة( All Settings فوق انقر.٣

عند. www.hp.com/buy/supplies إلى انتقل ،HP ENVY 5660 طابعات لـ األصلية HP مستلزمات لطلب
.بك الخاصة الطابعة تناسب التي الخرطوشات على للعثور المطالبات اتبع ثم منطقتك،/بلدك حّدد المطالبة،

ذلك أتيح ما إذا. المناطق/البلدان جميع في اإلنترنت عبر الحبر خرطوشات طلب إمكانية اعتماد يتم ال:مالحظة
عند لمراجعتھا بھا قائمة طباعة ومن المستلزمات معلومات عرض من تتمكن تزل لم منطقتك، أو بلدك في

.المحلي HP بائع من التسوق

ARWW الحبر مستلزمات طلب ٥٢
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الواحدة الخرطوشة وضع استخدام
يبدأ. فقط واحدة طباعة خرطوشة خالل من HP ENVY 5660 طابعات لتشغيل الواحدة الخرطوشة وضع استخدم
استخدام أثناء. الطباعة خرطوشة عربة من الطباعة خرطوشة إزالة حالة في الواحدة الخرطوشة وضع تشغيل
.الكمبيوتر بواسطة المھام وطباعة الصور، و المستندات، نسخ الطابعة تجري الواحدة، الخرطوشة وضع

شاشة على رسالة ُتعرض الواحدة، الخرطوشة وضع على HP ENVY 5660 طابعات تشغيل عند:مالحظة
إزالة من التحقق عليك الطابعة، في طباعة خرطوشتي تثبيت من الرغم على الرسالة عرض حالة في. الطابعة
التالمس نقاط يغطي البالستيكي الشريط كان إذا. الطباعة خرطوشتي من الواقي البالستيكي الشريط

.المثبتة الطباعة خرطوشة على الطابعة تتعرف فلن, الطباعة لخرطوشة

الواحدة الخرطوشة وضع إنھاء

.الواحدة الخرطوشة وضع إلنھاءHP ENVY 5660 طابعات في طباعة خرطوشتي بتثبيت قم●

٥٣ الخرطوشات مع التعامل   ٦ الفصل ARWW



بالخرطوشات الخاصة الضمان معلومات
له المصمم HP من طباعة جھاز في الطابعة استخدام حالة في HP صنع من بخرطوشة الخاص الضمان يسري
إساءة أو تجديدھا أو تصنيعھا أو تعبئتھا إعادة تمت التي HP حبر خرطوشات الضمان ھذا يشمل ال. خصيًصا

.بھا العبث أو استخدامھا

العثور يمكن. الضمان فترة تنتِه ولم ينفذ لم HP حبر أن طالما الخرطوشة، على الضمان يسري الضمان فترة خالل
:موضح ھو كما شھر/سنة بتنسيق الخرطوشة على الضمان انتھاء تاريخ على

.المنتج مع المزودة المطبوعة الوثائق راجع ،HP لشركة المحدود الضمان بيان من نسخة على للحصول

ARWW بالخرطوشات الخاصة الضمان معلومات ٥٤



الھوية مجھولة االستخدام معلومات تخزين
تقوم ذلك، إلى باإلضافة. عملھا في الطابعة تساعد ذاكرة رقاقة الطابعة في المستخدمة HP خرطوشات تتضمن
قد والتي الطابعة، استخدام عن المعلومات من الھوية مجھولة محدودة مجموعة بتجميع ھذه الذاكرة رقاقة
الطباعة تكرار ومعدل الصفحات، تغطية الخرطوشة، باستخدام طباعتھا تم التي الصفحات عدد: يلي ما تتضمن
.المستخدمة الطباعة وأوضاع

تحتوي ال. بالطباعة الخاصة عمالئنا حاجات لتلبي المستقبلية الطابعات تصميم في HP المعلومات ھذه تساعد
عميل أي ھوية لمعرفة استعمالھا يمكن معلومات على للخرطوشات الذاكرة رقاقة من جمعھا يتم التي البيانات

.به الخاصة الطابعة أو الخرطوشة يستخدم مستخدم أو

المجاني التدوير وإعادة اإلرجاع برنامج ضمن المرجعة خرطوشات في الموجودة الذاكرة رقاقات من عينة HP تجمع
من ودراستھا العينة ھذه من الذاكرة رقاقات قراءة تتم). HP Planet :www.hp.com/recycle شركاء( HPبـ الخاص
الخرطوشة ھذه تدوير إعادة على ساعدوھا الذين HP شركاء يتمكن قد كذلك. القادمة HP طابعات تحسين أجل
.البيانات ھذه إلى الوصول من

لم إذا. الذاكرة رقاقة عن مجھولة معلومات إلى الوصول من يتمكن قد الخرطوشة بحوزته تكون ثالث طرف أي
بعد ذلك، من بالرغم. للعمل قابلة غير الرقاقة جعل فيمكنك المعلومات، ھذه إلى بالوصول السماح في ترغب
.HP طابعة في الخرطوشة استخدام يمكن ال للعمل، قابلة غير الرقاقة جعل

إليھا الوصول قابلة غير المعلومات ھذه جعل فيمكنك المجھولة، المعلومات ھذه توفير بشأن القلق ساورك إذا
.الطابعة استخدام بمدى الخاصة المعلومات جمع على الذاكرة رقاقة قدرة إيقاف خالل من وذلك

االستخدام معلومات وظيفة لتعطيل

.إعداد المس الطابعة، في التحكم لوحة من.١

.تفضيالت المس.٢

ا المجھولة البيانات إرسال خيارْي تشغيل بإيقاف وقم الخيارات قائمة نھاية إلى بالتمرير قم.٣ و تلقائيً
.االستخدام حول مجھولة معلومات تخزين

معلومات تجميع على الذاكرة رقاقة قدرة بتعطيل HP طابعة في الخرطوشة استخدام متابعة يمكن:مالحظة
.الطابعة استخدام

٥٥ الخرطوشات مع التعامل   ٦ الفصل ARWW
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بالخرطوشات خاصة تلميحات
:الخرطوشات مع للتعامل التالية التلميحات استخدم

وانتظر التشغيل، زر باستخدام الطابعة تشغيل إيقاف على دوًما احرص بالخرطوشات؛ الحبر جفاف لتجنب●
.التشغيل زر مصباح ينطفئ حتى

على الشريط ترك يقلل. لتثبيتھا استعدادك عند إال بالخرطوشات، المثبت الواقي الشريط تزيل أو تفتح ال●
ر من الخرطوشات .الحبر تبخُّ

من تأكد. فتحة كل ورمز ولون خرطوشة، كل ورمز لون بمالءمة قم. المالئمة الفتحات في الخرطوشات أدخل●
.بإحكام مكانھما في الخرطوشتين كلتا تثبيت

ا المحاذاة تتم● خطوط ظھور حالة في الحًقا مفيدة المحاذاة تكون قد كما. جديدة خرطوشة بركيب بعد تلقائيً
من المزيد على للحصول٧٧ صفحة في الطباعة بجودة تتعلق مشاكل حل راجع. مسننة أو واضحة غير

.المعلومات

لتجنب فاستبدلھا كليھما، أو الخرطوشتين بأحد المقدرة الحبر مستويات نقصان الشاشة على ظھر إذا●
راجع. مقبولة غير الطباعة جودة تكون أن إال الخرطوشات استبدال عليك يجب ال. بالطباعة تأخير حدوث

.المعلومات من المزيد على للحصول٥٠ صفحة في الخرطوشات استبدال

قد. وقت أقرب في بأخرى استبدالھا فحاول األسباب، من سبب ألي الطابعة من خرطوشة أخرجت إذا●
.الواقي الغطاء دون الطابعة خارج تركھا مع بداخلھا الحبر لجفاف الخرطوشات تتعرض
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الطابعة توصيل٧

من للمزيد). EWS أو المضمن الويب خادم( للطابعة الرئيسية الصفحة من إضافية متقدمة إعدادات تتوفر
.٦٤ صفحة في المضمن الويب ملقم فتح راجع المعلومات،

:التالية المواضيع على القسم ھذا يحتوي

ا لالتصال الطابعة إعداد● السلكيً

الشبكة إعدادات تغيير●

)بالشبكات المتصلة للطابعات( الطابعة إلدارة متقدمة أدوات●

واستخدامھا بشبكة متصلة طابعة إعداد بخصوص تلميحات●

٥٧ الطابعة توصيل   ٧ الفصل ARWW



ا لالتصال الطابعة إعداد السلكيً
البداية قبل●

الالسلكية شبكتك في الطابعة إعداد●

االتصال نوع تغيير●

الالسلكي االتصال اختبر●

للطابعة الالسلكية اإلمكانات إيقاف أو بتشغيل قم●

ا الطابعة بتوصيل قم● موجه بدون السلكيً

البداية قبل
:يلي مما تأكد

.يرام ما على وعملھا الالسلكية الشبكة إعداد●

).subnet( الشبكة نفس في تستخدمھا التي الكمبيوتر وأجھزة الطابعة وجود●

ف إدخال منك ُيطلب قد الطابعة، توصيل عند :بھا الخاصة المرور كلمة و) SSID( الالسلكية الشبكة معرّ

●SSID بك الخاصة الالسلكية الشبكة اسم ھو.

على واعتماًدا. بذلك منك إذن دون الالسلكية بشبكتك االتصال من اآلخرين فتمنع الالسلكية مرور كلمة أما●
.WEP مفتاح أو WPA عبارة الالسلكية شبكتك تستخدم قد المطلوب، الحماية مستوى

ا الالسلكية شبكتك إعداد منذ الحماية مرور مفتاح أو الشبكة اسم تغير لم وإذا خلف عليھا العثور يمكنك فأحيانً
.بجانبه أو الالسلكي الموجه

راجع المعلومات، ھذه تذكر عليك تعذر إذا أو الحماية مرور مفتاح أو الشبكة اسم على العثور من تتمكن لم إذا
بعد حتى المعلومات ھذه على العثور من تتمكن لم إذا. الالسلكي الموجه أو الكمبيوتر مع بھا زودت التي الوثائق

.الالسلكية الشبكة لك أعد بالذي أو الشبكة بمسؤول فاتصل ذكره، سبق ما

الالسلكية شبكتك في الطابعة إعداد
.الالسلكي االتصال إلعداد الطابعة في التحكم لوحة شاشة من الالسلكي االتصال إعداد معالج استخدم

.٥٨ صفحة في البداية قبل في القائمة خالل من انتقل المتابعة، قبل:مالحظة

).الالسلكية(  المس الطابعة، في التحكم لوحة من.١

).إعدادات(  المس.٢

).الالسلكي إعدادات( Wireless Settings المس.٣

).الالسلكية إعداد معالج( Wireless Setup Wizard المس.٤

.اإلعداد عملية إلتمام الشاشة على الظاھرة اإلرشادات اتبع.٥

االتصال نوع تغيير
االتصال نوع لتعديل البرنامج استخدام يمكنك بالشبكة، أو بالكمبيوتر الطابعة وتوصيلك HP برنامج تثبيتك بعد

).السلكي اتصال إلى USB اتصال من المثال سبيل على(

ARWW ا لالتصال الطابعة إعداد السلكيً ٥٨



.للطابعة الالسلكية اإلمكانات تشغيل إيقاف إلى إيثرنت كابل توصيل يؤدي:مالحظة

)Windows التشغيل نظام( السلكية شبكة إلى USB طريق عن االتصال من التغيير

.٥٨ صفحة في البداية قبل في القائمة خالل من انتقل المتابعة، قبل

:بك الخاص التشغيل لنظام تبًعا التالية األشياء بإحدى قم.١

شاشة من اليسرى السفلى الزاوية في ألسفل السھم على انقر: Windows 8.1 التشغيل نظام●
.مساعدة أدوات فوق انقر ثم الطابعة، اسم حدد ابدأ،

●Windows 8 :التطبيقات جميع فوق انقر ثم ابدأ، شاشة من فارغة منطقة في األيمن بالزر انقر
.مساعدة أدوات فوق انقر ثم الطابعة، اسم فوق انقر ثم التطبيقات، بشريط

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :وحدد ،ابدأ فوق انقر المكتب، سطح شاشة من
.بالطابعة الخاص المجلد وانقر ،HP فوق وانقر ،البرامج كافة

.والبرامج الطابعة إعداد حدد.٢

.الشاشة على تظھر التي اإلرشادات اتبع. السلكية إلى USB عبر متصلة طابعة تحويل حدد.٣

لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. السلكي اتصال إلى USB اتصال من التغيير طريقة عن المزيد على تعرف
.اللغات بجميع الموقع ھذا يتوفر ال قد الحالي، الوقت في. المزيد

الالسلكي االتصال اختبر
معلومات صفحة توفر. الالسلكي الطابعة اتصال عن معلومات على للحصول الالسلكي االتصال اختبار صفحة اطبع

بشبكة، الطابعة اتصال حالة في. IP وعنوان )MAC( األجھزة وعنوان الطابعة حالة عن معلومات الالسلكي االتصال
.الشبكة إعدادات عن تفاصيل االختبار تقرير يعرض

الالسلكي االتصال اختبار تقرير طباعة

).إعدادات(  المس ثم ،)الالسلكية(  المس الطابعة، تحكم لوحة من.١

التقارير طباعة المس.٢

).الالسلكي االتصال اختبار تقرير( Wireless Test Report المس.٣

للطابعة الالسلكية اإلمكانات إيقاف أو بتشغيل قم
.الالسلكي االتصال ميزة تشغيل عند الطابعة في التحكم بلوحة األزرق المصباح يضيء

.الشبكة إعداد المس ثم, إعداد المس, للطابعة التحكم لوحة في.١

).الالسلكي إعدادات( Wireless Settings المس.٢

.التشغيل إيقاف أو للتشغيل سلكي ال المس.٣

ا الطابعة بتوصيل قم موجه بدون السلكيً
ا الطباعة يمكنك ،HP من Wi-Fi Direct باستخدام أو لوحي كمبيوتر أو ذكي ھاتف أو كمبيوتر جھاز من السلكيً

ا االتصال يمكنه آخر جھاز .موجودة السلكية بشبكة لالتصال الحاجة دون السلكيً
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Wi-Fi Direct استخدام إرشادات

.المطلوب البرنامج على يحتوي المحمول الجھاز أو الكمبيوتر جھاز أن من تأكد●

.الطابعة مع توفيرھا يتم التي HP برامج بتثبيت قيامك من تأكد كمبيوتر، جھاز تستخدم كنت إذا

بتثبيت قم ثم ،Wi-Fi Direct بـ أوالً فاتصل الكمبيوتر، على HP طابعة برنامج بتثبيت قمت قد تكن لم إذا●
.االتصال نوع بتحديد الطابعة برنامج يطالبك عندما) الالسلكية( Wireless حدد. الطابعة برنامج

حول المعلومات من لمزيد. متوافق طباعة تطبيق بتثبيت قيامك من فتأكد محموالً، جھاًزا تستخدم كنت إذا●
.www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html زيارة يمكنك النقالة، األجھزة من الطباعة

.ذلك إلى الحاجة دعت إذا األمان خاصية تمكين ومن الطابعة في Wi-Fi Direct تشغيل من تأكد●

Wi-Fi اتصال نفس أجھزة خمسة إلى يصل المحمولة واألجھزة الكمبيوتر أجھزة من عدد يستخدم أن يمكن●
Direct.

من بشبكة أو USB كابل خالل من كمبيوتر بجھاز إما أيًضا الطابعة توصيل أثناء Wi-Fi Direct استخدام يمكن●
.السلكي اتصال خالل

.باإلنترنت طابعة أو محمول جھاز أو كمبيوتر جھاز لتوصيل Wi-Fi Direct استخدام يمكن ال●

السلكية بشبكة االتصال على قادر جوال جھاز من الطباعة

 بزيارة تفضل المعلومات، من لمزيد. المحمول جھازك مع متوافق طباعة تطبيق بتثبيت قمت أنك من تأكد
www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

.الطابعة على Wi-Fi Direct ميزة بتشغيل قمت أنك من تأكد.١

الجھاز مع المزودة الوثائق راجع المعلومات، من للمزيد. المحمول جھازك في الالسلكي االتصال بتشغيل قم.٢
.المحمول

Wi-Fi استخدام من تتمكن فلن الالسلكي، االتصال خاصية يدعم ال الجوال جھازك كان إذا:مالحظة
Direct.

جديدة السلكي اتصال بشبكة لالتصال الطبيعي اإلجراء استخدم. جديدة بشبكة اتصل المحمول، الجھاز من.٣
 المثال سبيل على المعروضة، الالسلكية الشبكات قائمة من Wi-Fi Direct اسم اختر. ساخنة نقطة أو

DIRECT-**- HP ENVY-5660 )لطابعتك المعرفة الفريدة األحرف ھي**  تعتبر حيث.(

.بذلك مطالبتك عند Wi-Fi Direct مرور كلمة أدخل

.المستند اطبع.٤

ا االتصال على قادر كمبيوتر جھاز من الطباعة )Windows التشغيل نظام( السلكيً

.الطابعة على Wi-Fi Direct بتشغيل قمت أنك من تأكد.١

مع المزودة الوثائق راجع المعلومات، من للمزيد. بالكمبيوتر Wi-Fi الالسلكي االتصال شبكة بتشغيل قم.٢
.الكمبيوتر جھاز

. Wi-Fi Direct ميزة استخدام من تتمكن فلن ،Wi-Fi تقنية يدعم ال الكمبيوتر كان إذا:مالحظة

أو جديدة السلكي اتصال بشبكة لالتصال الطبيعي اإلجراء استخدم. جديدة بشبكة اتصل الكمبيوتر، من.٣
DIRECT-**- HP مثل المعروضة الالسلكية الشبكات قائمة من Wi-Fi Direct HP اسم اختر. ساخنة نقطة

ENVY-5660 )ف التي الفريدة األحرف ھي**  حيث ).الطابعة على الموجود الطراز ھو XXXXو طابعتك تعرّ

.بذلك مطالبتك عند Wi-Fi Direct مرور كلمة أدخل
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تم إذا. السلكية شبكة خالل من كمبيوتر بجھاز متصلة وكانت الطابعة تثبيت تم إذا 5 رقم الخطوة إلى انتقل.٤
الطابعة برنامج لتثبيت التالية الخطوات فاتبع ،USB كابل بواسطة بالكمبيوتر متصلة وكانت الطابعة تثبيت

.HP من Wi-Fi Direct اتصال باستخدام

:بك الخاص التشغيل لنظام تبًعا التالية األشياء بإحدى قم.أ

من اليسرى السفلى الزاوية في ألسفل السھم على انقر: Windows 8.1 التشغيل نظام●
.مساعدة أدوات فوق انقر ثم الطابعة، اسم حدد ابدأ، شاشة

●Windows 8 :التطبيقات جميع فوق انقر ثم ابدأ، شاشة من فارغة منطقة في األيمن بالزر انقر
.مساعدة أدوات فوق انقر ثم الطابعة، اسم فوق انقر ثم التطبيقات، بشريط

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :ابدأ فوق انقر المكتب، سطح شاشة من،
.بالطابعة الخاص المجلد وانقر ،HP فوق وانقر ،البرامج كافة وحدد

.جديدة طابعة توصيل بتحديد قم ثم ،والبرامج الطابعة إعداد فوق انقر.ب

.السلكي حدد ،االتصال خيارات البرنامج شاشة عرض عند.ج

.المكتشفة الطابعات قائمة من بك الخاصة HP طابعة برنامج حدد

.الشاشة على تظھر التي اإلرشادات اتبع.د

.المستند اطبع.٥

ا االتصال على قادر كمبيوتر جھاز من الطباعة )OS X التشغيل نظام( السلكيً

.الطابعة على Wi-Fi Direct بتشغيل قمت أنك من تأكد.١

.الكمبيوتر جھاز على Wi-Fi شبكة بتشغيل قم.٢

.Apple جھاز مع المزودة الوثائق راجع, المعلومات من للمزيد

األحرف ھي**  حيث( DIRECT-**- HP ENVY-5660 مثل ،Wi-Fi Direct اسم واختر Wi-Fi رمز فوق انقر.٣
).الطابعة على الموجود الطراز ھو XXXXو الطابعة لتعريف الفريدة

.بھا مطالبتك عند المرور كلمة أدخل األمان، تفعيل مع Wi-Fi Direct تشغيل حالة في

.الطابعة أضف.٤

.النظام تفضيالت افتح.أ

& Print, )فاكس وإرسال طباعة (Print & Fax فوق انقر لديك، الموجود التشغيل نظام حسب.ب
Scan) ضوئي ومسح طباعة( ,قسم في وطابعات ماسحات أو Hardware )األجھزة.(

.اليسار على الطابعات قائمة أسفل الموجودة+  فوق انقر.ج

بجوار األيمن العمود في موجودة" Bonjour" كلمة تكون( المكتشفة الطابعات قائمة من الطابعة حدد.د
).إضافة( Add فوق وانقر ،)الطابعة اسم

 إعداد حول التعليمات من للمزيد أو اإلنترنت على وإصالحھا Wi-Fi Direct أخطاء استكشاف لخيارات هنا انقر 

Wi-Fi Direct .اللغات بجميع الموقع ھذا يتوفر ال قد الحالي، الوقت في.
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الشبكة إعدادات تغيير
مھام من منوعة تشكيلة وتنفيذ وإدارته للطابعة الالسلكي االتصال إعداد من الطابعة في التحكم لوحة تمكنك
اإلرسال تشغيل للشبكة، االفتراضية الخيارات استعادة الشبكة، إعدادات وتغيير عرض ذلك في بما. الشبكة إدارة

.تشغيله إيقاف أو الالسلكي

كنت إذا إال اإلعدادات ھذه بعض تغير أال عليك يجب ذلك، ومع. راحتك أجل من الشبكة إعدادات تتوفر:تنبيه
جدار إعدادات و االفتراضية، البوابة و ،IP إعدادات و الوصلة، سرعة إعدادات تتضمن ھي و( متقدًما مستخدًما
).الحماية

الشبكة تكوين صفحة طباعة

.إعداد المس الطابعة، في التحكم لوحة من.١

.الشبكة تكوين تقرير حدد ثم ،تقارير المس.٢

IP إعدادات لتغيير

ا IP إعدادات بضبط ويقوم تلقائي ھو IP إلعدادات االفتراضي IP إعداد مستخدًما كنت إذا ذلك، ومع. تلقائيً
ارة أو الفرعية الشبكة قناع أو IP عنوان مثل( مختلفة إعدادات استخدام في ترغب وكنت متقدًما، ،)االفتراضية العبّ
ا تغييرھا يمكنك .يدويً

ا IP عنوان تعيين عند انتبه:تنبيه مكونات تتمكن ال التثبيت، عملية أثناء صالح غير IP عنوان إدخال عند. يدويً
.بالطابعة االتصال من الشبكة

.الشبكة إعداد المس ثم, إعداد المس, للطابعة التحكم لوحة في.١

).الالسلكي إعدادات( Wireless Settings المس.٢

.متقدمة إعدادات المس.٣

.IP إعدادات المس.٤

.للمتابعة موافق المس. الشبكة من الطابعة إزالة إلى IP عنوان تغيير يؤدي بأنه تخبرك رسالة  تظھر.٥

ا، اإلعدادات لتغيير. االفتراضي الخيار ھو تلقائي.٦ المناسبة المعلومات أدخل ثم ،يدوي المس يدويً
:التالية لإلعدادات

IP عنوان●

الفرعية الشبكة قناع●

ارة● االفتراضية العبّ

DNS عنوان●

.تم المس ثم التغييرات، أدخل.٧

.موافق المس.٨
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)بالشبكات المتصلة للطابعات( الطابعة إلدارة متقدمة أدوات
.مرور كلمة إلى تحتاج قد اإلعدادات، بعض تغيير أو لعرض

بعض تتوافر ال قد ھذا، ومع. باإلنترنت متصالً تكون أن دون المضمن الويب ملقم واستخدام فتح يمكنك:مالحظة
.الميزات

:التالية المواضيع على القسم ھذا يحتوي

)Windows التشغيل نظام( األدوات صندوق●

●HP Utility) التشغيل نظام OS X(

المضمن الويب ملقم فتح●

االرتباط تعريف ملفات حول●

)Windows التشغيل نظام( األدوات صندوق
.الطابعة عن الصيانة معلومات األدوات صندوق يوفر

.النظام لمتطلبات الكمبيوتر استيفاء حالة في وذلك HP برامج قرص من األدوات صندوق تثبيت يمكن:مالحظة
مع المتوفر HP طابعة لبرامج المضغوط القرص على المتاح القراءة ملف في النظام متطلبات على العثور يمكن
.بك الخاصة الطابعة

)األدوات صندوق (Toolbox لفتح

:بك الخاص التشغيل لنظام تبًعا التالية األشياء بإحدى قم.١

شاشة من اليسرى السفلى الزاوية في ألسفل السھم على انقر: Windows 8.1 التشغيل نظام●
.الطابعة اسم حدد ثم ابدأ،

●Windows 8 :جميع فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في األيمن بالزر انقر ابدأ شاشة من
.الطابعة اسم حدد ثم التطبيقات، شريط من التطبيقات

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :ابدأ فوق انقر بالكمبيوتر، الخاص المكتب سطح من،
اسم يحمل الذي الرمز اختر ثم طابعتك مجلد فوق انقر ثم ،HP فوق وانقر البرامج كافة اختر ثم

.الطابعة

.)ضوئي ومسح طباعة (Print & Scan فوق انقر.٢

.بك الخاصة الطابعة صيانة فوق انقر.٣

HP Utility) التشغيل نظام OS X(
والحصول اإلنترنت عبر المستلزمات وطلب الجھاز ومعايرة الطابعة إعدادات لتكوين أدوات على HP Utility تحتوي
.الويب بموقع الدعم معلومات على

.المحددة للطابعة وفًقا HP Utility في المتاحة الميزات تختلف:مالحظة

لرسالة استقبالك حالة في. فقط التخطيط ألغراض تقديرات الحبر مستويات بشأن والمؤشرات التنبيھات توفر
محتملة تأخيرات لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة تجھيز االعتبار بعين فخذ الحبر، مستوى انخفاض بشأن تحذير

.الطباعة جودة عن الرضا عدم حالة في إال الطباعة خرطوشات تبديل عليك يجب ال. للطباعة بالنسبة

األعلى المستوى في التطبيقات المجلد ضمن Hewlett-Packard مجلد في HP Utility على مزدوجاً نقراً انقر
.الصلب القرص من
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المضمن الويب ملقم فتح
.Wi-Fi Direct أو الشبكة خالل من إما المضمن الويب ملقم إلى الوصول يمكنك

الشبكة خالل من المضّمن الويب ملقم لفتح

IP الـ عنوان على الحصول يمكن. IP عنوان لديھا يكون أن ويجب ما شبكة على الطابعة وجود يجب:مالحظة
.الشبكة تكوين صفحة طباعة أو الالسلكية أيقونة على الضغط طريق عن بالطابعة الخاص

.الكمبيوتر في معتمد ويب مستعرض في وذلك للطابعة تعيينه تم الذي المضيف اسم أو IP عنوان اكتب●

//:http: الويب مستعرض في اآلتي العنوان فاكتب ،192.168.0.12 ھو IP عنوان كان إذا المثال، سبيل على
192.168.0.12.

Wi-Fi Direct باستخدام المضمن الويب ملقم لفتح

).اإلعدادات(  المس ثم ،)الالسلكية(  المس الرئيسية، الشاشة من.١

قم ثم Wi-Fi Direct فالمس ،التشغيل إيقاف حالة في يكون Wi-Fi Direct أن الشاشة عرضت إذا.٢
.بتشغيله

Wi-Fi باالتصال وقم عن وابحث الالسلكي، خاصية بتشغيل قم المحمول، الجھاز أو الالسلكي الكمبيوتر من.٣
Direct،المثال سبيل على باسم :DIRECT-**- HP ENVY-5660 )المميزة الرموز ھي**  تعتبر حيث
.بذلك مطالبتك عند Wi-Fi Direct مرور كلمة أدخل). لطابعتك المعرفة

//:http: التالي العنوان اكتب بك، الخاص الكمبيوتر جھاز على الموجود المدعم الويب متصفح وفي.٤
192.168.223.1.

االرتباط تعريف ملفات حول
ية ملفات) EWS( المضمن الويب ملقم يترك خالل الثابت القرص في) االرتباط تعريف ملفات( للغاية صغيرة نصّ

نت إذا المثال، سبيل على. القادمة زيارتك عند كمبيوترك على التعرف من EWS الملفات ھذه تمكن. التصفح كوّ
ر في االرتباط تعريف ملف يساعد فسوف ،EWS لغة عند اللغة بھذه الصفحات عرض يتم بحيث المختارة اللغة تذكُّ

تقوم التي االرتباط تعريف ملفات( االرتباط تعريف ملفات بعض تخزين يتم. التالية المرة في EWS إلى وصولك
.يدوياً عليھا ما مسح يتم حتى الكمبيوتر جھاز على) للعمالء محددة تفضيالت بتخزين

ھذه عليك تعرض عندما لينبھك تكوينه يمكنك كما, االرتباط تعريف ملفات جميع ليقبل المستعرض تكوين يمكنك
تعريف ملفات إلزالة المستعرض استخدام أيًضا يمكن. رفضھا أو منھا ملفات بقبول القرار لك يتاح حيث الملفات
.فيھا المرغوب غير االرتباط

:التالية الميزات من أكثر أو واحدة تعطل فسوف االرتباط، تعريف ملفات تعطيل اخترت إذا لجھازك،:مالحظة

)اإلعداد معالجات استخدام عند باألخص مفيًدا ذلك يعد( التطبيق تركت حيث العمل بدء●

ر● EWS مستعرض لغة إعداد تذكُّ

الرئيسية الصفحة EWS صفحة تشخيص●

عرض طرق حول ومعلومات االرتباط تعريف وملفات الخصوصية إعدادات تغيير طريقة حول معلومات على لالطالع
.الويب مستعرض خالل من المتاحة الوثائق راجع وحذفھا، االرتباط تعريف ملفات
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واستخدامھا بشبكة متصلة طابعة إعداد بخصوص تلميحات
:واستخدامھا بشبكة متصلة طابعة إعداد أجل من التالية التلميحات استخدم

بالبحث الطابعة تقوم. الالسلكي الموجه تشغيل من تأكد السلكية، بشبكة متصلة طابعة بإعداد تقوم عندما●
.الشاشة على عليھا العثور تم التي الشبكات أسماء تسرد ثم, السلكية موجھات عن

 المس ثم) الالسلكية(  فالمس بالطابعة، الالسلكي االتصال ميزة إعداد يتم لم إذا:مالحظة
.الالسلكي اإلعداد معالج لبدء الطابعة شاشة على) اإلعدادات(

ملخص قائمة لفتح التحكم بلوحة) الالسلكية(  المس بالطابعة، الالسلكي االتصال تشغيل من وللتحقق●
ثم ،)اإلعدادات(  فالمس ،متصل غير أو الالسلكية تشغيل إيقاف عرض تم وإذا. الالسلكي االتصال
االتصال ميزة إعداد لبدء الشاشة على تظھر التي التعليمات اتبع. الالسلكي اإلعداد معالج المس

.بالطابعة الالسلكي

تتمكن أن قبل VPN عن االتصال قطع عليك فيجب), VPN( خاصة افتراضية بشبكة متصالً الكمبيوتر كان إذا●
.الطابعة ذلك في بما, شبكتك على آخر جھاز أي إلى الوصول من

.المزيد لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. الالسلكية للطباعة والطابعة الشبكة تكوين حول المزيد تعلم●

.المزيد لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. لشبكتك األمان إعدادات على العثور طريقة على تعرف●

وتلميحات) فقط Windows التشغيل ألنظمة متاحة( Print and Scan Doctor المساعدة األداة عن تعلم●
.المزيد لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. وإصالحھا األخطاء استكشاف حول أخرى

.المزيد لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر. السلكي اتصال إلى USB اتصال من التغيير طريقة على تعرف●

لالتصال هنا انقر. الطابعة إعداد أثناء الفيروسات ومكافحة الحماية جدار برنامجي مع العمل طريقة على تعرف●
.المزيد لمعرفة باإلنترنت

٦٥ الطابعة توصيل   ٧ الفصل ARWW

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70041-all&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70018-all-LS5640&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70016-win-LS5640&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70015-win-LS5640&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70017-win-LS5640&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70017-win-LS5640&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east


مشكلة حل٨

:التالية المواضيع على القسم ھذا يحتوي

الورق تغذية ومشاكل الورق انحشار●

الحبر بخرطوشة متعلقة مشاكل●

بالطباعة متعلقة مشاكل●

النسخ مشاكل●

الضوئي المسح مشاكل●

واالتصال الشبكة مشاكل●

الطابعة بأجھزة تتعلق مشاكل●

HP دعم خدمة●
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الورق تغذية ومشاكل الورق انحشار
فعله؟ تريد الذي ما

الورق انحشار تحرير

انحشار مشاكل حل
.الورق

اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP معالج استخدام

بالورق المتعلقة المشاكل وحل للمستندات التلقائية التغذية وحدة أو الطابعة في الورق انحشار لتحرير إرشادات
.تغذيته أو

.اللغات بجميع متاحة اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP معالجات تكون ال قد:مالحظة

الورق انحشار تحرير حول التعليمات قسم في العامة اإلرشادات اقرأ

.الطابعة داخل عدة أماكن في الورق انحشار يحدث قد

.يمكن ما بأسرع الورق انحشار بإزالة قم الطباعة، لرأس محتمل تلف حدوث لمنع:تنبيه

الداخلي الورق انحشار تحرير

لتحرير أدناه الواردة الخطوات اتبع ذلك من بدالً. للطابعة األمامي الجزء من المنحشر الورق بإزالة تقم ال:تنبيه
قطع وترك الورق تمزيق إلى للطابعة األمامي الجزء من للخارج المنحشر الورق سحب يؤدي قد. الورق انحشار
.الحق وقت في الورق انحشار حاالت من مزيد إلى ھذا يؤدي وقد الطابعة؛ داخل ممزقة

.الطابعة تشغيل إليقاف) الطاقة زر(  على اضغط.١

.الحبر خرطوشة إلى الوصول باب افتح.٢

.الطابعة داخل الورق مسار فحص.٣

.الغطاء بإزالة قم ثم الورق مسار غطاء مقبض ارفع.أ
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.نحوك واجذبھا اليدين بكلتا بھا وأمسك الطابعة داخل محشورة أوراق أي مكان حدد.ب

قطع عن والعجالت االسطوانات في بالبحث فقم االسطوانات، من إزالته عند الورق تمزق إذا:تنبيه
.الطابعة داخل بقيت قد تكون قد التي الورق

.الورق انحشار من المزيد حدوث فيحتمل الطابعة، من الورق قطع جميع بإزالة تقم لم إذا

.مكانه في ينغلق حتى الورق مسار غطاء إدخال أعد.ج

.الطابعة داخل الحبر خرطوشة مكان فحص يرجى المشكلة، حل يتم لم إذا.٤

.الحبر بخرطوشة المتصل الكابل لمس تجنب العملية، ھذه أثناء وفي:تنبيه

بانتزاع قم ثم الطابعة، يمين أقصى إلى الحبر خرطوشة بتحريك قم محشورة، أوراق وجود حالة في.أ
.اتجاھك في بسحبھم قم ثم اليدين بكلتا المحشور الورق

قطع عن والعجالت االسطوانات في بالبحث فقم االسطوانات، من إزالته عند الورق تمزق إذا:تنبيه
.الطابعة داخل بقيت قد تكون قد التي الورق

.الورق انحشار من المزيد حدوث فيحتمل الطابعة، من الورق قطع جميع بإزالة تقم لم إذا

ورق قطع أية إلزالة السابقة الخطوة بنفس بالقيام قم ثم الطابعة، يسار أقصى إلى العربة بتحريك قم.ب
.ممزقة

.الحبر خرطوشة إلى الوصول باب أغلق.٥

.بالدرج الخاص الجزء بفحص قم المشكلة، استمرار حالة في.٦

.الخارج إلى لتمتد اإلدخال حاوية أداة اسحب.أ
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.السفلية الطابعة جھة إلى الوصول أجل من بحرص جانبھا على الطابعة اقلب.ب

بھا وأمسك الطابعة داخل محشورة أوراق أية مكان حدد. الطابعة في اإلدخال درج مكان بفحص قم.ج
.نحوك واجذبھا اليدين بكلتا

قطع عن والعجالت االسطوانات في بالبحث فقم االسطوانات، من إزالته عند الورق تمزق إذا:تنبيه
.الطابعة داخل بقيت قد تكون قد التي الورق

.الورق انحشار من المزيد حدوث فيحتمل الطابعة، من الورق قطع جميع بإزالة تقم لم إذا

.بحرص العادي وضعھا إلى الطابعة اقلب.د

.للداخل الورق درج ادفع.ه

.الطابعة لتشغيل أخرى مرة) الطاقة زر(  على اضغط.٧

الطباعة عربة انحشار تحرير

عربة انحشار مشكلة حل
.الطباعة

اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP معالج استخدام

إرشادات على فاحصل بصعوبة، تتحرك الطباعة عربة كانت أو الطباعة عربة انحشار يسبب شيء ھناك كان إذا
.بخطوة خطوة

.اللغات بجميع متاحة اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP معالجات تكون ال قد:مالحظة
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الطباعة عربة انحشار تحرير حول التعليمات قسم في العامة اإلرشادات اقرأ

.كالورق الطباعة، عربة إعاقة إلى تؤدي أشياء أية بإزالة قم.١

عند الحذر توخي على دوًما احرص المنحشر الورق إلزالة أخرى أجھزة أو أدوات أي تستخدم ال:مالحظة
الطابعة داخل من المحشور الورق إزالة

التوجيه مفتاح المس. الرئيسية الشاشة من تعليمات المس الطابعة، شاشة من التعليمات على للحصول.٢
حرر المس ثم ،والدعم وإصالحھا المشاكل استكشاف المس ثم التعليمات، مواضيع خالل لالنتقال
.العربة انحشار

الورق انحشار تجنب طريقة على تعرف
.التالية اإلرشادات اتبع الورق، انحشارات تجنب في للمساعدة

.متكررة بصورة اإلخراج حاوية من المطبوع الورق أخرج●

.تالف أو مطبق أو مجعد غير ورق على الطباعة من تأكد●

إحكام إعادة يمكن كيس في مستٍو بشكل المستخدم غير الورق جميع بتخزين ثنيه أو الورق تجعد امنع●
.إغالقه

.الطابعة في جًدا رقيًقا أو جًدا سميًكا ورًقا تستخدم ال●

وسائط تحميل راجع المعلومات، من للمزيد. جًدا ممتلئان وليسا صحيح بشكل محمالن الدرجين أن تأكد●
.١٠ صفحة في

.تمزيقھا أو ثنيھا يتم لم الحواف وأن مستٍو وضع في اإلدخال حاوية في تحميلھا تم التي األوراق أن من تأكد●

حاوية في الموجودة الورق رزمة تكون أن يجب حيث اإلدخال؛ حاوية في مختلفة وأحجام بأنواع أوراق تضع ال●
.والحجم النوع نفس من بالكامل اإلدخال

عرض دليل أن من تأكد. األوراق كافة مع بإحكام يتالءم بحيث اإلدخال درج في الورق عرض دليل بضبط قم●
.اإلدخال درج في الورق ثني في يتسبب ال الورق

.اإلدخال درج في جًدا بعيدة لمسافة الورق إلدخال القوة تستخدم ال●

.الخفيفة األوراق على للغاية المتشبعة الصور تطبع ال الصفحات، وجھي على طباعتك حالة في●

.٧ صفحة في الورق أساسيات راجع المعلومات، من للمزيد. للطابعة بھا الموصى الورق أنواع باستخدام قم●

ال. الورق أضف ثم أوالً الطابعة من الورق ينفد بأن فاسمح الورق، منھا ينفد أن وشك على الطابعة كانت إذا●
.بالطباعة الطابعة قيام أثناء الورق تحّمل

الورق تغذية مشاكل حل
تواجھھا؟ التي المشكلة ھي ما

الدرج  من الورق التقاط يتم لم●
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بھز قم. ١٠ صفحة في وسائط تحميل راجع المعلومات، من لمزيد. الدرج في الورق تحميل من تأكد◦
.تحميله قبل الورق

الورق لحجم والمناسبة الدرج في الموجودة الصحيحة العالمات على الورق عرض أدلة وضع من تأكد◦
.ضيقة تكون أن دون الرزمة حول األدلة وضع إحكام من أيضاً التحقق ويجب. المحمل

المقابل االتجاه في ثنيه طريق عن الورق بفرد. الدرج في الموجود الورق والتفاف تجعد عدم من تأكد◦
.لاللتفاف

مائلة الصفحات●

اسحب حاجة، ھناك كانت إذا. الورق عرض دليل يحاذي اإلدخال حاوية في المحمل الورق أن من تأكد◦
الورق موجھي محاذاة من التأكد مع صحيح، بشكل الورق تحميل وأعد الطابعة من اإلدخال درج

.صحيحة بطريقة

.فقط تطبع تكن لم إذا الطابعة في الورق بتحميل قم◦

المرة في صفحة من أكثر أخذ●

الورق لحجم والمناسبة الدرج في الموجودة الصحيحة العالمات على الورق عرض أدلة وضع من تأكد◦
.ضيقة تكون أن دون الرزمة حول الموجھات وضع إحكام من أيضاً التحقق ويجب. المحمل

.الدرج يف الورق تحميل زيادة عدم من تأكد◦

.وفاعلية أداء أفضل على للحصول HP ورق استخدم◦
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الحبر بخرطوشة متعلقة مشاكل
حالة في. المناسبة فتحاتھا في الخرطوشات تثبيت من تأكد. تركيبھا إعادة ثم الحبر خرطوشة بإزالة أوالً قم

استبدال مراجعة فيرجى المشكلة، حل يتم لم إذا. الخرطوشة موصالت بتنظيف قم المشكلة، استمرار
.المعلومات من مزيٍد على للحصول ٥٠ صفحة في الخرطوشات

بالخرطوشة الخاصة التالمس نقاط لتنظيف

بأسرع المنتج في الحبر خرطوشات تركيب إعادة من تأكد. قليلة دقائق سوى التنظيف إجراء يستغرق ال:تنبيه
خرطوشات تلف إلى ذلك يؤدي فقد. دقيقة 30 من ألكثر المنتج خارج الحبر خرطوشات ترك ُيوصى. ممكن وقت
.الحبر

.الطاقة تشغيل من تحقق.١

.الخرطوشة إلى الوصول باب افتح.٢

.الخطأ رسالة في إليھا المشار الخرطوشة بإزالة قم.٣

التالمس نقاط موضع وحدد ألعلى منھا السفلي الجزء توجيه مع جوانبھا من الحبر خرطوشة أمسك.٤
بخرطوشة اللون ذھبية نقاط عن ة عبار ھي الكھربائية التالمس نقاط. الحبر خرطوشة في الكھربائية
.الطباعة

الوصفالميزة

الكھربائية التالمس نقاط1

.النسالة من خالية قماش بقطعة التالمس نقاط امسح.٥

.الخرطوشة على مكان أي في الحبر بتلطيخ تقم وال فقط، التالمس نقاط لمس مراعاة يجب:تنبيه

ذھبية مسامير أربعة من مجموعة تشبه التالمس نقاط. الطابعة عربة في التالمس نقاط ضع الطابعة، داخل.٦
.الحبر خرطوشة في الموجودة التالمس نقاط مع تتوافق بحيث وضعھا يتم اللون

.التالمس نقاط لمسح النسالة من وخالية جافة قماش قطعة استخدم.٧

.الحبر خرطوشة تثبيت بإعادة قم.٨

ARWW الحبر بخرطوشة متعلقة مشاكل ٧٢



.الخطأ رسالة اختفاء من وتأكد الوصول باب أغلق.٩

.أخرى مرة بتشغيله وقم المنتج تشغيل فأوقف الخطأ، رسالة تتلقى تزال ال كنت إذا.١٠

الواحدة؛ الخرطوشة وضع واستخدام إزالتھا فيمكنك مشكالت، أية الخرطوشات إحدى لك سببت إذا:مالحظة
.فقط واحدة طباعة خرطوشة بواسطة HP ENVY 5660 طابعات تشغيل من لتتمكن
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بالطباعة متعلقة مشاكل
فعله؟ تريد الذي ما

)الطباعة تتعذر( الصفحة طباعة عدم مشاكل حل

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  ا وحلھا المشكلة تشخيص تحاول مساعدة أداة .تلقائيً

المهام طباعة بعدم المتعلقة األخطاء استكشاف
وحلها

اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP معالج استخدام

.الطباعة عدم أو الطابعة استجابة عدم حالة في متدرجة إرشادات على احصل

اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP ومعالجات HP Print and Scan Doctor تكون ال قد:مالحظة
.اللغات بجميع متاحة

الطباعة بعدم تتعلق مشاكل حول التعليمات قسم في العامة اإلرشادات اقرأ

الطباعة مشاكل حل

ما فجرب الطباعة، على قادر غير زلت ما إذا. الدرج في ورق وجود ومن مشغلة الطابعة أن من تأكد:مالحظة
:فيه يأتي الذي الترتيب حسب يلي

على الموجودة التعليمات اتباع خالل من بحلھا وقم الطابعة شاشة على خطأ رسائل أي وجود من تحقق.١
.الشاشة

كان إذا. أخرى مرة توصيله وإعادة الكابل بفصل قم ،USB كابل طريق عن بالطابعة متصالً الكمبيوتر كان إذا.٢
ا، بالطابعة متصالً الكمبيوتر .االتصال تفعيل من فتحقق السلكيً

.التشغيل إيقاف قيد كانت إذا أو مؤقًتا العمل عن متوقفة الطابعة كانت إذا ما حدد.٣

.التشغيل إيقاف قيد كانت إذا أو مؤقًتا العمل عن متوقفة الطابعة كانت إذا ما لتحديد

:بك الخاص التشغيل لنظام تبًعا التالية اإلجراءات بأحد قم.أ

●Windows 8.1 و Windows 8 :لفتح المسه أو الشاشة من األيمن العلوي الجانب إلى أشر
فوق انقر ثم ومن ، التحكم لوحة المس أو فوق وانقر ،اإلعدادات رمز انقر ثم الرموز، الشريط
.والطابعات األجھزة عرض

●Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، والطابعات األجھزة على اضغط.

●Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر.

●Windows XP: في ابدأ قائمة من Windows، الطابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر
.الفاكس وأجھزة

بالطابعة، الخاص الرمز على األيمن الماوس بزر انقر أو بالمنتج الخاص الرمز على مزدوًجا نقًرا انقر أو.ب
.الطباعة انتظار قائمة لفتح طباعته يتم ما عرض حدد ثم

استخدام أو مؤقًتا الطباعة توقف بجوار اختيار عالمات وجود عدم من تأكد ،الطابعة القائمة في.ج
.اتصال دون الطابعة

.الطباعة محاولة فأعد, تغيير بأي قمت إذا.د

.االفتراضية الطابعة على الطابعة ضبط من تحقق.٤
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.االفتراضية الطابعة على الطابعة ضبط من للتحقق

:بك الخاص التشغيل لنظام تبًعا التالية اإلجراءات بأحد قم.أ

●Windows 8.1 و Windows 8 :لفتح المسه أو الشاشة من األيمن العلوي الجانب إلى أشر
فوق انقر ثم ومن ، التحكم لوحة المس أو فوق وانقر ،اإلعدادات رمز انقر ثم الرموز، الشريط
.والطابعات األجھزة عرض

●Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، والطابعات األجھزة على اضغط.

●Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر.

●Windows XP: في ابدأ قائمة من Windows، الطابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر
.الفاكس وأجھزة

.االفتراضية الطابعة على الصحيحة الطابعة ضبط من تأكد.ب

.االفتراضية الطابعة بجوار خضراء أو سوداء دائرة داخل اختيار عالمة تظھر

فوق األيمن الماوس بزر فانقر االفتراضية، كالطابعة ظبطھا تريد التي غير أخرى طابعة ضبط حالة في.ج
.االفتراضية كالطابعة ضبط وحدد الصحيحة الطابعة

.أخرى مرة طابعتك استخدام حاول.د

.للطباعة المؤقت التخزين تشغيل أعد.٥

للطباعة المؤقت التخزين تشغيل إلعادة

:بك الخاص التشغيل لنظام تبًعا التالية األشياء بإحدى قم.أ

Windows 8.1 و Windows 8

i.لفتح للشاشة اليمنى العليا الزاوية فوق انقر أو تحسس Charms bar رمز فوق انقر ثم
.إعدادات

ii.والحماية النظام على اضغط أو فوق انقر ثم التحكم لوحة على اضغط أو فوق انقر.

iii.الخدمات على مرتين اضغط أو مزدوجا نقرا انقر ثم, إدارية أدوات فوق انقر.

iv.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة المؤقت التخزين فوق األيمن الماوس بزر انقر.

v.تلقائي تحديد من تأكد ،التشغيل نوع بجوار التي عام التبويب عالمة في.

vi.فوق انقر ثم تشغيل فوق انقر الخدمة حالة فتحت بالفعل الخدمة تشغيل عدم حالة في
.موافق

Windows 7

i.في ابدأ قائمة من Windows، ثم, والحماية النظام فوق انقر ثم, التحكم لوحة فوق انقر
.إدارية أدوات

ii.خدمات فوق مزدوًجا نقًرا انقر.

iii.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة المؤقت التخزين فوق األيمن الماوس بزر انقر.

iv.تلقائي تحديد من تأكد, التشغيل نوع بجوار التي عام التبويب عالمة في.

v.فوق انقر ثم تشغيل فوق انقر الخدمة حالة فتحت بالفعل الخدمة تشغيل عدم حالة في
.موافق
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Windows Vista

i.في ابدأ قائمة من Windows، ثم, والصيانة النظام فوق انقر ثم, التحكم لوحة فوق انقر
.إدارية أدوات

ii.خدمات فوق مزدوًجا نقًرا انقر.

iii.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة المؤقت التخزين خدمة فوق األيمن الماوس بزر انقر.

iv.تلقائي تحديد من تأكد, التشغيل نوع بجوار التي عام التبويب عالمة في.

v.فوق انقر ثم تشغيل فوق انقر الخدمة حالة فتحت بالفعل الخدمة تشغيل عدم حالة في
.موافق

Windows XP

i.نظام في ابدأ قائمة من Windows، الكمبيوتر جھاز فوق األيمن الماوس بزر انقر.

ii.والتطبيقات الخدمات فوق انقر ثم ،إدارة فوق انقر.

iii.للطباعة المؤقت التخزين حدد ثم ،خدمات فوق مزدوًجا نقًرا انقر.

iv.إلعادة تشغيل إعادة فوق انقر ثم, للطباعة المؤقت التخزين فوق األيمن الماوس بزر انقر
.الخدمة تشغيل

.االفتراضية الطابعة على الصحيحة الطابعة ضبط من تأكد.ب

.االفتراضية الطابعة بجوار خضراء أو سوداء دائرة داخل اختيار عالمة تظھر

فوق األيمن الماوس بزر فانقر االفتراضية، كالطابعة ظبطھا تريد التي غير أخرى طابعة ضبط حالة في.ج
.االفتراضية كالطابعة ضبط وحدد الصحيحة الطابعة

.أخرى مرة طابعتك استخدام حاول.د

.الكمبيوتر تشغيل أعد.٦

غ.٧ .الطباعة انتظار قائمة فرّ

الطباعة انتظار قائمة لمسح

:بك الخاص التشغيل لنظام تبًعا التالية األشياء بإحدى قم.أ

●Windows 8.1 و Windows 8 :لفتح المسه أو الشاشة من األيمن العلوي الجانب إلى أشر
فوق انقر ثم ومن ، التحكم لوحة المس أو فوق وانقر ،اإلعدادات رمز انقر ثم الرموز، الشريط
.والطابعات األجھزة عرض

●Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، والطابعات األجھزة على اضغط.

●Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر.

●Windows XP: في ابدأ قائمة من Windows، الطابعات فوق انقر ثم ،التحكم لوحة فوق انقر
.الفاكس وأجھزة

.الطباعة انتظار قائمة لفتح بك الخاص الطابعة رمز فوق مزدوًجا نقًرا انقر.ب

Purge أو )المستندات كافة إلغاء (Cancel all documents فوق انقر ،)الطابعة (Printer قائمة في.ج
Print Document) الطباعة مستند تنظيف(، فوق انقر ثم Yes) للتأكيد )نعم.
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مرة الطباعة وحاول الكمبيوتر تشغيل بإعادة فقم االنتظار، قائمة في المستندات بعض وجود استمر إذا.د
.التشغيل إعادة بعد أخرى

.أخرى مرة الطباعة حاول ثم خلوھا، من للتأكد أخرى مرة الطباعة انتظار قائمة افحص.ه

.الطابعة ضبط أعد ثم بطابعتك الطاقة توصيل افحص

.محكم نحٍو على بالطابعة الطاقة سلك توصيل من تأكد.١

بالطاقة الطابعة توصيل1

التيار بمأخذ االتصال2

يكن لم فإذا. الكھربائية الطاقة تستقبل الطابعة أن إلى يشير أخضر ضوء وجود من وتحقق الطابعة داخل انظر.٢
.للطاقة آخر بمأخذ الطابعة بتوصيل قم أو بالطابعة محكم بشكل موصل السلك أن من تحقق مضيًئا،

اضغط. الطابعة تشغيل إيقاف إلى ذلك فيشير, مضاء غير كان إذا. الطابعة على الموجود تشغيل زر إلى انظر.٣
.الطابعة لتشغيل" تشغيل" زر على

.آخر طاقة بمأخذ بتوصيلھا قم الكھربائية، للطاقة الطابعة استقبال عدم حالة في:مالحظة

إلى الوصول باب أسفل الطابعة جانب من الطاقة سلك افصل التشغيل، قيد الطابعة تكون عندما.٤
. الخرطوشات

.بالحائط الموجود التيار مأخذ عن الطاقة سلك افصل.٥

.ثانية 15 وانتظر.٦

.بالحائط الموجود التيار بمأخذ أخرى مرة الطاقة سلك بتوصيل قم.٧

. الخرطوشات إلى الوصول باب أسفل الطابعة بجانب الطاقة سلك توصيل أعد.٨

ا، الطابعة تشغيل يتم لم إذا.٩ .الطابعة لتشغيل تشغيل زر اضغط تلقائيً

.أخرى مرة الطابعة استخدام حاول.١٠

الطباعة بجودة تتعلق مشاكل حل

اإلنترنت على وإصالحھا الطباعة بجودة المتعلقة األخطاء استكشاف.الطباعة بجودة المتعلقة المشاكل معظم لحل متدرجة إرشادات

الطباعة بجودة تتعلق مشاكل لحل التعليمات قسم في العامة اإلرشادات اقرأ

،التشغيل زر باستخدام الطابعة تشغيل إيقاف على دوًما احرص الطباعة، جودة مشاكل لتجنب:مالحظة
تحريك اإلجراء ھذا ويتيح. التيار موصل فصل أو الطابعة عن التيار فصل قبلالتشغيل زر مصباح ينطفئ حتى وانتظر

.الجفاف من محمية تكون حيث مكشوف، غير موضع إلى الخرطوشات
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الطباعة جودة لتحسين

.HP صنع من األصلية الحبر خرطوشات استخدامك من تأكد.١

الطباعة وجودة ،وسائط المنسدلة القائمة من المناسب الورق نوع تحديد من للتأكد الطباعة برنامج افحص.٢
.الجودة إعدادات المنسدلة القائمة من

 Set Preferences فوق انقر ثم )ضوئي ومسح طباعة (Print & Scan فوق انقر ،الطابعة برنامج في●
.الطباعة خصائص إلى للوصول )التفضيالت ضبط(

فحص راجع المعلومات، من للمزيد. قليل الخرطوشات في الحبر ھل لترى المقدرة الحبر مستويات افحص.٣
انخفاض حالة في الطباعة خرطوشات استبدال على احرص. ٤٩ صفحة في المقدرة الحبر مستويات
.بھا الحبر مستوى

.الخرطوشات بمحاذاة قم.٤

الطابعة برنامج خالل من الطباعة خرطوشات لمحاذاة

محاذاة HP All-in-One منك يطلب. الجودة عالية نتائج الخرطوشات محاذاة لك تضمن:مالحظة
الطباعة خرطوشة نفس بإزالة قمت إذا. جديدة خرطوشة بتركيب فيھا تقوم مرة كل في الطباعة خرطوشات

قيم HP All-in-One جھاز يتذكر. الطباعة خرطوشات محاذاة HP All-in-One منك يطلب فلن تركيبھا، وإعادة
.الطباعة خرطوشات محاذاة إلعادة تحتاج لن ثم ومن الطباعة، خرطوشة محاذاة

.الورق درج في A4 بحجم ورق أو مستخدم غير رسائل ورق بتحميل قم.أ

:الطابعة برنامج لفتح التالية الخيارات أحد بإجراء قم لديك، التشغيل نظام على اعتماًدا.ب

Maintain Your فوق انقر ثم )ضوئي ومسح طباعة (Print & Scan فوق انقر ،الطابعة برنامج في.ج
Printer )الطابعة على الحفاظ (إلى للوصول Printer Toolbox )الطابعة أدوات صندوق.(

خدمات التبويب عالمة ضمن الطباعة خرطوشات محاذاة فوق ،انقرالطباعة أدوات صندوق في.د
.محاذاة ورقة طباعة الطابعة تجري. الجھاز

الزاوية في األسفل إلى للطباعة المخصص الوجه توجيه مع الخرطوشات محاذاة ورقة بتحميل قم.ه
.الضوئية للماسحة الزجاجي السطح من اليمنى األمامية

محاذاة ورقة تدوير بإعادة قم. الخرطوشات لمحاذاة الطابعة شاشة على الواردة اإلرشادات اتبع.و
.منھا بالتخلص أو الخرطوشات
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الطابعة شاشة من الطابعة لمحاذاة

.اإلدخال درج في A4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

.إعداد المس بالطابعة، الخاصة التحكم لوحة شاشة من.ب

.الشاشة على الظاھرة اإلرشادات اتبع ثم ،الطباعة رأس محاذاة حّدد ثم ،الطابعة صيانة المس.ج

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

الطابعة برنامج خالل من تشخيصية صفحة لطباعة

.الورق درج في A4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

:الطابعة برنامج لفتح التالية الخيارات أحد بإجراء قم لديك، التشغيل نظام على اعتماًدا.ب

Maintain Your فوق انقر ثم )ضوئي ومسح طباعة (Print & Scan فوق انقر ،الطابعة برنامج في.ج
Printer )الطابعة أدوات صندوق إلى للوصول) الطابعة على الحفاظ.

.تشخيص صفحة لطباعة الجھاز تقارير التبويب عالمة على تشخيصية معلومات طباعة فوق انقر.د
حالة في. التشخيصية الصفحة في واألسود واألصفر واألرجواني األزرق اللون من كل مربعات افحص

ا مالحظتك فنظف المربعات في قط حبر وجود عدم حالة في أو والسوداء الملونة المربعات في خطوطً
ا الخرطوشات .تلقائيً

الطابعة عرض شاشة خالل من تشخيصية صفحة لطباعة

.الورق درج في A4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

.إعداد المس الطابعة، في التحكم لوحة من.ب

.تقارير المس.ج

.الطباعة جودة تقرير بلمس قم.د

ا الطباعة خرطوشات نظف.٦ ا التشخيصية الصفحة أظھرت إذا, تلقائيً والحبر اللون فيھا يفقد أجزاء أو خطوطً
.المربعات من األسود

الطابعة برنامج من الحبر خرطوشات لتنظيف

.الورق درج في A4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

:الطابعة برنامج لفتح التالية الخيارات أحد بإجراء قم لديك، التشغيل نظام على اعتماًدا.ب

من اليسرى السفلى الزاوية في ألسفل السھم فوق انقر: Windows 8.1 التشغيل نظام●
.الطابعة اسم حدد ثم ابدأ، شاشة

●Windows 8 :من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في األيمن بالزر انقر
.الطابعة اسم بتحديد قم ثم التطبيقات، شريط

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :فوق انقر بالكمبيوتر، الخاص المكتب سطح من
يحمل الذي الرمز اختر ثم طابعتك مجلد فوق انقر ثم ،HP فوق وانقر البرامج كافة اختر ثم ،ابدأ
.الطابعة اسم

Maintain Your فوق انقر ثم )ضوئي ومسح طباعة (Print & Scan فوق انقر ،الطابعة برنامج في.ج
Printer )الطابعة على الحفاظ (إلى للوصول Printer Toolbox )الطابعة أدوات صندوق.(

تظھر التي اإلرشادات اتبع. الجھاز خدمات تبويب عالمة من الحبر خرطوشات تنظيف فوق انقر.د
.الشاشة على
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الطابعة شاشة من الطباعة رأس لتنظيف

.اإلدخال درج في A4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

.إعداد المس بالطابعة، الخاصة التحكم لوحة شاشة من.ب

.الشاشة على الظاھرة اإلرشادات اتبع ثم ،الطباعة رأس تنظيف حّدد ثم ،الطابعة صيانة المس.ج

موقع يوفر. www.hp.com/support زر. HP من الدعم فاطلب المشكلة، الطباعة رأس تنظيف يحل لم إذا
عند. الشائعة الطابعة مشاكل من العديد تصحيح في مساعدتك يمكنك مساعدة وأدوات معلومات الويب

على للحصول  HP اتصال جھات يخص شيء كل فوق انقر ثم المنطقة،/البلد باختيار قم المطالبة،
.الفني بالدعم االتصال حول معلومات

الطباعة جودة لتحسين

.HP صنع من أصلية خرطوشات استخدامك من تأكد.١

).الطباعة( Print الحوار مربع في الطباعة وجودة المناسب الورق نوع بتحديد قمت أنك تأكد.٢

.قليل الخرطوشات في الحبر ھل لترى المقدرة الحبر مستويات افحص.٣

.بھا الحبر مستوى انخفاض حالة في الطباعة خرطوشات استبدال على احرص

الطابعة خرطوشات محاذاة.٤

البرنامج خالل من الطباعة خرطوشات لمحاذاة

.الورق درج في A4 بحجم أو Letter بحجم عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

.HP Utility افتح.ب

في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility الرمز يوجد:مالحظة
.الصلب القرص من األعلى المستوى

.اإلطار يسار على األجھزة قائمة من HP ENVY 5660 طابعات حدد.ج

).محاذاة( Align فوق انقر.د

.الشاشة على تظھر التي اإلرشادات اتبع ثم ،)محاذاة( Align فوق انقر.ه

.الدعم و المعلومات الجزء إلي للعودة) اإلعدادات كافة( All Settings فوق انقر.و

.اختبار صفحة بطباعة قم.٥

اختبار صفحة لطباعة

.الورق درج في A4 بحجم أو Letter بحجم عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

.HP Utility افتح.ب

في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility الرمز يوجد:مالحظة
.الصلب القرص من األعلى المستوى

.اإلطار يسار على األجھزة قائمة من HP ENVY 5660 طابعات حدد.ج
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).اختبار صفحة( Test Page فوق انقر.د

.الشاشة على تظھر التي اإلرشادات اتبع ثم ،)اختبار صفحة طباعة( Print Test Page زر فوق انقر.ه

المربعات أو النص في خطوط أو النص في بارزة خطوط وجود من للتحقق االختبار صفحة افحص
بتنظيف فقم المربعات، في حبر وجود عدم أو بارزة، خطوط أو خطوط، مالحظتك حالة في. الملونة

ا الخرطوشات .تلقائيً

ا، الطباعة خرطوشات نظف.٦ ا التشخيصية الصفحة أظھرت إذا تلقائيً أو النص من مفقودة أجزاء أو خطوطً
.الملونة المربعات

ا الطباعة رأس تنظيف خطوات تلقائيً

.الورق درج في A4 بحجم أو Letter بحجم عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

.HP Utility افتح.ب

في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility الرمز يوجد:مالحظة
.الصلب القرص من األعلى المستوى

.اإلطار يسار على األجھزة قائمة من HP ENVY 5660 طابعات حدد.ج

).الطباعة رؤوس تنظيف( Clean Printheads فوق انقر.د

.الشاشة على تظھر التي اإلرشادات اتبع ثم ،Clean فوق انقر.ه

إلى الضرورية غير التنظيف عمليات تؤدي. فقط الضرورة عند الطباعة رأس بتنظيف قم:تنبيه
.الطباعة رأس عمر وتقصير الحبر استھالك

عند. الطابعة محاذاة حاول التام، التنظيف بعد ضعيفة تبدو الطباعة جودة زالت ما إذا:مالحظة
.HP لـ دعم بمركز فاتصل والمحاذاة، التنظيف بعد الطباعة جودة في المشاكل استمرار

.الدعم و المعلومات الجزء إلي للعودة) اإلعدادات كافة( All Settings فوق انقر.و

المطبوعات على الحبر تلطخ مشاكل حل

عند بالطابعة العرض شاشة من الحبر تلطخ تنظيف وظيفة استخدام فحاول بالحبر، المطبوعات إحدى تلطخت إذا
تحريكه وسيتم الحجم كامل عادي ورق تحميل يجب. إلكمالھا دقائق عدة العملية ھذه تستغرق.  الحًقا الطباعة
.الوقت ھذا في طبيعية الميكانيكي التشغيل عن الناتجة األصوات. التنظيف عملية خالل ولألمام للخلف

.اإلدخال درج في A4 أو letter بحجم مستخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.١

.إعداد المس بالطابعة، الخاصة التحكم لوحة شاشة من.٢

.الشاشة على الظاھرة اإلرشادات اتبع ثم المطلوبب، الخيار بتحديد قم ثم ،الطابعة صيانة المس.٣

).EWS( المضّمن الويب خادم باستخدام أو HP طابعة برنامج باستخدام أيضاً بھذا القيام يمكنك:مالحظة
)Windows التشغيل نظام (HP طابعة برنامج افتح راجع المضمن، الويب خادم أو البرنامج إلى للوصول

.٦٤ صفحة في المضمن الويب ملقم فتح أو ١٥ صفحة في

٨١ مشكلة حل   ٨ الفصل ARWW



النسخ مشاكل
اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP معالج استخدام.وإصالحها النسخ أخطاء استكشاف

.منخفضة المطبوعات جودة كانت إذا أو النسخة إنشاء عدم حالة في متدرجة إرشادات على احصل

.اللغات بجميع متاحة اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP معالجات تكون ال قد:مالحظة

٤٧ صفحة في الناجحْين الضوئي والمسح النسخ تلميحات

ARWW النسخ مشاكل ٨٢
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الضوئي المسح مشاكل
HP Print and Scan

Doctor
ا وحلھا المشكلة تشخيص تحاول مساعدة أداة  HP Print and Scan Doctor تعد .تلقائيً

اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP معالج استخدامالمسح مشكالت حل

رة المستندات جودة كانت أو ضوئًيا المستندات مسح عليك تعذر إذا متدرجة إرشادات على احصل المصوّ
.منخفضة

اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP ومعالجات HP Print and Scan Doctor تكون ال قد:مالحظة
.اللغات بجميع متاحة

٤٧ صفحة في الناجحْين الضوئي والمسح النسخ تلميحات

٨٣ مشكلة حل   ٨ الفصل ARWW
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واالتصال الشبكة مشاكل
فعله؟ تريد الذي ما

الالسلكي باالتصال تتعلق مشاكل حل
.التالية وإصالحھا األخطاء استكشاف خيارات أحد اختر

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  تلقائًيا وحلھا المشكلة تشخيص تحاول مساعدة أداة.

HP معالج استخدام
األخطاء الستكشاف
اإلنترنت على وإصالحھا

من الكمبيوتر تمنع أنھا تعتقد كنت إذا ،وإصالحها الفيروسات مكافحة برنامج أو الحماية جدار أخطاء استكشاف
.بالطابعة التوصيل

.تعمل تعد لم لكنھا توصيلھا تم أو أبًدا الطابعة توصيل يتم لم إذا ،وإصالحها الالسلكية أخطاء استكشاف●

الكمبيوتر تمنع أنھا تعتقد كنت إذا ،وإصالحها الفيروسات مكافحة برنامج أو الحماية جدار أخطاء استكشاف●
.بالطابعة التوصيل من

اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP ومعالجات HP Print and Scan Doctor تكون ال قد:مالحظة
.اللغات بجميع متاحة

وإصالحھا الالسلكية أخطاء استكشاف حول التعليمات قسم في العامة اإلرشادات اقرأ

االتصال مشاكل تشخيص في للمساعدة الالسلكي االتصال اختبار تقرير بطباعة قم أو الشبكة تكوين من تحقق
.بالشبكة

).اإلعدادات(  المس ثم ،)الالسلكية(  المس الرئيسية، الشاشة من.١

.الالسلكية اختبار تقرير طباعة أو الشبكة تكوين عرض المس ثم ،التقارير طباعة المس.٢

الالسلكي االتصال تخص التي الشبكة إعدادات على اعثر
.التالية وإصالحھا األخطاء استكشاف خيارات أحد اختر

HP Print and Scan Doctorيعد HP Print and Scan Doctor اسم على خاللھا من التعرف يمكنك مساعدة أداة
).الشبكة مفتاح( المرور وكلمة) SSID( الشبكة

األخطاء الستكشاف HP معالج استخدام
اإلنترنت على وإصالحها

.الالسلكية مرور وكلمة) SSID( الشبكة اسم على العثور طريقة على تعرف

اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP ومعالجات HP Print and Scan Doctor تكون ال قد:مالحظة
.اللغات بجميع متاحة

Wi-Fi Direct باتصال المتعلقة المشاكل حل

وإصالحها األخطاء الستكشاف HP معالج استخدام
اإلنترنت على

Wi-Fi تكوين طريقة على تعرف أو وإصالحھا Wi-Fi Direct أخطاء باستكشاف قم
Direct.

.اللغات بجميع متاحة اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP معالجات تكون ال قد:مالحظة
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وإصالحھا Wi-Fi Direct أخطاء الستكشاف التعليمات قسم في العامة اإلرشادات اقرأ

:Wi-Fi Direct تشغيل من للتحقق الطابعة افحص.١

).Wi-Fi Direct(  المس الطابعة، في التحكم لوحة من▲

عن ابحث ثم ،Wi-Fi اتصال بتشغيل قم المحمولة، األجھزة أحد أو بك الخاص الالسلكي الكمبيوتر جھاز من.٢
.به واتصل بطابعتك الخاص Wi-Fi Direct اسم

.بذلك مطالبتك عند Wi-Fi Direct مرور كلمة أدخل.٣

حول المعلومات من لمزيد. متوافق طباعة تطبيق بتثبيت قيامك من فتأكد محموالً، جھاًزا تستخدم كنت إذا.٤
.www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html زيارة يمكنك النقالة، األجھزة من الطباعة

السلكي اتصال إلى USB اتصال تغيير
.التالية وإصالحھا األخطاء استكشاف خيارات أحد اختر

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  وحلھا المشكلة تشخيص تحاول مساعدة أداة
.تلقائًيا

وإصالحها األخطاء الستكشاف HP معالج استخدام
اإلنترنت على

.Wi-Fi Direct أو السلكي اتصال إلى USB اتصال تغيير

اإلنترنت على وإصالحھا األخطاء الستكشاف HP ومعالجات HP Print and Scan Doctor تكون ال قد:مالحظة
.اللغات بجميع متاحة

٥٨ صفحة في االتصال نوع تغيير

٨٥ مشكلة حل   ٨ الفصل ARWW
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الطابعة بأجھزة تتعلق مشاكل
الضوئي والمسح الطباعة مشكالت وإصالح لتشخيص HP Print and Scan Doctor بتشغيل قم:تلميح
.اللغات بعض في فقط التطبيق يتوفر. تلقائي بشكل والنسخ

ا التلقائية اإلخراج درج إطالة أداة إلخراج يدويً

ا، التلقائية اإلخراج درج إطالة أداة إخراج يتم لم إذا ا إخراجھا يمكنك آليً .يدويً

.الطابعة من اإلخراج درج بإزالة قم.١

ك اإلدخال، درج من السفلي الجزء في.٢ ك ثم القفل، إلغاء موقع إلى اإلخراج درج قفل حرّ التحرير ذراع حرّ
.الدرج إطالة أداة لتحرير

.التحرير موقع في الدرج إطالة أداة تارًكا الطابعة إلى اإلخراج درج أدخل.٣

مفاجئ نحو على الطابعة توقفت

والطاقة الكھربي التيار وصالت من تأكد●

.الطاقة ومحول جھاز من بكال بإحكام الطاقة سلك توصيل من تأكد●

الطباعة رأس محاذاة فشل

ا ورًقا تحميلك من تأكد المحاذاة، إجراء فشل حالة في● قمت إذا. اإلدخال درج في مستخدم غير أبيض عاديً
.المحاذاة عملية تنجح فلن الحبر، خرطوشات محاذاة عند اإلدخال درج في ملون ورق بتحميل

عطباً لديك يكون ربما أو الطباعة، رأس تنظيف إلى تحتاج فربما متكرر، بشكل المحاذاة عملية فشلت إذا●
.االستشعار جھاز في

موقع يوفر. www.hp.com/support زر. HP من الدعم فاطلب المشكلة، الطباعة رأس تنظيف يحل لم إذا●
عند. الشائعة الطابعة مشاكل من العديد تصحيح في مساعدتك يمكنك مساعدة وأدوات معلومات الويب

على للحصول  HP اتصال جھات يخص شيء كل فوق انقر ثم المنطقة،/البلد باختيار قم المطالبة،
.الفني بالدعم االتصال حول معلومات

ARWW الطابعة بأجھزة تتعلق مشاكل ٨٦
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.الطباعة فشل حل

.HP بشركة اتصل المشكلة، حل من تتمكن لم إذا. تشغيلھا ثم الطابعة تشغيل إيقاف▲

.٨٨ صفحة في HP دعم خدمة راجع ،HP بدعم االتصال حول المعلومات من للمزيد

٨٧ مشكلة حل   ٨ الفصل ARWW



HP دعم خدمة
الطابعة تسجيل●

الدعم عملية●

الھاتف عبر HP دعم●

للضمان إضافية خيارات●

الطابعة تسجيل
وتنبيھات فعالية األكثر والدعم األسرع بالخدمة التمتع يمكنك التسجيل، عملية في فقط معدودات دقائق بقضائك
 في اآلن التسجيل يمكنك البرامج، تثبيت عند الطابعة تسجيلك عدم حالة في. المنتج دعم

http://www.register.hp.com.

الدعم عملية
:الخطوات ھذه اتبع مشكلة، إلى التعرض عند

.الطابعة مع المزودة الوثائق راجع.١

.www.hp.com/support على HP قبل من الفوري للدعم الويب موقع زر.٢

المعلومات أحدث على للحصول المصادر أسرع يعتبر ولذا. HP عمالء لجميع HP من الفوري الدعم يتوفر
:التالية الميزات يتضمن وھو الخبراء، ودعم بالمنتجات تتعلق التي

اإلنترنت على المؤھلين الدعم أخصائيي إلى السريع الوصول●

للطابعة التشغيل وبرامج للبرامج تحديثات●

الشائعة المشاكل لحل قيمة معلومات●

.الطابعة تسجيل عند لديك تتوفر HP من إخبارية وقنوات الدعم تنبيھات للطابعة، احتياطية تحديثات●

.HP لـ الدعم بمركز اتصل.٣

.واللغة المنطقة/والبلد الطابعة حسب الدعم خيارات توفر مدى يتفاوت

الھاتف عبر HP دعم
.واللغة المنطقة/والبلد المنتج حسب توفره ومدى الھاتفي الدعم خيارات تختلف

:التالية المواضيع على القسم ھذا يحتوي

الھاتف عبر الدعم فترة●

ھاتفية مكالمة إجراء كيفية●

الدعم ھواتف أرقام●

الھاتف عبر الدعم فترة انتھاء بعد●

الھاتف عبر الدعم فترة

ا الھاتف عبر الدعم على الحصول يمكن المحيط على المطلة آسيا ودول الشمالية أمريكا في واحد عام لمدة مجانً
الشرق أوروبا، في الھاتف عبر الدعم فترة مدى لمعرفة). المكسيك ذلك في بما( الالتينية أمريكا وفي الھادي
.الھواتف لشركة العادية الرسوم تطبيق يتم. www.hp.com/support زر وإفريقيا، األوسط

ARWW HP دعم خدمة ٨٨
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ھاتفية مكالمة إجراء كيفية

المعلومات لتقديم مستعًدا كن". HP دعم" بخدمة االتصال عند والطابعة الكمبيوتر جھاز بجانب تكون أن يجب
:التالية

)HP ENVY 5660 مثل الطابعة على موجود( المنتج اسم●

)للخرطوشة الوصول باب داخل مدون( المنتج رقم●

)الطابعة من السفلي أو الخلفي الجزء على مدون( التسلسلي الرقم●

ما مشكلة حدوث عند أمامك تظھر التي الرسائل●

:األسئلة ھذه على اإلجابات●

قبل؟ من المشكلة ھذه حدثت ھل◦

المشكلة؟ ھذه مثل تنفيذ تكرار يمكنك ھل◦

ا؟ المشكلة ھذه حدوث وقت في الكمبيوتر إلى جديدة برامج أو أجھزة أية بإضافة قمت ھل◦ تقريبً

؟)الخ الطابعة، نقل رعدية، عاصفة مثل( المشكلة ھذه حدوث قبل آخر شيء أي حدث ھل◦

الدعم ھواتف أرقام

/www.hp.com زيارة الرجاء المكالمات، تكاليف عن ومعلومات الدعم بأرقام HP قائمة أحدث على للحصول
support.

الھاتف عبر الدعم فترة انتھاء بعد

الدعم يتوفر قد. إضافية رسوم دفع مقابل HP قبل من دعم على الحصول يمكن الھاتف، عبر الدعم فترة انتھاء بعد
ھاتف برقم اتصل أو HP بموزع اتصل. HP: www.hp.com/support قبل من الفوري للدعم الويب موقع على أيًضا

.الدعم خيارات على للتعرف فيھا تقيم التي المنطقة/للبلد المخصص الدعم

 للضمان إضافية خيارات
،www.hp.com/support بزيارة قم. إضافية رسوم نظير HP ENVY 5660 طابعات لـ الموسعة الخدمات خطط تتوفر
الخدمات خطط حول معلومات على للحصول والخدمات الضمان منطقة اكتشف ثم ولغتك منطقتك/بلدك حدد

.الموسعة

٨٩ مشكلة حل   ٨ الفصل ARWW
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الفنية المعلوماتأ

.HP ENVY 5660 طابعات لجھاز الدولية التنظيمية والمعلومات الفنية المواصفات القسم ھذا يتناول

.HP ENVY 5660 طابعات مع المزودة المطبوعة الوثائق راجع المواصفات، من المزيد على للحصول

:التالية المواضيع على القسم ھذا يحتوي

Hewlett-Packard بشركة الخاصة اإلشعارات●

المواصفات●

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

تنظيمية معلومات●

ARWW ٩٠



Hewlett-Packard بشركة الخاصة اإلشعارات
.إشعار بدون للتغيير المستند ھذا في الواردة المعلومات تخضع

 شركة من مسبق كتابي تصريح بدون ترجمتھا أو تعديلھا أو المادة ھذه نسخ ُيحظر. محفوظة الحقوق كافة
Hewlett-Packard، وخدمات لمنتجات الوحيدة الضمانات إن. والنشر الطبع حقوق قوانين عليه تنص ما باستثناء 

HP ا اعتبار عدم ويجب. والخدمات المنتجات ھذه بمثل المرفقة الصريحة الضمان بيانات ضمن منشورة ورد مما أيًّ
ناتجة أخطاء أية أو تحريرية أو فنية أخطاء أية عن مسؤوليتھا HP شركة وتخلي. إضافية كفالة بمثابة أنه على ھنا
.المستند ھذا في وردت الحذف عن

.Hewlett-Packard Development Company, L.P لشركة محفوظة 2014 النشر حقوق© 

Windows® 8 و Windows® 7 و ®Windows Vista و Windows® XP و ® Windows و ®Microsoft من كل يعد
.Microsoft Corporation لشركة المتحدة الواليات في مسجلة تجارية عالمات Windows® 8.1 و
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المواصفات
المنتج، مواصفات من مزيد على للحصول. القسم ھذا فيHP ENVY 5660 طابعات لـ فنية مواصفات توفر يتم
.www.hp.com/support على المنتج بيانات ورقة راجع

النظام متطلبات
.Readme ملف في موجودة والنظام البرنامج متطلبات

على HP لـ الويب موقع زر والدعم، التشغيل بنظام متعلقة مستقبلية إصدارات حول معلومات على للحصول
.www.hp.com/support على اإلنترنت

البيئية المواصفات
90 إلى فھرنھايت درجة 59( مئوية درجة 32 إلى مئوية درجة 15: به الموصى التشغيل حرارة درجة مدى●

)فھرنھايت درجة

 إلى فھرنھايت درجة 41( مئوية درجة 40 إلى مئوية درجات 5: بھا المسموح التشغيل حرارة درجة معدل●
)فھرنھايت درجة 104

القصوى الندى نقطة ھي مئوية درجة 25 ؛)به موصى( متكثفة غير نسبية رطوبة% 80 إلى% 20: الرطوبة●

 إلى فھرنھايت درجة 40(- مئوية درجة 60 إلى مئوية درجة 40–): التخزين( التشغيلية غير الحرارة درجة مدى●
)فھرنھايت درجة 140

بشكل مشوًھاHP ENVY 5660 طابعات إخراج يكون أن الممكن من عاٍل، كھرومغناطيسي حقل وجود في●
.طفيف

عن الناتجة الضوضاء لتقليل ذلك من أقل أو) أقدام 10(أمتار 3 طوله USB كابل باستخدام HP شركة توصي●
.عالية مغناطيسية مجاالت وجود احتمال

الطباعة مواصفات
.المستند تعقيد حسب تختلف الطباعة سرعات●

الطلب حسب inkjet حرارية طباعة: الطريقة●

PCL3 GUI: اللغة●

المسح مواصفات
البوصة في نقطة ١٢٠٠ حتى: البصرية الدقة●

البوصة في نقطة 1200 × 1200: الجھاز دقة●

البوصة في نقطة 1200 × 1200: المحسنة الدقة●

)رمادي مستوى 256( رمادي بت 8, ألوان بت 24: البت عمق●

)بوصة 11.7 × 8.5(سم 29.7 × 21.6: الزجاجي السطح من للمسح حجم أقصى●

BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF: المدعومة الملفات أنواع●

Twain: 1.9 إصدار●

ARWW المواصفات ٩٢
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النسخ مواصفات
الرقمية الصورة معالجة●

.الطراز حسب للُنسخ األقصى العدد يختلف●

.والطراز المستند تعقيد لمدى وفًقا النسخ سرعات تختلف●

الخرطوشة إنتاجية
الخرطوشة إنتاجية عن المعلومات من المزيد على للحصول www.hp.com/go/learnaboutsupplies بزيارة تفضل

.المقدرة

الطباعة دقة
الطباعة دقة  ١-أ جدول

البوصة في نقطة 300 × 300: األسود معالجة/اللون إدخال●المسودة وضع

تلقائي): األلوان/األسود( اإلخراج●

البوصة في نقطة 600 × 600: األسود معالجة/اللون إدخال●العادي الوضع

تلقائي): األلوان/األسود( اإلخراج●

البوصة في نقطة 600 × 600: األسود معالجة/اللون إدخال●األفضل العادي الوضع

تلقائي): األلوان/األسود( اإلخراج●

البوصة في نقطة 600 × 600: األسود معالجة/اللون إدخال●للصور األفضل الوضع

تلقائي): األلوان/األسود( اإلخراج●

في للنقطة األقصى الحد وضع
)DPI( البوصة

البوصة في نقطة 1200 × 1200: األسود معالجة/اللون إدخال●

ورق( البوصة في للنقطة 1200 × 4800 يبلغ مثالي بمعدل،)ألوان/أسود( تلقائي: اإلخراج●
)ألوان فوتوغرافية، صور
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Environmental product stewardship program )اإلشراف برنامج
)المنتجات على البيئي
على يساعد بنمط المنتج تصميم تم. سليمة بيئة في الجودة عالية منتجات بتوفير ملتزمة Hewlett-Packard إن

بالشكل لوظائفھا الطابعة أداء على الحفاظ مع ممكن، حد أدنى إلى المواد عدد تقليل تم حيث. التدوير إعادة
معرفة بسھولة يمكن حيث. بسھولة بعضھا عن بفصلھا تسمح بطريقة المتماثلة غير المواد تصميم تم. السليم
تم. العادية الصناعية األدوات باستخدام وإزالتھا إليھا الوصول وكذلك التوصيالت، من وغيرھا التثبيت عناصر موقع

.واإلصالح التفكيك لكفاءة القصوي األولوية أجزاء تصميم

)البيئة بحماية HP التزام (HP’s Commitment to the Environment الويب موقع بزيارة قم المعلومات، من للمزيد
:على

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

:التالية المواضيع على القسم ھذا يحتوي

بالبيئة خاصة تلميحات●

الورق استخدام●

البالستيكية المواد●

للمواد اآلمن االستخدام بيانات أوراق●

HP Inkjet مستلزمات تدوير إعادة برنامج●

الطاقة استھالك●

المستخدمين بواسطة التالفة األجھزة من التخلص●

كيميائية مواد●

تايوان في البطاريات من التخلص●

للبرازيل البطارية إشعار●

البركلوريك حامض ملح مادة بشأن كاليفورنيا والية إخطار●

●EPEAT

)الصين( والسامة الخطيرة المواد جدول●

)أوكرانيا( الخطرة المواد حظر●

)الھند( الخطرة المواد حظر●

بالبيئة خاصة تلميحات
البيئية؛ والمباردات للبرامج HP موقع بزيارة تفضل. البيئية آثارھم تقليل على عمالئھا بمساعدة HP شركة تلتزم

.بالبيئة الخاصة HP مبادرات حول المعلومات من مزيٍد على للحصول

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

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

ARWW Environmental product stewardship program )المنتجات على البيئي اإلشراف برنامج( ٩٤
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البالستيكية المواد
قدرة تحسين شأنھا من التي الدولية المعايير حسب جرام 25 عن تزيد التي البالستيكية الغيار قطع تمييز يتم

.المنتج استخدام عمر نھاية في التدوير إعادة أغراض أجل من البالستيك على التعرف

للمواد اآلمن االستخدام بيانات أوراق
:على HP ويب موقع من) MSDS( المواد سالمة بيانات نشرات على الحصول يمكن

www.hp.com/go/msds

 HP Inkjet مستلزمات تدوير إعادة برنامج
البلدان من العديد في HP Inkjet من المستلزمات تدوير إعادة برنامج يتوفر. البيئة بحماية HP شركة تلتزم

ا المستخدمة الحبر وخرطوشات الطباعة خرطوشات تدوير إعادة في ويساعدك والمناطق، من للمزيد. مجانً
:التالي الويب موقع زر المعلومات،

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

الطاقة استھالك
لوزارة ENERGY STAR مواصفات مع ®ENERGY STAR شعار تحمل التي والتصوير الطباعة معدات تتوافق
التصويرية المنتجات على التالية العالمة ستظھر. التصوير معدات تخص والتي المتحدة الواليات في البيئة حماية

:ENERGY STAR مع المتوافقة

/www.hp.com: في ENERGY STAR مع المتوافقة التصوير منتجات بطرز الخاصة المعلومات من المزيد تقديم تم
go/energystar

المستخدمين بواسطة التالفة األجھزة من التخلص

تقع ذلك، من وبدالً. منه التخلص عند األخرى المنزلية النفايات مع المنتج تضع أال يعني الرمز ھذا
التي األجھزة نفايات من التخلص طريق عن والبيئة الصحة على المحافظة مسؤولية عاتقك على

األجھزة نفايات تصنيع إعادة ألغراض المخصصة النفايات جمع مراكز ألحد بتسليمھا تستھلكھا
بخدمة االتصال يرجى المعلومات، من مزيٍد على للحصول. المستھلكة واإللكترونية الكھربائية

.http://www.hp.com/recycle الويب موقع زيارة أو النفايات، جمع

كيميائية مواد
مع للتوافق الضرورة حسب منتجاتنا في الكيميائية المواد بشأن لعمالئنا معلومات بتقديم HP شركة تلتزم

REACH  )Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and theمثل القانونية المتطلبات
Council( .في المنتج لھذا بالنسبة الكيميائية المعلومات تقرير على العثور يمكن :www.hp.com/go/reach.
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تايوان في البطاريات من التخلص

للبرازيل البطارية إشعار

البركلوريك حامض ملح مادة بشأن كاليفورنيا والية إخطار

EPEAT
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)الصين( والسامة الخطيرة المواد جدول

)أوكرانيا( الخطرة المواد حظر

)الھند( الخطرة المواد حظر
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تنظيمية معلومات
.بھا توجد التي المنطقة/ البلد في التنظيمية الھيئات من المنتج متطلبات مع الطابعة تتوافق

:التالية المواضيع على القسم ھذا يحتوي

التنظيمي الطراز تعريف رقم●

FCC بيان●

كوريا في للمستخدمين إشعار●

●VCCI) الفئة B (اليابان في للمستخدمين التوافق بيان

الطاقة سلك عن اليابان في للمستخدمين إشعار●

أللمانيا الطرفية األجھزة لمبيت المع●

التوافق إعالن●

الالسلكية للمنتجات التنظيمية المعلومات●

التنظيمي الطراز تعريف رقم
ھو بمنتجك الخاص التنظيمي الطراز رقم. للطراز تنظيمي رقم تعيين تم التنظيمي، التعريف ألغراض

SDGOB-1401-01 .التسويق واسم التنظيمي الرقم ھذا بين الخلط عدم جب )HP ENVY 5660 All-in-One
series، ( المنتج أرقام أو) إلخF8B04A، F8B06A، إلخ.(
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FCC بيان

كوريا في للمستخدمين إشعار

VCCI) الفئة B (اليابان في للمستخدمين التوافق بيان

الطاقة سلك عن اليابان في للمستخدمين إشعار
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أللمانيا الطرفية األجھزة لمبيت المع

ARWW تنظيمية معلومات ١٠٠



التوافق إعالن

الالسلكية للمنتجات التنظيمية المعلومات
:السلكية بمنتجات تتعلق والتي التالية التنظيمية المعلومات على الفصل ھذا يحتوي

الالسلكي التردد إلشعاع التعرض●
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البرازيل في للمستخدمين إشعار●

كندا في للمستخدمين إشعار●

تايوان في للمستخدمين إشعار●

المكسيك في للمستخدمين إشعار●

اليابان في للمستخدمين الالسلكية الخدمة إشعار●

الالسلكي التردد إلشعاع التعرض

البرازيل في للمستخدمين إشعار
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كندا في للمستخدمين إشعار

تايوان في للمستخدمين إشعار
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المكسيك في للمستخدمين إشعار

اليابان في للمستخدمين الالسلكية الخدمة إشعار
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)Windows نظام( األخطاءب

منخفض الحبر مستوى●

منخفض الحبر مستوى●

الحبر خرطوشة في مشكلة●

الخرطوشة إلى الوصول باب من تحقق●

الحبر خرطوشة في مشكلة●

الورق حجم توافق عدم●

العمل عن الطباعة خرطوشات عربة توقفت●

الورق بدرج تتعلق مشاكل أو الورق انحشار مشكلة●

الورق نفد لقد●

المستند طباعة فشلت●

الطابعة تعطل●

مفتوح الباب●

الحبر خرطوشة فشل●

المقلدة الخرطوشات بخصوص نصائح●

متوافقة غير طباعة خرطوشات●

جدا قصير الورق إن●

الوجھين على التلقائية للطباعة جًدا طويالً الورق يكون●

متوافقة غير HP من الفوري الحبر خرطوشة●

HP من مستخدمة فورية حبر خرطوشة●

HP Connected بـ الطابعة توصيل يرجى●

الطباعة تعذر●

المحمية المثبتة HP خرطوشة●
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منخفض الحبر مستوى
.الرسالة في إليھا المشار الخرطوشة في الحبر من القليل بقي

لرسالة استقبالك حالة في. فقط التخطيط ألغراض تقديرات الحبر مستويات بشأن والمؤشرات التنبيھات توفر
محتملة تأخيرات لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة تجھيز االعتبار بعين فخذ الحبر، مستوى انخفاض بشأن تحذير

.الطباعة جودة عن الرضا عدم حالة في إال الطباعة خرطوشات تبديل عليك يجب ال. للطباعة بالنسبة

طلب حول لمعلومات. ٥٠ صفحة في الخرطوشات استبدال راجع الحبر، خرطوشات استبدال حول لمعلومات
.٥٢ صفحة في الحبر مستلزمات طلب راجع الحبر، خرطوشات

ذلك في بما المختلفة، الطرق من بعدد الطباعة عملية في الخرطوشات من الحبر استخدام يتم:مالحظة
للحبر بقايا بعض تبقى ذلك، إلى باإلضافة. للطباعة والخرطوشات الطابعة بإعداد تقوم التي التشغيل،  بدء عملية
.www.hp.com/go/inkusage راجع المعلومات، من للمزيد. استخدامھا بعد الخرطوشة في

ARWW منخفض الحبر مستوى ١٠٦
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منخفض الحبر مستوى
.كبير بشكل.الحبر مستوى انخفاض إلى الرسالة تشير

لرسالة استقبالك حالة في. فقط التخطيط ألغراض تقديرات الحبر مستويات بشأن والمؤشرات التنبيھات توفر
محتملة تأخيرات لتجنب بديلة حبر خرطوشة توفير به الموصى من فإنه, الحبر مستوى انخفاض بشأن تحذير

.الطباعة جودة عن الرضا عدم حالة في إال الطباعة خرطوشات تبديل عليك يجب ال. للطباعة بالنسبة

طلب حول لمعلومات. ٥٠ صفحة في الخرطوشات استبدال راجع الحبر، خرطوشات استبدال حول لمعلومات
.٥٢ صفحة في الحبر مستلزمات طلب راجع الحبر، خرطوشات

ذلك في بما المختلفة، الطرق من بعدد الطباعة عملية في الخرطوشات من الحبر استخدام يتم:مالحظة
للحبر بقايا بعض تبقى ذلك، إلى باإلضافة. للطباعة والخرطوشات الطابعة بإعداد تقوم التي التشغيل،  بدء عملية
.www.hp.com/go/inkusage راجع المعلومات، من للمزيد. استخدامھا بعد الخرطوشة في
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الحبر خرطوشة في مشكلة
في الصحيحة غير الفتحة في ُمدخلة أو متوافقة غير أو تالفة أو مفقودة الرسالة في إليھا المشار الحبر خرطوشة
.الطابعة

للحصول٥٢ صفحة في الحبر مستلزمات طلب راجع متوافقة؛ غير الخرطوشة أن الرسالة أظھرت إذا:مالحظة
.للطابعة خرطوشات على الحصول عن معلومات على

يحّل لم إذا. أوالً شيوًعا األكثر الحل يوجد فيه بترتيب، الحلول سرد يتم. اآلتية الحلول جرب المشكلة، ھذه لحل
.المشكلة حل حتى الباقية بالحلول القيام فحاول المشكلة، األول الحل

.تشغيلھا ثم الطابعة تشغيل إيقاف: األول الحل●

.صحيح بشكل الحبر خرطوشات تثبيت: 2 الحل●

تشغيلھا ثم الطابعة تشغيل بإنھاء قم: 1 الحل

.أخرى مرة بتشغيلھا قم ثم الطابعة، تشغيل بإيقاف قم

.التالي الحل جرب المشكلة، استمرت إذا

صحيح بشكل الحبر خرطوشات بتثبيت قم: 2 الحل

:الحبر خرطوشات كافة إدخال من تأكد

.برفق الحبر خرطوشة إلى الوصول باب افتح.١

.تجاھك بشدة سحبھا ثم تحريرھا، ليتم للداخل بدفعھا الحبر خرطوشة أزل.٢

.تركيبھا صحة من تتأكد كي الخرطوشة على بثبات اضغط. الفتحة في الخرطوشة أدخل.٣

.الخطأ رسالة اختفاء من تأكد ثم الحبر خرطوشة إلى الوصول باب أغلق.٤

ARWW الحبر خرطوشة في مشكلة ١٠٨



الخرطوشة إلى الوصول باب من تحقق
.الطباعة قبل الخرطوشة إلى الوصول باب غلق يجب

.المزيد لمعرفة باإلنترنت لالتصال هنا انقر 

١٠٩ )Windows نظام( األخطاء   ب الملحق ARWW

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70007-all-LS5640&h_lang=en&h_cc=emea_middle_east


الحبر خرطوشة في مشكلة
HP Instant حبر خرطوشة بتثبيت قمت إذا يحدث قد الخطأ ھذا. طابعتك مع متوافقة ليست الطباعة خرطوشة

Ink ببرنامج مسجلة ليست بالطابعة HP Instant Ink .حبر خرطوشة استخدام جرى إذا وكذلك HP Instant Ink
.HP Instant Ink ببرنامج مسجلة أخرى بطابعة استخدامھا سبق

ARWW الحبر خرطوشة في مشكلة ١١٠



الورق حجم توافق عدم
ل الورق الطابعة تشغيل برنامج في المحدد نوعه أو الورق حجم يطابق لم تحميل من تأكد. الطابعة في المحمَّ

.١٠ صفحة في وسائط تحميل راجع المعلومات، من لمزيد. ثانية المستند اطبع ثم الطابعة، في الصحيح الورق

الطابعة، تشغيل برنامج في المختار الورق حجم بتغيير فعليك الحجم؛ صحيح المحمل الورق كان إذا:مالحظة
.ثانية المستند اطبع ثم
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العمل عن الطباعة خرطوشات عربة توقفت
).الحبر خرطوشات تحمل التي الطابعة في القطعة أي( الحبر خرطوشات عربة يسد شيء ثمة

.الطابعة في الورق انحشار لكشف

.٦٧ صفحة في الورق تغذية ومشاكل الورق انحشار راجع المعلومات، من لمزيد

ARWW العمل عن الطباعة خرطوشات عربة توقفت ١١٢



الورق بدرج تتعلق مشاكل أو الورق انحشار مشكلة
.الطابعة في الورق انحشر

:يلي ما افحص الورق، تحرير تحاول أن قبل

راجع المعلومات، من للمزيد. تالف أو مطبق أو مجعد غير ويكون المواصفات يلبي ورًقا تحميلك من من تأكد●
.٧ صفحة في الورق أساسيات

.الطابعة نظافة من تأكد●

وسائط تحميل راجع المعلومات، من لمزيد. جًدا ممتلئان وليسا صحيح بشكل محمالن الدرجين أن تأكد●
.١٠ صفحة في

راجع الورق، انحشارات تجنب عن المعلومات من المزيد مع الورق انحشارات لتحرير إرشادات على لالطالع
.٦٧ صفحة في الورق تغذية ومشاكل الورق انحشار

١١٣ )Windows نظام( األخطاء   ب الملحق ARWW



الورق نفد لقد
.فارغ االفتراضي الدرج

.موافق المس ثم أكثر، ورق بتحميل قم

.١٠ صفحة في وسائط تحميل راجع المعلومات، من لمزيد

ARWW الورق نفد لقد ١١٤



المستند طباعة فشلت
.الطباعة نظام في لمشكلة نظًرا المستند طباعة من الطابعة تتمكن لم

.٨٦ صفحة في الطابعة بأجھزة تتعلق مشاكل راجع الطباعة، مشاكل حل حول معلومات على للحصول
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الطابعة تعطل
إكمال بواسطة المشكلة ھذه مثل مشاكل حل يمكن, عام بشكل. الحبر نظام أو الطابعة في مشكلة ثمة كانت

:اآلتية الخطوات

.الطابعة تشغيل إليقاف) الطاقة زر(  على اضغط.١

.أخرى مرة توصيله أعد ثم الطاقة، سلك بفصل قم.٢

.الطابعة لتشغيل) الطاقة زر(  على اضغط.٣

المعلومات من للمزيد. HP بدعم اتصل ثم الرسالة، في المتوفر الخطأ رمز اكتب المشكلة، استمرار حالة في
.٨٨ صفحة في HP دعم خدمة راجع ،HP بدعم االتصال حول

ARWW الطابعة تعطل ١١٦



مفتوح الباب
.المستندات طباعة من الطابعة تتمكن كي واألغطية األبواب كل إغالق يجب

.تماًما مغلقة تكون عندما مكانھا إلى تصفق واألغطية األبواب أغلب:تلميح

راجع المعلومات، من لمزيد. HP بدعم اتصل واألغطية؛ األبواب كل إغالق إحكام بعد المشكلة استمرار حالة في
.٨٨ صفحة في HP دعم خدمة
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الحبر خرطوشة فشل
.فشلت أو الرسالة في المذكورة الخرطوشات تلفت قد

.٥٠ صفحة في الخرطوشات استبدال راجع

ARWW الحبر خرطوشة فشل ١١٨



المقلدة الخرطوشات بخصوص نصائح
.منه الخرطوشة ھذه بشراء قمت الذي بالمتجر اتصل. جديدة أصلية HP خرطوشة ليست المثبتة الخرطوشة

في لالستمرار. www.hp.com/go/anticounterfeit على HP زيارة يرجى المحتملة، المخاوف عن لإلبالغ
.متابعة على انقر الخرطوشة، استخدام
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متوافقة غير طباعة خرطوشات
.طابعتك مع متوافقة الطباعة خرطوشة ليست

تثبيت كيفية حول المعلومات على للحصول. متوافقة حبر بخرطوشة واستبدلھا فوراً الخرطوشة ھذه أزل: الحل
.٥٠ صفحة في الخرطوشات استبدال راجع الجديدة، الخرطوشات

ARWW متوافقة غير طباعة خرطوشات ١٢٠



جدا قصير الورق إن
متطلبات مع يتوافق الذي الورق تحميل يجب. المطلوب األدنى الحد من بكثير أكثر تحميله تم الذي الورق يعد

.١٠ صفحة في وسائط تحميلو ٧ صفحة في الورق أساسيات راجع المعلومات، من للمزيد. الطابعة

١٢١ )Windows نظام( األخطاء   ب الملحق ARWW



الوجھين على التلقائية للطباعة جًدا طويالً الورق يكون
الخاصة الوجھين على التلقائية الطباعة وحدة قبل من المدعوم الورق طول تحميله تم الذي الورق طول يتجاوز

ا الورق ھذا وجھي على الطباعة يمكنك. بالطابعة أو" الوجھين على اليدوية الطباعة" تحديد طريق عن يدويً
من للمزيد). مدعوًما كان إذا( الطابعة برنامج في" الشفعية الصفحات طباعة" و" الشفعية غير الصفحات طباعة"

.١٠ صفحة في وسائط تحميلو ٧ صفحة في الورق أساسيات راجع المعلومات،

ARWW الوجھين على التلقائية للطباعة جًدا طويالً الورق يكون ١٢٢



متوافقة غير HP من الفوري الحبر خرطوشة
.HP من الفوري الحبر تستخدم التي الطابعة في فقط الخرطوشة ھذه استخدام يمكن

.www.hp.com/buy/supplies بـ االتصال يرجى ھذه، الحبر خرطوشة تتقبل أن يمكنھا الطابعة أن تعتقد كنت إذا
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HP من مستخدمة فورية حبر خرطوشة
الحبر طابعة في فقط بالطابعة الخاصة التحكم لوحة في المدرجة HP من الفوري الحبر خراطيش استخدام يمكن
.الخرطوشة استبدال يجب. البداية في الحبر خرطوشة بتثبيت قامت التي HP من الفوري

طلب حول لمعلومات. ٥٠ صفحة في الخرطوشات استبدال راجع الحبر، خرطوشات استبدال حول لمعلومات
.٥٢ صفحة في الحبر مستلزمات طلب راجع الحبر، خرطوشات

ARWW HP من مستخدمة فورية حبر خرطوشة ١٢٤



HP Connected بـ الطابعة توصيل يرجى
راجع. التحذيرات من المزيد دون قريباً الطباعة على قادر غير ستكون وإال ،HP Connected بـ الطابعة توصيل يجب
.بالتوصيل المتعلقة اإلرشادات على للحصول بالطابعة الخاصة التحكم لوحة
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الطباعة تعذر
.بھا الخاصة الفوري الحبر حالة لتحديث HP Connected بـ الطابعة توصيل إلى تحتاج

الخاصة التحكم لوحة راجع. الفوري الحبر حالة لتحديث الطابعة بتوصيل تقوم حتى الطباعة على قادر غير ستكون
.بالتوصيل المتعلقة اإلرشادات على للحصول بالطابعة
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المحمية المثبتة HP خرطوشة
بحماية قامت التي الطابعة مع فقط بالطابعة الخاصة التحكم لوحة في الُمدرجة الحبر خرطوشة استخدام يمكن

ھذه في الحبر خرطوشة استبدال يجب. HP من الخراطيش حماية ميزة باستخدام البداية من الخرطوشة
.الطابعة

.٥٠ صفحة في الخرطوشات استبدال راجع الجديدة، الحبر خرطوشة تثبيت كيفية حول المعلومات على للحصول

١٢٧ )Windows نظام( األخطاء   ب الملحق ARWW



الفھرس

H
HP Utility (OS X)

٦٣فتح

O
OS X

HP Utility٦٣

W
Webscan٤٥

ا
٥التحكم لوحة أزرار،
٩٥الحبر تدويرخرطوشات إعادة

إعدادات
٦٢شبكة
IP٦٢ الـ إعدادات
١٨االستخدام إمكانية
USB اتصال

٣موضع تحديد المنفذ،
٤موقع تحديد منفذ،
السلكي اتصال

٥٨إعداد
أخطاء استكشاف
٨٦طاقة
األدراج

٣الموضع تحديد
٦٧الورق انحشارات تحرير
٧٠التغذية مشكالت حل

عرض ألدلة توضيحي شكل
٣الورق

٥التحكم لوحة األزرار،
التنظيمية اإلشعارات
٩٨التنظيمي الطراز تعريف رقم

الالسلكية االتصاالت
١٠١تنظيمية معلومات

البرنامج
Webscan٤٥

البيئة
على البيئي اإلشراف برنامج

٩٤المنتجات
الالسلكي التداخل

١٠١تنظيمية معلومات
الضوئية للماسحة الزجاجي السطح

٣الموضع تحديد
العربة

٦٩العربة انحشار إزالة
٥التحكم لوحة المصابيح،
الفنية المعلومات

٩٢النظام متطلبات
٢٤على طباعة الوجھين،
الورق

HP، ٩طلب
٧١الصفحات انحراف
٦٧الورق انحشارات تحرير
٧٠التغذية مشكالت حل

انحشارات
٩تجنبه يجب الذي الورق
٦٧محو

ب
)Windows( الطابعة برنامج
٦٣حول
٦٣ ،١٥فتح

٨٩الدعم فترة انتھاء بعد
بيئة

٩٢البيئية الموصفات

ج
حل عديدة، صفحات جذب

٧١المشكالت

ح
المشكالت حل

٧١الصفحات انحراف
في عدة صفحات تأخذ أو ُتجذب
٧١المرة

٨٦طباعة
٧٠الدرج من الورق التقاط يتم لم

٧٠الورق تغذية مشكالت

خ
المضمن الويب خادم

Webscan٤٥
٤الحبر خرطوشات

د
٤الموقع تحديد الطاقة، دخل
اإلخراج درج

٣الموضع تحديد
العمالء دعم

٨٩ضمان
٨٨الھاتف عبر دعم

ر
٦الحالة رموز

ز
الضوئية الماسحة زجاج،

٣الموضع تحديد
٦)تعليمات (Help زر

ش
شبكات

٦٢تغيير إعدادات،
IP٦٢ الـ إعدادات
٥٨السلكية اتصاالت إعداد
٤التوضيحي الموصل رسم

ض
٨٩ضمان

ط
طاقة

٨٦أخطاء استكشاف

ARWW الفھرس ١٢٨



طباعة
٨٦المشكالت حل
٢٤الوجھين على
٢٤الوجھين على طباعة

ع
٨٨الدعم عملية

ف
الھاتف عبر الدعم فترة

٨٨الدعم فترة

ل
التحكم لوحة

٥أزرار
٥أضواء
٦الحالة رموز
بالطابعة الخاصة التحكم لوحة

٦٢الشبكة إعدادات
٣الموضع تحديد

الخلفية الوصول لوحة
٤توضيحي رسم

م
٩٢النظام متطلبات
ضوئي مسح
Webscan٤٥ من
مواصفات ضوئي مسح

٩٢المسح مواصفات
حل الورق، تمرير في مشكالت

٧٠المشكالت
١٠١ ،٩٨تنظيمية معلومات
فنية معلومات

٩٢البيئية المواصفات
٩٢الطباعة مواصفات
٩٢المسح مواصفات
٩٣النسخ مواصفات

الطباعة مواد
٢٤الوجھين على طباعة
مواصفات

٩٢الطباعة
٩٣النسخ

ويب مواقع
١٨للوصول القابلية معلومات
٤الموقع تحديد موصالت،
ميزات

٥األزرار
٥التحكم لوحة
المشاكل حل ميل،

٧١طباعة

و
ورق

٩تحديد

١٢٩ الفھرس ARWW


	كيف أقوم بـ؟
	الشروع في التشغيل
	أجزاء الطابعة
	المنظر الأمامي
	منظر خلفي

	لوحة التحكم ومصابيح الحالة
	نظرة عامة عن الأزرار والمصابيح
	رموز شاشة لوحة التحكم

	أساسيات الورق
	أنواع الورق الموصى بها للطباعة
	طلب مستلزمات الورق من HP
	تلميحات حول تحديد الورق واستخدامه

	تحميل وسائط
	تحميل نسخة أصلية
	افتح برنامج طابعة HP (نظام التشغيل Windows)
	وضع الخمول
	إيقاف تلقائي
	إمكانية الاستخدام

	طباعة
	طباعة الصور
	طباعة مستندات
	الطباعة على الوجهين (طباعة على الوجهين)
	الطباعة باستخدام AirPrint
	الطباعة باستخدام وضع الحد الأقصى للنقطة في كل بوصة (dpi)
	تلميحات للطباعة الناجحة

	استخدام خدمات الويب
	ما هي خدمات الويب؟
	إعداد خدمات الويب
	الطباعة باستخدام HP ePrint
	استخدام HP Printables
	استخدم الموقع الإلكتروني HP Connected
	إزالة خدمات الويب
	تلميحات لاستخدام خدمات الويب

	النسخ والمسح الضوئي
	نسخ المستندات
	المسح الضوئي
	مسح ضوئي إلى الكمبيوتر
	للمسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة
	المسح إلى البريد الإلكتروني
	إعداد المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني
	استخدام المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني
	تغيير إعدادات الحساب

	المسح الضوئي بواسطة Webscan

	تلميحات النسخ والمسح الضوئي الناجحيْن

	التعامل مع الخرطوشات
	فحص مستويات الحبر المقدرة
	استبدال الخرطوشات
	طلب مستلزمات الحبر
	استخدام وضع الخرطوشة الواحدة
	معلومات الضمان الخاصة بالخرطوشات
	تخزين معلومات الاستخدام مجهولة الهوية
	تلميحات خاصة بالخرطوشات

	توصيل الطابعة
	إعداد الطابعة للاتصال لاسلكيًا
	قبل البداية
	إعداد الطابعة في شبكتك اللاسلكية
	تغيير نوع الاتصال
	اختبر الاتصال اللاسلكي
	قم بتشغيل أو إيقاف الإمكانات اللاسلكية للطابعة
	قم بتوصيل الطابعة لاسلكيًا بدون موجه

	تغيير إعدادات الشبكة
	أدوات متقدمة لإدارة الطابعة (للطابعات المتصلة بالشبكات)
	صندوق الأدوات (نظام التشغيل Windows)
	HP Utility (نظام التشغيل OS X)
	فتح ملقم الويب المضمن
	حول ملفات تعريف الارتباط

	تلميحات بخصوص إعداد طابعة متصلة بشبكة واستخدامها

	حل مشكلة
	انحشار الورق ومشاكل تغذية الورق
	تحرير انحشار الورق
	اقرأ الإرشادات العامة في قسم التعليمات حول تحرير انحشار الورق

	تحرير انحشار عربة الطباعة
	اقرأ الإرشادات العامة في قسم التعليمات حول تحرير انحشار عربة الطباعة

	تعرف على طريقة تجنب انحشار الورق
	حل مشاكل تغذية الورق

	مشاكل متعلقة بخرطوشة الحبر
	مشاكل متعلقة بالطباعة
	حل مشاكل عدم طباعة الصفحة (تتعذر الطباعة)
	اقرأ الإرشادات العامة في قسم التعليمات حول مشاكل تتعلق بعدم الطباعة

	حل مشاكل تتعلق بجودة الطباعة
	اقرأ الإرشادات العامة في قسم التعليمات لحل مشاكل تتعلق بجودة الطباعة
	حل مشاكل تلطخ الحبر على المطبوعات


	مشاكل النسخ
	مشاكل المسح الضوئي
	مشاكل الشبكة والاتصال
	حل مشاكل تتعلق بالاتصال اللاسلكي
	اعثر على إعدادات الشبكة التي تخص الاتصال اللاسلكي
	حل المشاكل المتعلقة باتصال Wi-Fi Direct
	تغيير اتصال USB إلى اتصال لاسلكي

	مشاكل تتعلق بأجهزة الطابعة
	خدمة دعم HP
	تسجيل الطابعة
	عملية الدعم
	دعم HP عبر الهاتف
	فترة الدعم عبر الهاتف
	كيفية إجراء مكالمة هاتفية
	أرقام هواتف الدعم
	بعد انتهاء فترة الدعم عبر الهاتف

	خيارات إضافية للضمان


	المعلومات الفنية
	الإشعارات الخاصة بشركة Hewlett-Packard
	المواصفات
	متطلبات النظام
	المواصفات البيئية
	مواصفات الطباعة
	مواصفات المسح
	مواصفات النسخ
	إنتاجية الخرطوشة
	دقة الطباعة

	Environmental product stewardship program (برنامج الإشراف البيئي على المنتجات)
	تلميحات خاصة بالبيئة
	استخدام الورق
	المواد البلاستيكية
	أوراق بيانات الاستخدام الآمن للمواد
	برنامج إعادة تدوير مستلزمات HP Inkjet
	استهلاك الطاقة
	التخلص من الأجهزة التالفة بواسطة المستخدمين
	مواد كيميائية
	التخلص من البطاريات في تايوان
	إشعار البطارية للبرازيل
	إخطار ولاية كاليفورنيا بشأن مادة ملح حامض البركلوريك
	EPEAT
	جدول المواد الخطيرة والسامة (الصين)
	حظر المواد الخطرة (أوكرانيا)
	حظر المواد الخطرة (الهند)

	معلومات تنظيمية
	رقم تعريف الطراز التنظيمي
	بيان FCC
	إشعار للمستخدمين في كوريا
	VCCI (الفئة B) بيان التوافق للمستخدمين في اليابان
	إشعار للمستخدمين في اليابان عن سلك الطاقة
	لامع لمبيت الأجهزة الطرفية لألمانيا
	إعلان التوافق
	المعلومات التنظيمية للمنتجات اللاسلكية
	التعرض لإشعاع التردد اللاسلكي
	إشعار للمستخدمين في البرازيل
	إشعار للمستخدمين في كندا
	إشعار للمستخدمين في تايوان
	إشعار للمستخدمين في المكسيك
	إشعار الخدمة اللاسلكية للمستخدمين في اليابان



	الأخطاء (نظام Windows)
	مستوى الحبر منخفض
	مستوى الحبر منخفض
	مشكلة في خرطوشة الحبر
	تحقق من باب الوصول إلى الخرطوشة
	مشكلة في خرطوشة الحبر
	عدم توافق حجم الورق
	توقفت عربة خرطوشات الطباعة عن العمل
	مشكلة انحشار الورق أو مشاكل تتعلق بدرج الورق
	لقد نفد الورق
	فشلت طباعة المستند
	تعطل الطابعة
	الباب مفتوح
	فشل خرطوشة الحبر
	نصائح بخصوص الخرطوشات المقلدة
	خرطوشات طباعة غير متوافقة
	إن الورق قصير جدا
	يكون الورق طويلاً جدًا للطباعة التلقائية على الوجهين
	خرطوشة الحبر الفوري من HP غير متوافقة
	خرطوشة حبر فورية مستخدمة من HP
	يرجى توصيل الطابعة بـ HP Connected
	تعذر الطباعة
	خرطوشة HP المثبتة المحمية

	الفهرس


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (FOR Acrobat 8 HPIE Screen Optimized PDF- Version 2 Compatible with Screenshots under 225 dpi)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


