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HP DeskJet 2130 series تعليمات١

.HP DeskJet 2130 series تخدامشسا يةفيك على فتعر

٣ صفحة في يلغشتلا في وعشرلا●

١٩ صفحة في باعةط●

٢٩ صفحة في الضوئي سحلماو سخنلا●

٣٥ صفحة في الحبر شاتطوخر ةدارا●

٤٣ صفحة في تكعبطا يلصتو●

٦٩ صفحة في يةنفلا ماتالمعلو●

٤٧ صفحة في شكلةم حل●
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ARWW ٢



يلغشتلا في وعشرلا٢

الطابعة اءجزأ●

تحكملا حةلو اتميز●

الحالة يحبمصا●

سائطو يلمتح●

يةئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا على يةلصأ سخةن يلمتح●

رقالو ياتشسساأ●

)Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا●

لالخمو ضعو●

 تلقائي يقافا●

٣ التشغيل في الشروع   ٢ الفصل ARWW



الطابعة اءجزأ

رقالو ضعر يللد1

دخالالإ جدر2

دخالالإ جدر غطاء3

يةئالضو الماسحة غطاء4

يةئالضو الماسحة جاجز5

تحكملا حةلو6

شاتطوالخر لىا لصوالو باب7

الحبر شاتطوخر8

اجخرالإ جدر9

)يةالحاو طالةا داةكأ اًيضأ ليهاا شاري( اجخرالإ يةحاو طالةا داةأ10

الطاقة يلصتو11

USB نفذم12

ARWW الطابعة أجزاء ٤



تحكملا حةلو اتميز

صفالوةالميز

.يةلالحا يةلمعلا يقافا:  مرالأ لغاءا رز1

).رقالو شارنحا الةزاوأ رقالو يلمتح بعد ثال،لما يلبس على( تعطل يأ بعد همةلما نافئتشسبا ميقو:  نافئتشسا رز2

.خطأوأ تحذير حالة في الطابعة َّنأ لىا شيري: باحصم نافئتشسا

 خرأ بعد تيْينثا خلال سخنلا يةلعم بدأت فسو. عديدة اتمر رالز على اضغط د،سوالأو يضبالأ نيْباللو سخُنلا عدد لزيادة. دسوالأو يضببالأ سخن مهمة بدء:  دسوبالأ سخنلا بدء رز3

 .رالز على ضغطة

.رالز على ضغطة خرأ بعد تيْينثا خلال سخنلا يةلعم بدأت فسو. عديدة اتمر رالز على اضغط نة،الملو سخُنلا عدد لزيادة. انلوبالأ سخن مهمة بدء:  انلوبالأ سخنلا بدء رز4

.هاليغشت يقافاو الطابعة يلغشتب ميقو:  الطاقة رز5

.باعةطلا شةطوخر في شكلةم ثحدو وأ الحبر مقدار انخفاض لىا شيري يحبالمصا الحبر يخص يهبنت6
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الحالة يحبمصا
رالز باحصم الطاقة●

صفالوالحالة

.يلغشتلا يدق الطابعةيلغشتلا

 .الطابعة يلغشت يقافا تميلغشتلا يقافا

.شاطنلا عدم من دقائق 5 ورمر بعد سكونلا ضعو اًيئتلقا هازلجا يدخل. سكونلا ضعو في الطابعة نأ لىا شيريخافت

).( مرالأ لغاءا رالز على اضغط همة،لما لغاءلإ. مهمة بمعالجة متقو الطابعةمضيو

 يقطر عن هالح نككيم التيو خطأ حالة في الطابعة نفا ،ًيعاسر مضيو باحصالمو ًمغلقا شةطوالخر لىا لصوالو باب كان ذاا. هنغلقفأ ا،ًحتوفم شاتطوالخر لىا لصوالو باب كان ذااعةسرب مضيو

.شاشةلا على سالةر يدلتول ندتسم باعةط بجر شاشة،لا على سائلر يةأ شاهدتكم عدم حالة في. تريوبكملا جهاز من شاشةلا على هرظت التي سائلالر باعتا

. نافئتشسا باحصم مضيو●

الحلببسلا

 لحو ماتمعلو على لللحصو. باعةطلا اصلةلمو) ( نافئتشسا رز على اضغط ثم دخال،الإ جدر في رقالو حمل.دخالالإ جدر في رقو يأ جديو لإ

.٩ صفحة في سائطو يلمتح اجعر رق،الو يلمتح يةفيك

.يعمل الحبر يخص يهبنت باحصمو ضاءةالإ عن قفتوم نافئتشسا باحصم●

الحلببسلا

.يةلتالا شكلاتلما حدىا حدثت قد

.دةمفقو المقابلة الحبر شةطوخر—

.يكيتسبلالا يطشرلبا تصقةلم التز ماوأ يحصح غير شكلب المقابلة الحبر شةطوخر يتبثت تم—

.المقابلة الحبر شةطوخر في نخفضم الحبر ىتوشسم—

 ضعو من وجللخر. ديةالفر شةطوالخر ضعو لىا الطابعة تدخل دة،مفقو الحبر شاتطوخر حدىا كانت ذاا—

 اجعر دية،الفر شةطوالخر ضعو لحو ماتالمعلو من يدلمز. افقةتولما شةطوالخر دخلأ احدة،الو شةطوالخر
٤٠ صفحة في احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامشسا

دجوو عدم من كدتأو المقابلة الحبر شةطوخر الةزبا قم الطابعة، في تةبثم الحبر شاتطوخر كلا كانت ذاا—  

 اجعر مات،المعلو من يدللمز. نةمأ يقةبطر الحبر شةطوخر دخالا عادةبا قم ثم بها، تصقلم يكيتسبلا يطشر
.٣٨ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتسا

ثرتأت قد. بقيتلما الحبر تخدامشسبا باعةطلا اصلةمو يمكنها الطابعة نفا الحبر، شةطوخر في ًيلالق الحبر كان ذاا—  

 من يدللمز. باعةطلا دةجو عن ضائكر عدم حالة في الحبر شةطوخر بدلتسا. عةبوطالم نداتتسلما دةجو

.٣٨ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتسا اجعر مات،المعلو

.يعملان الحبر يخص يهبنت باحيْصالم كلاو ضاءةالإ عن قفتوم نافئتشسا باحصم●
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الحلببسلا

 الحبر شاتطوخر بدلتسا. عةبوطالم نداتتسلما دةجو ثرتأت قد. بقيتلما الحبر تخدامشسبا باعةطلا اصلةمو يمكنها الطابعة.نخفضم تيْششطوالخر في الحبر ىتوشسم

بدالتسا اجعر الحبر، شاتطوخر بدالتسا يةفيك لحو ماتالمعلو من يدللمز. باعةطلا دةجو عن ضائكر عدم حالة في  

.٣٨ صفحة في الحبر شاتطوخر

.ًيعاسر مضيو الحبر يخص يهبنت احدو باحصمو ضاءةالإ عن قفتوم نافئتشسا باحصم●

الحلببسلا

.تكعبلطا HP من يحةحصلا الحبر شةطوخر تخدمشست نكأ من كدتأ—يحصح غير شكلب تةبثموأ تالفة وأ افقة،توم غير المقابلة الحبر شةطوخر

.يحةحصلا تحةفلا في المقابلة الحبر شةطوخر يتبثت من كدتأ—

 الحبر، شاتطوخر بدالتسا يةفيك لحو ماتالمعلو من يدللمز. الحبر شةطوخر بدلتسا ،الخطأ تمرشسا ذاا—

.٣٨ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتسا اجعر

.ًيعاسر كلاهما الحبر يخص يهبنت باحانصالم مضيوو ضاءةالإ عن قفتوم نافئتشسا باحصم●

الحلببسلا

.يةلتالا شكلاتلما حدىا حدثت قد

.دتانمفقو تاهماكل الحبر تاششطوخر—

.يكيتسبلالا يطشرلبا تانقصتلم تزالان ماوأ يحصح غير شكلب تاهماكل الحبر تاششطوخر يتبثت تم—

.تانفلوتاأ تانقفاتوم غير تاهماكل الحبر تاششطوخر—

 .الحبر شةطوخر يتبثتب قم الطابعة، في تةبثم حبر شةطوخر جديو لم ذاا—

 يطشر دجوو عدم من كدتأو تانششطوالخر الةزبا قم الطابعة، في تانتبثم الحبر تاششطوخر تاكل كانت ذاا—

.نةمأ يقةبطر الحبر تاششطوخر دخالا عادةبا قم ثم بهما، تصقلم يكيتسبلا

.تكعبلطا HP من يحةحصلا الحبر شاتطوخر تخدمشست نكأ من كدتأ—

 الحبر، شاتطوخر بدالتسا يةفيك لحو ماتالمعلو من يدللمز. الحبر شاتطوخر بدلتسا ،الخطأ تمرشسا ذاا—

.٣٨ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتسا اجعر

.احدو الحبر يخص يهبنت باحصم يعملو ًيعاسر نافئتشسا باحصم مضيو●

الحلببسلا

.يةلتالا شكلاتلما حدىا حدثت قد

.ًسابقا تخدمةشسموأ يفةمز حبر شةطوخر يتبثت تم—

.المقابلة الحبر شةطوخر في اًجد نخفضم الحبر ىتوشسم—

 برنامج في سالةالر لىا جعار. ًسابقا تخدمةشسموأ يفةمز تكون قد ،ًثايحد المقابلة الحبر شةطوخر يتبثت تم ذاا—

.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو بك الخاصة HP الطابعة

 رز على اضغط. بها اًجد نخفضم الحبر ىتوشسم نفا ،ًثايحد المقابلة الحبر شةطوخر يتبثت يتم لم ذاا—

 في الحبر شةطوخر بدلتساو شة،طوبالخر الحبر ىتوشسم انخفض ذاا باعةطلا اصلةلمو) ( نافئتشسا

 اجعر الحبر، شاتطوخر بدالتسا يةفيك لحو ماتالمعلو من يدللمز. باعةطلا دةجو عن ضائكر عدم حالة
.٣٨ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتسا

.يعملان الحبر يخص يهبنت باحانصالم كلاو ًيعاسر مضيو نافئتشسا باحصم●
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الحلببسلا

.يةلتالا شكلاتلما حدىا حدثت قد

.ًسابقا تخدمةشسلما وأ يفةالمز الحبر شاتطوخر يتبثت تم—

 .ًجدا نخفضم تيهماكل الحبر ششتيطوخر في الحبر ىتوشسم—

 برنامج في سالةالر لىا جعار. ًسابقا تخدمةشسموأ يفةمز تكون قد ،ًثايحد الحبر شاتطوخر يتبثت تم ذاا—

.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو HP الطابعة

نافئتشسا رز على اضغط. بها اًجد نخفضم الحبر ىتوشسم نفا ،ًثايحد الحبر شاتطوخر يتبثت يتم لم ذاا—  

 يدللمز. باعةطلا دةجو عن ضائكر عدم حالة في الحبر شاتطوخر بدلتساو باعة،طلا اصلةلمو) (

.٣٨ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتسا اجعر الحبر، شاتطوخر بدالتسا يةفيك لحو ماتالمعلو من

.ًيعاسر مضانيو الحبر يخص يهبنت باحانصالم كلاو يعمل الطاقة باحصالم زرو ،ًيعاسر مضيو نافئتشسا باحصم●

الحلببسلا

.يةلتالا شكلاتلما حدىا حدثت قد

.رقالو في شارنحا جديو—

.الطابعة داخل شةطوالخر بةعر يقتعأ—

 تغذية شاكلمو رقالو شارنحا اجعر مات،المعلو من يدللمز. جدتُو نا شةطوالخر شارنحاوأ رقالو شارنحا يرتحرب قم

.٤٨ صفحة في رقالو

.ًيعاسر كلاهما مضانيو الحبر يخص يهبنت باحانصالمو الطاقة رز باحصمو ، نافئتشسا باحصم●

الحلببسلا

.يةلتالا شكلاتلما حدىا حدثت قد

.تعمل لإ يةئالضو الماسحة—

.خطأ حالة في الطابعة—

.الطابعة بطض عادةبا قم

.الطابعة يلغشت يقافبا قم.١

.الطاقة سلك بفصل قم.٢

.ىخرأ ةمر الطاقة سلك يلصتوب قم ثم يقة،قد لمدة تظرنا.٣

.الطابعة يلغشتب قم.٤

.يعمل لإ الضوئي الماسح كان ذاا حتى باعةطلا في الطابعة تمرشستس. HPبـ اتصل شكلة،لما ارتمرشسا حالة وفي
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سائطو يلمتح
.تابعةملل رقو حجم حدد

كامل جمبح رقو يلمحتل

 .دخالالإ جدر فعار.١

 .ساريلا لىا رقالو ضعر جهاتمو اسحب.٢

.قفتوت حتى سفللأ رقالو زمةر مالةبا قم ثم على،لأ باعةطلا جانبو سفللأ ةالقصير الحافة جعل مع دخالالإ جدر في رقالو زمةر دخلأ.٣

٩ التشغيل في الشروع   ٢ الفصل ARWW



.رقالو حافة ندع قفتوي حتى ًانييم رقالو ضعر يللد ادفع.٤

 .اجخرالإ جدر طالةا داةأ اسحب ثم اج،خرالإ جدر ىتوشسم اخفض.٥

صغير جمبح رقو يلمحتل

 .دخالالإ جدر فعار.١

 .ساريلا لىا رقالو ضعر جهاتمو اسحب.٢

ARWW وسائط تحميل ١٠



 حتى سفلللأ رالصو رقو زمةر يرتمرب وقم علىالأ لىا باعةطلل المخصص جهالوو سفلالأ لىا ةالقصير الحافة يهجتو مع دخالالإ جدر من يمنالأ الجانب قصىأ في رالصو رقو من زمةر دخالبا قم.٣
.قفتوت

.رقالو حافة ندع قفتوي حتى ًانييم رقالو ضعر يللد ادفع.٤

 .اجخرالإ جدر طالةا داةأ اسحب ثم اج،خرالإ جدر ىتوشسم اخفض.٥

فظرالأ يلمحتل

 .دخالالإ جدر فعار.١
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 .ساريلا لىا رقالو ضعر جهاتمو اسحب.٢

.قفتوت حتى سفلللأ فظرالأ زمةر يرتمرب قم ثم دخال،الإ جدر من يمنالأ الجانب قصىأ لىا كثرأ وأ وفمظر دخلأ.٣

.سفلللأ وجههو سريالأ الجانب لىا فالظر غطاء يهجتو يجب. علىللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو يجب

.قفتوي حتى فظرالأ زمةر على يميْلا لىا رقالو ضعر جهمو كّحر.٤

 .اجخرالإ جدر طالةا داةأ اسحب ثم اج،خرالإ جدر ىتوشسم اخفض.٥

ARWW وسائط تحميل ١٢



يةئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا على يةلصأ سخةن يلمتح

يةئالضو الماسحة جاجز على يةلصأ سخةن يلمحتل

.الضوئي الماسح غطاء فعار.١

.يةئالضو للماسحة جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على سفللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا لحّم.٢

.يةئالضو الماسحة غطاء غلقأ.٣

١٣ التشغيل في الشروع   ٢ الفصل ARWW



رقالو ياتشسساأ
باعةط دةجو على لللحصو HP تاجنا من رقو تخدمشسا. ةبيرك ياتكم اءشر بلق باعةطلا رقو اعنوأ من عةنوتم عةمجمو  بارتخا فضلالأ منو. يةبتكالم راقوالأ اعنوأ معظم مع يدلجا للعمل الطابعة تصميم تم  
.HP رقو لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو www.hp.com  على HP يبو قعمو ةبزيار قم. ثلىم

تقلشسم شكلب ColorLok شعار تضمنت التي راقوالأ يعجم بارتخا يتم. العادية نداتتسلما باعةطل ColorLok شعار مع عادية راقوأ تخدامشسبا HP توصي  

 ابحث. يةشسياق عادية راقوأ من عسرأ شكلب تجفو يةهاز انلوأو غمقأ يدسوت, ّقلأ تلطخ مع نداتتسم تجنتو, باعةطلا دةجوو يةقثوالو يةحنا من يةلعا معايير تلبي يثبح

.باركلا رقالو جيتنم لدى حجامالأو زانوالأ ششتى في تييأ الذيو ColorLok شعار الحامل رقالو عن

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

باعةطلل بها الموصى رقالو اعنوأ●

HP من رقالو ماتتلزشسم طلب●

باعةطلل بها الموصى رقالو اعنوأ

.تهعباطب متقو الذي وعشرلما عنول ًيصاصخ المصمم HP رقو تخدامشسبا HP كةشر توصي باعة،طلا من دةجو فضلأ على لللحصو

.تكقطنم/بلدك في رقالو اعنوأ بعض فرتوت لإ قد

رصو باعةط

●HP Premium Plus Photo Paper 

 HP Premium Plus باعةطلا رقو تخدامشسبا. رالصو فضلأ على لللحصو HP من دةجو علىبأ HP Premium Plus Photo Paper باعةطلا رقو يحظى
Photo Paper، ذلك في بما عدة، حجامبأ رقالو هذا فرتوي. الطابعة من ةباشرم كتهاشارم نككيم يثبح رالفو على جفافلل قابلةو يلةجم رصو باعةط نككيم A4 و صة،بو 11×  8.5و 

 فضلأ اهداء وأ ضعر وأ طيرتأل ثاليم وهو). لإمعة نصف( اللمعان يفةفخ وأ لإمعة – تيْيجخار تيْقبطبو) سم 18×  13( صاتبو 7×  5 و ،)سم 15×  10( صاتبو 6×  4
.تحمللاو يةفاالاحتر دةالجو يثح من ائعةر تائجن اجخرا على HP Premium Plus Photo Paper باعةطلا رقو يعمل. الخاصة رالصو وعاتشرمو لديك رالصو

●HP Advanced Photo Paper )من تقدملما رالصو رقو HP(

 بك الخاصة عاتبوطالم شابهت. بةطوالرو صابعالأ بصماتو بقعلاو الماء مةمقاو على تهبقدر عنولا هذا تميزي. يخهطلت ندو هولةسب معه تعامللا جلأ من الجفاف يعةسر بمادته هذا اللامع رالصو رقو تميزي
 7×  5( سم 18×  13 و) صاتبو 6×  4( سم 15×  10 و صة،بو 11×  8.5 و ،A4 ذلك في بما تعددةم بمقاسات فرتوم وهو. المحل في معالجتها تمت رصو يتهارؤو هاسلم ندع
.ًيلاطو متدو نداتتسم على لحصولك الحمض من رقالو يخلو). صاتبو

 HP Everyday Photo Paper رقو●

ندع يقةقدو اضحةو رصو على احصل. هلةسلا المعالجة جلأ من عةسرب نهثم لالمعقو رقالو هذا يجف. رللصو يةضعر باعةطل مّمصم رقو تخدامشسبا تكلفة،لا نخفضةم يةميو نةملو لقطات باعةطب قم  
 15×  10( صاتبو 6×  4 و سم 7× 5 و صة،بو 11×  8.5 و ،A4 ذلك في بما تعددةم بمقاساتو لإمعة يةجخار بقةطب فرتوم. الحبر نفثل طابعة يةأ مع رقالو هذا تخدامكشسا

.ًيلاطو متدو نداتتسم على لحصولك الحمض من رقالو يخلو). سم

HP Photo Value Packs باعةطلا محز●

 قتالو فيرتول يحةمر رةبصو HP Advanced Photo Paper قورو HP من يةلصالأ الحبر شةطوخر من كل مريح شكلب HP Photo Value Packs محز تجمع
 اًمع يعملانل HP Advanced Photo Paper مع HP من يةلصالأ ربولحا تصميم تم. تكصخا HP طابعة مع لمعقو ثمنبو تبرلمخا دةبجو رالصو باعةط ندع الحذر لىا تاجتح ئلالو
 .ينخرالأ مع كتهاشارلم ةمر من كثرأ رالصو باعةطل وأ رالصو من ضخمة عةمجمو باعةطل ناسبم يارلخا هذا .خرالأ تلو عبوطالم نظر،لما رائعةو مدالأ يلةطو ركصو تجنت يثح
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العمل نداتتسم

120 لإمع غير HP افياحتر رقو وأ جم 120 لإمع غير فاخر HP ضعر رقو●

.ثيرتألاو الملمس وعةر تحققل زنالو يلةقث راقوالأ هذه. يةبارخالإ سائلالرو يرتقارلاو وض،العرو تقديمي،لا ضالعر ناسبت رقةالو يجهو على لإمعة غير ًيةقو ًراقاوأ راقوالأ هذه تعد

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

 ولىالأ للصفحات يةتجارلا ماتسوالرو اجهاخرا المعاد رةالمصو بهشش ادللمو ثلمالأ يارتخالا هي راقوالأ هذه. جهيْالو تخدامشسا جلأ من رقةالو يجهو على لإمعة بقةطب يةلطم راقوالأ هذه تكون
.يماتتقولاو يةيجوالتر يديةالبر سائلالرو اتشرنلاو الخاصة يةيمتقدلا وضالعرو يرتقارلا من

180 لإمع غير HP افياحتر رقو وأ جم 180 لإمع غير HP رشونم رقو●

 ولىالأ للصفحات يةتجارلا ماتسوالرو اجهاخرا المعاد رةالمصو بهشش ادللمو ثلمالأ يارتخالا هي راقوالأ هذه نا. جهيْالو تخدامشسا جلأ من رقةالو يجهو على لإمعة بقةطب يةلطم راقوالأ هذه تكون
.يماتتقولاو يةيجوالتر يديةالبر سائلالرو اتشرنلاو الخاصة يةيمتقدلا وضالعرو يرتقارلا من

يةميولا باعةطلا

.يةهاالز انلوالأ فيرتوو ةقو كثرأ دسوالأ اللون جعلو بالحبر، رقالو تلطخ من يللقتلل ColorLok يةنقتب يةميولا باعةطلا ضبغر جةدرُالم راقوالأ يعجم تميزت

●HP Bright White Inkjet Paper) رقو Inkjet من ساطع يضبأ HP(

انلوالأ تخدامشسلإ ناسبم شفافلا غير عنولا هذاو. نصلا في اًحوضوو انلوالأ في ًابيرك ًانيبات )HP من ساطع يضبأ Inkjet رقو( HP Bright White Inkjet Paper فريو  
 .يةنعلاالإ اتشرنلاو يرتقارلا ية،بارخالإ سائلللر اًتمام اًبشسنام يجعله مما خلاله، من نفادها ندو جهيْالو على

 HP  من باعةط رقو●

 عادي رقو على عةبوطالم نداتتسلما من يتهارؤو هاسلم ندع ىقوأ نداتتسم رقالو هذا تجني. يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو رقو )HP من باعةطلا رقو( HP Printing Paper تبرعي
.ًيلاطو متدو نداتتسم على لحصولك الحمض من رقالو يخلو. سخنلا رقو على وأ تعددةم ظائفلو

●HP Office Paper )من تبكالم رقو HP(

 الحمض من رقالو يخلو. ىخرأ يةميو نداتتسمو اتمذكر دات،سوم, سخُن عمل رقالو ناسبي. يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو رقو )HP من تبكالم رقو( HP Office Paper تبرعي
.ًيلاطو متدو نداتتسم على لحصولك

 HP Office Recycled Paper رقو●

%.30 بمعدل هايرتدو المعاد يافلالأ من يعهنصت تم الذيو يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو ًارقو) HP من هيرتدو المعاد تبيكالم رقالو( HP Office Recycled Paper تبرعي

HP من رقالو ماتتلزشسم طلب

.ثلىم باعةط دةجو على لللحصو HP تاجنا من رقو تخدمشسا. يةبتكالم راقوالأ اعنوأ معظم مع يدلجا للعمل الطابعة تصميم تم

.فقط يةنجليزالإ باللغة HP يبو قعمو من اءجزالأ بعض فرتوت الحالي، قتالو في.  www.hp.com لىا تقلنا, ىخرأ ماتتلزشسمو HP راقوأ لطلب

دةجوو الكفاءة معايير مع افقتولل تقلشسم شكلب ColorLok شعار راقوأ كافة بارتخا يتم. يةميولا نداتتسلما سخنو باعةط في ColorLok شعار تضمنت عادية راقوأ تخدامشسبا HP توصي  
 كاتشر بلق من تلفةمخ حجامأو زانوبأ ColorLok شعار تضمنت راقوأ عن ابحث. العادي رقالو من قصرأ شكلب تجف يكةسم داءسو انلوأو قةشرمو اضحةو انلوأ ذات نداتتسم تاجناو باعةطلا
.رقللو ةبيرك نعةصم
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)Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا
:الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ يامقلا وأ تبكالم سطح على الطابعة مزر على ًجادومز ًانقر انقر ،HP الطابعة برنامج يتبثت بعد

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

●Windows 8 :الطابعة اسم تحديدب قم ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر.

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، مجلد قفو انقر ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا

ARWW )Windows التشغيل نظام( HP طابعة برنامج افتح ١٦



لالخمو ضعو
.سكونلا ضعو في العمل ندع يارتلا خفض يتم●

.لالخمو من دقائق 5 اليحو بعد سكونلا ضعلو تدخل فسوف للطابعة، وليالأ عدادالإ بعد●

.سكونلا ضعو في خافت الطاقة رز باحصم●

 .لالخمو ضعو لىا تقالنالا منز ييرغت يمكن لإ●

١٧ التشغيل في الشروع   ٢ الفصل ARWW



تلقائي يقافا
 ةمر الطابعة يلغشتل الطاقة رز تخدامشسا يكلع يجب لذا ا،ًتمام الطابعة يلغشت يقافا على تلقائي يقافا تعمل. الطاقة اسشتهلاك يللقتل شاطنلا عدم من تيْعسا ورمر بعد الطابعة يلغشت يقافبا ةالميز متقو
 ضعو الطابعة تدخل تلقائي، يقافا يلطعت يتم ندماع حتى. الإتصال اتيارخو الطابعة اتقدر سبح اًيئتلقا هاليطعت وأ تلقائي يقافا تمكيْ يتمف للطاقة، ةفرالمو ةالميز هذه تدعم تكعبطا كانت ذاا .ىخرأ

.الطاقة اسشتهلاك يللقت في ساعدةملل شاطنلا عدم من دقائق 5 بعد" سكونلا"

.اتالقدر تلكل تخدامهاشسا عدم وأ الفاكس وأ بكةششلا اتبقدر الطابعة ويدتز عدم حالة في وأ الطابعة، يلغشت ندع تلقائي يقافا تمكيْ يتم●

 ودةمز طابعة من Ethernet بكةششب اتصال وأ USB اتصال وأ فاكس اتصال شاءنا ندع وأ للطابعة Wi-Fi Direct ةقدر وأ يةكلساللا ةالقدر يلغشت ندع تلقائي يقافا يلطعت يتم●
.Ethernet بكةشش وأ USB وأ الفاكس اتبقدر

ARWW تلقائي ايقاف ١٨



باعةط٣

نداتتسم باعةط●

رالصو باعةط●

فظرالأ باعةط●

)dpi( صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدامشسبا باعةطلا●

ناجحةلا باعةطلل يحاتملت●

١٩ طباعة   ٣ الفصل ARWW



نداتتسم باعةط
.٩ صفحة في سائطو يلمتح اجعر رق،الو يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز. حتوفم اجخرالإ جدر َّنأو دخالالإ جدر في محمل رقو لديك َّنأ من كدتأ ندات،تسلما باعةط بلق

)Windows يلغشتلا نظام( ندتسم باعةطل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

).خصائص( Properties ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

 Printer ،)الطابعة عدادا( Printer Setup ،)اتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رالز هذا سمىي قد تخدمه،شست الذي البرنامج يقبطت لىا اًنادتسا
Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )الطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.بةشسنالما اتيارلخا حدد.٤

.كاتجاه) فقيأ( Landscape وأ) ديعمو( Portrait اختر ،)يططتخ( Layout يببوتلا علامة في●

 اللون حدد ثم ،دةالجو عداداتا نطقةم من بةشسنالما باعةطلا دةجو حدد ،جالدر تحديد نطقةمو سائطو سدلةنلما القائمة من ناسبلما رقالو عنو اخترو دةجو/رقو يببوتلا علامة من●
 .اللون نطقةم من ناسبلما

.سدلةنلما) رقالو حجم( Paper Size قائمة من ناسبلما رقالو حجم حددو) تقدمم( Advanced رالز قفو انقر●

).خصائص( Properties ارحو بعمر لىا دةللعو) افقمو( OK قفو انقر.٥

.باعةطلا بدءل) افقمو( OK وأ) باعةط( Print قفو انقر.٦

)OS X يلغشتلا نظام( نداتتسلما باعةط

).باعةط( Print يارتخبا قم البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.١

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

.الصفحة خصائص حدد.٣

).يلصتفالا ضعر( Show Details قفو انقر باعة،طلبا الخاص ارالحو بعمر في اتيارخ ىتر لإ نتك ذاا

.خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن. USB عبر تصلةلما للطابعات يةلتالا اتيارلخا فرتوت:ملاحظة

.رقالو حجم اختر●

.يححصلا رقالو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رقالو حجم ييرغتب قمت ذاا:ملاحظة

.الاتجاه حدد●

.جمالح ييرغتل يةئولما بةشسنلا دخلأ●

).باعةط( Print قفو انقر.٤
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)Windows يلغشتلا نظام( الصفحة يجهو على باعةطلل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

.خصائص ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

.يلاتضفت وأ الطابعة وأ الطابعة خصائص وأ الطابعة عدادا وأ اتيارخ وأ خصائص رالز هذا سمىي قد تخدمه،شست الذي البرنامج يقبطت لىا اًنادتسا

.بةشسنالما اتيارلخا اختر.٤

.كاتجاه فقيأ وأ ديعمو اختر ،يططتخ يببوتلا علامة في●

 اللون حدد ثم ،دةالجو عداداتا نطقةم من بةشسنالما باعةطلا دةجو حدد ،جالدر تحديد نطقةمو سائطو سدلةنلما القائمة من ناسبلما رقالو عنو اخترو دةجو/رقو يببوتلا علامة من●
 .اللون نطقةم من ناسبلما

.رقالو حجم سدلةنلما القائمة من ناسبلما رقالو حجم تحديدل تقدمم قفو انقر●

.ًيدويا رقةالو يجهو على باعةطلا سدلةنلما القائمة من اًبشسنام اًيارخ حدد ،يططتخ يببوتلا علامة من.٥

.تابعةم قفو انقر ثم سفللأ اجهةمو الصفحة بدايةو علىلأ اجهمو غالفار جهالو على الحفاظ مع رقالو يلمتح عادةلإ شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا لوالأ جهالو باعةط بعد.٦

.باعةطلل) افقمو( OK قفو انقر.٧

)OS X يلغشتلا نظام( الصفحة يجهو على باعةطلل

).باعةط( Print يارتخبا قم البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.١

).عادي( Normal على) الصفحات يبتتر( Page Order عدادا ييْعتب وقم ،)رقالو معالجة( Paper Handling اختر باعة،طلا ارحو بعمر في.٢

).فقط ديةفر( Odd only) باعةطلا صفحات( Pages to Print عدادا ييْعتب قم.٣

).باعةط( Print قفو انقر.٤

.اجخرالإ جدر من ندتسلما لزأ ند،تسلما من قمةُرالم ديةالفر الصفحات كافة باعةط بعد.٥

 .للطابعة ماميالأ للجانب اجهمو ندتسملل غالفار الجانبو الطابعة داخل تقلنت بالطابعة هرظت التي النهاية تكون يثبح ندتسلما يلمتح عدأ.٦

 Even على باعتهاط ادالمر الصفحاتو) عادي( Normal على الصفحات يبتتر بطضاو) رقالو معالجة( Paper Handling سدلةنلما القائمة لىا عد باعة،طلا ارحو بعمر ضمن.٧
Only )فقط ديةفر.(

).باعةط( Print قفو انقر.٨
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رالصو باعةط
.٩ صفحة في سائطو يلمتح اجعر رق،الو يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز. حتوفم اجخرالإ جدر َّنأو دخالالإ جدر في محمل رصو رقو لديك َّنأ من كدتأ ندات،تسلما باعةط بلق

)Windows يلغشتلا نظام( رالصو رقو على رةصو باعةطل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة يلغشت من كدتأ.٢

).خصائص( Properties ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

 Printer ،)الطابعة عدادا( Printer Setup ،)اتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رالز هذا سمىي قد تخدمه،شست الذي البرنامج يقبطت لىا اًنادتسا
Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )الطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.بةشسنالما اتيارلخا حدد.٤

.كاتجاه) فقيأ( Landscape وأ) ديعمو( Portrait اختر ،)يططتخ( Layout يببوتلا علامة في●

 اللون حدد ثم ،دةالجو عداداتا نطقةم من بةشسنالما باعةطلا دةجو حدد ،جالدر تحديد نطقةمو سائطو سدلةنلما القائمة من ناسبلما رقالو عنو اخترو دةجو/رقو يببوتلا علامة من●
 .اللون نطقةم من ناسبلما

.رقالو حجم سدلةنلما القائمة من رةللصو ناسبلما جمالح تحديدل تقدمم قفو انقر●

).خصائص( Properties ارحو بعمر لىا دةللعو) افقمو( OK قفو انقر.٥

).باعةط( Print ارالحو بعمر في) افقمو( OK قفو وأ) باعةط( Print قفو انقر ثم ،)افقمو( OK قفو انقر.٦

 .عاتبوطالم دةجو انخفاض لىا دييؤ مما تفاف،لوالا جعدتلا في بدأي لإ حتى رالصو رقو ينتخزب قم. دخالالإ جدر من تخدمشسلما غير رالصو رقو الةزبا قم باعة،طلا انتهاء بعد :ملاحظة

)OS X يلغشتلا نظام( تريوبكملا من رصو باعةطل

).باعةط( Print يارتخبا قم البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.١

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

.يلصتفالا ضعر قفو فانقر باعة،طلبا الخاص ارالحو بعمر في اتيارخ ىتر لإ نتك ذاا

.خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن. USB عبر تصلةلما للطابعات يةلتالا اتيارلخا فرتوت:ملاحظة

).رقالو حجم( Paper Size ثقةبنلما القائمة في ناسبلما فالظر حجم اختر.أ

.يححصلا رقالو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رقالو حجم ييرغتب قمت ذاا:ملاحظة

).الاتجاه( Orientation حدد.ب

::يةلتالا عداداتالإ اختر ثم ،)رقالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality اختر ثقةبنلما القائمة من.ج

ARWW الصور طباعة ٢٢



●Paper Type )ناسبلما يةفاغرتوالفو رالصو رقو عنو): رقالو عنو

●Quality )دةالجو :(Best )فضلأ (وأ Maximum dpi )صةبو كل في نقطةلا جةلدر قصىالأ الحد(

.ناسبلما) رةالصو بطض( Photo Fix يارخ تحديدب قم ثم ، )اللون اتيارخ( Color Options ماتالمعلو ثلثم قفو انقر●

—Off )رةالصو على تعديلات يأ يقبطت عدم لىا دييؤ): يلغشتلا يقافا.

—Basic )تدالعبا رةالصو حدة بطضب ميقو. رةالصو على كيزالتر اءجربا اًيئتلقا ميقو ):ساسيأ.

).باعةط( Print قفو انقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عداداتا يةأ حدد.٤
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فظرالأ باعةط
 وأ فة،خرالمز وأ اللامعة فظرالأ تخدمشست لإ. دخالالإ جدر في كثرأ وأ احدو فظر يلمتح نككيم. حتوفم اجخرالإ جدر َّنأو دخالالإ جدر في محملة يفمظار لديك َّنأ من كدتأ ندات،تسلما باعةط بلق
.٩ صفحة في سائطو يلمتح اجعر ف،ظرالأ يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز. افذنو وأ شابكم بها التي فظرالأ

.فظرالأ على تهعباطل نص يقشسنت يةفيك عن نةيعم يلصتفا على لللحصو صنصولا معالجة برنامج في تعليماتلا ملفات على اطلع:ملاحظة

)Windows يلغشتلا نظام( وفمظر باعةطل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

).خصائص( Properties ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

 Printer ،)الطابعة عدادا( Printer Setup ،)اتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رالز هذا سمىي قد تخدمه،شست الذي البرنامج يقبطت لىا اًنادتسا
Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )الطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.بةشسنالما اتيارلخا حدد.٤

.كاتجاه) فقيأ( Landscape وأ) ديعمو( Portrait اختر ،)يططتخ( Layout يببوتلا علامة في●

 اللون حدد ثم ،دةالجو عداداتا نطقةم من بةشسنالما باعةطلا دةجو حدد ،جالدر تحديد نطقةمو سائطو سدلةنلما القائمة من ناسبلما رقالو عنو اخترو دةجو/رقو يببوتلا علامة من●
 .اللون نطقةم من ناسبلما

.رقالو حجم سدلةنلما القائمة من وفللمظر ناسبلما جمالح تحديدل تقدمم قفو انقر●

).باعةط( Print ارالحو بعمر في) افقمو( OK قفو وأ) باعةط( Print قفو انقر ثم ،)افقمو( OK قفو انقر.٥

)OS X يلغشتلا نظام( فظرأ باعةطل

).باعةط( Print يارتخبا قم البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.١

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

.يلصتفالا ضعر قفو فانقر باعة،طلبا الخاص ارالحو بعمر في اتيارخ ىتر لإ نتك ذاا

.خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن. USB عبر تصلةلما للطابعات يةلتالا اتيارلخا فرتوت:ملاحظة

).رقالو حجم( Paper Size ثقةبنلما القائمة في ناسبلما فالظر حجم اختر.أ

.يححصلا رقالو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رقالو حجم ييرغتب قمت ذاا:ملاحظة

).عادي رقو( Plain Paper على طبوضم رقالو عنو عدادا نأ تحقق ثم) رقةالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality اختر ثقة،بنلما القائمة من.ب

).باعةط( Print قفو انقر.٤
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)dpi( صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدامشسبا باعةطلا
.رالصو رقو على يةلعا دةجو ذاتو اضحةو رصو باعةطل) dpi( صةبولا في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدمشسا

.صالقر سافةم من ةبيرك يةكم تطلبتو ىخرالأ عداداتالإ خلال من باعةطلا من لطوأ ًاتقو صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعبو باعةطلا تمرشست

.www.hp.com/support في الدعم يبو قعموHP DeskJet 2130 series ةبزيار قم مة،المدعو باعةطلا دقة توياتشسلم قائمة على لللحصو

)Windows يلغشتلا نظام( صةبولا في نقاطلا لعدد قصىالأ الحد ضعو في باعةطلل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

).خصائص( Properties ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

 Printer ،)الطابعة عدادا( Printer Setup ،)اتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رالز هذا سمىي قد تخدمه،شست الذي البرنامج يقبطت لىا اًنادتسا
Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )الطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

).دةالجو/رقالو( Paper/Quality يببوتلا علامة قفو انقر.٤

 .ناسبلما رقالو عنو حدد ،سائطو سدلةنلما القائمة في.٥

).تقدمم( Advanced رالز قفو انقر.٦

).صةبولا في نقطةلل قصىالأ بالحد باعةطلا( Print in Max DPI سدلةنلما القائمة من) نعم( Yes حدد ،)الطابعة اتميز( Printer Features نطقةم في.٧

 ).رقالو حجم( Paper Size سدلةنلما القائمة من ناسبلما رقالو حجم حدد.٨

.تقدمةلما اتيارلخا غلاقلإ) افقمو( OK قفو انقر.٩

.باعةطلل) افقمو( OK قفو انقر ثم ،)يططتخ( Layout يببوتلا علامة في) الاتجاه( Orientation كدأ.١٠

)OS X يلغشتلا نظام( صةبولا في نقاطلا لعدد قصىالأ الحد تخدامشسبا باعةطلل

).باعةط( Print يارتخبا قم البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة من.١

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

).يلصتفالا ضعر( Show Details قفو انقر باعة،طلبا الخاص ارالحو بعمر في اتيارخ ىتر لإ نتك ذاا

.خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن. USB عبر تصلةلما للطابعات يةلتالا اتيارلخا فرتوت:ملاحظة

).رقالو حجم( Paper Size ثقةبنلما القائمة في ناسبلما فالظر حجم اختر.أ

.يححصلا رقالو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رقالو حجم ييرغتب قمت ذاا:ملاحظة

::يةلتالا عداداتالإ اختر ثم ،)رقالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality اختر ثقةبنلما القائمة من.ب
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●Paper Type )ناسبلما رقالو عنو): رقالو عنو

●Quality )دةالجو :(Maximum dpi )صةبولا في نقاطلا لعدد قصىالأ الحد(

).باعةط( Print قفو انقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عداداتا يةأ حدد.٤

ARWW )dpi( بوصة كل في للنقطة الأقصى الحد وضع باسشتخدام الطباعة ٢٦



ناجحةلا باعةطلل يحاتملت
.بةشسنالما عداداتالإ الطابعة تلكتم نأ يجبو يحصح شكلب رقالو يلمتح يجبو الكافي، الحبر مع امير ما على HP من الحبر شاتطوخر تعمل نأ يجب, نجاحب باعةطلل

.الضوئي سحلما وأ سخنلا على باعةطلا عداداتا يسرت لإ

بالحبر خاصة يحاتملت

.HP من يةلصالأ الحبر يشطاخر تخدمشسا●

.اًيحصح انلووبالأ دسوبالأ باعةطلا ششتيطوخر بتث●

.٣٨ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتسا اجعر مات،المعلو من يدللمز

.ٍكاف حبر فرتو من كدتألل الحبر يشطاخر في ةالمقدر الحبر توياتشسم افحص●

.٣٦ صفحة في ةالمقدر الحبر توياتشسم فحص اجعر مات،المعلو من يدللمز

.ماتالمعلو من يدمز على لللحصو ٥٥ صفحة في باعةطلبا تعلقةم شاكلم اجعفر بولة،قم غير باعةطلا دةجو كانت ذاا●

رقالو يلمتح لحو يحاتملت

.رقالو شارنحا نبجتل عنولاو جمالح نفس من زمةالر في رقالو كافة يكون نأ يجب). فقط احدةو صفحة ستيل( رقو زمةر يلمحتب قم●

.علىللأ باعةطلل المخصص جهالو تجهي يثبح رقالو يلمحتب قم●

.هاقيتمز وأ نيهاث يتم لم افالحو نأو ٍتوشسم ضعو في دخالالإ يةحاو في هاليمتح تم التي راقوالأ نأ من كدتأ●

.دخالالإ يةحاو في رقالو ثني في ببستي لإ رقالو ضعر يللد نأ من كدتأ. راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالإ يةحاو في رقالو ضعر يللد بطضب قم●

.٩ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز

)Windows يلغشتلا نظام( الطابعة عداداتا يحاتملت

تحف يةفيك لحو ماتالمعلو من يدلمز يلاتضفتلا بطض قفو انقر ثم ، )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan قفو انقر ،HP الطابعة برنامج تحفا ية،ضاالافتر باعةطلا عداداتا ييرغتل●  
.١٦ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا اجعر الطابعة، برنامج

 )رقةو لكل الصفحات( Pages per Sheet قائمة من ناسبلما يارلخا حدد ،)يططختلا( Layout يببوت علامة من رقة،و كل في باعتهاط تتمس التي الصفحات عدد تحديدل●
.سدلةنلما

 بعمر تحفل) تقدمةم عداداتا( Advanced رز قفو انقر ،)دةالجو/رقالو( Paper/Quality وأ) يططختلا( Layout يببوتلا علامة من باعة،طلا عداداتا من يدالمز ضلعر●
).تقدمةم اتيارخ( Advanced Options ارالحو

—Print in Grayscale )مادير جتدرب باعةطلا( :حدد. فقط دسوالأ الحبر تخدامشسبا دسوالأو يضبالأ باللون ندتسم باعةط لك يحتي Black Ink Only )دسوأ حبر  
. افقمو قفو انقر ثم ،دةالجو العالي ماديالر جتدر حدد. يةلعا دةجو ذات دسوالأو يضبالأ باللون رةصو باعةطب ًيضاأ لك سمحي.  افقمو قفو انقر ثم ،)فقط

—Pages per Sheet Layout )رقةالو في تيْحفص من كثربأ ندتسلما باعةطب متقو نتك ذاا الصفحات يبتتر تحديد على ساعدكي): رقةو يططتخ لكل الصفحات.

 )رقةو يططتخ لكل الصفحات( Pages per Sheet Layout قائمة من تحدده ما تعكس نأ) يططختلا( Layout يببوت علامة من نةيللمعا يمكن لإ:ملاحظة
.سدلةنلما

 .باعةطلا دةجو سيْحتل ماتسوالرو رالصو في الحدةو تجانسلا ىتوشسم بطض على ةالميز هذه تعمل: HP Real Life ياتنقت—
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—Booklet )حجم نصفب يبتك داخل طيها ذلك بعد يمكن التيو رقةالو من جانب كل على تيْحفص ضعبو ميقوو. يبتك رةصو في الصفحات تعددم ندتسم باعةط لك يحتي): يبتك 
).افقمو( OK قفو انقر ثم سدلة،نلما القائمة من يدلتج يقةطر حدد. رقالو

○Booklet-LeftBinding )من اءةبالقر متقو نتك ذاا يارلخا حدد. سريالأ الجانب في يبتكلا داخل يهط بعد يدلجتلا جانب هرظي): ساريلا من يدلجتلا-  يبتك 
.يميْلا لىا ساريلا

○Booklet-RightBinding )من اءةبالقر متقو نتك ذاا يارلخا حدد. يمنالأ الجانب في يبتكلا داخل يهط بعد يدلجتلا جانب هرظي): يميْلا من يدلجتلا-  يبتك 
.ساريلا لىا يميْلا

.سدلةنلما) يبتكلا( Booklet قائمة من تحدده ما تعكس نأ) يططختلا( Layout يببوت علامة من نةيللمعا يمكن لإ:ملاحظة

.الصفحات كافة باعةط وأ فقط يةتوشسلما الصفحات باعةط وأ فقط، تلفةلمخا الصفحات باعةطب لك سمحي: باعتهاط بالمطلو الصفحات—

—Page Borders )رقةالو في كثرأ وأ تيْحفصب ندتسم باعةطب متقو نتك ذاا للصفحات دحدو ضافةا على ساعدكي): الصفحة دحدو.

.سدلةنلما) الصفحة دحدو Page Borders قائمة من تحدده ما تعكس نأ) يططختلا( Layout يببوت علامة من نةيللمعا يمكن لإ:ملاحظة

ةنقرب اتيارلخا يعجم بطض من تمكنت حتى المحددة، يفةظالو عنول بةشسنالما عدادالإ قيم ينتخزب باعةطلا تصارخا ميقو. باعةطلا يلاتضفتب الخاص عدادالإ قتو لحفظ باعةطلا تصارخا تخدامشسا نككيم●  
).افقمو( OK قفو انقر ثم ،)باعةطلا تصارخا( Printing Shortcut يببوتلا علامة لىا تقلنا تخدام،شسللا. احدةو

 Printing يببوتلا علامة قفو انقر ،)دةالجو/رقالو( Paper/Quality وأ) يططختلا( Layout يببوتلا علامة من عداداتالإ بطض بعد جديد، باعةط تصارخا ضافةلإ
Shortcut )باعةطلا تصارخا(، قفو انقرو Save As )باسم حفظ(، قفو انقر ثم OK )افقمو.(

).حذف( Delete قفو انقر ثم تحديده،ب قم باعة،طلا تصارخا لحذف

.يةضاالافتر باعةطلا اتتصارخا حذف نككيم لإ:ملاحظة

)OS X يلغشتلا نظام( الطابعة عداداتا يحاتملت

.الطابعة في هاليمتح تم التي رقةالو حجم تحديدل) رقالو حجم( Paper Size ثقةبنلما القائمة تخدمشسا باعة،طلا ارحو بعمر في●

 .ثقةبنلما ائمالقو من دةالجوو ناسبلما رقالو عنو تحديدل) رقةالو/دةجو/عنو( Paper Type/Quality ءالجز تارخا باعة،طلا ارحو بعمر في●

 )ماديالر جتدر( Grayscale اخترو) رقةالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality ءجز تارخا فقط، دسوالأ الحبر تخدامشسبا دسوأو يضبأ ندتسم باعةط في غبتر نتك ذاا●
.ثقةبنلما انلوالأ قائمة من

ملاحظات

.ىخرالأ تلو ةمر هولةسب تائجنلا فضلأ على لالحصو في ساعدكتل هاقراوأو HP طابعات مع هابارتخاو HP من يةلصالأ الحبر شاتطوخر تصميم تم●

ستيل ماتتلزشسم تخدامشسلإ ًيجةتن تجنملل صلاحا وأ يانةص ياتلعم يةأ الضمان شملي لإ. HP نعص من ستيل ماتتلزشسم تخدامشسا ندع يتهاقثومو وأ تائجنلا دةجو HP تضمن لإ:ملاحظة  
.HP نعص من

:ةبزيار تفضلف ،HP من يةلصأ حبر شاتطوخر اءشرب قمت نكأ تقدعت نتك ذاا

www.hp.com/go/anticounterfeit 

.فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتشسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو●

 نأ لإا الحبر شاتطوخر بدالتسا يكلع يجب ولإ. باعةطلل بةشسنلبا تملةمح اتخيرتأ نبجتل بديلة حبر شةطوخر فيرتوب قم, الحبر ىتوشسم انخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتشسا حالة في:ملاحظة
.بولةقم غير باعةطلا دةجو بحصت

.ًيدويا رقةالو جانبي على بك الخاص ندتسلما باعةط نككيم●

ARWW الناجحة للطباعة تلميحات ٢٨
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الضوئي سحلماو سخنلا٤

نداتتسلما سخن●

الضوئي سحلما●

نناجحيْلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت●
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نداتتسلما سخن

.سخنلا ندع باعةطلا ضعو دةجو ييرغت نككيم لإ. العادية باعةطلا دةجو ضعبو نداتتسلما كافة سخن يتم:ملاحظة

نداتتسلما سخنل

.دخالالإ جدر في رقو يلمحتب قم.١

.٩ صفحة في سائطو يلمتح اجعر رق،الو يلمتح يةفيك لحو ماتمعلو على لللحصو

 .جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا لحّم.٢

.١٣ صفحة في يةئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا على يةلصأ سخةن يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز

 .سخةن شاءنلإ) ( انلوبالأ سخنلا بدء رز وأ) ( دسوبالأ سخنلا بدء رز قفو اضغط.٣

.رالز على ضغطة خرأ بعد تيْينثا خلال سخنلا يةلعم بدأت فسو

.رالز على رتكرلما بالضغط سخنلا عدد زيادة نككيم:يحملت

ARWW المستندات نسخ ٣٠



الضوئي سحلما
تريوبكملا لىا ضوئي سحم●

)Windows يلغشتلا نظام( جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا●

)Windows يلغشتلا نظام( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت●

تريوبكملا لىا ضوئي سحم

.هماليغشتو بعضلبا هماضعب تريوبكملاو الطابعة من كلا يلصتو يجب. به الموصى HP طابعة برنامج يتبثتب قمت قد نكأ من كدتأ الضوئي، سحلمبا يامقلا بلق

)Windows يلغشتلا نظام( ملف لىا اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحلم

 .جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا لحّم.١

:الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ يامقلا وأ تبكالم سطح على الطابعة مزر على ًجادومز ًانقر انقر.٢

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

●Windows 8 :الطابعة اسم تحديدب قم ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر.

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، قفو انقر ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد

. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم قفو انقر الطابعة، برنامج في.٣

. ضوئي سحم قفو انقر ثم تخدامهشسا يدتر الذي الضوئي سحلما عنو حدد.٤

.PDF كملف) رةالصو وأ( ندتسلما لحفظ PDF يقشسنتب حفظ اختر●

.رةصو كملف) ندتسلما وأ( رةالصو لحفظ JPEG يقشسنتب حفظ اختر●

.ضوئي سحم يلأ عداداتالإ تعديلو نةيلمعا الضوئي سحلما ارحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في يدالمز باطتار قفو انقر:ملاحظة

.٣٣ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت اجعر مات،المعلو من يدللمز

.نةيالمعا شاشة في اًيئضو حةسومالم رةالصو لىا تعديلاتلا اءجرا نككيم ، الضوئي سحلما بعد ضالعار هارظا تحديد تم ذاا

)Windows يلغشتلا نظام( ونيلكترالإ يدالبر لىا اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحلم

 .جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا لحّم.١

:الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ يامقلا وأ تبكالم سطح على الطابعة مزر على ًجادومز ًانقر انقر.٢

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

●Windows 8 :الطابعة اسم تحديدب قم ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر.

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، قفو انقر ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد
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. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم قفو انقر الطابعة، برنامج في.٣

. ضوئي سحم قفو انقر ثم تخدامهشسا يدتر الذي الضوئي سحلما عنو حدد.٤

.فقكمر ًيائضو حسومالم الملف مع ونيلكترالإ يدكبر برنامج تحفل JPEG يقشسنتب ونيلكترا يدبر وأ PDF يقشسنتب ونيلكترا يدبر اختر

.ضوئي سحم يلأ عداداتالإ تعديلو نةيلمعا الضوئي سحلما ارحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في يدالمز باطتار قفو انقر:ملاحظة

.٣٣ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت اجعر مات،المعلو من يدللمز

.نةيالمعا شاشة في اًيئضو حةسومالم رةالصو لىا تعديلاتلا اءجرا نككيم ، الضوئي سحلما بعد ضالعار هارظا تحديد تم ذاا

)OS X يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج من اًيئضو يةلصأ سخةن سحلم

.HP من الضوئي سحلما تحفا.١

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوشسلما في Applications المجلد ضمن Applications/Hewlett-Packard مجلد في) HP من الضوئي سحلما( تجد فسو

. الضوئي سحلما قفو انقر.٢

.شاشةلا على ًاباعت هرظت التي تعليماتلا بعتاو ادالمر الضوئي سحلما يفتعر ملف عنو حدد.٣

)Windows يلغشتلا نظام( جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا

 PNG يقشسنتب تظمنم شكلب رالصو حفظو ضوئي سحم اءجرا في غبتر بمار نتفأ ثال،لما يلبس على. لك بةشسنلبا هولةس كثرأ الضوئي سحلما يةلعم لجعل بك الخاص الضوئي سحملل تصارخا شاءنا نككيم
.JPEG من ًبدلإ

 .جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا لحّم.١

:الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ يامقلا وأ تبكالم سطح على الطابعة مزر على ًجادومز ًانقر انقر.٢

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

●Windows 8 :الطابعة اسم تحديدب قم ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر.

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، قفو انقر ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد

. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم قفو انقر الطابعة، برنامج في.٣

. جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا قفو انقر.٤

. شاءنا قفو انقر ثم بك، الخاص الجديد تصارخالا ساسهأ على بنيتل بالفعل ًداجومو ًاتصارخا اخترو يفيصتولا الاسم دخلأ.٥

اءجرا ندع مسوبالر للعمل ةفرتوم اتيارلخا يجعل هذا.  JPEG يقشسنتب ونيلكترا يدبر وأ JPEG يقشسنتب حفظ ماا فاختر ر،للصو جديد تصارخا شاءنبا متقو نتك ذاا ثال،لما يلبس على  
.الضوئي سحلما

.تصارخالا يميْ على الحفظ مزر قفو انقر ثم باتك،غر يحقق كي بك الخاص الجديد تصارخللا عداداتالإ ييرغتب قم.٦

.ضوئي سحم يلأ عداداتالإ تعديلو نةيلمعا الضوئي سحلما ارحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في يدالمز باطتار قفو انقر:ملاحظة

.٣٣ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت اجعر مات،المعلو من يدللمز
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)Windows يلغشتلا نظام( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت

قعموو باينتلاو الضوئي، سحلما دقةو ها،هاتجاو الصفحة حجم ثلم اتيارخ عداداتالإ هذه شملت. ًيائنها تخدامشسللا اتييرغتلا حفظ وأ ديفر تخدامشسلإ ًاءسو الضوئي سحلما عداداتا من يًاأ تعديل نككيم  
.ظةالمحفو الضوئي سحلما ياتلمعل المجلد

 .جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا لحّم.١

:الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ يامقلا وأ تبكالم سطح على الطابعة مزر على ًجادومز ًانقر انقر.٢

.الطابعة اسم حدد ثم ،ابدأ شاشة من ىسريلا سفلىلا يةاوالز في سفللأ همسلا قفو انقر: Windows 8.1 يلغشتلا نظام●

●Windows 8 :الطابعة اسم تحديدب قم ثم يقات،بطتلا يطشر من يقاتبطتلا كل قفو انقر ثم شاشة،لا من غةفار نطقةم في يمنالأ ربالز انقر.

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :قفو انقرو امجالبر كافة اختر ثم ،ابدأ قفو انقر تر،يوبكملبا الخاص تبكالم سطح من HP، قفو انقر ثم 
.الطابعة اسم يحمل الذي مزالر اختر ثم تكعبطا مجلد

. رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم قفو انقر الطابعة، برنامج في.٣

.HP Scan ارحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في يدالمز باطتار قفو انقر.٤

.المميز سمقلا في عداداتالإ ييرغتب يمنالأ دالعمو لك سمحي. سمق لكل يةلالحا عداداتالإ سريالأ دالعمو يلخص. يميْلا على يةليصفتلا عداداتبالإ الخاص ءالجز هرظي

.سمقلا ذلك في عداداتالإ نةيلمعا يةليصفتلا عداداتبالإ الخاص ءالجز ساري على سمق كل قفو انقر.٥

.سدلةنلما ائمالقو تخدامشسبا عداداتالإ معظم ييرغتو نةيمعا نككيم

 ءالجز هذا على اتييرغت يلأ مرالأ لغاءا وأ لبوق ماا يكلع يجب. عداداتالإ يميْ على) ائدز علامة+ ( اسطةبو هؤلإء لىا شاري. جديد ءجز ضعر اسطةبو كبرأ ونةبمر عداداتالإ بعض سمحت
.يةليصفتلا عداداتبالإ الخاص ءالجز لىا دةللعو

.يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم عدادات،الإ ييرغت من يتتهنا قد تكون ندماع.٦

.الضوئي سحلما نهاءا بعد تصارخللا اتييرغتلا فضر وأ حفظ نكم بمطلو.  ضوئي سحم قفو انقر●

. ضوئي سحم قفو انقر ثم تصار،خالا يميْ على الحفظ مزر قفو انقر●
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نناجحيْلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت

:نجاحب الضوئي سحلماو سخنلا اءجرلإ يةلتالا يحاتملتلا تخدمشسا

.رةالصو من ءجز نهأ على جاجيالز سطحلا على نهع شفتكي شيء كل جمةبتر يةئالضو الماسحة تعاملت. يفيْظن للغطاء الخلفي ءالجزو جاجيالز سطحلبا تفظحا●

.جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على, سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع, يةلصالأ سخةنلا يلمحتب قم●

.هابيركت تم التي رةالصو من سخةن بعطا ثم الضوئي، سحلما برنامج في رةالصو حجم ييرغتب قم ثم تر،يوبكملا لىا اًيئضو يةلصالأ سخةنلا سحبم فقم ة،صغير يةلصأ سخةن من جمالح ةبيرك سخةن لعمل●

.البرنامج في امير ما على عسطولا بطض من كدتأ, دمفقو وأ خاطئ اًيئضو حسومم نص نبجتل●
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الحبر شاتطوخر ةدارا٥

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

ةالمقدر الحبر توياتشسم فحص●

الحبر ماتتلزشسم طلب●

الحبر شاتطوخر بدالتسا●

احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامشسا●

شاتطوبالخر الخاصة الضمان ماتمعلو●

شاتطوبالخر خاصة يحاتملت●

٣٥ الحبر خرطوشات ادارة   ٥ الفصل ARWW



ةالمقدر الحبر توياتشسم فحص
.الحبر شاتطوخر في يةقبتلما ةالمقدر الحبر يةكم يوضح الحبر ىتوشسم نا. حبر شةطوخر بدالتسلإ مةاللاز المدة تحديدل الحبر ىتوشسم فحص هولةسب نككيم

)Windows يلغشتلا نظام( الطابعة برنامج HP برنامج خلال من الحبر توياتشسم لفحص

.١٦ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفا.١

.ةالمقدر الحبر توياتشسم يببوتلا علامة قفو انقر الطابعة، برنامج في.٢

)OS X يلغشتلا نظام( الطابعة برنامج HP برنامج خلال من الحبر توياتشسم لفحص

.HP Utility تحفا.١

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوشسلما في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility مزالر جديو

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP DeskJet 2130 series حدد.٢

).ماتتلزشسلما حالة( Supplies Status قفو انقر.٣

.ةالمقدر الحبر توياتشسم هرظت

.الدعمو ماتالمعلو ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.٤

.فرتوم غير وأ يققد غير الحبر ىتوشسم مؤشر يكون قد ى،خرأ طابعة في تخدامهاشسا تم حبر شةطوخر وأ ها،عينصت عادةا وأ ملئها عادةا تمت حبر شةطوخر يبكتر حالة في:ملاحظة

اتخيرتأ نبجتل بديلة حبر شةطوخر فيرتوب قم, الحبر ىتوشسم انخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتشسا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتشسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو:ملاحظة  
.باعةطلا دةجو عن ضاالر عدم من حالة لىا تصل ندماع لإا الحبر شاتطوخر بدالتسا يكلع يجب لإ. باعةطلل بةشسنلبا تملةمح

سؤور يانةص وفي باعةطلل الحبر شاتطوخرو الطابعة هيزجتب ميقو الذي ئة،يتهلا اءجرا ناءثأ ذلك في بما تلفة،لمخا قالطر من بالعديد باعةطلا اءجرا في الحبر شاتطوخر من حبر تخدامشسا يتم:ملاحظة  
 اجعر مات،المعلو من يدالمز على لللحصو. تخدامهاشسا بعد شةطوالخر في الحبر بقايا بعض بقىت ذلك، لىا ضافةبالإ. سلاسةب الحبر يابشسناو يفةظن باعةطلا تحاتف على بالحفاظ متقو التي باعة،طلا

www.hp.com/go/inkusage.

ARWW المقدرة الحبر مسشتويات فحص ٣٦
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الحبر ماتتلزشسم طلب
.يححصلا شةطوالخر رقم حدد شات،طوالخر تحف بلق

الطابعة على شةطوالخر رقم تحديدل

 .بابها داخل شةطوالخر رقم جديو●

)Windows يلغشتلا نظام( الطابعة برنامج من شةطوالخر رقم تحديدل

.١٦ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفا.١

.شاشةلا على هرظتشس التي تعليماتلا بعتاو ،)نتنترالإ عبر اءشرلا( Shop For Supplies Online قفو ثم ،)اءشرلا(Shop قفو انقر الطابعة، برنامج في.٢

)OS X يلغشتلا نظام( باعةطلا شاتطوخر طلب عادةبا الخاصة قامرالأ على رثوعلل

.HP Utility تحفا.١

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوشسلما في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility مزالر جديو:ملاحظة

).ماتتلزشسلما عن ماتمعلو( Supplies Info قفو انقر.٢

.باعةطلا شاتطوخر بطلب الخاصة قامرالأ هرظتشس

.الدعمو ماتالمعلو ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.٣

رثوعلل باتلالمطا بعتا ثم تك،قطنم/بلدك دّحد بة،لالمطا ندع.  www.hp.com/buy/supplies لىا تقلنا ،HP DeskJet 2130 series لـ يةلصالأ HP ماتتلزشسم لطلب  
.بك الخاصة الطابعة ناسبت التي شاتطوالخر على

 بها قائمة باعةط منو ماتتلزشسلما ماتمعلو ضعر من تمكنت لتز لم تك،قطنم وأ بلدك في ذلك يحتأ ما ذاا. ناطقلما/بلدانلا يعجم في نتنترالإ عبر الحبر شاتطوخر طلب يةنمكاا اعتماد يتم لإ:ملاحظة
.المحلي HP بائع من قسوتلا ندع اجعتهالمر

٣٧ الحبر خرطوشات ادارة   ٥ الفصل ARWW
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الحبر شاتطوخر بدالتسا

الحبر شاتطوخر بدالتسلإ

.الطاقة يلغشت من تحقق.١

.الحبر شةطوخر الةزبا قم.٢

.الطابعة سطو لىا باعةطلا بةعر تقلنت حتى تظرنا ثم شاتطوللخر لصوالو باب تحفا.أ

.تحتهاف من هالزأ ثم الحبر، شةطوخر يرتحرل سفلللأ اضغط.ب

.جديدة حبر شةطوخر دخلأ.٣

.يفلغتلا من حبر شةطوخر لزأ.أ

ARWW الحبر خرطوشات استبدال ٣٨



.سحبلا سانل تخدامشسبا يكيتسبلالا يطشرلا لزأ.ب

.الحبر شةطوخر في يةئهرباكلا تلامسلا نقاط تلمس لإ:ملاحظة

.مكانها في نغلقت حتى تحةفلا في شةطوالخر لقزأ.ج

.شةطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ.د

.جديدة حبر شةطوخر يبكتر بعد ندتسم باعةطب يامكق ندع الحبر شاتطوخر بمحاذاة الطابعة برنامج HP يكصتو:ملاحظة

٣٩ الحبر خرطوشات ادارة   ٥ الفصل ARWW



احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامشسا
.باعةطلا شةطوخر بةعر من باعةطلا شةطوخر الةزا حالة في احدةالو شةطوالخر ضعو يلغشت بدء يتم. فقط احدةو حبر شةطوخر خلال من الطابعة يلغشتل ديةالفر شةطوالخر ضعو تخدمشسا

الةزا من تحققلا جبيف الطابعة، في باعةط ششتيطوخر يتبثت من الرغم على سالةالر ضعر حالة في. تريوبكملا جهاز شاشة على سالةر ضعر يتم دية،الفر شةطوالخر ضعو في الطابعة يلغشت ندع:ملاحظة  
 يطشر جديو لم ذاا. بةكمر حبر شةطوخر دجوو عن شفكلا من الطابعة تمكنت لإ, الحبر شةطولخر تلامسلا نقاط يكيتسبلالا يطشرلا يغطي ندماع. باعةطلا ششتيطوخر من اقيالو يكيتسبلالا يطشرلا
.٥٣ صفحة في الحبر شةطوبخر تعلقةم شاكلم اجعر الحبر، شةطوخر تلامس نقاط يفظنت لحو ماتالمعلو من يدللمز. شةطوالخر تلامس نقاط يفظنت لحاو شة،طوبالخر تصقلم يكيتسبلا

ديةالفر شةطوالخر ضعو من وجللخر

.الطابعة في كليهما يةثثلالا انلووبالأ دسوبالأ باعةطلا ششتيطوخر يتبثتب قم●

ARWW الواحدة الخرطوشة وضع اسشتخدام ٤٠



شاتطوبالخر الخاصة الضمان ماتمعلو
 ساءةا وأ تجديدها وأ هاعينصت وأ ئتهابعت عادةا تمت التي HP حبر يشطاخر الضمان هذا شملي لإ. HP من هال المخصص باعةطلا جهاز في شةطوالخر تخدامشسا ندع HP يشطاخر على الضمان يقبطت يتم
.بها بثعلا وأ تخدامهاشسا

:موضح هو كما م،يو/هرش/نةشس يقشسنتب تج،نلما على الضمان انتهاء تاريخ على رثوعلا يمكن. الضمان ةفتر انتهاء يتم ولم نفدي لم HP حبر نأ طالما شةطوالخر على الضمان يسري الضمان، ةفتر خلال

.الطابعة مع ودةالمز عةبوطالم الوثائق اجعر, HP كةشرل دالمحدو الضمان يانب من سخةن على لللحصو

٤١ الحبر خرطوشات ادارة   ٥ الفصل ARWW



شاتطوبالخر خاصة يحاتملت
:شاتطوالخر مع تعامللل يةلتالا يحاتملتلا تخدمشسا

 . الطاقة رالز باحصم نطفئي حتى تظرناو الطاقة رالز تخدامشسبا الطابعة يلغشت يقافبا ًادائم قم الجفاف، من شاتطوالخر لحماية●

.الحبر رُّبخت من شاتطوالخر على يطشرلا كتر يقلل. يتهابثتل اًجاهز تكون حتى شاتطوالخر عتنز وأ تحفت لإ●

.حكامبا مكانها في شاتطوالخر يتبثت من كدتأ. تحةف كل رمزو للون شةطوخر بكل الخاصيْ مزالرو اللون بملاءمة قم. الملائمة تحاتفلا في شاتطوالخر دخلأ●

.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو ٥٥ صفحة في باعةطلبا تعلقةم شاكلم اجعر. ثلىم باعةط دةجو على لللحصو باعةطلا اءجربا قم●

بدالتسا يكلع يجب لإ. باعةطلا في تملةلمحا اتخيرتألا نبجتل بديلة يشطاخر على لالحصو في ففكر نخفضة،م حالة في اًمع هما وأ تيْششطوالخر من يلأ ةالمقدر الحبر توياتشسم شاشة ضعر ندع●  
.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو ٣٨ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتسا اجعر. بولةقم غير باعةطلا دةجو تكون نأ لىا شاتطوالخر

.يةمحم غير كانت ذاا الطابعة، جخار الجفاف في بدأت شاتطوالخر نأ ذا. ممكن قتو عسرأ في ىخرأ ةمر هالبداتسا بفجر بب،س يلأ الطابعة من شةطوخر الةزبا قمت ذاا●

ARWW بالخرطوشات خاصة تلميحات ٤٢



تكعبطا يلصتو٦

)بكيشش غير اتصال( USB كابل تخدامشسبا تريوبكملبا الطابعة يلصتوب قم●

جديدة طابعة يلصتو●

٤٣ طابعتك توصيل   ٦ الفصل ARWW



)بكيشش غير اتصال( USB كابل تخدامشسبا تريوبكملبا الطابعة يلصتوب قم
.تريوبكملبا اتصال شاءنا نككيم يثبح عةسرلا فائق خلفي USB 2.0 نفذم الطابعة تدعم

USB كابل خلال من الطابعة يلصتول

.تريوبكملا هازبج طةالمضغو اصقرالأ كمحر في الطابعة ببرنامج الخاص طالمضغو صالقر دخلأ.١

.بذلك تكبلمطا تتم حتى بالطابعة USB بلك يلصتوب تقم لإ:ملاحظة

.الإتصال اتيارخ شاشة من USB تحديد خلال من تريوبكم هازبج يةبطارلا يلصتوب قم نك،م يطلب ندماع. شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا.٢

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا.٣

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتاو الطابعة مع فقالمر طالمضغو صالقر اجدربا فقم البرنامج، يتبثت يتم لم ذاا. يلغشتو يلصتو هازجك الطابعة يلغشت يتمس الطابعة، برنامج يتبثت حال في

ARWW )ششبكي غير اتصال( USB كابل باسشتخدام بالكمبيوتر الطابعة بتوصيل قم ٤٤



جديدة طابعة يلصتو
.الإتصال عدادلإ يةلتالا تعليماتلا تخدامشسا نككيم بك، الخاص تريوبكملا هازبج ازالطر نفس من يخرأ جديدة طابعة يلصتو في غبتر وأ بك الخاص تريوبكملا هازبج الطابعة يلصتوب تقم لم ذاا

.بالفعل الطابعة برنامج يتبثتب يامكق حالة في يقةالطر هذه تخدمشسا:ملاحظة

)Windows يلغشتلا نظام( جديدة طابعة يلصتول

.١٦ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة برنامج تحفا.١

.اتدوالأ قفو انقر الطابعة، برنامج في.٢

.)امجالبر يارتخاو الطابعة عدادا( Printer Setup & Software حدد.٣

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا. )جديدة طابعة يلصتو( Connect a new printer حدد.٤

)OS X يلغشتلا نظام( جديدة طابعة يلصتول

. نظاملا يلاتضفت تحفا.١

 سمق في طابعاتو ماسحات وأ,  )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan,  )فاكس سالراو باعةط( Print & Fax قفو انقر لديك، دجوالمو يلغشتلا نظام سبح.٢
Hardware )ةجهزالأ.(

.ساريلا على الطابعات قائمة سفلأ دةجوالمو+  قفو انقر.٣

.القائمة من الجديدة الطابعة حدد.٤

٤٥ طابعتك توصيل   ٦ الفصل ARWW



ARWW جديدة طابعة توصيل ٤٦



شكلةم حل٧

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا●

الحبر شةطوبخر تعلقةم شاكلم●

باعةطلبا تعلقةم شاكلم●

سخنلا شاكلم●

الضوئي سحلما شاكلم●

الطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم●

HP دعم خدمة●

٤٧ مشكلة حل   ٧ الفصل ARWW



رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا
فعله؟ يدتر الذي ما

رقالو شارنحا يرتحر

نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالج تخدامشسا.رقالو شارنحا شاكلم حل

.رقالو دخالا وأ رقالو شاكلم حلو رقالو شارنحا لمحو تعليمات

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالجات تكون لإ قد:ملاحظة

رقالو شارنحا يرتحر لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

.اقعمو عدة في رقالو شارنحا شاكلم تحدث نأ يمكن

دخالالإ جدر من رقالو شارنحا يرتحرل

 .ًيدويا شارنحالا لمحو يةلتالا اتالخطو كملأ شكلة،لما بحل اءجرالإ هذا يقم لم ذاا. اًيئتلقا شارنحالا محو لمحاولة) ( مرالأ لغاءا رز على اضغط.١

.دخالالإ جدر عن اًيدعب فقبر رقالو اسحب.٢

 .رقالو يلمتح عادةبا قم ثم رق،الو سارم في خارجي كائن دجوو عدم من كدتأ.٣

 .دخالالإ جدر عدر عبنز تقم لإ. ةالخطير رقالو شارنحا شاكلم في ببستلاو رقالو سارم في عقوالو من بةيالغر اءجزالأ نعم نهكيم دخالالإ جدر عدر:ملاحظة

.يةلالحا همةلما اصلةلمو تحكملا حةلو في) ( نافئتشسا رز على اضغط.٤

اجخرالإ جدر من رقالو شارنحا يرتحرل

.ًيدويا شارنحالا لمحو يةلتالا اتالخطو كملأ شكلة،لما بحل اءجرالإ هذا يقم لم ذاا. اًيئتلقا شارنحالا محو لمحاولة) ( مرالأ لغاءا رز على اضغط.١

ARWW الورق تغذية ومشاكل الورق انحشار ٤٨
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.اجخرالإ جدر جخار فقبر شرحنلما رقالو اسحب.٢

.يةلالحا همةلما اصلةلمو تحكملا حةلو في) ( نافئتشسا رز على اضغط.٣

شاتطوالخر لىا لصوالو نطقةم من رقالو شارنحا يرتحرل

.ًيدويا شارنحالا لمحو يةلتالا اتالخطو كملأ شكلة،لما بحل اءجرالإ هذا يقم لم ذاا. اًيئتلقا شارنحالا محو لمحاولة) ( مرالأ لغاءا رز على اضغط.١

.شرحنلما رقالو لزأ.٢

.الطابعة يلغشت يقافلإ) ( الطاقة رز على اضغط.أ

.شةطوالخر لىا لصوالو باب تحفا.ب

.يميْلا لىا كهحر الطابعة، سطو في دجومو باعةطلا يشطاخر حامل كان ذاا.ج

٤٩ مشكلة حل   ٧ الفصل ARWW



.شرحنلما رقالو لزأ.د

.شةطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ.ه

.الطابعة يلغشتل) ( الطاقة رز على اضغط.٣

الطابعة داخل من رقالو شارنحا يرتحرل

.ًيدويا شارنحالا لمحو يةلتالا اتالخطو كملأ شكلة،لما بحل اءجرالإ هذا يقم لم ذاا. اًيئتلقا شارنحالا محو لمحاولة) ( مرالأ لغاءا رز على اضغط.١

.الطابعة يلغشت يقافلإ) ( الطاقة رز على اضغط.٢

.تحهفل الطابعة يفظنت باب على تيْمالعلا كلا اسحب ثم الطابعة، من سفليلا ءالجز على الطابعة يفظنت باب قعمو حدد الطابعة، يرتدوب قم.٣

.شرحنلما رقالو لزأ.٤

.ضعيهمامو في المزلإجان نغلقي حتى الطابعة تجاه فقبر بابلا ادفع. يفظنتلا باب غلقأ.٥

.ىخرأ ةمر الطابعة يلغشتل) ( الطاقة رز على اضغط ثم الطابعة، يرتدوب قم.٦

ARWW الورق تغذية ومشاكل الورق انحشار ٥٠



باعةطلا بةعر شارنحا يرتحر

نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالج تخدامشسا.باعةطلا بةعر شارنحا شكلةم حل

.ةبخطو ةخطو شاداترا على فاحصل بة،بصعو كتحرت باعةطلا بةعر كانت وأ باعةطلا بةعر شارنحا ببسي شيء ناكه كان ذاا

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالجات تكون لإ قد:ملاحظة

باعةطلا بةعر شارنحا يرتحر لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

.رقكالو باعة،طلا بةعر عاقةا لىا ديتؤ ياءششأ يةأ الةزبا قم▲

.الطابعة داخل من رشولمحا رقالو الةزا ندع الحذر توخي على اًمدو صاحر. رشولمحا رقالو الةزلإ ىخرأ ةجهزأ وأ اتدوأ يأ تخدمشست لإ:ملاحظة

رقالو شارنحا نبتج يقةطر على فتعر

.يةلتالا شاداترالإ بعتا رق،الو اتشارنحا نبتج في ساعدةملل

.ماللاز من كثرأ دخالالإ جدر يلمحتب تقم لإ●

.رةتكرم رةبصو اجخرالإ جدر من عبوطالم رقالو جخرأ●

.هاقيتمز وأ نيهاث يتم لم افالحو نأو ٍتوشسم ضعو في دخالالإ يةحاو في هاليمتح تم التي راقوالأ نأ من كدتأ●

.جمالحو عنولا نفس من هالكمبأ دخالالإ يةحاو في دةجوالمو رقالو زمةر تكون نأ يجب دخال؛الإ يةحاو في تلفةمخ حجامأو اعنوبأ ًاراقوأ تضع لإ●

.دخالالإ يةحاو في رقالو ثني في ببستي لإ رقالو ضعر يللد نأ من كدتأ. راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالإ يةحاو في رقالو ضعر يللد بطضب قم●

.دخالالإ جدر في اًجد يدةعب سافةلم رقالو دخاللإ ةالقو تخدمشست لإ●

.رقالو ضافةا بلق رقالو نفادب يدفت سالةر هرظت حتى تظرنفا رق،الو منها نفدي نأ شكو على الطابعة كانت ذاا. باعةطلبا الطابعة يامق ناءثأ رقالو ضافةبا تقم لإ●

رقالو تغذية شاكلم حل

ها؟جهاتو التي شكلةلما هي ما

   دخالالإ جدر من رقالو فعر يتم لإ●

.٩ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز. دخالالإ جدر في رقالو يلمتح من كدتأ—

.دخالالإ يةحاو في رقالو ثني في ببستي لإ رقالو ضعر يللد نأ من كدتأ. راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالإ يةحاو في رقالو ضعر يللد بطضب قم—

.تفافلللا المقابل الاتجاه في يهنث يقطر عن رقالو دبفر قم. دخالالإ جدر في دجوالمو رقالو تفافلاو تجعد عدم من كدتأ—

   مائلة الصفحات●

.رقالو من سريالأ الجانب ضد ناسبم رقالو ضعر دّمحد نأو دخالالإ جدر من يمنالأ الجانب قصىأ لىا يلهمتح تم رقالو َّنأ من كدتأ—

.فقط بعطت تكن لم ذاا الطابعة في رقالو يلمحتب قم—

  ةالمر في صفحة من كثرأ خذأ●
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.دخالالإ يةحاو في رقالو ثني في ببستي لإ رقالو ضعر يللد نأ من كدتأ. راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالإ يةحاو في رقالو ضعر يللد بطضب قم—

.دخالالإ جدر في رقالو يلمتح زيادة عدم من كدتأ—

.بعضلا هاضعبب تصقةلم غير يلهمتح تم الذي رقالو قطع َّنأ من كدتأ—

.يةلعفاو داءأ فضلأ على لللحصو HP رقو تخدمشسا—

ARWW الورق تغذية ومشاكل الورق انحشار ٥٢



الحبر شةطوبخر تعلقةم شاكلم

شكلةم الحبر شةطوخر لدى كان ذاا ما تحديدب قم

.٦ صفحة في الحالة يحبمصا اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة تحكم حةلو في المقابل الحبر يخص يهبنت باحصم حالة من تحقق شكلة،م الحبر شةطوخر لدى كان ذاا ما تحديدل

.شكلةم شةطوالخر لدى كان ذاا ما تحديدل يلي بما قم شات،طوالخر من قلالأ على احدةو لدى شكلةم جديو نهبأ يوضح الذيو الطابعة برنامج من الحبر شةطوبخر خاصة شكلةم سالةر على حصلت ذاا

.شاتطوللخر لصوالو باب غلقأ ثم داءسولا شةطوالخر الةزبا قم.١

.شكلةم انلوالأ يةثثلا شةطوالخر لدى جديو نهفا ،ًيعاسر يضمالو في انلوالأ يةثثلا شةطوللخر الحبر يخص يهبنت باحصم بدأ ذاا●

.شكلةم انلوالأ يةثثلا شةطوالخر لدى جديو لإ نهفا ،ًيعاسر الحبر يخص يهبنت رز مضيو لم ذاا●

.شةطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ ثم ان،لوالأ يةثثلا شةطوالخر الةزبا وقم الطابعة، في ىخرأ ةمر دسوالأ اللون شةطوخر يتبثتب قم.٢

.شكلةم دسوالأ اللون شةطوخر لدى جديو نهفا ،ًيعاسر يضمالو في دسوالأ اللون شةطولخر الحبر يخص يهبنت باحصم بدأ ذاا●

.شكلةم دسوالأ اللون شةطوخر لدى جديو لإ نهفا ،ًيعاسر دسوالأ اللون شةطولخر الحبر يخص يهبنت باحصم مضيو لم ذاا●

الحبر شةطوخر في شكلاتلما يححصتب قم

يلتزأ قد يكيتسبلالا يطشرلا من يةقاالو القطعة َّنأ من تحققلاو الحبر، شاتطوخر الةزا لحاو شة،طوالخر في شكلةم ثحدو لىا شيرت سالةر ناكه كانت ذاا وأ شة،طوخر يتبثت بعد خطأ ثحدو حالة في  
بدالتسا لحو ماتلمعلو. الحبر شاتطوخر بدلتسا شكلة،لما حل يتم لم ذاا. شةطوالخر صلاتمو يفظنتب قم شكلة،لما ارتمرشسا حالة في. الحبر شاتطوخر دخالا عادةبا قم ثم حبر، شةطوخر كل من  
.٣٨ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتسا اجعر الحبر، شاتطوخر

شةطوبالخر الخاصة تلامسلا نقاط يفظنتل

جمني قد. يقةقد 30 من كثرلأ الطابعة جخار الحبر شاتطوخر كبتر وصىُي. ممكن قتو عسربأ الطابعة في الحبر شاتطوخر يبكتر عادةا من كدتأ. يلةلق دقائق ىسو يفظنتلا اءجرا قتغرشسي لإ:يهبنت  
.الحبر شاتطوخر وأ باعةطلا سؤور من كل تلافا ذلك عن

.الطاقة يلغشت من تحقق.١

 .الطابعة سطو لىا باعةطلا بةعر تقلنت حتى تظرنا ثم شاتطوللخر لصوالو باب تحفا.٢
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.الخطأ سالةر في ليهاا شارلما الحبر شةطوخر الةزبا قم.٣

.للطابعة تلامسلا نقاطو شةطوللخر تلامسلا نقاط نظف.٤

.الحبر شةطوخر في يةئهرباكلا تلامسلا نقاط ضعمو حددو علىلأ منها سفليلا ءالجز يهجتو مع انبهاجو من الحبر شةطوخر سكمأ.أ

.الحبر شةطوخر على دةجومو ذهبي بلون نةملو ةصغير نقاط عن ةبارع يةئهرباكلا تلامسلا نقاط

.سالةنلا من يةلخاو جافة قماش بقطعة فقط تلامسلا نقاط سحما.ب

.الحبر شةطوخر على خرأ مكان في ادمو يةأ وأ حبر يأ سكب عدمو فقط، تلامسلا نقاط سحم اعاةمر يجب:يهبنت

.شةطوالخر على دةجوالمو تلامسلا نقاط حدد باعة،طلا داخل.ج

.الحبر شةطوبخر تلامسلا نقاط تقابلل يتهابثت تم ذهبي بلون نةالملو ءاتتونلا من عةمجمو عن ةبارع بالطابعة تلامسلا نقاطو

.تلامسلا نقاط سحلم سالةنلا من يةلخاو جافة قماش قطعة تخدمشسا.د

.الحبر شةطوخر يتبثت عادةبا قم.٥

.شةطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ.٦

.ىخرأ ةمر هاليغشتب وقم الطابعة يلغشت قفوفأ ،الخطأ سالةر تلقىت التز لإ نتك ذاا. انتهت قد الخطأ سالةر كانت ذاا مما تحقق.٧

.فقط احدةو باعةط شةطوخر اسطةبو الطابعة يلغشت من تمكنتل احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامشساو التهازا نككيم شاكل،م يةأ يشطاالخر حدأ لك بتبشس ذاا:ملاحظة

الحبر شةطولخر تطابقلا عدم شاكلم يححصتب قم

.٣٨ صفحة في الحبر شاتطوخر بدالتسا اجعر مات،المعلو من يدللمز. جديدة باعةط شةطوبخر هالبدتسا. تكعبطا مع افقةتوم غير باعةطلا شةطوخر
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باعةطلبا تعلقةم شاكلم
فعله؟ يدتر الذي ما

)باعةطلا تعذرت( الصفحة باعةط عدم شاكلم حل

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  اًيئتلقا هالحو شكلةلما يصخشت لتحاو ساعدةم داةأ.

 .Windows يلغشتلا نظامل فقط ةفرتوم داةالأ هذه :ملاحظة

نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالج تخدامشساهالحو هاملما باعةط بعدم تعلقةلما خطاءالأ شافكتشسا

.باعةطلا عدم وأ الطابعة تجابةشسا عدم حالة في جةتدرم شاداترا على احصل

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لإ قد:ملاحظة

باعةطلا بعدم تعلقت شاكلم لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

)Windows يلغشتلا نظام( باعةطلا شاكلم لحل

:يهف تييأ الذي يبتالتر سبح يلي ما بفجر باعة،طلا على قادر غير لتز ما ذاا. دخالالإ جدر في رقو دجوو منو الطابعة يلغشت من كدتأ

.شاشةلا على ةالظاهر تعليماتلا باعتا خلال من هالبح وقم الطابعة برنامج من خطأ سائلر يأ دجوو من تحقق.١

.ىخرأ ةمر يلهصتو عدأ ثم USB كابل افصل.٢

.تصلم غير وأ ًاتقمؤ قفتوم غير تجنلما نأ من كدتأ.٣

تصلم غير وأ ًاتقمؤ قفتوم غير تجنلما نأ من كدتألل

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا ياءششالأ حدىبا قم.أ

●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو المس وأ قفو انقرو ،عداداتالإ مزر انقر ثم ز،موالر يطشرلا تحفل سهلما وأ شاشةلا من يمنالأ يالعلو الجانب لىا شرأ 
.الطابعاتو ةجهزالأ ضعر قفو انقر ثم منو ، تحكملا

●Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، الطابعاتو ةجهزالأ على اضغط.

●Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

●Windows XP: في ابدأ قائمة من Windows، الفاكس ةجهزأو الطابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

.باعةطلا تظارنا قائمة تحفل تهعباط يتم ما ضعر حدد ثم بالطابعة الخاص مزالر على يمنالأ سالماو ربز انقر وأ بالطابعة الخاص مزالر على اًجدومز اًنقر انقر.ب

تخدامشسا( Use Printer Offline وأ) ًاتقمؤ باعةطلا قفتو( Pause Printing اربجو يارتخا علامات دجوو عدم من كدتأ), الطابعة( Printer القائمة في.ج  
).اتصال ندو الطابعة

 .باعةطلا محاولة عدفأ, ييرغت يبأ قمت ذاا.د

.يةضاالافتر كالطابعة الطابعة بطض من تحقق.٤

يةضاالافتر كالطابعة الطابعة بطض من تحققلل

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا ياءششالأ حدىبا قم.أ
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●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو المس وأ قفو انقرو ،عداداتالإ مزر انقر ثم ز،موالر يطشرلا تحفل سهلما وأ شاشةلا من يمنالأ يالعلو الجانب لىا شرأ 
.الطابعاتو ةجهزالأ ضعر قفو انقر ثم منو ، تحكملا

●Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، الطابعاتو ةجهزالأ على اضغط.

●Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

●Windows XP: في ابدأ قائمة من Windows، الفاكس ةجهزأو الطابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

.يةضاالافتر كالطابعة يحةحصلا الطابعة بطض من كدتأ.ب

.يةضاالافتر الطابعة اربجو اءخضر وأ داءسو ةدائر داخل يارتخا علامة هرظت

.يةضاالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلا الطابعة قفو يمنالأ سالماو ربز انقر, يةضاالافتر كالطابعة يحةحصلا غير الطابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدامشسا لحاو.د

.باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا يلغشت عدأ.٥

باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا يلغشت عادةلإ

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا ياءششالأ حدىبا قم.أ

Windows 8.1 و Windows 8

i.تحفل شاشةلل يمنىلا يالعلا يةاوالز قفو انقر وأ سستح Charms bar عداداتا مزر قفو انقر ثم.

ii.الحمايةو نظاملا على اضغط وأ قفو انقر ثم تحكملا حةلو على اضغط وأ قفو انقر.

iii.الخدمات على تيْمر اضغط وأ جادومز انقر انقر ثم, يةدارا اتدوأ قفو انقر.

iv.خصائص قفو انقر ثم ،باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا قفو يمنالأ سالماو ربز انقر.

v.تلقائي تحديد من كدتأ ،يلغشتلا عنو اربجو التي عام يببوتلا علامة في.

vi.افقمو قفو انقر ثم يلغشت قفو انقر الخدمة حالة تحتف بالفعل الخدمة يلغشت عدم حالة في.

Windows 7

i.في ابدأ قائمة من Windows، يةدارا اتدوأ ثم, الحمايةو نظاملا قفو انقر ثم, تحكملا حةلو قفو انقر.

ii.خدمات قفو اًجدومز اًنقر انقر.

iii.خصائص قفو انقر ثم ،باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا قفو يمنالأ سالماو ربز انقر.

iv.تلقائي تحديد من كدتأ, يلغشتلا عنو اربجو التي عام يببوتلا علامة في.

v.افقمو قفو انقر ثم يلغشت قفو انقر الخدمة حالة تحتف بالفعل الخدمة يلغشت عدم حالة في.

Windows Vista

i.في ابدأ قائمة من Windows، يةدارا اتدوأ ثم, يانةصلاو نظاملا قفو انقر ثم, تحكملا حةلو قفو انقر.

ii.خدمات قفو اًجدومز اًنقر انقر.
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iii.خصائص قفو انقر ثم ،باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا خدمة قفو يمنالأ سالماو ربز انقر.

iv.تلقائي تحديد من كدتأ, يلغشتلا عنو اربجو التي عام يببوتلا علامة في.

v.افقمو قفو انقر ثم يلغشت قفو انقر الخدمة حالة تحتف بالفعل الخدمة يلغشت عدم حالة في.

Windows XP

i.نظام في ابدأ قائمة من Windows، تريوبكملا جهاز قفو يمنالأ سالماو ربز انقر. 

ii.يقاتبطتلاو الخدمات قفو انقر ثم ،ةدارا قفو انقر.

iii.باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا حدد ثم ،خدمات قفو اًجدومز اًنقر انقر.

iv.الخدمة يلغشت عادةلإ يلغشت عادةا قفو انقر ثم, باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا قفو يمنالأ سالماو ربز انقر.

.يةضاالافتر كالطابعة يحةحصلا الطابعة بطض من كدتأ.ب

.يةضاالافتر الطابعة اربجو اءخضر وأ داءسو ةدائر داخل يارتخا علامة هرظت

.يةضاالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلا الطابعة قفو يمنالأ سالماو ربز انقر, يةضاالافتر كالطابعة يحةحصلا غير الطابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدامشسا لحاو.د

.تريوبكملا يلغشت عدأ.٦

.باعةطلا تظارنا قائمة غّفر.٧

باعةطلا تظارنا قائمة سحلم

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا ياءششالأ حدىبا قم.أ

●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو المس وأ قفو انقرو ،عداداتالإ مزر انقر ثم ز،موالر يطشرلا تحفل سهلما وأ شاشةلا من يمنالأ يالعلو الجانب لىا شرأ 
.الطابعاتو ةجهزالأ ضعر قفو انقر ثم منو ، تحكملا

●Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، الطابعاتو ةجهزالأ على اضغط.

●Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

●Windows XP: في ابدأ قائمة من Windows، الفاكس ةجهزأو الطابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

.باعةطلا تظارنا قائمة تحفل بك الخاص الطابعة مزر قفو اًجدومز اًنقر انقر.ب

 ،)باعةطلا ندتسم يفظنت( Purge Print Document وأ )نداتتسلما كافة لغاءا( Cancel all documents قفو انقر ،)الطابعة( Printer قائمة في.ج
.يدكتألل )نعم( Yes قفو انقر ثم

.يلغشتلا عادةا بعد ىخرأ ةمر باعةطلا لحاوو تريوبكملا يلغشت عادةبا فقم تظار،نالا قائمة في نداتتسلما بعض دجوو تمرشسا ذاا.د

.ىخرأ ةمر باعةطلا لحاو ثم ها،خلو من كدتألل ىخرأ ةمر باعةطلا تظارنا قائمة افحص.ه

)OS X يلغشتلا نظام( باعةطلا شاكلم لحل

هالبح وقم خطأ سائلر عن ابحث.١

.ىخرأ ةمر يلهصتو عدأ ثم USB كابل افصل.٢
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.تصلم غير مأ ًاتقمؤ قفتوم غير تجنلما نأ من كدتأ.٣

تصلم غير مأ ًاتقمؤ قفتوم غير تجنلما نأ من كدتألل

.فاكسو باعةط قفو انقر ،نظاملا يلاتضفت من.أ

.باعةطلا مهام تظارنا قائمة تحف رز قفو انقر.ب

.تحديدهال باعةط مهمة قفو انقر.ج

:باعةطلا مهمة ةدارلإ يةلتالا رارزالأ تخدمشسا

●Delete )المحددة باعةطلا مهمة بحذف ميقو): حذف.

●Hold )قتمؤ شكلب المحددة باعةطلا مهمة قفتوب ميقو): يقلعت.

●Resume )قتمؤ شكلب قفةتولما باعةطلا مهمة تابعةبم ميقو): نافئتشسا.

●Pause Printer )قتمؤ شكلب باعةطلا تظارنا قائمة في دةجوالمو باعةطلا مهام كافة يقافبا ميقو): ًاتقمؤ الطابعة يقافا.

 .باعةطلا محاولة عدفأ يير،غت يبأ قمت ذاا.د

.تريوبكملا يلغشت عدأ.٤

باعةطلا دةبجو تعلقت شاكلم حل

نتنترالإ على صلاحهااو باعةطلا دةبجو تعلقةلما خطاءالأ شافكتشسا.باعةطلا دةبجو تعلقةلما شاكللما معظم لحل جةتدرم شاداترا

باعةطلا دةبجو تعلقت شاكلم لحل تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

 . الطاقة رالز باحصم نطفئي حتى تظرناو الطاقة رالز تخدامشسبا الطابعة يلغشت يقافبا ًادائم قم الجفاف، من شاتطوالخر لحماية:ملاحظة

)Windows يلغشتلا نظام( باعةطلا دةجو سيْحتل

.HP من يةلصالأ الحبر شاتطولخر تخدامكشسا من كدتأ.١

.دةالجو عداداتا سدلةنلما القائمة من باعةطلا دةجوو ،سائطو سدلةنلما القائمة من ناسبلما رقالو عنو تحديد من كدتألل باعةطلا برنامج افحص.٢

.باعةطلا خصائص لىا لصوللو )يلاتضفتلا بطض( Set Preferences قفو انقر ثم )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan قفو انقر ،الطابعة برنامج في

.اًنخفضم الحبر شاتطوخر في الحبر ىتوشسم كان ذاا ما ىلتر ةالمقدر الحبر توياتشسم افحص.٣

.هالبداتسا في فكر الحبر، شاتطوخر في الحبر ىتوشسم انخفاض حالة في. ٣٦ صفحة في ةالمقدر الحبر توياتشسم فحص اجعر مات،المعلو من يدللمز

.رقالو عنو افحص.٤

.١٤ صفحة في رقالو ياتشسساأ اجعر مات،المعلو من يدللمز®. ColorLok يارعبم متلتز التي راقوالأ وأ دةالجو عالي HP رقو تخدمشسا باعة،طلل دةجو فضلأ على لللحصو

).تقدملما HP رصو رقو( HP Advanced Photo Paper تخدمشسا ر،الصو باعةط ندع تائجنلا فضلأ على لللحصو. يهلع باعةطلبا متقو الذي رقالو اءتوشسا من ًادائم كدتأ

 في غبتر الذي رقالو الةزبا قم باعة،طلل تعدادشسالا دجربم. جافو دبار مكان في ٍتوشسم سطح على غلقه حكاما عادةا يمكن يكيتسبلا يسك داخل صليالأ غلافه في الخاص رقالو ينتخزب قم
.رالصو رقو تجعد ندو ذلك ليحو. يكيتسبلالا يسكلا لىا تخدامهشسا يتم لم الذي رالصو رقو عادةبا قم باعة،طلا من الانتهاء ندع. رالفو على فقط تخدامهشسا
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.الحبر شاتطوخر بمحاذاة قم.٥

باعةطلا شاتطوخر لمحاذاة

.دخالالإ جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمشسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.١٦ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة برنامج تحفا.ب

اتدوأ قندوص لىا لصوللو) الطابعة على الحفاظ( Maintain Your Printer قفو انقر ثم )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan قفو انقر ،الطابعة برنامج في.ج  
.الطابعة

.الطابعة اتدوأ قندوص هرظي

.هازلجا خدمات يببوت علامة من الحبر شاتطوخر محاذاة قفو انقر.د

.محاذاة صفحة باعةطب الطابعة متقو

 المحاذاة صفحة سحلم ضوئي سحم على انقر ثم ية،ئالضو للماسحة جاجيالز حاللو من سفليلا الجانب في شةطوللخر المحاذاة صفحة باعةط يلمحتل شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا.ه
.اًّيئضو

.منها تخلصلبا وأ شاتطوالخر محاذاة رقةو يرتدو عادةبا قم. الحبر شاتطوخر بمحاذاة الطابعة متقو

.الحبر شاتطوخر في اًنخفضم الحبر يكن لم ذاا يةصيخشت صفحة بعطا.٦

يةصيخشت صفحة باعةطل

.دخالالإ جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمشسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.١٦ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة برنامج تحفا.ب

اتدوأ قندوص لىا لصوللو) الطابعة على الحفاظ( Maintain Your Printer قفو انقر ثم )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan قفو انقر ،الطابعة برنامج في.ج  
.الطابعة

.يصخشت صفحة باعةطل هازلجا يرتقار يببوتلا علامة على يةصيخشت ماتمعلو باعةط قفو انقر.د
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.يةصيخشتلا الصفحة في دسوالأو صفرالأو انيجورالأو رقزالأ اللون من كل بعاتمر افحص.ه

.بعاتالمر من دسوالأ الحبرو اللون فيها يفقد اءجزأ وأ اًطخطو يةصيخشتلا الصفحة تهرظأ ذاا الحبر، شاتطوخر نظف.٧

الحبر شاتطوخر يفظنتل

.دخالالإ جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمشسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.١٦ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة برنامج تحفا.ب

 Printer لىا لصوللو) الطابعة على الحفاظ( Maintain Your Printer قفو انقر ثم )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan قفو انقر ،الطابعة برنامج في.ج
Toolbox )الطابعة اتدوأ قندوص.(

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا. هازلجا خدمات يببوت علامة من الحبر شاتطوخر يفظنت قفو انقر.د

)OS X يلغشتلا نظام( باعةطلا دةجو سيْحتل

.HP نعص من يةلصأ شاتطوخر تخدامكشسا من كدتأ.١

).باعةطلا( Print ارالحو بعمر في باعةطلا دةجوو ناسبلما رقالو عنو تحديدب قمت نكأ كدتأ.٢

.يللق شاتطوالخر في الحبر هل ىلتر ةالمقدر الحبر توياتشسم افحص.٣

.بها الحبر ىتوشسم انخفاض حالة في باعةطلا شاتطوخر بدالتسا على صاحر
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.رقالو عنو افحص.٤

.١٤ صفحة في رقالو ياتشسساأ اجعر مات،المعلو من يدللمز®. ColorLok يارعبم متلتز التي راقوالأ وأ دةالجو عالي HP رقو تخدمشسا باعة،طلل دةجو فضلأ على لللحصو

).تقدملما HP رصو رقو( HP Advanced Photo Paper تخدمشسا ر،الصو باعةط ندع تائجنلا فضلأ على. يهلع باعةطلبا متقو الذي رقالو اءتوشسا من ًادائم كدتأ

 في غبتر الذي رقالو الةزبا قم باعة،طلل تعدادشسالا دجربم. جافو دبار مكان في ٍتوشسم سطح على غلقه حكاما عادةا يمكن يكيتسبلا يسك داخل صليالأ غلافه في الخاص رقالو ينتخزب قم
.رالصو رقو تجعد ندو ذلك ليحو. يكيتسبلالا يسكلا لىا تخدامهشسا يتم لم الذي رالصو رقو عادةبا قم باعة،طلا من الانتهاء ندع. رالفو على فقط تخدامهشسا

.الطابعة شاتطوخر بمحاذاة قم.٥

البرنامج خلال من باعةطلا شاتطوخر لمحاذاة

.رقالو جدر في A4 جمبح وأ Letter جمبح عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.HP Utility تحفا.ب

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوشسلما في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility مزالر جديو:ملاحظة

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP DeskJet 2130 series حدد.ج

).محاذاة( Align قفو انقر.د

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا ثم ،)محاذاة( Align قفو انقر.ه

.الدعمو ماتالمعلو ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.و

.بارتخا صفحة باعةطب قم.٦

بارتخا صفحة باعةطل

.رقالو جدر في A4 جمبح وأ Letter جمبح عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.HP Utility تحفا.ب

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوشسلما في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility مزالر جديو:ملاحظة

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP DeskJet 2130 series حدد.ج

).بارتخا صفحة( Test Page قفو انقر.د

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا ثم ،)بارتخا صفحة باعةط( Print Test Page رز قفو انقر.ه

 بعات،المر في حبر دجوو عدم وأ زة،بار طخطو وأ ط،خطو تكظحملا حالة في. نةالملو بعاتالمر وأ نصلا في طخطو وأ نصلا في زةبار طخطو دجوو من تحققلل بارتخالا صفحة افحص
.اًيئتلقا شاتطوالخر يفظنتب فقم

.نةالملو بعاتالمر وأ نصلا من دةمفقو اءجزأ وأ اًطخطو يةصيخشتلا الصفحة تهرظأ ذاا ا،ًيئتلقا باعةطلا شاتطوخر نظف.٧
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اًيئتلقا باعةطلا سأر يفظنت اتخطو

.رقالو جدر في A4 جمبح وأ Letter جمبح عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.HP Utility تحفا.ب

.الصلب صالقر من علىالأ ىتوشسلما في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility مزالر جديو:ملاحظة

.طارالإ ساري على ةجهزالأ قائمة من HP DeskJet 2130 series حدد.ج

).باعةطلا سؤور يفظنت( Clean Printheads قفو انقر.د

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا ثم ،Clean قفو انقر.ه

.باعةطلا سأر عمر تقصيرو الحبر اسشتهلاك لىا يةورالضر غير يفظنتلا ياتلعم ديتؤ. فقط ةورالضر ندع باعةطلا سأر يفظنتب قم:يهبنت

.HP لـ دعم كزبمر فاتصل المحاذاة،و يفظنتلا بعد باعةطلا دةجو في شاكللما ارتمرشسا ندع. الطابعة محاذاة لحاو تام،لا يفظنتلا بعد يفةعض بدوت باعةطلا دةجو التز ما ذاا:ملاحظة

.الدعمو ماتالمعلو ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.و
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سخنلا شاكلم

نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالج تخدامشسا.صلاحهااو سخنلا خطاءأ شافكتشسا

.نخفضةم عاتبوطالم دةجو كانت ذاا وأ سخةنلا شاءنا عدم حالة في جةتدرم شاداترا على احصل

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالجات تكون لإ قد:ملاحظة

٣٤ صفحة في نناجحيْلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت
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الضوئي سحلما شاكلم

HP Print and Scan 
Doctor

.اًيئتلقا هالحو شكلةلما يصخشت لتحاو ساعدةم داةأ  HP Print and Scan Doctor تعد

 .Windows يلغشتلا نظامل فقط ةفرتوم داةالأ هذه :ملاحظة

نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالج تخدامشساسحلما شكلاتم حل

.نخفضةم رةّالمصو نداتتسلما دةجو كانت وأ اًيئضو نداتتسلما سحم يكلع تعذر ذاا جةتدرم شاداترا على احصل

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لإ قد:ملاحظة

٣٤ صفحة في نناجحيْلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت
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الطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم

شةطوالخر لىا لصوالو باب غلق

.باعةطلا بدءل شاتطوالخر باب غلق يجب●

مفاجئ نحو على الطابعة قفتتو

الطاقةو هربيكلا يارتلا صلاتو من كدتأ●

.الطاقة لمحوو جهاز من بكلا حكامبا الطاقة سلك يلصتو من كدتأ●

.١٨ صفحة في تلقائي يقافا اجعر مات،المعلو من يدللمز. تخدمةشسلما الطاقة فيرتو في ساعدةملل شاطنلا عدم من تيْعسا ورمر بعد اًيئتلقا الطابعة يلغشت يقافا يتم تلقائي، يقافا تمكيْ ندع:ملاحظة

الطابعة شلف حل

.HP كةشرب اتصل شكلة،لما حل من تمكنت لم ذاا. هاليغشت ثم الطابعة يلغشت يقافا●
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HP دعم خدمة
نتنترالإ بكةشش على الدعم يقدم. www.hp.com/support في الدعم يبو قعموHP DeskJet 2130 series ةبزيار قم الدعم، ماتمعلوو تجنلما ثاتيتحد حدثأ على لللحصو  
:تكعبطا يلغشت في ساعدةملل عةنوتم اتيارخ HP كةشرب الخاص

.بةلعلا في تكعبطا مع دةارالو الوثائقو تجنلما يلغشت باتيتك لىا ضافةبالإ يلغشتلا امجبرو ثاتيتحدلا يلتنزب قم :يلاتتنزلاو يلغشتلا امجبر

 لالدخو يلجستب قم وأ HP كةشرل ونخرأ عملاء بلق من رةشونلما ئلةشسالأ ضعر نككيم. شائعةلا شاكللماو ئلةشسللأ جاباتا على لللحصو HP كةشرل الدعم تدياتنم ةبزيار قم :HP كةشرل الدعم تدياتنم

.بك الخاصة يقاتلعتلاو ئلةشسالأ شرناو

.بها الموصى لالحلو يجاداو تكعبطا عن شفكلل نتنترالإ بكةشش على HP اتدوأ تخدمشسا :شكلاتلما حل

HP كةشرب الإتصال

يلكو اسطةبو الدعم تطلبي قد( الضمان ةفتر داخل للعملاء تكلفة نبدو ةفرتوم يةلتالا الإتصال اتيارخ. بالدعم الإتصال يبو قعمو ةبزيار قم شكلة،م لحل HP كةشرل الفني الدعم ثلمم من ساعدةملل جتتحا ذاا  
):عليهم مسور ضفر الضمان ةفتر جخار للعملاء HP كةشر

.نتنترالإ عبر HP كةشرل الدعم يلكو مع تحدث

.HP كةشرل الدعم يلكبو اتصل

:يةلتالا ماتالمعلو تقديمل ًتعداشسم كن ،HP كةشر بدعم الإتصال ندع

)HP DeskJet 2130 ثلم الطابعة على دجومو( تجنلما اسم●

)شةطوالخر لىا لصوالو باب داخل دجومو( تجنلما رقم●

)الطابعة من سفليلا وأ الخلفي ءالجز على نمدو( سليلستلا الرقم●

الطابعة يلجست

 في نالأ يلجستلا نككيم امج،البر يتبثت ندع الطابعة يلكجست عدم حالة في. تجنلما دعم بيهاتنتو يةلفعا كثرالأ الدعمو عسرالأ بالخدمة تعتملا نككيم يل،جستلا يةلعم في فقط داتمعدو دقائق بقضائك
http://www.register.hp.com. 
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 للضمان يةفضاا اتيارخ

شفكتشسا ثم بك، الخاصة اللغةو نطقةلما/بلدلا حدد ، www.hp.com/support لىا اذهب. يةفضاا مسور نظير HP DeskJet 2130 series لـ سعةالمو الخدمات خطط فرتوت  
.تكعبلطا ةفرتولما تدمالم الضمان اتيارخ

٦٧ مشكلة حل   ٧ الفصل ARWW
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ARWW HP دعم خدمة ٦٨



يةنفلا ماتالمعلوأ

.HP DeskJet 2130 series هازلج يةلالدو يةيمظنتلا ماتالمعلوو يةنفلا اصفاتالمو سمقلا هذا لناوتي

.HP DeskJet 2130 series مع ودةالمز عةبوطالم الوثائق اجعر اصفات،المو من يدالمز على لللحصو

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

 Hewlett-Packard كةشرب الخاصة اتشعارالإ●

اصفاتالمو●

●Environmental product stewardship program )تجاتنلما على يئيبلا افشرالإ برنامج(

يةيمظنتلا اتشعارالإ●

٦٩ الفنية المعلومات   أ الملحق ARWW



 Hewlett-Packard كةشرب الخاصة اتشعارالإ
.شعارا نبدو ييرغتلل ندتسلما هذا في دةارالو ماتالمعلو تخضع

 الضمانات نا. شرنلاو بعطلا قحقو انيْقو يهلع نصت ما ناءثتشسبا ،Hewlett-Packard كةشر من بقشسم تابيك تصريح نبدو جمتهاتر وأ هاليتعد وأ المادة هذه سخن ظريُح. ظةمحفو قالحقو كافة
 عن يتهالوسؤم HP كةشر تخليو. يةفضاا كفالة ثابةبم نهأ على ناه ردو مما ًّياأ بارتعا عدم يجبو. الخدماتو تجاتنلما هذه ثلبم فقةالمر يحةالصر الضمان ياناتب ضمن رةشونم HP خدماتو تجاتنلم يدةحالو
.ندتسلما هذا في ردتو الحذف عن ناتجة خطاءأ يةأ وأ يةيرتحر وأ يةنف خطاءأ يةأ

 .HP Development Company, L.P كةشرل ظةمحفو 2014 شرنلا قحقو© 

Windows® 8.1 و Windows® 8 و Windows® 7 و ®Windows Vista و Windows® XP و ® Windows و ®Microsoft من كل يعد
.Microsoft Corporation كةشرل تحدةلما الولإيات في سجلةم يةتجار علامات

ARWW ٧٠ Hewlett-Packard بشركة الخاصة الإشعارات



اصفاتالمو
. www.hp.com/support على تجنلما ياناتب رقةو اجعر تج،نلما اصفاتمو من يدمز على لللحصو. سمقلا هذا فيHP DeskJet 2130 series لـ يةنف اصفاتمو فرتو يتم

نظاملا باتلطتم

.بك الخاصة الطابعة يصاحب الذي HP طابعة امجلبر طالمضغو صالقر على تاحلما اءةالقر ملف في نظاملاو امجالبر باتلطتم على رثوعلا يمكن●

. www.hp.com/support على نتنترالإ على HP كةشرل الفني الدعم قعمو ةبزيار قم الدعم،و يلغشتلا نظامل تعلقةم يةلبقتشسلما اتصدارالإ لحو ماتمعلو على لللحصو●

يةئيبلا اصفاتالمو

)نهايتهرف جةدر 86 لىا نهايتهرف جةدر 59( يةئوم جةدر 30 لىا يةئوم جةدر 15: به الموصى يلغشتلا ةارحر جةدر نطاق●

)نهايتهرف جةدر 104 لىا نهايتهرف جةدر 41( يةئوم جةدر 40 لىا يةئوم جاتدر 5: بها حسمولما يلغشتلا ةارحر جةدر نطاق●

ىالقصو ندىلا نقطة هي يةئوم جةدر 28 ثفة؛كتم غير يةبسن بةطور% 80 لىا% 15: بةطوالر●

)نهايتهرف جةدر 140 لىا نهايتهرف جةدر 40(- يةئوم جةدر 60 لىا يةئوم جةدر 40–): ينتخزلا( يةليغشتلا غير ةارالحر جةدر نطاق●

.يففط شكلب اًهشوم HP DeskJet 2130 series اجخرا يكون نأ الممكن من ،ٍعال يسيطناغموهرك حقل دجوو في●

.يةلعا يةشسيطناغم مجالإت دجوو احتمال عن ناتجةلا ضاءالضو يللقتل ذلك من قلأ وأ تارمأ 3 طوله USB كابل تخدامشسبا HP كةشر توصي●

دخالالإ جدر سعة

60 حتى]): ًطلار 20[ ٢م/جم 80( العادي رقالو من رقاتو●

5 حتى: فظرالأ●

20 حتى: سهرفلا بطاقات●

20 حتى: رالصو رقو من رقاتو●

اجخرالإ يةحاو سعة

25 حتى]): ًطلار 20[ ٢م/جم 80( العادي رقالو من رقاتو●

5 حتى: فظرالأ●

10 حتى: سهرفلا بطاقات●

10 حتى: رالصو رقو من رقاتو●

رقالو حجم

.الطابعة برنامج اجعر تمدة،عالم سائطالو حجامبأ كاملة قائمة على لللحصو●

رقالو زانوأ

)ًطلار ٢٤ لىا ١٦( ٢م/جم ٩٠ لىا ٦٤ من: عادي رقو●

)ًطلار ٢٤ لىا ٢٠( ٢م/جم ٩٠ لىا 75 من: فظرالأ●
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)سهرفلا بطاقاتل طالرأ ١١٠ قصىأ بحد( ٢م/جم ٢٠٠ حتى: بطاقاتلا●

)ًطلار 75( ٢م/جم 280 حتى: رالصو رقو●

باعةطلا اصفاتمو

ندتسلما يدقعت سبح تلفتخ باعةطلا عاتسر●

الطلب سبح inkjet يةارحر باعةط: يقةالطر●

PCL3 GUI: اللغة●

سخنلا اصفاتمو

يةقمالر رةالصو معالجة●

ازالطرو ندتسلما يدقعت لمدى اًفقو باعةطلا عاتسر تلفتخ●

الضوئي سحلما اصفاتمو

ضوئي صةبولا في نقطة 1200 × 1200 حتى: الدقة●

.الضوئي الماسح برنامج اجعر, ppi دقة لحو ماتالمعلو من يدللمز

)مادير ىتوشسم 256( مادير بت 8, انلوأ بت 24: انلوأ●

سم 29.7×  21.6: جاجيالز سطحلا من سحملل حجم قصىأ●

باعةطلا دقة

.www.hp.com/support في الدعم يبو قعموHP DeskJet 2130 series ةبزيار قم مة،المدعو باعةطلا دقة توياتشسلم قائمة على لللحصو●

شةطوالخر يةجتانا

.ةالمقدر شةطوالخر يةجتانا عن ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو www.hp.com/go/learnaboutsupplies ةبزيار تفضل●

يةتصو ماتمعلو

.HP لـ يبالو قعمو من يةتالصو تعليماتلا لىا لصوالو نككيمف نت،نترالإ لىا لصوالو تكعتطاشسبا كان ذاا●

ARWW المواصفات ٧٢
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Environmental product stewardship program )على يئيبلا افشرالإ برنامج 
)تجاتنلما

 داءأ على الحفاظ مع ممكن، حد دنىأ لىا ادالمو عدد يللقت تم يثح. يرتدولا عادةا على ساعدي نمطب تجنلما تصميم تم. يمةلس ئةيب في دةالجو يةلعا تجاتنم فيرتوب مةملتز Hewlett-Packard نا
التهازاو ليهاا لصوالو كذلكو يلات،صتولا من هاغيرو يتبثتلا ناصرع قعمو فةمعر هولةسب يمكن يثح. هولةسب هاضعب عن هالصفب سمحت يقةبطر المتماثلة غير ادالمو تصميم تم. سليملا شكللبا هافئظالو الطابعة  

.صلاحالإو الفك ياتلعم يلهستل ذلكو همةلما اءجزالأ لىا عةسرب لصوالو يةنمكاا تصميملا في وعير كما. العادية يةعناصلا اتدوالأ تخدامشسبا

:اننوعلا على ئةيبلا على الحفاظ نحو HP امبالتز الخاص يبالو قعمو ةبزيار قم مات،المعلو من يدلمز

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment 

ئةيبلبا خاصة يحاتملت●

1275/2008 روبيوالأ الاتحاد يةضمفو لإئحة●

رقالو تخدامشسا●

يةكيتسبلالا ادالمو●

 ادللمو منالأ تخدامشسالا ياناتب راقوأ●

يرتدولا عادةا برنامج●

 HP Inkjet ماتتلزشسم يرتدو عادةا برنامج●

الطاقة اسشتهلاك●

تخدميْشسلما اسطةبو تالفةلا ةجهزالأ من تخلصلا●

يةئيايمك ادمو●

)الصيْ( توياتهمامحو ةالخطر ناصرعلا/ةالخطر ادالمو لجدو●

)ياناكروأ( ةالخطر ادالمو حظر●

)ندهلا( ةالخطر ادالمو حظر●

●EPEAT

للصيْ SEPA Eco ملصق تخدمشسم ماتمعلو●

سخنلاو الفاكسو باعةطلا ةجهزلأ يةنيصلا الطاقة هادةش ملصق●

ئةيبلبا خاصة يحاتملت

 .ئةيبلبا الخاصة HP اتبادرم لحو ماتالمعلو من ٍيدمز على لللحصو ية؛ئيبلا داتبارلماو امجللبر HP قعمو ةبزيار تفضل. يةئيبلا ثارهمأ يللقت على عملائها ساعدةبم HP كةشر متلتز

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

1275/2008 روبيوالأ الاتحاد يةضمفو لإئحة
عجوالر يرجى ية،كلساللا بكةششلا نافذم يعجم يطششنت وتم يةكلسلا بكةششلا نافذم يعجم يلصتو تم ذاا بكةششلل تعدادشسالا ضعو في للطاقة تجنلما اسشتهلاك ذلك في بما تجات،نلما طاقة ياناتب لحو ماتلمعلو  
/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment قعالمو على تجنملل IT ECO هارشا لحو" ماتالمعلو من يدالمز" P14 سمقلا لىا

productdata/itecodesktop-pc.html.

٧٣ الفنية المعلومات   أ الملحق ARWW

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html


رقالو تخدامشسا

.EN 12281:2002 و DIN 19309 لـ اًفقو هيرتدو المعاد رقالو تخدامشسلإ ملائم تجنلما هذا

يةكيتسبلالا ادالمو

.تجنلما تخدامشسا عمر نهاية في يرتدولا عادةا اضغرأ جلأ من يكتسبلالا على فتعرلا ةقدر سيْتح نهاشأ من التي يةلالدو المعايير سبح امجر 25 عن يدتز التي يةكيتسبلالا يارغلا قطع ييزتم يتم

ادللمو منالأ تخدامشسالا ياناتب راقوأ

:على HP يبو قعمو من) MSDS( ادالمو سلامة ياناتب اتشرن على لالحصو يمكن

www.hp.com/go/msds 

يرتدولا عادةا برنامج

 على يةنولكترالإ تجاتنلما يرتدو عادةا اكزمر كبرأ من اًعدد يملكون الذين كاءشرلا لىا ضافةبالإ ناطق،لما/بلدانلا من العديد في يرتدولا عادةاو تجاتنلما تجعاتمر امجبر من اًايدمتز اًعدد HP كةشر حتطر
:ةزيار يرجى ،HP تجاتنم يرتدو عادةبا تعلقةلما ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو. ًاعيوشش كثرالأ تجاتهانم بعض يعب عادةا يقطر عن دارالمو على HP تحافظ. العالم ىتوشسم

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

 HP Inkjet ماتتلزشسم يرتدو عادةا برنامج

 .ًمجانا تخدمةشسلما الحبر شاتطوخرو باعةطلا شاتطوخر يرتدو عادةا في ساعدكيو ناطق،لماو بلدانلا من العديد في HP Inkjet من ماتتلزشسلما يرتدو عادةا برنامج فرتوي. ئةيبلا بحماية HP كةشر متلتز
:تاليلا يبالو قعمو رز مات،المعلو من يدللمز

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

الطاقة اسشتهلاك

 العلامة هرظتشس. يرتصولا معدات تخص التيو تحدةلما الولإيات في ئةيبلا حماية ةزارلو ENERGY STAR اصفاتمو مع ®ENERGY STAR شعار تحمل التي يرتصولاو باعةطلا معدات افقتوت
 :ENERGY STAR مع افقةتولما يةيرتصولا تجاتنلما على يةلتالا

www.hp.com/go/energystar: في ENERGY STAR مع افقةتولما يرتصولا تجاتنم زبطر الخاصة ماتالمعلو من يدالمز تقديم تم

ARWW Environmental product stewardship program )المنتجات على البيئي الإشراف برنامج( ٧٤
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تخدميْشسلما اسطةبو تالفةلا ةجهزالأ من تخلصلا

 من تخلصلا يقطر عن ئةيبلاو الصحة على المحافظة يةلوسؤم عاتقك على تقع ذلك، من ًبدلإو. نهم تخلصلا ندع ىخرالأ يةلالمنز نفاياتلا مع تجنلما تضع لإأ يعني مزالر هذا

 من ٍيدمز على لللحصو. سشتهلكةلما يةنولكترالإو يةئهرباكلا ةجهزالأ نفايات يعنصت عادةا اضغرلأ المخصصة نفاياتلا جمع اكزمر حدلأ هايملستب هاكلسشتهت التي ةجهزالأ نفايات

.http://www.hp.com/recycle يبالو قعمو ةزيار وأ نفايات،لا جمع بخدمة الإتصال يرجى مات،المعلو

يةئيايمك ادمو

 REACH  )Regulation EC No 1907/2006 ofثلم يةنالقانو باتلطتلما مع افقتولل ةورالضر سبح ناتتجانم في يةئيايمكلا ادالمو نشأب نائلعملا ماتمعلو تقديمب HP كةشر متلتز
the European Parliament and the Council( .في تجنلما هذال بةشسنلبا يةئيايمكلا ماتالمعلو يرتقر على رثوعلا يمكن :www.hp.com/go/reach.

)الصيْ( توياتهمامحو ةالخطر ناصرعلا/ةالخطر ادالمو لجدو
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)ياناكروأ( ةالخطر ادالمو حظر

)ندهلا( ةالخطر ادالمو حظر

EPEAT

للصيْ SEPA Eco ملصق تخدمشسم ماتمعلو

ARWW Environmental product stewardship program )المنتجات على البيئي الإشراف برنامج( ٧٦



سخنلاو الفاكسو باعةطلا ةجهزلأ يةنيصلا الطاقة هادةش ملصق
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يةيمظنتلا اتشعارالإ
 .فيها تقيم التي نطقةلما/بلدلا في يةيمظنتلا ئاتيهلا من تجنلما باتلطتم مع HP DeskJet 2130 series جهاز افقتوي

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم●

FCC يانب●

رياكو في تخدميْشسملل شعارا●

●VCCI )ئةفلا B (يابانلا في تخدميْشسملل افقتولا يانب

الطاقة سلك عن يابانلا في تخدميْشسملل شعارا●

يانلمالأ ضاءالضو بعاثنا يانب●

يانلماأ في يةئالمر وضبالعر يةنعالم العمل ماكنأ صبخصو يانب●

روبيوالأ للاتحاد يميظنتلا شعارالإ●

افقتولا علانا●

يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم

 HP طابعة( يقسوتلا اسمو يميظنتلا الرقم هذا بيْ الخلط عدم جب. SNPRH-1504-01 هو تجكنبم الخاص يميظنتلا ازالطر رقم. ازللطر يميظنت رقم ييْعت تم يمي،ظنتلا يفتعرلا اضغرلأ
DeskJet 2130 All-in-One طابعةو HP DeskJet Ink Advantage 2135 All-in-One، ( تجنلما قامرأ وأ) لخاF5S28A، وF5S28B، 

).لخا ،F5S29CوF5S29Bو ،F5S29Aو ،F5S28Dو ،F5S28Cو
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FCC يانب

رياكو في تخدميْشسملل شعارا

VCCI )ئةفلا B (يابانلا في تخدميْشسملل افقتولا يانب
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الطاقة سلك عن يابانلا في تخدميْشسملل شعارا

يانلمالأ ضاءالضو بعاثنا يانب

يانلماأ في يةئالمر وضبالعر يةنعالم العمل ماكنأ صبخصو يانب

روبيوالأ للاتحاد يميظنتلا شعارالإ

 رقم EMC يهجتوو ،EC/2006/95 نخفضلما هربيكلا هدلجا يهجتو: هاقيبطت يمكن التي يةلتالا روبيوالأ الاتحاد جيهاتتو من كثرأ وأ احدو مع افقتوت CE العلامة تحمل التي تجاتنلما
2004/108/EC، يهجتوو Ecodesign 2009/125 رقم/EC، يهجتوو R&TTE 1999/5 رقم/EC، يهجتوو RoHS 2011/65 رقم/EU .مع افقتولا ياسق يتم 

تخدامشسبا ابحث( www.hp.com/go/certificates: تاليلا يبالو قعمو على تاحم افقتولبا الخاص الكامل علانالإ. يقبطتلل القابلة حدةالمو يةبرووالأ المعايير تخدامشسبا جيهاتتولا هذه  
 ).يةيمظنتلا العلامة في يهلع رثوعلا يمكن الذيو ،)RMN( به الخاص يميظنتلا ازالطر رقم وأ تجنلما ازطر اسم

:هي يةيمظنتلا ونشؤلا صبخصو الإتصال جهة

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