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بـ؟ أقوم كيف١

HP DeskJet Ink Advantage 5640 series اسـتخدام كيفية على تعرف

٢ صفحة في التشغيل في الشروع●

٢٠ صفحة في طباعة●

٢٩ صفحة في الويب خدمات اسـتخدام●

٣٩ صفحة في الضوئي واملسح النسخ●

٤٨ صفحة في اخلرطوشات مع التعامل●

٥٧ صفحة في الطابعة توصيل●

٨٩ صفحة في الفنية املعلومات●

٦٦ صفحة في مشلكة حل●

١ بـ؟ أقوم كيف   ١ الفصل ARWW



التشغيل في الشروع٢

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

الاسـتخدام إمكانية●

الطابعة أجزاء●

احلالة ومصابيح التحكم لوحة●

الورق أساسـيات●

وسائط حتميل●

أصلية نسخة حتميل●

)Windows التشغيل نظام (HP طابعة برنامج افتح●

امخلول وضع●

تلقائي إيقاف●

ARWW ٢



الاسـتخدام إمكانية
ا الطابعة تقدم .للمعاقين اسـتخدامه تسهل التي املميزات من عددً

بصري

ا املعاقين للمسـتخدمين بالطابعة املرفقة HP برامج اسـتخدام يتاح قارئ مثل مساعدة أكثر تقنية البرامج تدعم مكا. التشغيل نظام في الاسـتخدام إمكانية تسهيل وميزات خيارات اسـتخدام خلال من البصر ضعاف أو بصريً
الإجراء توضح رمزية علامات أو بسـيطٌة نصوٌص HP طابعة وفي HP برنامج في امللونة التبويب وعلامات الأزرار فيرافق الألوان، بعمى املصابين إلى وبالنسـبة. نص الى الصوت وتطبيقات برايل، وقارئ الشاشة،
.امللائم

احلركة سهولة

 نظام في اخلاصة الاحتياجات ذوي وصول إمكانية خيارات HP برامج تدعم مكا. املفاتيح لوحة أوامر خلال من HP برامج وظائف تشغيل املمكن مفن احلركية، الإعاقة متحدي من للمسـتخدمين بالنسـبة
Windows الطابعة أبواب مع يتعاملوا أن الطابعة أجزاء إلى الوصول في معينة مشاكل يعانون الذين أو القوة حمدودي للمسـتخدمين وميكن. املاوس ومفاتيح املفاتيح وتصفية املفاتيح وتبديل املفاتيح ثبات ميزة مثل

.بسهولة الورق عرض وأدلة الورق وأدراج والأزرار

الدعم

.www.hp.com/accessibility التالي العنوان على HP لـ الويب موقع بزيارة تفضل املنتج؛ اسـتخدام بقابلية HP والتزام الطابعة اسـتخدام عن التفاصيل من املزيد على للحصول

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

٣ التشغيل في الشروع   ٢ الفصل ARWW

http://www.hp.com/accessibility
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الطابعة أجزاء

الأمامي املنظر

HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series لـ علوي وشكل أمامي منظر  ١-٢ شكل

الوصفامليزة

غطاء1

الغطاء بطانة2

الضوئية املاحسة زجاج3

الطابعة طراز اسم4

اخلرطوشات إلى الوصول باب5

الذاكرة هجاز منطقة6

اخلرطوشات إلى الوصول منطقة7

احلبر خرطوشات8

الصور درج9

)الطاقة بزر أيًضا إليه يشار( التشغيل زر10

اللاسلكي الاتصال حالة مصباح11

التحكم لوحة12

الإخراج درج13

)العرض بشاشة أيًضا إلهيا يشار( امللونة الرسومات شاشة14

)الدرج إطالة بأداة أيًضا إلهيا يشار( التلقائية الإخراج درج إطالة أداة15

الذاكرة بطاقة فتحة16

الذاكرة هجاز ضوء17

الورق درج18

ARWW الطابعة أجزاء ٤



خلفي منظر

HP DeskJet Ink Advantage 5640 All-in-One series لـ خلفي منظر  ٢-٢ شكل

الوصفامليزة

.HP قبل من املزود الطاقة سلك فقط اسـتخدم. الطاقة توصيل1

ت الطاقة سلك أن إلى الأخضر الضوء يشـير. الطاقة مصباح2 .حصيحة بطريقة مثبَّ

اخللفي USB منفذ3

٥ التشغيل في الشروع   ٢ الفصل ARWW



احلالة ومصابيح التحكم لوحة

واملصابيح الأزرار عن عامة نظرة

.بالطابعة اخلاصة التحكم لوحة لوظائف سريًعا مرجًعا به املتعلق واجلدول التالي التوضيحي الرسم يوفر

والوصف الاسملاصقة بطاقة

.للطابعة اللاسلكي الاتصال حالة يوضح: اللاسلكي املصباح1

.الطباعة وميكنك تم قد اللاسلكي الاتصال ان إلى يشـير ثابت أورق مصباح●

.اللاسلكية الإشارة نطاق في الطابعة أن من تأكد. بالشـبكة متصلة غير الطابعة ولكن التشغيل، قيد اللاسلكي الاتصال أن إلى للمصباح البطيء الوميض يشـير●

الطابعة شاشة على الواردة الرسائل انظر. اللاسلكي الاتصال في خطأ وجود إلى للمصباح السريع الوميض يشـير●

).اللاسلكي تشغيل إيقاف( Wireless Off العرض شاشة وسـتظهر اللاسلكي الاتصال مصباح سـينطفئ اللاسلكي، الاتصال تشغيل إيقاف حالة في●

.تشغيلها وإيقاف الطابعة بتشغيل يقوم:  التشغيل زر2

.السابقة الشاشة إلى للرجوع: السابق زر3

.احلالية بالعملية اخلاصة التعلميات قامئة يفتح:  التعلميات زر4

.الطابعة تشغيل عند عرضها يتم التي الشاشة وهي الرئيسـية، الشاشة إلى بالرجوع يقوم: الرئيسـية الصفحة زر5

.القامئة عناصر خلال من بالمترير قم أو القامئة، خيارات لتحديد الشاشة بلمس قم: التحكم لوحة عرض شاشة6

ARWW احلالة ومصابيح التحكم لوحة ٦



التحكم لوحة شاشة رموز

الغرضالرمز

.النسخ إعدادات تغيير أو النسخ نوع حتديد ميكنك حيث نسخ قامئة فتح يتيح:  نسخ

.الضوئي للمسح وهجة حتديد ميكنك حيث ضوئي مسح قامئة فتح يتيح:  ضوئي مسح

HP Printables  :وغيرها والألغاز، التلوين وصفحات القسائم مثل وطباعهتا، الويب في معلومات إلى للوصول وسهلة سريعة طريقة يوفر.

.طباعهتا متت صورة طباعة إعادة أو الصور وطباعة عرض ميكنك حيث قامئة يفتح:  صورة:  صورة

.الصيانة وظائف لتنفيذ الأدوات واسـتخدام التفيضلات تغيير ميكنك حيث إعداد قامئة يفتح:  إعداد

.والنصائح الطابعة ميزات حول واملعلومات التوضيحية الفيديوهات عرض لك تتيح التي التعلميات قامئة يفتح:  تعلميات

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

.مروره ولكمة Wi-Fi Direct اسم وعرض Wi-Fi Direct تشغيل وإيقاف Wi-Fi Direct تشغيل ميكنك حيث Wi-Fi Direct قامئة يفتح: Wi-Fi Direct رمز

.بالشـبكة الاتصال مشاكل تشخيص في يساعد والذي اللاسلكية، اختبار تقرير طباعة أيًضا ميكنك. هبا اخلاصة الإعدادات وتغيير اللاسلكية حالة حفص ميكنك حيث اللاسلكي الاتصال ملخص قامئة يفتح: اللاسلكية رمز

٧ التشغيل في الشروع   ٢ الفصل ARWW



الغرضالرمز

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

ا يعرض. طباعة خرطوشة لكل املقدرة احلبر مسـتويات يعرض: احلبر رمز ا رمزً .املتوقع مسـتواه من أقل احلبر مسـتوى كان إذا حتذيرً

لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة جتهيز الاعتبار بعين خفذ احلبر، مسـتوى اخنفاض بشأن حتذير لرسالة اسـتقبالك حالة في. فقط التخطيط لأغراض تقديرات احلبر مسـتويات بشأن واملؤشرات التنبهيات توفر:ملاحظة

.الطباعة جودة عن الرضا عدم حالة في إلا الطباعة خرطوشات تبديل عليك جيب لا. للطباعة بالنسـبة حممتلة تأخيرات

ARWW احلالة ومصابيح التحكم لوحة ٨



الورق أساسـيات
قم. مثلى طباعة جودة على للحصول HP انتاج من ورق اسـتخدم. كبيرة مكيات شراء قبل الطباعة ورق أنواع من متنوعة مجموعة  اختبار الأفضل ومن. املكتبية الأوراق أنواع معظم مع اجليد للعمل الطابعة تصميم تم

.HP ورق حول املعلومات من مزيد على للحصول www.hp.com  على HP ويب موقع بزيارة

حبيث مسـتقل بشكل ColorLok شعار تتضمن التي الأوراق مجيع اختبار يتم. العادية املسـتندات لطباعة ColorLok شعار مع عادية أوراق باسـتخدام HP توصي

احلامل الورق عن احبث. قياسـية عادية أوراق من أسرع بشكل وجتف زاهية وألوان أمغق تسويد, أقّل تلطخ مع مسـتندات وتنتج, الطباعة وجودة الوثوقية ناحية من عالية معايير تلبي

.الكبار الورق منتجي لدى والأجحام الأوزان شـتى في يأتي والذي ColorLok شعار

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

للطباعة هبا املوصى الورق أنواع●

HP من الورق مسـتلزمات طلب●

واسـتخدامه الورق حتديد حول تلميحات●

للطباعة هبا املوصى الورق أنواع

.بطباعته تقوم الذي املشروع لنوع خصيصًا املصمم HP ورق باسـتخدام HP شركة توصي الطباعة، من جودة أفضل على للحصول

.منطقتك/بلدك في الورق أنواع بعض تتوفر لا قد

صور طباعة

●HP Premium Plus Photo Paper

HP Premium Plus Photo الطباعة ورق باسـتخدام. الصور أفضل على للحصول HP من جودة بأعلى HP Premium Plus Photo Paper الطباعة ورق حيظى
Paper، ذلك في مبا عدة، بأجحام الورق هذا يتوفر. الطابعة من مباشرة مشاركهتا ميكنك حبيث الفور على للجفاف وقابلة مجيلة صور طباعة ميكنك A4 10( بوصات 6 × 4و بوصة 11 × 8.5و

الصور أفضل اهداء أو عرض أو لتأطير مثالي وهو). لامعة نصف( اللمعان خفيفة أو لامعة – خارجيتين وبطبقتين) A3( بوصة 17 × 11و) سم 18 × 13( بوصات 7 × 5و) سم 15× 
.والتحمل الاحترافية اجلودة حيث من رائعة نتائج إخراج على HP Premium Plus Photo Paper الطباعة ورق يعمل. اخلاصة الصور ومشروعات لديك

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

عند بك اخلاصة املطبوعات تشابه. والرطوبة الأصابع وبصمات والبقع املاء مقاومة على بقدرته النوع هذا يمتيز. تلطيخه دون بسهولة معه التعامل أجل من اجلفاف سريعة مبادته هذا السميك الصور ورق يمتيز
)بوصات 7 × 5( سم 18 × 13 و) بوصات 6 × 4( سم 15 × 10و بوصة 11 × 8.5و A4 ذلك في مبا عدة، بأجحام الورق ذلك ويتوفر. احملل في معاجلهتا متت صور ورؤيهتا ملسها

.طويلًا تدوم مسـتندات على حلصولك امحلض من الورق خيلو). لامع غير ساتان( لامع شـبه أو لامع – وبتشطيبين

HP Everyday Photo Paper ورق●

اسـتخدامك عند ودقيقة واحضة صور على احصل. السهلة املعاجلة أجل من بسرعة مثنه املعقول الورق هذا جيف. للصور عرضية لطباعة مصّمم ورق باسـتخدام التلكفة، منخفضة يومية ملونة لقطات بطباعة قم
تدوم مسـتندات على لتحصل الأمحاض من الورق خيلو). بوصات x 6 4( سم x 15 10و بوصة 11 × 8.5 و A4 ذلك في مبا متعددة مبقاسات متاح. احلبر لنفث طابعة أية مع الورق هذا
.طويلًا

HP Photo Value Packs الطباعة حزم●
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ولئلا الوقت لتوفير مرحية بصورة HP Advanced Photo Paper وورق HP من الأصلية احلبر خرطوشة من كل مريح بشكل HP Photo Value Packs حزم جتمع
تنتج حيث مًعا ليعملان HP Advanced Photo Paper مع HP من الأصلية احلبور تصميم تم. خاصتك HP طابعة مع معقول وبمثن اخملتبر جبودة الصور طباعة عند احلذر إلى حتتاج
.الآخرين مع ملشاركهتا مرة من أكثر الصور لطباعة أو الصور من خضمة مجموعة لطباعة مناسب اخليار هذا .الآخر تلو املطبوع املنظر، ورائعة الأمد طويلة صورك

العمل مسـتندات

ملاع غير جم، 120 الفاخر، التقدميي للعرض HP ورق●

.والتأثير امللمس روعة لتحقق الوزن ثقيلة الأوراق هذه. الإخبارية والرسائل والتقارير والعروض، التقدميي، العرض تناسب الورقة وهجي على لامعة غير قويًة أوراقًا الأوراق هذه تعد

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

التقارير من الأولى للصفحات التجارية والرسومات إخراهجا املعاد املصورة شـبه للمواد الأمثل الاختيار هي الأوراق هذه. الوهجين اسـتخدام أجل من الورقة وهجي على لامعة بطبقة مطلية الأوراق هذه تكون
.والتقوميات التروجيية البريدية والرسائل والنشرات اخلاصة التقدميية والعروض

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

التقارير من الأولى للصفحات التجارية والرسومات إخراهجا املعاد املصورة شـبه للمواد الأمثل الاختيار هي الأوراق هذه إن. الوهجين اسـتخدام أجل من الورقة وهجي على لامعة بطبقة مطلية الأوراق هذه تكون
.والتقوميات التروجيية البريدية والرسائل والنشرات اخلاصة التقدميية والعروض

اليومية الطباعة

.الزاهية الألوان وتوفير قوة أكثر الأسود اللون وجعل باحلبر، الورق تلطخ من للتقليل ColorLok بتقنية اليومية الطباعة بغرض املُدرجة الأوراق مجيع تمتيز

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

ا )HP من ساطع أبيض Inkjet ورق (HP Bright White Inkjet Paper يوفر على الألوان لاسـتخدام مناسب الشفاف غير النوع وهذا. النص في ووضوًحا الألوان في كبيرًا تباينً
.الإعلانية والنشرات التقارير الإخبارية، للرسائل متاًما مناسـًبا جيعله مما خلاله، من نفادها دون الوهجين

HP  من طباعة ورق●

لوظائف عادي ورق على املطبوعة املسـتندات من ورؤيهتا ملسها عند أقوى مسـتندات الورق هذا ينتج. عالية جبودة متعددة لوظائف ورق )HP من الطباعة ورق (HP Printing Paper يعتبر
.طويلًا تدوم مسـتندات على حلصولك امحلض من الورق خيلو. النسخ ورق على أو متعددة

●HP Office Paper) من املكتب ورق HP(

سخ معل الورق يناسب. عالية جبودة متعددة لوظائف ورق )HP من املكتب ورق (HP Office Paper يعتبر حلصولك امحلض من الورق خيلو. أخرى يومية ومسـتندات مذكرات مسودات،, نُ
.طويلًا تدوم مسـتندات على

HP Office Recycled Paper ورق●

ا) HP من تدويره املعاد املكتبي الورق( HP Office Recycled Paper يعتبر %.30 مبعدل تدويرها املعاد الألياف من تصنيعه تم والذي عالية جبودة متعددة لوظائف ورقً

HP من الورق مسـتلزمات طلب

.مثلى طباعة جودة على للحصول HP إنتاج من ورق اسـتخدم. املكتبية الأوراق أنواع معظم مع اجليد للعمل الطابعة تصميم تم

.فقط الإجنليزية باللغة HP ويب موقع من الأجزاء بعض تتوفر احلالي، الوقت في.  www.hp.com إلى انتقل, أخرى ومسـتلزمات HP أوراق لطلب

من عالية معايير تلبي حبيث مسـتقل بشكل ColorLok شعار تتضمن التي الأوراق مجيع اختبار يتم. اليومية املسـتندات ونسخ طباعة في ColorLok شعار تتضمن عادية أوراق باسـتخدام HP توصي
قبل من خمتلفة وأجحام بأوزان ColorLok شعار تتضمن أوراق عن احبث. قياسـية عادية أوراق من أسرع بشكل وجتف زاهية وألوان أمغق تسويد أقّل، تلطخ مع مسـتندات وتنتج الطباعة، وجودة الوثوقية ناحية

.للورق كبيرة مصنعة شركات
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واسـتخدامه الورق حتديد حول تلميحات

.التالية الإرشادات اتبع النتائج، أفضل على حلصول

ا نوًعا ّمحِل● .مرة كل في الصور درج أو الورق درج داخل الورق من فقط واحدً

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

.الدرج على امحلل زيادة عدم جيب●

:الدرج في التالية الورق أنواع حتميل جتنب بالطابعة، املتعلقة الأخرى واملشلكات رديئة طباعة جودة على واحلصول الورق احنشار لتفادي●

الأجزاء املتعددة المناذج◦

املتجعدة أو امللتفة أو التالفة الوسائط◦

ثقوب أو مقطوعة أجزاء على حتتوي التي الوسائط◦

.جيد بشكل احلبر متتص لا التي أو املنقوشة أو السميك النسـيج ذات الوسائط◦

متددها يسهل التي أو للغاية اخلفيفة الوسائط◦

املشابيك أو الدبابيس على حتتوي التي الوسائط◦

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. HP من الصور ورق على الصور طباعة كيفية تعلم

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. الطابعة قبل من املدعوم اخملصص احلجم ذي الورق على تعرف
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وسائط حتميل
.للمتابعة ورق جحم حدد

صغير حبجم ورق لتحميل

.للخارج الصور درج احسب.١

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

.الورق ّمحل.٢

.للأسفل للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الصور درج إلى الصور ورق من رزمة أدخل●

.يتوقف حتى الأمام إلى الصور ورق حرك●

.الورق حواف عند تتوقف حتى للداخل الورق عرض موهجات بتحريك قم●

.للداخل الصور درج ادفع.٣

.هبا احتفظ أو الطابعة شاشة على الظاهرة الورق إعدادات غّير.٤

كامل حبجم ورق لتحميل

ا حتميلها تم وسائط أية بإزالة قم ثم للخارج الورق عرض موهجي وحرك الورق درج بسحب قم.١ .مسـبقً
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.الورق بتحميل قم.٢

.الأسفل إلى للطباعة اخملصص والوجه للأمام القصيرة احلافة توجيه مع الورق درج في الورق حزمة أدخل●

.يتوقف حتى الأمام إلى الورق ادفع●

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

.للداخل الورق درج ادفع.٣

.هبا احتفظ أو الطابعة شاشة على الظاهرة الورق إعدادات غّير.٤

legal حبجم الورق لتحميل

ا حتميلها تم وسائط أية بإزالة قم ثم للخارج الورق عرض موهجي وحرك الورق درج بسحب قم.١ .مسـبقً
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.وافتحها الورق درج من الأمامية اجلهة قفل بإلغاء قم.٢

.الورق بتحميل قم.٣

.الأسفل إلى للطباعة اخملصص والوجه للأمام القصيرة احلافة توجيه مع الورق درج في الورق حزمة أدخل●

.يتوقف حتى الأمام إلى الورق ادفع●

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

.للداخل الورق درج ادفع.٤

.هبا احتفظ أو الطابعة شاشة على الظاهرة الورق إعدادات غّير.٥

الأظرف لتحميل

.مسـبًقا حتميلها تم وسائط أية بإزالة قم ثم للأمام الورق عرض موهجي وحرك الورق درج بسحب قم.١
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الأظرف حتميل.٢

ا أدخل● ا ظرفً .للأعلى ووهجه الأيسر اجلانب إلى الغطاء توجيه جيب. لأسفل عليه الطباعة املراد الوجه توجيه جيب. الورق درج وسط أكثر أو واحدً

.تتوقف حتى للداخل الأظرف رزمة ادفع●

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

.للداخل الورق درج ادفع.٣

.هبا احتفظ أو الطابعة شاشة على الظاهرة الورق إعدادات غّير.٤
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أصلية نسخة حتميل

الضوئي للماسح الزجاجي السطح على أصلية نسخة لتحميل

.الضوئي املاسح غطاء ارفع.١

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.٢

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

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

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :فوق وانقر البرامج كافة اختر ثم ،ابدأ فوق انقر بالمكبيوتر، اخلاص املكتب سطح من HP، ثم طابعتك جملد فوق انقر ثم
.الطابعة اسم حيمل الذي الرمز اختر
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امخلول وضع
.السكون وضع في العمل عند التيار خفض يتم●

.النشاط عدم من دقائق مخس بعد امخلول وضع إلى الطابعة تنتقل للطابعة، الأولية الإعداد معلية بعد●

.التحكم لوحة من السكون وضع وقت تغيير ميكن●

السكون وضع الوقت لتغيير

١.
). إعداد(   املس الرئيسـية، الشاشة من

. تفضيلات املس.٢

.السكون وضع املس ثم اخليارات، في بالمترير قم.٣

.دقيقة 15 بعد أو ،دقائق 10 بعد أو ،دقائق 5 بعد املس.٤
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تلقائي إيقاف
تلقائي إيقاف يعمل. املسـتخدمة الطاقة توفير في للمساعدة النشاط عدم من ساعتين مرور بعد تلقائًيا الطابعة تشغيل إيقاف يتم تلقائي، إيقاف متكين عند. الطابعة تشغيل عند افتراضي بشكل تلقائي إيقاف متكين يتم
الطاقة لتوفير النشاط عدم من دقائق 5 بعد" السكون" وضع الطابعة تدخل تلقائي، إيقاف تعطيل تم وإن حتى .أخرى مرة الطابعة لتشغيل التشغيل زر اسـتخدام عليك جيب لذا متاًما، الطابعة تشغيل إيقاف على

.املسـتخدمة

التحكم لوحة من تلقائي إيقاف إعداد تغيير ميكنك

تلقائي إيقاف إعداد لتغيير

. تفضيلات حدد الطابعة، شاشة على الرئيسـية الصفحة شاشة من.١

.الرئيسـية الصفحة زر على اضغط الرئيسـية، الصفحة للشاشة رؤيتك عدم حالة في:ملاحظة

. تلقائي إيقاف حدد تفضيلات القامئة من.٢

.الإعداد لتأكيد موافق اضغط ثم إيقاف، أو تشغيل حدد ،تلقائي إيقاف القامئة من.٣

.بالإعداد الطابعة حتتفظ الإعداد، تغيير مبجرد
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طباعة٣

.خاصة ميزات اسـتخدام عند أو الورق، من معينة أنواع على الطباعة عند أو الطباعة، جودة تغيير تريد عندما فقط يدويًا الإعدادات بتغيير قم. البرنامج تطبيق بواسطة آلًيا الطباعة إعدادات معظم مع التعامل يتم

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

الصور طباعة●

مسـتندات طباعة●

)الوهجين على طباعة( الوهجين على الطباعة●

AirPrint باسـتخدام الطباعة●

الناحجة للطباعة تلميحات●

ARWW ٢٠



الصور طباعة
.الصور درج في الصور ورق حتميل من تأكد

الذاكرة أهجزة من الصور لطباعة

.الفتحة إلى ذاكرة هجاز أدخل.١

د الطابعة، شاشة في.٢ .متابعة املس ثم طباعهتا، في ترغب التي الصورة حدّ

د.٣ .للطباعة الصور عدد حدّ

.الصورة تصحيح أو امحلراء العيون إزالة مثل امليزات لاسـتخدام) الطباعة إعدادات(  املس أو تدويرها، أو احملددة الصورة لقص أو السطوع مسـتوى لتغيير) حترير(  املس.٤

.احملددة الصورة ملعاينة متابعة املس.٥

.الطباعة لبدء طباعة املس.٦

الطابعة برنامج خلال من الصور لطباعة

.طباعة حدد برناجمك من.١

.الطابعة تشغيل من تأكد.٢

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

ا Printer ،)الطابعة إعداد( Printer Setup ،)خيارات( Options ،)خصائص( Properties الزر هذا يسمى قد تسـتخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى اسـتنادً
Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )الطابعة (أو Preferences )تفضيلات.(

.املناسـبة اخليارات حدد.٤

.كاجتاه) أفقي( Landscape أو) معودي( Portrait اختر ،)ختطيط( Layout التبويب علامة في●

.اجلودة إعدادات منطقة من املناسـبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج حتديد منطقة من وسائط املنسدلة القامئة مضن املناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب علامة من●

.املنسدلة) الورق جحم( Paper Size قامئة من املناسب الورق جحم وحدد) متقدم( Advanced الزر فوق انقر●

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

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

.املطبوعات جودة اخنفاض إلى يؤدي مما والالتفاف، التجعد في يبدأ لا حتى الصور ورق بتخزين قم. الصور درج من املسـتخدم غير الصور ورق بإزالة قم الطباعة، معلية انهتاء بعد:ملاحظة
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)OS X التشغيل نظام( المكبيوتر من صور لطباعة

.١٢ صفحة في وسائط حتميل راجع املعلومات، من ملزيد. الدرج في ورق بتحميل قم.١

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

.طابعتك باختيار مقت أنك تأكد.٣

الصور طباعة خيارات ضبط.٤

.التفاصيل عرض فوق فانقر بالطباعة، اخلاص احلوار مربع في خيارات ترى لا كنت إذا

.لآخر تطبيق من اخليارات أماكن ختتلف أن ميكن. USB عبر املتصلة للطابعات التالية اخليارات تتوفر:ملاحظة

).الورق جحم( Paper Size املنبثقة القامئة في املناسب الظرف جحم اختر.أ

.املطابقة لتحقيق الطابعة حتكم لوحة في الورقة جحم وتعيين الصحيح للورق بالتحميل مقت قد أنك من تأكد الورق جحم بتغيير قيامك حالة في:ملاحظة

).الاجتاه( Orientation حدد.ب

::التالية الإعدادات اختر ثم ،)الورق جودة/نوع( Paper Type/Quality اختر املنبثقة القامئة من.ج

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

●Quality )اجلودة :(Best )أفضل (أو Maximum dpi )بوصة كل في النقطة لدرجة الأقصى احلد(

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

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

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

).طباعة( Print فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٥

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. HP من الصور ورق على الصور طباعة كيفية تعلم

ARWW الصور طباعة ٢٢
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مسـتندات طباعة
.الورق درج في الورق حتميل من تأكد

مسـتند لطباعة

.طباعة حدد برناجمك من.١

.الطابعة حتديد من تأكد.٢

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

ا Printer ،)الطابعة إعداد( Printer Setup ،)خيارات( Options ،)خصائص( Properties الزر هذا يسمى قد تسـتخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى اسـتنادً
Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )الطابعة (أو Preferences )تفضيلات.(

.املناسـبة اخليارات حدد.٤

.كاجتاه) أفقي( Landscape أو) معودي( Portrait اختر ،)ختطيط( Layout التبويب علامة في●

.اجلودة إعدادات منطقة من املناسـبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج حتديد منطقة من وسائط املنسدلة القامئة مضن املناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب علامة من●

.املنسدلة) الورق جحم( Paper Size قامئة من املناسب الورق جحم وحدد) متقدم( Advanced الزر فوق انقر●

).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( املسـتندات طباعة

.١٢ صفحة في وسائط حتميل راجع املعلومات، من ملزيد. الدرج في ورق بتحميل قم.١

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

.طابعتك باختيار مقت أنك تأكد.٣

.الصفحة خصائص حدد.٤

.التفاصيل عرض فوق انقر بالطباعة، اخلاص احلوار مربع في خيارات ترى لا كنت إذا

.لآخر تطبيق من اخليارات أماكن ختتلف أن ميكن. USB عبر املتصلة للطابعات التالية اخليارات تتوفر:ملاحظة

.الورق جحم اختر●

.الطابعة حتكم لوحة له املطابق الورق جحم وضبط الصحيح الورق بتحميل مقت قد أنك من تأكد الورقة جحم بتغيير قيامك حالة في:ملاحظة

.الاجتاه حدد●

.احلجم لتغيير املئوية النسـبة أدخل●

).طباعة( Print فوق انقر.٥

من منطقة حدد ثم لغتك، حدد. التفضيلات حدد تم ،الإعدادات حدد الطابعة، شاشة من. الصحيحتين واملنطقة اللغة حددت أنك من تأكد الورق، هوامش مع املطبوعة مسـتنداتك حماذاة عدم حالة في:ملاحظة
.الصحيحة الافتراضي الورق جحم إعدادات على الطابعة ضبط الصحيحة املنطقة/البلد و اللغة إعدادات تضمن. املتوفرة اخليارات
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)الوهجين على طباعة( الوهجين على الطباعة
الصفحة وهجي على للطباعة

)الوهجين على الطباعة وحدة( الوهجين على الطباعة آلية الوهجين على التلقائية الطباعة ملحق تركيب عند تلقائًيا الورقة  وهجي لكا على الطباعة ميكنك

).طباعة( Print حدد برناجمك من.١

.الطابعة حتديد من تأكد.٢

.خصائص احلوار مربع يفتح الذي الزر فوق انقر.٣

ا .تفضيلات أو الطابعة أو الطابعة خصائص أو الطابعة إعداد أو خيارات أو خصائص الزر هذا يسمى قد تسـتخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى اسـتنادً

.املناسـبة اخليارات حدد.٤

الصفحة قلب( Flip on Long Edge بتحديد وقم ،)العرضي الاجتاه( Landscape أو ،)الطولي الاجتاه( Portrait حدد ،)ختطيط( Layout تبويب علامة من●
).اجلانبين على طباعة( Print on Both Sides املنسدلة القامئة من) القصيرة احلافة الصفحة قلب( Flip on Short Edge أو) الطويلة احلافة على

.اجلودة إعدادات منطقة من املناسـبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج حتديد منطقة من وسائط املنسدلة القامئة مضن املناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب علامة من●

)الورق جحم( Paper Size قامئة من املناسب الورق جحم حدد ،)الإخراج/الورق( Paper/Output منطقة وفي ،)متقدمة إعدادات( Advanced الزر فوق انقر●
.املنسدلة

.الطابعة حتكم لوحة في املطابق الورق جحم وتعيين الصحيح الورق بتحميل مقت قد أنك من فتأكد ،)الورق جحم( Paper Size بتغيير قيامك حالة في:ملاحظة

.للطباعة) موافق( OK فوق انقر.٥

.إجراءات أية اختاذ يلزمك لا. الآخر الوجه على للطباعة تلقائًيا الورقة حتميل الطابعة تعيد حتى انتظر املسـتند، من واحدة صفحة طباعة بعد:ملاحظة

)OS X التشغيل نظام( الصفحة وهجي على للطباعة

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

.املنبثقة القامئة من) ختطيط( Layout اختر الطباعة، حوار مربع مضن.٢

).طباعة( Print اختر ثم الوهجين، ذي للورق املطلوب الربط نوع حدد.٣

ARWW )الوهجين على طباعة( الوهجين على الطباعة ٢٤



AirPrint باسـتخدام الطباعة
عم Apple’s AirPrint باسـتخدام الطباعة iPad (iOS من الطابعة على اللاسلكية للطباعة AirPrint اسـتخدم. لذلك التالية الإصدارات أو Mac OS X 10.7و iOS 4.2 لـ املدُ
:التالية احملمول تطبيقات في) ذلك من الأحدث أو الثالث اجليل (iPod touch أو) بعده مفا iPhone) 3GS أو (4.2

البريد●

صور●

●Safari

Evernote املثال سـبيل على الثالث، اجليل تطبيقات يدعم●

:يلي مما للتحقق AirPrint اسـتخدام

 إلى انتقل AirPrint مع HP منتجات ملاءمة مدى وحول AirPrint اسـتخدام حول املعلومات من ملزيد. AirPrint هجاز في تم مكا الشـبكة بنفس Apple وهجاز الطابعة توصيل جيب●
www.hp.com/go/mobileprinting

.بالطابعة اخلاصة الورق إعدادات يلاءم الذي الورق بتحميل قم●

٢٥ طباعة   ٣ الفصل ARWW
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)dpi( بوصة كل في للنقطة الأقصى احلد وضع باسـتخدام الطباعة
.الصور ورق على عالية جودة ذات حادة صور لطباعة) dpi( البوصة في للنقطة الأقصى احلد وضع اسـتخدم

ا بوصة كل في للنقطة الأقصى احلد بوضع الطباعة تسـمتر .القرص مسافة من كبيرة مكية وتتطلب الأخرى الإعدادات خلال من الطباعة من أطول وقتً

البوصة في للنقطة الأقصى احلد وضع في للطباعة

.طباعة حدد برناجمك من.١

.الطابعة حتديد من تأكد.٢

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

ا Printer ،)الطابعة إعداد( Printer Setup ،)خيارات( Options ،)خصائص( Properties الزر هذا يسمى قد تسـتخدمه، الذي البرنامج تطبيق إلى اسـتنادً
Properties )الطابعة خصائص(، وPrinter )الطابعة (أو Preferences )تفضيلات.(

).اجلودة/الورق( Paper/Quality التبويب علامة فوق انقر.٤

.امللامئين الطباعة وجودة الورق نوع حدد ،وسائط املنسدلة القامئة في.٥

).متقدم( Advanced الزر فوق انقر.٦

).البوصة في للنقطة الأقصى باحلد الطباعة( Print in Max DPI املنسدلة القامئة من) نعم( Yes حدد ،)الطابعة ميزات( Printer Features منطقة في.٧

).الورق جحم( Paper Size املنسدلة القامئة من املناسب الورق جحم حدد.٨

.املتقدمة اخليارات لإغلاق) موافق( OK فوق انقر.٩

.للطباعة) موافق( OK فوق انقر ثم ،)ختطيط( Layout التبويب علامة في) الاجتاه( Orientation أكد.١٠

)OS X التشغيل نظام( البوصة في النقاط لعدد الأقصى احلد باسـتخدام للطباعة

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

.طابعتك باختيار مقت أنك تأكد.٢

الصور طباعة خيارات ضبط.٣

).التفاصيل عرض( Show Details فوق انقر بالطباعة، اخلاص احلوار مربع في خيارات ترى لا كنت إذا

.لآخر تطبيق من اخليارات أماكن ختتلف أن ميكن. USB عبر املتصلة للطابعات التالية اخليارات تتوفر:ملاحظة

).الورق جحم( Paper Size املنبثقة القامئة في املناسب الظرف جحم اختر.أ

.الطابعة حتكم لوحة في املطابق الورق جحم وتعيين الصحيح الورق بتحميل مقت قد أنك من فتأكد ،)الورق جحم( Paper Size بتغيير قيامك حالة في:ملاحظة

::التالية الإعدادات اختر ثم ،)الورق جودة/نوع( Paper Type/Quality اختر املنبثقة القامئة من.ب

●Paper Type )املناسب الورق نوع): الورق نوع

●Quality )اجلودة :(Maximum dpi) البوصة في النقاط لعدد الأقصى احلد(

).طباعة( Print فوق انقر ثم مطلوبة، أخرى طباعة إعدادات أية حدد.٤

ARWW )dpi( بوصة كل في للنقطة الأقصى احلد وضع باسـتخدام الطباعة ٢٦



الناحجة للطباعة تلميحات
.الناحجة للطباعة التالية التلميحات اسـتخدم

المكبيوتر من للطباعة تلميحات

.حمددة تعلميات تشغيل لنظام التالية الروابط اسـتخدام المكبيوتر، من املظاريف أو املسـتندات، طباعة حول املعلومات من ملزيد

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. بك اخلاص المكبيوتر على احملفوظة الصور طباعة كيفية على تعرف●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. بك اخلاص المكبيوتر من الأظرف طباعة كيفية على تعرف●

والورق باحلبر خاصة تلميحات

.مرة كل في رائعة نتائج على احلصول في لتساعدك HP طابعات مع واختبارها HP من الأصلية اخلرطوشات تصميم تم. الأصلية HP خرطوشات اسـتخدم●

.الرئيسـية الشاشة من) احلبر(  املس املقدرة، احلبر مسـتويات لعرض. احلبر من كاٍف مقدار على اخلرطوشات احتواء من تأكد●

.املعلومات من مزيد على للحصول٥٦ صفحة في باخلرطوشات خاصة تلميحات راجع اخلرطوشات، باسـتخدام اخلاصة التلميحات من مزيد على للتعرف

.الواحدة املرة في فقط الورق من واحد نوع حتميل تم أنه من تأكد. احلجم نفس من ومسطح نظيف ورق اسـتخدم. فقط واحدة صفحة وليس الورق من رزمة محل●

.الورق درج في الورق ثني في يتسـبب لا الورق عرض موهجات أن من تأكد. الأوراق مجيع مع بإحكام يتلاءم حبيث الورق درج في الورق عرض دليل بضبط قم●

.الورق درج في احململ الورق وجحم لنوع وفًقا الورق وجحم الطباعة جودة إعدادات اضبط●

الطابعة إعداد تلميحات

.اجلودة إعدادات منطقة من املناسـبة الطباعة جودة اختر ثم ،الدرج حتديد منطقة من وسائط املنسدلة القامئة مضن املناسب الورق نوع اختر جودة/ورق التبويب علامة من●

 Advanced Options قامئة ادخل). متقدمة خيارات( Advanced Options احلوار مربع مضن) الورق جحم( Paper Size املنسدلة القامئة من املناسب الورق جحم حدد●
).اجلودة/الورق( Paper/Quality أو) التخطيط( Layout التبويب علامة في املوجود) متقدم( Advanced زر على بالنقر) متقدمة خيارات(

.الطابعة ببرنامج) التفضيلات ضبط( Set Preferences فوق انقر ثم ، )ضوئي ومسح طباعة (Print & Scan فوق انقر للطباعة، الافتراضية الإعدادات لتغيير●

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

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

◦Windows 8 :الطابعة اسم حتمل التي الأيقونة فوق انقر ثم التطبيقات، شريط من التطبيقات كل فوق انقر ثم الشاشة، من فارغة منطقة في الأمين بالزر انقر ،ابدأ شاشة من.

◦Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :فوق وانقر, البرامج كل وحدد, ابدأ فوق انقر املكتب، سطح شاشة من HP ,فوق وانقر 
HP DeskJet Ink Advantage 5640 series فوق انقر ثم HP DeskJet Ink Advantage 5640 series.

.موافق فوق انقر ثم ،فقط الأسود احلبر حدد ،الرمادي بتدرج الطباعة املنسدلة القامئة من. متقدم الزر فوق فانقر فقط الأسود احلبر بواسطة والأسود بالأبيض الطباعة في رغبت إذا●

الطابعة إعداد تلميحات

.الطابعة في حتميلها تم التي الورقة جحم لتحديد) الورق جحم( Paper Size املنبثقة القامئة اسـتخدم الطباعة، حوار مربع في●

.املنبثقة القوائم من واجلودة املناسب الورق نوع لتحديد) الورقة/جودة/نوع( Paper Type/Quality اجلزء اختر الطباعة، حوار مربع في●

قامئة من) الرمادي تدرج( Grayscale واختر ،)الورقة جودة/نوع( Paper Type/Quality جزء اختر فقط، الأسود احلبر باسـتخدام وأسود أبيض مسـتند طباعة في ترغب كنت إذا●
.املنبثقة الألوان

٢٧ طباعة   ٣ الفصل ARWW
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ملاحظات

.الأخرى تلو مرة بسهولة النتائج أفضل على احلصول في لتساعدك وأوراقها HP طابعات مع واختبارها HP من الأصلية احلبر خرطوشات تصميم تم●

 صنع من ليست مسـتلزمات لاسـتخدام نتيجًة للمنتج إصلاح أو صيانة معليات أية الضمان يشمل لا. HP صنع من ليست مسـتلزمات اسـتخدام عند موثوقيهتا أو النتائج جودة HP تضمن لا:ملاحظة
HP.

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

www.hp.com/go/anticounterfeit

.فقط التخطيط لأغراض تقديرات احلبر مسـتويات بشأن واملؤشرات التنبهيات توفر●

إلى اخلرطوشات اسـتبدال عليك جيب لا. للطباعة بالنسـبة حممتلة تأخيرات لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة جتهيز الاعتبار بعين خفذ احلبر، مسـتوى اخنفاض بشأن حتذير لرسالة اسـتقبالك حالة في:ملاحظة
.مقبولة غير الطباعة جودة تكون أن

.الضوئي املسح أو النسخ على تنطبق فلا فقط الطباعة على الطابعة تشغيل برنامج في احملددة البرامج إعدادات تنطبق●

.الورقة وهجي على املسـتند طباعة ميكنك●

ARWW الناحجة للطباعة تلميحات ٢٨
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الويب خدمات اسـتخدام٤

الويب؟ خدمات هي ما●

الويب خدمات إعداد●

HP ePrint باسـتخدام الطباعة●

HP Printables اسـتخدام●

HP Connected الإلكتروني املوقع اسـتخدم●

الويب خدمات إزالة●

الويب خدمات لاسـتخدام تلميحات●
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الويب؟ خدمات هي ما

ePrint

إلى إلكترونية رسالة إرسال عن عبارة لأنه بسـيط والأمر. الأماكن مجيع ومن وقت أي في وذلك علهيا HP ePrint متكين تم التي طابعتك من الطباعة لك وتتيح HP من جمانية خدمة ePrint تعد●
البريد عبر رسالة إرسال بوسعك كان فإن. بذلك للقيام أخرى خاصة برامج أو تشغيل برامج إلى حتتاج ولن. طابعتك في الويب خدمات متكين عند تلقته والتي للطابعة اخملصص الإلكتروني البريد عنوان

. ePrint باسـتخدام كنت حيمثا الطباعة إجراء أيًضا بوسعك سـيكون الإلكتروني،

قامئة وإدارة ، ePrint همام حالة لعرض الدخول تسجيل ميكنك ،) HP Connected ( www.hpconnected.com في حساب على للحصول بالتسجيل تقوم أن مبجرد
. ePrint عن تعلميات على احلصول وميكنك ePrint بالطابعة اخلاص الإلكتروني البريد عنوان اسـتخدام ميكهنم فمين التحكم ميكنك مكا ، ePrint الطابعة انتظار

HP Printables

ا املنسق الويب حمتوى مكان حتديد في السهولة من مزيد HP Printables لك تتيح● على رمقًيا وحفظها ملسـتنداتك الضوئي املسح إجراء أيضا ميكنك. بك اخلاصة الطابعة من مباشرة وطباعته، مسـبقً
.الويب شـبكة

الصور وطباعة عرض ميكنك. ذلك غير والكثير والصور والطبخ والرياضة والسفر والأخبار العائلة أنشطة إلى التجارية احمللات كوبونات من بداية احملتويات، من كبيرة مجموعة HP Printables لك توفر
.الشهيرة الصور مواقع من الانترنت على واملوجودة بك اخلاصة

.الطابعة إلى التطبيقات حمتوى لإرسال زمني جدول إعداد إمكانية HP Printables بعض لك تتيح مكا

اختيار أيًضا ميكنك الطابعات، بعض في. فقط واحد سطر هبا إضافية صفحات وجود عدم وأيًضا ناقصة، صور أو نصوص وجود عدم يعني بك اخلاصة للطابعة خصيًصا واملصمم مسـبًقا املنسق احملتوى
.الطباعة قبل ما مبعاينة اخلاصة الشاشة خلال من الطباعة وجودة الورق إعدادات
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http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?&h_pagetype=s-924&h_keyword=lp70014-all&h_client=s-h-e004-01&h_lang=k&h_cc=emea_middle_east


الويب خدمات إعداد
.لاسلكي اتصال باسـتخدام بالإنترنت الطابعة اتصال من تأكد الويب، خدمات إعداد قبل

:التالية الطرق من أي اتبع الويب، خدمات لإعداد

.بالطابعة اخلاصة التحكم لوحة باسـتخدام الويب خدمات إعداد

. إعداد املس بالطابعة، اخلاصة التحكم لوحة شاشة من.١

. الويب خدمات إعداد املس.٢

.ومتكيهنا الويب خدمات اسـتخدام شروط لقبول قبول املس.٣

.تلقائي بشكل وتثبيهتا للمنتج حتديثات وجود من التحقق من الطابعة لمتكين نعم املس ، التلقائي التحديث شاشة من.٤

. ePrint لإعداد 1 اخلطوة في املوجودة التعلميات تكرار جيب. التشغيل تعيد ثم وتثبيته التحديث بتنزيل الطابعة سـتقوم للطابعة، حتديث توفر حالة في:ملاحظة

الوكيل، تفاصيل على العثور من تمتكن لم إذا. وكيل خادم لإعداد الشاشة على املقدمة الإرشادات فاتبع للوكيل، إعدادات تسـتخدم لديك الشـبكة كانت وإذا الوكيل إعدادات إدخال منك ُطلب إذا:ملاحظة
.الشـبكة لك أعد الذي بالشخص أو الشـبكة مبسؤول فاتصل

.الإعداد معلية من للانهتاء املعلومات صفحة في الواردة التعلميات اتبع. معلومات صفحة بطباعة تقوم فإهنا باخلادم، متصلة الطابعة تكون عندما.٥

املضّمن ويب ملقم مسـتخدًما الويب خدمات إعداد

.٦٣ صفحة في املضمن الويب ملقم فتح راجع املعلومات، من للمزيد. EWS املضّمن الويب ملقم افتح.١

. الويب خدمات التبويب علامة انقر.٢

..الاسـتخدام شروط لقبول الشاشة على تظهر التي الإرشادات واتبع ،)متابعة(Continue انقر ثم ، إعداد فوق انقر ، الويب خدمات إعدادات قسم في.٣

.ذلك منك ُطلب إذا بتثبيهتا، والقيام لها حتديثات وجود من بالتحقق للطابعة السماح اختر.٤

. ePrint لإعداد 1 اخلطوة في املوجودة الإرشادات اتبع. التشغيل تعيد ثم وتثبيته التحديث بتنزيل الطابعة سـتقوم للطابعة، حتديث توفر حالة في:ملاحظة

الوكيل، تفاصيل على العثور من تمتكن لم إذا. وكيل خادم لإعداد الشاشة على املقدمة الإرشادات فاتبع للوكيل، إعدادات تسـتخدم لديك الشـبكة كانت وإذا الوكيل إعدادات إدخال منك ُطلب إذا:ملاحظة
.الشـبكة لك أعد الذي بالشخص أو الشـبكة مبسؤول فاتصل

.الإعداد معلية من للانهتاء املعلومات صفحة في الواردة التعلميات اتبع. معلومات صفحة بطباعة تقوم فإهنا باخلادم، متصلة الطابعة تكون عندما.٥

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

.١٧ صفحة في )Windows التشغيل نظام (HP طابعة برنامج افتح راجع املعلومات، من ملزيد. HP الطابعة برنامج افتح.١

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

. الويب خدمات التبويب علامة انقر.٣

..الاسـتخدام شروط لقبول الشاشة على تظهر التي الإرشادات واتبع ،)متابعة(Continue انقر ثم ، إعداد فوق انقر ، الويب خدمات إعدادات قسم في.٤

.ذلك منك ُطلب إذا بتثبيهتا، والقيام لها حتديثات وجود من بالتحقق للطابعة السماح اختر.٥

. ePrint لإعداد 1 اخلطوة في املوجودة التعلميات تكرار جيب. التشغيل تعيد ثم وتثبيته التحديث بتنزيل الطابعة سـتقوم للطابعة، حتديث توفر حالة في:ملاحظة

٣١ الويب خدمات اسـتخدام   ٤ الفصل ARWW



مبسؤول فاتصل التفاصيل، لديك تكن لم إذا. وكيل خادم لإعداد الشاشة على املقدمة الإرشادات فاتبع للوكيل، إعدادات تسـتخدم لديك الشـبكة كانت وإذا الوكيل إعدادات إدخال منك ُطلب إذا:ملاحظة
.املعلومات من مزيد على للحصول الشـبكة بإعداد قام الذي الشخص أو الشـبكة

.الإعداد معلية من للانهتاء املعلومات صفحة في الواردة التعلميات اتبع. معلومات صفحة بطباعة تقوم فإهنا باخلادم، متصلة الطابعة تكون عندما.٦

ARWW الويب خدمات إعداد ٣٢



HP ePrint باسـتخدام الطباعة
HP ePrint من جمانية خدمة يعد HP من املمكنة طابعتك من الطباعة لك تتيح HP ePrint مسـتنداتك إرسال هو عليك ما كل. مهنا الإلكتروني البريد إرسال ميكنك التي الأماكن مجيع من بالإنترنت املتصلة

.بذلك للقيام أخرى برامج أو تشغيل برامج إلى حتتاج ولا. الويب خدمات بمتكين تقوم عندما للطابعة الإلكتروني البريد عنوان إلى وصورك

.بالمكبيوتر USB اتصال عبر HP ePrint اسـتخدام من تمتكن لن. بالإنترنت لاسلكي شـبكي اتصال للطابعة يتاح أن جيب●

ا بإنشاهئا، قامت التي البرامج في مظهرها عن خمتلف بشكل املرفقات طباعة تتم قد● .املسـتخدمة الأصلية التخطيط وخيارات اخلطوط إلى اسـتنادً

.الوظائف بعض لمتكين معينة حتديثات تتطلب قد. HP ePrint مع للمنتج جمانية حتديثات توفير يتم●

 بـ اخلاصة الطباعة انتظار قامئة وإدارة بك اخلاصة ePrint همام حالة لعرض إليه الدخول تسجيل ميكنك ،)HP Connected )www.hpconnected.com على حساب في تسجيلك بعد
ePrint بريد عنوان اسـتخدام ميكنه مبن والتحكم ePrint إلى بالنسـبة التعلميات على احلصول ميكنك مكا للطباعة بك اخلاص الإلكتروني ePrint.

:أن تأكد ،ePrint اسـتخدام قبل

.للإنترنت الوصول توفر فعالة بشـبكة متصلة الطابعة●

.تشغيلها منك سـُيطلب ذلك، معل يتم لم إذا. الويب خدمات تشغيل●

مكان أي من ePrint مسـتند طباعة

.الويب خدمات متكين.١

). ePrint(   أيقونة املس الرئيسـية، الشاشة من.أ

.الويب خدمات لمتكين الشاشة على تظهر التي التعلميات اتباع ثم الاسـتخدام، شروط قبول.ب

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

.ePrint لـ الإلكتروني البريد عنوان على اعثر.٢

.الطابعة شاشة على الويب خدمات إعدادات قامئة عرض سـيتم. الرئيسـية الشاشة من ePrint رمز املس.أ

.الويب خدمات إعدادات بقامئة للطابعة الإلكتروني البريد عنوان ويظهر.ب

.لطباعته الطابعة إلي بك اخلاص املسـتند بإرسال قم.٣

.لطباعته املسـتند وإرفاقه جديد إلكتروني بريد إنشاء.أ

.الإلكتروني الطابعة بريد عنوان إلي الإلكتروني البريد إرسال.ب

.املرفق املسـتند بطباعة الطابعة تقوم

HP الإلكتروني البريد عنوان إدخال فقط عليك. الإلكتروني البريد طباعة همام ePrint ملقم يقبل فلا" نسخة" أو" إلى" احلقلين في الإلكتروني البريد من عدة عناوين كانت إذا:ملاحظة
ePrint الأخرى احلقول في الإلكتروني البريد من إضافية عناوين أية تدخل لا". إلى" حقل في.

HP على الطباعة حالة من التحقق ميكنك. اسـتقبالها بوقت أو باسـتقبالها مضان هناك فليس الأخرى، الإلكترونية الرسائل إلى بالنسـبة الأمر هو ومكا. اسـتقباله مبجرد الإلكتروني البريد طباعة سـتتم:ملاحظة
Connected )www.hpconnected.com.(

مسـتندات مثل( أعل جبودة طباعهتا جيب التي مسـتندات أما. الأصلي املسـتند عن النص وتدفق التنسـيق, المنط خيتلف قد. الأصلية النسخة عن خمتلفة تبدو قد ePrint بواسطة املطبوعة املسـتندات:ملاحظة
.املطبوع مظهر في أكبر حتكم على احلصول أجل من, المكبيوتر في برنامج تطبيق خلال من بطباعهتا فنوصي), شرعية
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.املعلومات من للمزيد وذلك الإنترنت إلى للانتقال هنا انقر 
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HP Printables اسـتخدام
وغيرها، واخلرائط والوصفات والألغاز والتقاويم امللونة الصفحات طباعة ميكنك. HP من جمانية خدمة وهي ،HP Printables إعداد طريق عن المكبيوتر، اسـتخدام دون الويب، من الصفحات بطباعة قم

ا .منطقتك/بلدك في املتاحة التطبيقات إلى اسـتنادً

. www.hpconnected.com: املعينة الاسـتخدام شروط على وللاطلاع املعلومات من للمزيد الويب على HP Connected موقع زر
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HP Connected الإلكتروني املوقع اسـتخدم
أيًضا ميكنك. طابعتك إلى الإلكترونية الرسائل بإرسال لها املسموح الإلكتروني البريد عناوين وحتديد ،HP ePrint أعلى مسـتوى على محاية لإعداد HP لـ التابع اجملاني HP Connectedموقع اسـتخدم
.الأخرى اجملانية اخلدمات عن فضلًا التطبيقات، من واملزيد املنتج، حتديثات على احلصول

. www.hpconnected.com: املعينة الاسـتخدام شروط على وللاطلاع املعلومات من للمزيد الويب على HP Connected موقع زر
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الويب خدمات إزالة

الويب خدمات لإزالة

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

.الويب خدمات إزالة املس.٢

٣٧ الويب خدمات اسـتخدام   ٤ الفصل ARWW



الويب خدمات لاسـتخدام تلميحات
.HP ePrint واسـتخدام التطبيقات لطباعة التالية التلميحات اسـتخدم

HP ePrint واسـتخدام الطباعة بتطبيقات خاصة تلميحات

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. مطبوعات وطلب الويب على صورك مشاركة طريقة تعلم●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. وببساطة بسهولة الويب على املوجودة الأخرى واحملتويات والقسائم الوصفات لطباعة التطبيقات على تعرف●
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الضوئي واملسح النسخ٥

املسـتندات نسخ●

الضوئي املسح●

الناحجْين الضوئي واملسح النسخ تلميحات●

٣٩ الضوئي واملسح النسخ   ٥ الفصل ARWW



املسـتندات نسخ
الصفحة، وجحم نوع تغيير مثل املتقدمة، للإعدادات بسهولة الوصول ميكنك. عادي ورق على للنسخ أسود أو أبيض أو والألوان النسخ عدد بتحديد سهولة بكل تقوم أن الطابعة شاشة على املوجودة النسخ قامئة لك تسمح
.النسخة جحم وإعادة النسخة، قتوم درجة وتعديل

واحد وجه من نسخه معل

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.١

.والإعدادات النسخ عدد حدد.٢

.املطلوب النسخ عدد لتحديد انقر.  نسخ املس الرئيسـية، الشاشة من●

.1:1 لتحديد فاملس 1:2 على مضبوطة الوهجين على قمية كانت إذا●

.الإعدادات من وغيرها واجلودة ونوعه الورق جحم لتحديد) الإعدادات(  املس●

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

.النسخ معلية لبدء ملون أو أسود املس.٣

وهجين من نسخه معل

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.١

.والإعدادات النسخ عدد حدد.٢

.املطلوب النسخ عدد لتحديد انقر.  نسخ املس الرئيسـية، الشاشة من●

.1:2 لتحديد فاملس 1:1 على مضبوطة الوهجين على قمية كانت إذا●

.الفعلي احلجم اختيار لضمان احلجم تغيير املس ثم اخلياران في تنقل ،)الإعدادات(  املس●

.الصفحة ملء اختيار تم إذا الوهجين على الطباعة وظيفة تعمل لا:ملاحظة

.الإعدادات من وغيرها واجلودة ونوعه الورق جحم حدد الإعدادات شاشة من●

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

.النسخ معلية لبدء ملون أو أسود املس.٣

.موافق واملس الثانية الأصلية النسخة بتحميل قم بذلك، املطالبة عند.٤
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الضوئي املسح
.الإلكتروني البريد مسـتلم أو المكبيوتر مثل الوهجات، من العديد إلى وإرسالها الأخرى الورق وأنواع والصور املسـتندات مسح ميكنك

.وحتريره عنه البحث ميكن التي التنسـيق حفص ميكنك ،HP طابعة برنامج مع املسـتندات مسح عند

.HP من البرنامج تثبيت بعد فقط الضوئي املسح وظائف بعض تتاح:ملاحظة

المكبيوتر إلى ضوئي مسح●

ذاكرة هجاز إلى الضوئي للمسح●

الإلكتروني البريد إلى املسح●

Webscan بواسطة الضوئي املسح●

)Windows التشغيل نظام( الضوئي املسح إعدادات تغيير●

)Windows التشغيل نظام( جديد ضوئي مسح اختصار إنشاء●

المكبيوتر إلى ضوئي مسح

.وتشغيلهما بالبعض بعضهما والمكبيوتر الطابعة من لكا توصيل جيب. به املوصى HP طابعة برنامج بتثبيت مقت قد أنك من تأكد الضوئي، باملسح القيام قبل

.الضوئي املسح قبل الطابعة برنامج تشغيل جيب ،Windows التشغيل نظام ذات المكبيوتر أهجزة فعلى ذلك، إلى بالإضافة

)Windows التشغيل نظام( المكبيوتر إلى الضوئي املسح ميزة لمتكين

.أخرى مرة متكيهنا إعادة في والرغبة امليزة هذه تعطيل حالة في الشاشة على تظهر التي التعلميات اتبع. املصنع خلال من افتراضي بشكل المكبيوتر جلهاز الضوئي املسح ميزة متكين يتم

.HP طابعة برنامج افتح.١

. ضوئي مسح قسم إلى انتقل.٢

.المكبيوتر إلى الضوئي املسح إدارة حدد.٣

.متكين فوق انقر.٤

)OS X التشغيل نظام( المكبيوتر إلى الضوئي املسح ميزة لمتكين

.أخرى مرة متكيهنا إعادة في والرغبة امليزة هذه تعطيل حالة في الشاشة على تظهر التي التعلميات اتبع. املصنع خلال من افتراضي بشكل المكبيوتر جلهاز الضوئي املسح ميزة متكين يتم

.HP Utility املساعدة الأداة افتح.١

.المكبيوتر إلى الضوئي املسح فوق انقر ،الضوئي املسح إعدادات حتت.٢

).المكبيوتر إلى الضوئي املسح متكين( Enable Scan to Computer حنديد تم قد أنه من تأكد.٣

الطابعة في التحكم لوحة من ضوئًيا أصلية نسخة مسح

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.١

).مكبيوتر( Computer اختر ثم ، ضوئي مسح املس.٢

.إليه الضوئي املسح تريد الذي المكبيوتر هجاز املس.٣
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.املطلوب الضوئي املسح اختصار نوع اختر.٤

. )املسح بدء (Start Scan املس.٥

)Windows التشغيل نظام( HP طابعة برنامج من ضوئًيا أصلية نسخة ملسح

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.١

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

.ضوئًيا صورة أو مسـتند مسح على انقر ،الضوئي املسح ناحية في.٣

.ضوئي مسح فوق انقر ثم اخملتصرة القامئة من تريده الذي الضوئي املسح نوع حدد.٤

.املعاينة شاشة في ضوئًيا املمسوحة الصورة إلى التعديلات إجراء من سـتمتكن ،الضوئي املسح معاينة إظهار حتديد تم إذا:ملاحظة

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

. ضوئي مسح فوق انقر.٦

.فيه املسـتند حفظ تم الذي الدليل بفتح Windows مسـتكشف سـيقوم ضوئًيا، املمسوح املسـتند حفظ بعد

)OS X التشغيل نظام( HP طابعة برنامج من ضوئًيا أصلية نسخة ملسح

.HP من الضوئي املسح افتح.١

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications اجمللد مضن Applications/Hewlett-Packard جملد في) HP من الضوئي املسح( جتد سوف

.الشاشة على تباًعا تظهر التي التعلميات واتبع املراد الضوئي املسح تعريف ملف نوع حدد.٢

:كيفية تعلم. HP Scan برنامج اسـتخدام حول املزيد ملعرفة بالإنترنت اتصل

.التباين ومسـتويات الضوئي املسح ودقة الصورة ملف نوع مثل الضوئي، املسح إعدادات ختصيص●

.السحابية الأقراص وحمركات الشـبكة جملدات إلى الضوئي املسح●

.الضوئي املسح قبل وضبطها الصور معاينة●

ذاكرة هجاز إلى الضوئي للمسح

.بالطابعة املرفق HP طابعة برنامج أو المكبيوتر هجاز اسـتخدام إلى احلاجة دون بالطابعة التحكم لوحة من فلاش USB أقراص أو الذاكرة بطاقات إلى مباشرًة الضوئي املسح ميكنك

الطابعة في التحكم لوحة من ذاكرة هجاز إلى ضوئًيا الأصلي املسـتند ملسح

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.١
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.الذاكرة هجاز أدخل.٢

).ذاكرة وحدة( Memory Device حدد ثم ، ضوئي مسح املس.٣

.لذلك داع هناك كان إذا الضوئي املسح خيارات على التغييرات بإجراء قم.٤

. )املسح بدء (Start Scan املس.٥

الإلكتروني البريد إلى املسح

.HP All-in-One طابعة من مباشرة احملددين املسـتلمين إلى الوثائق أو الإلكتروني بالبريد الصور وإرسال السريع باملسح بالقيام لك تسمح التي التطبيقات أحد هو الإلكتروني البريد لتطبيق الضوئي املسح إن
.الإلكتروني البريد خلال من وإرسالها بك اخلاصة املسـتندات تفحص ثم ومن معين، PIN رموز مع حساباتك إلى الدخول بتسجيل قم بك، اخلاص الإلكتروني البريد عناوين إعداد ميكنك

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

الإلكتروني البريد إلى الضوئي املسح إعداد●

الإلكتروني البريد إلى الضوئي املسح اسـتخدام●

احلساب إعدادات تغيير●

الإلكتروني البريد إلى الضوئي املسح إعداد

الإلكتروني للبريد الضوئي املسح إعداد

.الإلكتروني البريد املس ثم ضوئي مسح املس.١

.متابعة املس ،مرحًبا شاشة من.٢

.تم املس ثم الإلكتروني، البريد عنوان لادخال الإلكتروني البريد صندوق :الإلكتروني البريد في املس.٣

.متابعة املس.٤

.متابعة املس. أدخلته الذي الإلكتروني البريد عنوان إلى PIN رقم إرسال سـيتم.٥

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

ا ،التلقائي الدخول تسجيل أو الإلكتروني البريد ختزين املس.٧ .بك اخلاصة الدخول ملعلومات الطابعة ختزين كيفية على اعمتادً

.مسـتند أو صورة ملس خلال من الضوئية املاحسة نوع حدد.٨

.متابعة بلمس قم ثم املمكنة، الإعدادات بتحديد قم للصور،.٩

.التالية اخلطوة تنفيذ في اسـمتر للمسـندات،

.متابعة بلمس قم ثم الإلكتروني، البريد معلومات بتأكيد قم.١٠
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.الإلكتروني البريد إلى مسح املس.١١

.للانهتاء) لا( No أو أخرًا، إلكترونيًا بريدًا لإرسال) نعم( Yes بلمس قم ثم الضوئي املسح اكمتال عند) موافق( OK بلمس قم.١٢

الإلكتروني البريد إلى الضوئي املسح اسـتخدام

الإلكتروني للبريد الضوئي املسح إجراء

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.١

.الإلكتروني البريد املس ثم ضوئي مسح املس.٢

.متابعة املس ثم اسـتخدامه، في ترغب الذي احلساب بتحديد قم التحكم، لوحة شاشة في.٣

.PIN رقم على واحلصول بك اخلاص الإلكتروني البريد عنوان بإدخال مطالبتك سـيتم. حساب لديك يكن لم إذا حسابي إدراج يتم لم بنحديد قم:ملاحظة

.بذلك املطالبة عند PIN رقم أدخل.٤

.مسـتند أو صورة ملس خلال من الضوئية املاحسة نوع حدد.٥

.متابعة بلمس قم ثم املمكنة، الإعدادات بتحديد قم للصور،.٦

.التالية اخلطوة تنفيذ في اسـمتر للمسـندات،

.تم بلمس قم الانهتاء وعند ،املسـتلمين تعديل بلمس قم املسـتلمين، حذف أو لإضافة.٧

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

.الإلكتروني البريد إلى مسح املس.٩

.للانهتاء) لا( No أو أخرًا، إلكترونيًا بريدًا لإرسال) نعم( Yes بلمس قم ثم الضوئي املسح اكمتال عند) موافق( OK بلمس قم.١٠

احلساب إعدادات تغيير

احلساب إعدادات لتغيير

.الإلكتروني البريد املس ثم ضوئي مسح املس.١

.تعديل املس ثم تغييره، في ترغب الذي احلساب بتحديد قم التحكم، لوحة شاشة في.٢

د.٣ .الشاشة على الظاهرة املطالبات واتبع تعديله، تريد الذي الإعداد حدّ

التلقائي الدخول تسجيل●

الإلكتروني البريد ختزين●

القامئة من الإزالة●

PIN رقم تغيير●

احلساب حذف●

Webscan بواسطة الضوئي املسح

عد .الويب متصفح باسـتخدام المكبيوتر هجاز إلى بك اخلاصة الطابعة من واملسـتندات للصور الضوئي باملسح بالقيام لك تسمح وهي املضّمن الويب خبادم ميزة Webscan تُ
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.بك اخلاص المكبيوتر هجاز على الطابعة برنامج تثبيتك عدم حالة في حتى امليزة هذه تتاح

.EWS املضمن الويب ملقم خلال من امليزة هذه متكين ميكنك. افتراضي بشكل) ويب مسح (Webscan إيقاف يتم:ملاحظة

من مزيد على للحصول الشـبكة بإعداد قام الذي الشخص أو الشـبكة مبسؤول اتصل. الشـبكة مسؤول يدي على إطفائه إلى ذلك يشـير رمبا) EWS( املضمن الويب ملقم في Webscan فتح من تمتكن لم إذا
.املعلومات

)ويب مسح (Webscan ميزة لتفعيل

.٦٣ صفحة في املضمن الويب ملقم فتح راجع املعلومات، من للمزيد. املضّمن الويب ملقم بفتح قم.١

. إعدادات التبويب علامة انقر.٢

.املسؤول إعدادات فوق انقر ،الأمان قسم في.٣

.Webscan لمتكين Webscan حدد.٤

. موافق فوق انقر ثم ،تطبيق فوق انقر.٥

Webscan باسـتخدام للمسح

.HP طابعة برنامج من الضوئي باملسح قم الضوئي، للمسح إضافية وظائف أو خيارات على للحصول. الضوئي للمسح أساسـية خيارات Webscan باسـتخدام الضوئي املسح يتيح

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.١

.٦٣ صفحة في املضمن الويب ملقم فتح راجع املعلومات، من للمزيد. املضّمن الويب ملقم بفتح قم.٢

. ضوئي مسح التبويب علامة انقر.٣

. )املسح بدء (Start Scan فوق انقر ثم إعدادات أية بتغيير قم الأيسر، اجلزء في Webscan فوق انقر ثم الأيسر، اجلزء في) ويب مسح( Webscan فوق انقر.٤

)Windows التشغيل نظام( الضوئي املسح إعدادات تغيير

لعمليات اجمللد وموقع والتباين الضوئي، املسح ودقة واجتاهها، الصفحة جحم مثل خيارات الإعدادات هذه تشمل. هنائيًا للاسـتخدام التغييرات حفظ أو فردي لاسـتخدام سواًء الضوئي املسح إعدادات من أيًا تعديل ميكنك
.احملفوظة الضوئي املسح

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.١

:الطابعة برنامج لفتح التالية الإجراءات بأحد القيام أو املكتب سطح على الطابعة رمز على مزدوجًا نقرًا انقر.٢

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

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :فوق وانقر البرامج كافة اختر ثم ،ابدأ فوق انقر بالمكبيوتر، اخلاص املكتب سطح من HP، جملد فوق انقر ثم
.الطابعة اسم حيمل الذي الرمز اختر ثم طابعتك

.صورة أو ملسـتند ضوئي مسح فوق انقر الطابعة، برنامج في.٣

.HP Scan حوار مربع من المينى العلوية الزاوية في املزيد ارتباط فوق انقر.٤

.املميز القسم في الإعدادات بتغيير الأمين العمود لك يسمح. قسم لكل احلالية الإعدادات الأيسر العمود يلخص. الميين على التفصيلية بالإعدادات اخلاص اجلزء يظهر
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.القسم ذلك في الإعدادات ملعاينة التفصيلية بالإعدادات اخلاص اجلزء يسار على قسم كل فوق انقر.٥

.املنسدلة القوائم باسـتخدام الإعدادات معظم وتغيير معاينة ميكنك

اجلزء إلى للعودة اجلزء هذا على تغييرات لأي الأمر إلغاء أو قبول إما عليك جيب. الإعدادات ميين على) زائد علامة+ ( بواسطة هؤلاء إلى يشار. جديد جزء عرض بواسطة أكبر مبرونة الإعدادات بعض تسمح
.التفصيلية بالإعدادات اخلاص

.التالية الإجراءات بأحد قم الإعدادات، تغيير من انهتيت قد تكون عندما.٦

.الضوئي املسح إهناء بعد للاختصار التغييرات رفض أو حفظ منك مطلوب. ضوئي مسح فوق انقر●

.ضوئي مسح فوق انقر ثم الاختصار، ميين على احلفظ رمز فوق انقر●

:كيفية تعلم. HP Scan برنامج اسـتخدام حول املزيد ملعرفة بالإنترنت اتصل

.التباين ومسـتويات الضوئي املسح ودقة الصورة ملف نوع مثل الضوئي، املسح إعدادات ختصيص●

.السحابية الأقراص وحمركات الشـبكة جملدات إلى الضوئي املسح●

.الضوئي املسح قبل وضبطها الصور معاينة●

)Windows التشغيل نظام( جديد ضوئي مسح اختصار إنشاء

 من بدلًا PNG بتنسـيق منتظم بشكل الصور وحفظ ضوئي مسح إجراء في ترغب رمبا فأنت املثال، سـبيل على. لك بالنسـبة سهولة أكثر الضوئي املسح معلية جلعل بك اخلاص الضوئي للمسح اختصار إنشاء ميكنك
JPEG.

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع الأصلية النسخة ّمحل.١

:الطابعة برنامج لفتح التالية الإجراءات بأحد القيام أو املكتب سطح على الطابعة رمز على مزدوجًا نقرًا انقر.٢

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

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :فوق وانقر البرامج كافة اختر ثم ،ابدأ فوق انقر بالمكبيوتر، اخلاص املكتب سطح من HP، جملد فوق انقر ثم
.الطابعة اسم حيمل الذي الرمز اختر ثم طابعتك

.صورة أو ملسـتند ضوئي مسح فوق انقر الطابعة، برنامج في.٣

.جديد ضوئي مسح اختصار إنشاء فوق انقر.٤

.إنشاء فوق انقر ثم بك، اخلاص اجلديد الاختصار أساسه على لتبني بالفعل موجودًا اختصارًا واختر التوصيفي الاسم أدخل.٥

.الضوئي املسح إجراء عند بالرسوم للعمل متوفرة اخليارات جيعل هذا. JPEG بتنسـيق إلكتروني بريد أو JPEG بتنسـيق حفظ إما فاختر للصور، جديد اختصار بإنشاء تقوم كنت إذا املثال، سـبيل على

.الاختصار ميين على احلفظ رمز فوق انقر ثم رغباتك، حيقق كي بك اخلاص اجلديد للاختصار الإعدادات بتغيير قم.٦

.ضوئي مسح لأي الإعدادات وتعديل ملعاينة الضوئي املسح حوار مربع من المينى العلوية الزاوية في املزيد ارتباط فوق انقر:ملاحظة

.٤٥ صفحة في )Windows التشغيل نظام( الضوئي املسح إعدادات تغيير راجع املعلومات، من للمزيد
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الناحجْين الضوئي واملسح النسخ تلميحات
:بنجاح الضوئي واملسح النسخ لإجراء التالية التلميحات اسـتخدم

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. الطابعة شاشة من إلكتروني بريد إلي ضوئي مسح إجراء كيفية ملعرفة●

.الصورة من جزء أنه على الزجاجي السطح على عنه يكتشف شيء كل بترمجة الضوئية املاحسة تتعامل. نظيفين للغطاء اخللفي واجلزء الزجاجي بالسطح احتفظ●

.الزجاجي للسطح المينى الأمامية الزاوية على, الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع, الأصلية النسخة بتحميل قم●

.تكبيرها تم التي الصورة من نسخة اطبع ثم الضوئي، املسح برنامج في الصورة جحم بتغيير قم ثم المكبيوتر، إلى ضوئًيا الأصلية النسخة مبسح فقم صغيرة، أصلية نسخة من احلجم كبيرة نسخة لعمل●

.الطابعة برنامج من باملسح ابدأ وغيره، امللف نوع أو املسح دقة أو اخملرجات نوع أو املسح جحم ضبط أردت إذا●

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

.الطابعة شاشة من ضوئي مسح حتديد من الطابعةبدلًا برنامج بـ الضوئي املسح ببدء قم ملفات، عدة من بدلًا واحد ملف في صفحات عدة على حيتوي مسـتند على الضوئي املسح إجراء أردت إذا●

٤٧ الضوئي واملسح النسخ   ٥ الفصل ARWW
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اخلرطوشات مع التعامل٦

املقدرة احلبر مسـتويات حفص●

اخلرطوشات اسـتبدال●

احلبر مسـتلزمات طلب●

الواحدة اخلرطوشة وضع اسـتخدام●

باخلرطوشات اخلاصة الضمان معلومات●

الهوية جمهولة الاسـتخدام معلومات ختزين●

باخلرطوشات خاصة تلميحات●
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املقدرة احلبر مسـتويات حفص

الطابعة في التحكم لوحة خلال من املقدرة احلبر مسـتويات لفحص

.املقدرة احلبر مسـتويات لعرض) احلبر أيقونة(  املس الرئيسـية، الشاشة من▲

)Windows التشغيل نظام( الطابعة برنامج من احلبر مسـتويات لفحص

.HP طابعة برنامج افتح.١

.املقدرة احلبر مسـتويات فوق انقر, الطابعة برنامج في.٢

HP Utility من احلبر مسـتويات لفحص

.HP Utility افتح.١

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications جملد من Hewlett-Packard جملد في HP Utility الرمز يوجد

.الإطار يسار على الأهجزة قامئة من HP DeskJet Ink Advantage 5640 series حدد.٢

).املسـتلزمات حالة( Supplies Status فوق انقر.٣

.املقدرة احلبر مسـتويات تظهر

.الدعم و املعلومات اجلزء إلي للعودة) الإعدادات كافة( All Settings فوق انقر.٤

.يتوفر لا أنه أو دقيق غير احلبر مسـتوى مؤشر يكون فقد أخرى، طابعة في اسـتخداهما تم خرطوشة أو تصنيعها، إعادة أو ملهئا إعادة متت طباعة خرطوشة تثبيت حالة في:ملاحظة

لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة جتهيز الاعتبار بعين خفذ احلبر، مسـتوى اخنفاض بشأن حتذير لرسالة اسـتقبالك حالة في. فقط التخطيط لأغراض تقديرات احلبر مسـتويات بشأن واملؤشرات التنبهيات توفر:ملاحظة
.الطباعة جبودة الرضا عدم حتى اخلرطوشات اسـتبدال عليك جيب لا. للطباعة بالنسـبة حممتلة تأخيرات

باحلفاظ تقوم التي, الطباعة رؤوس صيانة وفي للطباعة واخلرطوشات املنتج بتجهيز تقوم التي, الهتيئة معلية في ذلك في مبا, اخملتلفة الطرق من بالعديد الطباعة معلية في اخلرطوشات من حبر اسـتخدام يتم:ملاحظة
/www.hp.com/go راجع املعلومات، من املزيد على للحصول. اسـتخداهما بعد اخلرطوشة في للحبر بقايا بعض تبقى ذلك، إلى بالإضافة. يرام ما على احلبر وانسـياب نظيفة الطباعة فتحات على

inkusage.

٤٩ اخلرطوشات مع التعامل   ٦ الفصل ARWW
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اخلرطوشات اسـتبدال

اخلرطوشات لاسـتبدال

.الطاقة تشغيل من حتقق.١

.القدمية اخلرطوشة بإزالة قم.٢

.الوصول باب بفتح قم.أ

.فتحهتا من اخلرطوشة بإزالة قم.ب

.جديدة خرطوشة أدخل.٣

التغليف من اخلرطوشة أخرج.أ

.السحب لسان باسـتخدام البلاسـتيكي الشريط أزل.ب

ARWW اخلرطوشات اسـتبدال ٥٠



.مكاهنا في تسـتقر حتى الفتحة إلى اجلديدة اخلرطوشة أزلق.ج

.اخلرطوشة إلى الوصول باب أغلق.٤

ا طباعة عند احلبر خرطوشات مبحاذاة الطابعة برنامج توصيك:ملاحظة .جديدة حبر خرطوشة تثبيت بعد مسـتندً

٥١ اخلرطوشات مع التعامل   ٦ الفصل ARWW



احلبر مسـتلزمات طلب
.الصحيح اخلرطوشة رقم حدد اخلرطوشات، فتح قبل

الطابعة على اخلرطوشة رقم حتديد

.باهبا داخل اخلرطوشة رقم يوجد▲

الطابعة برنامج في اخلرطوشة رقم حدد

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

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

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :فوق وانقر البرامج كافة اختر ثم ،ابدأ فوق انقر بالمكبيوتر، اخلاص املكتب سطح من HP، جملد فوق انقر ثم
.الطابعة اسم حيمل الذي الرمز اختر ثم طابعتك

.الرابط هذا اسـتخدام عند الصحيح اخلرطوشة رقم ويظهر.٢

.الإنترنت عبر املسـتلزمات لشراء تسوق انقر ثم ،تسوق فوق انقر الطابعة، برنامج في

الطباعة خرطوشات طلب بإعادة اخلاصة الأرقام على للعثور

.HP Utility افتح.١

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications جملد من Hewlett-Packard جملد في HP Utility الرمز يوجد:ملاحظة

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

.الطباعة خرطوشات بطلب اخلاصة الأرقام سـتظهر

.الدعم و املعلومات اجلزء إلي للعودة) الإعدادات كافة( All Settings فوق انقر.٣

د املطالبة، عند.  www.hp.com/buy/supplies إلى انتقل ،HP DeskJet Ink Advantage 5640 series لـ الأصلية HP مسـتلزمات لطلب منطقتك،/بلدك حدّ
.بك اخلاصة الطابعة تناسب التي اخلرطوشات على للعثور املطالبات اتبع ثم

عند ملراجعهتا هبا قامئة طباعة ومن املسـتلزمات معلومات عرض من تمتكن تزل لم منطقتك، أو بلدك في ذلك أتيح ما إذا. املناطق/البلدان مجيع في الإنترنت عبر احلبر خرطوشات طلب إمكانية اعمتاد يتم لا:ملاحظة
.احمللي HP بائع من التسوق

ARWW احلبر مسـتلزمات طلب ٥٢
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الواحدة اخلرطوشة وضع اسـتخدام
إزالة حالة في الواحدة اخلرطوشة وضع تشغيل يبدأ. فقط واحدة طباعة خرطوشة خلال من HP DeskJet Ink Advantage 5640 series لتشغيل الواحدة اخلرطوشة وضع اسـتخدم
.المكبيوتر بواسطة املهام وطباعة الصور، و املسـتندات، نسخ الطابعة جتري الواحدة، اخلرطوشة وضع اسـتخدام أثناء. الطباعة خرطوشة عربة من الطباعة خرطوشة

عرض الواحدة، اخلرطوشة وضع على HP DeskJet Ink Advantage 5640 series تشغيل عند:ملاحظة تثبيت من الرغم على الرسالة عرض حالة في. الطابعة شاشة على رسالة تُ
خرطوشة على الطابعة تتعرف فلن, الطباعة خلرطوشة التلامس نقاط يغطي البلاسـتيكي الشريط كان إذا. الطباعة خرطوشـتي من الواقي البلاسـتيكي الشريط إزالة من التحقق عليك الطابعة، في طباعة خرطوشـتي
.املثبتة الطباعة

الواحدة اخلرطوشة وضع إهناء

.الواحدة اخلرطوشة وضع لإهناءHP DeskJet Ink Advantage 5640 series في طباعة خرطوشـتي بتثبيت قم●

٥٣ اخلرطوشات مع التعامل   ٦ الفصل ARWW



باخلرطوشات اخلاصة الضمان معلومات
أو جتديدها أو تصنيعها أو تعبئهتا إعادة متت التي HP حبر خرطوشات الضمان هذا يشمل لا. خصيًصا له املصمم HP من طباعة هجاز في الطابعة اسـتخدام حالة في HP صنع من خبرطوشة اخلاص الضمان يسري
.هبا العبث أو اسـتخداهما إساءة

:موضح هو مكا شهر/سـنة بتنسـيق اخلرطوشة على الضمان انهتاء تاريخ على العثور ميكن. الضمان فترة تنتِه ولم ينفذ لم HP حبر أن طاملا اخلرطوشة، على الضمان يسري الضمان فترة خلال

.املنتج مع املزودة املطبوعة الوثائق راجع ،HP لشركة احملدود الضمان بيان من نسخة على للحصول

ARWW باخلرطوشات اخلاصة الضمان معلومات ٥٤



الهوية جمهولة الاسـتخدام معلومات ختزين
تتضمن قد والتي الطابعة، اسـتخدام عن املعلومات من الهوية جمهولة حمدودة مجموعة بتجميع هذه الذاكرة رقاقة تقوم ذلك، إلى بالإضافة. معلها في الطابعة تساعد ذاكرة رقاقة الطابعة في املسـتخدمة HP خرطوشات تتضمن

.املسـتخدمة الطباعة وأوضاع الطباعة تكرار ومعدل الصفحات، تغطية اخلرطوشة، باسـتخدام طباعهتا تم التي الصفحات عدد: يلي ما

أو معيل أي هوية ملعرفة اسـتعمالها ميكن معلومات على للخرطوشات الذاكرة رقاقة من مجعها يتم التي البيانات حتتوي لا. بالطباعة اخلاصة معلائنا حاجات لتلبي املسـتقبلية الطابعات تصميم في HP املعلومات هذه تساعد
.به اخلاصة الطابعة أو اخلرطوشة يسـتخدم مسـتخدم

قراءة تتم).  HP Planet :www.hp.com/recycle شركاء( HPبـ اخلاص اجملاني التدوير وإعادة الإرجاع برنامج مضن املرجعة خرطوشات في املوجودة الذاكرة رقاقات من عينة HP جتمع
.البيانات هذه إلى الوصول من اخلرطوشة هذه تدوير إعادة على ساعدوها الذين HP شركاء يمتكن قد كذلك. القادمة HP طابعات حتسـين أجل من ودراسـهتا العينة هذه من الذاكرة رقاقات

بعد ذلك، من بالرغم. للعمل قابلة غير الرقاقة جعل فميكنك املعلومات، هذه إلى بالوصول السماح في ترغب لم إذا. الذاكرة رقاقة عن جمهولة معلومات إلى الوصول من يمتكن قد اخلرطوشة حبوزته تكون ثالث طرف أي
.HP طابعة في اخلرطوشة اسـتخدام ميكن لا للعمل، قابلة غير الرقاقة جعل

.الطابعة اسـتخدام مبدى اخلاصة املعلومات مجع على الذاكرة رقاقة قدرة إيقاف خلال من وذلك إلهيا الوصول قابلة غير املعلومات هذه جعل فميكنك اجملهولة، املعلومات هذه توفير بشأن القلق ساورك إذا

الاسـتخدام معلومات وظيفة لتعطيل

. إعداد املس الطابعة، في التحكم لوحة من.١

. تفضيلات املس.٢

.الاسـتخدام حول جمهولة معلومات ختزين و تلقائًيا اجملهولة البيانات إرسال خيارْي تشغيل بإيقاف وقم اخليارات قامئة هناية إلى بالمترير قم.٣

.الطابعة اسـتخدام معلومات جتميع على الذاكرة رقاقة قدرة بتعطيل HP طابعة في اخلرطوشة اسـتخدام متابعة ميكن:ملاحظة

٥٥ اخلرطوشات مع التعامل   ٦ الفصل ARWW
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باخلرطوشات خاصة تلميحات
:اخلرطوشات مع للتعامل التالية التلميحات اسـتخدم

.التشغيل زر مصباح ينطفئ حتى وانتظر التشغيل، زر باسـتخدام الطابعة تشغيل إيقاف على دوًما احرص باخلرطوشات؛ احلبر جفاف لتجنب●

ر من اخلرطوشات على الشريط ترك يقلل. لتثبيهتا اسـتعدادك عند إلا باخلرطوشات، املثبت الواقي الشريط تزيل أو تفتح لا● .احلبر تبخُّ

.بإحكام مكاهنما في اخلرطوشـتين لكتا تثبيت من تأكد. فتحة كل ورمز ولون خرطوشة، كل ورمز لون مبلاءمة قم. امللامئة الفتحات في اخلرطوشات أدخل●

من املزيد على للحصول٧٧ صفحة في الطباعة جبودة تتعلق مشاكل حل راجع. مسـننة أو واحضة غير خطوط ظهور حالة في لاحًقا مفيدة احملاذاة تكون قد مكا. جديدة خرطوشة بركيب بعد تلقائًيا احملاذاة تتم●
.املعلومات

راجع. مقبولة غير الطباعة جودة تكون أن إلا اخلرطوشات اسـتبدال عليك جيب لا. بالطباعة تأخير حدوث لتجنب فاسـتبدلها لكهيما، أو اخلرطوشـتين بأحد املقدرة احلبر مسـتويات نقصان الشاشة على ظهر إذا●
.املعلومات من املزيد على للحصول٥٠ صفحة في اخلرطوشات اسـتبدال

.الواقي الغطاء دون الطابعة خارج تركها مع بداخلها احلبر جلفاف اخلرطوشات تتعرض قد. وقت أقرب في بأخرى اسـتبدالها حفاول الأسـباب، من سـبب لأي الطابعة من خرطوشة أخرجت إذا●

ARWW باخلرطوشات خاصة تلميحات ٥٦



الطابعة توصيل٧

.٦٣ صفحة في املضمن الويب ملقم فتح راجع املعلومات، من للمزيد). EWS أو املضمن الويب خادم( للطابعة الرئيسـية الصفحة من إضافية متقدمة إعدادات تتوفر

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

ا للاتصال الطابعة إعداد● لاسلكيً

الشـبكة إعدادات تغيير●

)بالشـبكات املتصلة للطابعات( الطابعة لإدارة متقدمة أدوات●

واسـتخداهما بشـبكة متصلة طابعة إعداد خبصوص تلميحات●

٥٧ الطابعة توصيل   ٧ الفصل ARWW



ا للاتصال الطابعة إعداد لاسلكيً
البداية قبل●

اللاسلكية شـبكتك في الطابعة إعداد●

الاتصال نوع تغيير●

اللاسلكي الاتصال اختبر●

للطابعة اللاسلكية الإمكانات إيقاف أو بتشغيل قم●

ا الطابعة بتوصيل قم● موجه بدون لاسلكيً

البداية قبل

:يلي مما تأكد

.يرام ما على ومعلها اللاسلكية الشـبكة إعداد●

).subnet( الشـبكة نفس في تسـتخدهما التي المكبيوتر وأهجزة الطابعة وجود●

طلب قد الطابعة، توصيل عند ف إدخال منك يُ :هبا اخلاصة املرور لكمة و) SSID( اللاسلكية الشـبكة معرّ

●SSID بك اخلاصة اللاسلكية الشـبكة اسم هو.

ا. بذلك منك إذن دون اللاسلكية بشـبكتك الاتصال من الآخرين فمتنع اللاسلكية مرور لكمة أما● .WEP مفتاح أو WPA عبارة اللاسلكية شـبكتك تسـتخدم قد املطلوب، امحلاية مسـتوى على واعمتادً

ا اللاسلكية شـبكتك إعداد منذ امحلاية مرور مفتاح أو الشـبكة اسم تغير لم وإذا .جبانبه أو اللاسلكي املوجه خلف علهيا العثور ميكنك فأحيانً

املعلومات هذه على العثور من تمتكن لم إذا. اللاسلكي املوجه أو المكبيوتر مع هبا زودت التي الوثائق راجع املعلومات، هذه تذكر عليك تعذر إذا أو امحلاية مرور مفتاح أو الشـبكة اسم على العثور من تمتكن لم إذا
.اللاسلكية الشـبكة لك أعد بالذي أو الشـبكة مبسؤول فاتصل ذكره، سـبق ما بعد حتى

اللاسلكية شـبكتك في الطابعة إعداد

.اللاسلكي الاتصال لإعداد الطابعة في التحكم لوحة شاشة من اللاسلكي الاتصال إعداد معالج اسـتخدم

.٥٨ صفحة في البداية قبل في القامئة خلال من انتقل املتابعة، قبل:ملاحظة

).اللاسلكية(  املس الطابعة، في التحكم لوحة من.١

). إعدادات(   املس.٢

).اللاسلكي إعدادات( Wireless Settings املس.٣

).اللاسلكية إعداد معالج( Wireless Setup Wizard املس.٤

.الإعداد معلية لإمتام الشاشة على الظاهرة الإرشادات اتبع.٥

الاتصال نوع تغيير

).لاسلكي اتصال إلى USB اتصال من املثال سـبيل على( الاتصال نوع لتعديل البرنامج اسـتخدام ميكنك بالشـبكة، أو بالمكبيوتر الطابعة وتوصيلك HP برنامج تثبيتك بعد

.للطابعة اللاسلكية الإمكانات تشغيل إيقاف إلى إيثرنت كابل توصيل يؤدي:ملاحظة

ARWW ا للاتصال الطابعة إعداد لاسلكيً ٥٨



)Windows التشغيل نظام( لاسلكية شـبكة إلى USB طريق عن الاتصال من التغيير

.٥٨ صفحة في البداية قبل في القامئة خلال من انتقل املتابعة، قبل

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الأشـياء بإحدى قم.١

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

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :فوق وانقر ،البرامج كافة وحدد ،ابدأ فوق انقر املكتب، سطح شاشة من HP، بالطابعة اخلاص اجمللد وانقر.

.والبرامج الطابعة إعداد حدد.٢

.الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع. لاسلكية إلى USB عبر متصلة طابعة حتويل حدد.٣

.اللغات جبميع املوقع هذا يتوفر لا قد احلالي، الوقت في. املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. لاسلكي اتصال إلى USB اتصال من التغيير طريقة عن املزيد على تعرف

اللاسلكي الاتصال اختبر

حالة في. IP وعنوان )MAC( الأهجزة وعنوان الطابعة حالة عن معلومات اللاسلكي الاتصال معلومات صفحة توفر. اللاسلكي الطابعة اتصال عن معلومات على للحصول اللاسلكي الاتصال اختبار صفحة اطبع
.الشـبكة إعدادات عن تفاصيل الاختبار تقرير يعرض بشـبكة، الطابعة اتصال

اللاسلكي الاتصال اختبار تقرير طباعة

). إعدادات(   املس ثم ،)اللاسلكية(  املس الطابعة، حتكم لوحة من.١

التقارير طباعة املس.٢

).اللاسلكي الاتصال اختبار تقرير( Wireless Test Report املس.٣

للطابعة اللاسلكية الإمكانات إيقاف أو بتشغيل قم

.اللاسلكي الاتصال ميزة تشغيل عند الطابعة في التحكم بلوحة الأزرق املصباح يضيء

.الشـبكة إعداد املس ثم,  إعداد املس, للطابعة التحكم لوحة في.١

).اللاسلكي إعدادات( Wireless Settings املس.٢

.التشغيل إيقاف أو للتشغيل سلكي لا املس.٣

ا الطابعة بتوصيل قم موجه بدون لاسلكيً

ا الطباعة ميكنك ،HP من Wi-Fi Direct باسـتخدام ا الاتصال ميكنه آخر هجاز أو لوحي مكبيوتر أو ذكي هاتف أو مكبيوتر هجاز من لاسلكيً .موجودة لاسلكية بشـبكة للاتصال احلاجة دون لاسلكيً

Wi-Fi Direct اسـتخدام إرشادات

.املطلوب البرنامج على حيتوي احملمول اجلهاز أو المكبيوتر هجاز أن من تأكد●

.الطابعة مع توفيرها يتم التي HP برامج بتثبيت قيامك من تأكد مكبيوتر، هجاز تسـتخدم كنت إذا

بتحديد الطابعة برنامج يطالبك عندما) اللاسلكية( Wireless حدد. الطابعة برنامج بتثبيت قم ثم ،Wi-Fi Direct بـ أولًا فاتصل المكبيوتر، على HP طابعة برنامج بتثبيت مقت قد تكن لم إذا●
.الاتصال نوع

٥٩ الطابعة توصيل   ٧ الفصل ARWW
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ا تسـتخدم كنت إذا● /www.hp.com/global/us/en زيارة ميكنك النقالة، الأهجزة من الطباعة حول املعلومات من ملزيد. متوافق طباعة تطبيق بتثبيت قيامك من فتأكد محمولًا، هجازً
eprint/mobile_printing_apps.html.

.ذلك إلى احلاجة دعت إذا الأمان خاصية متكين ومن الطابعة في Wi-Fi Direct تشغيل من تأكد●

.Wi-Fi Direct اتصال نفس أهجزة مخسة إلى يصل احملمولة والأهجزة المكبيوتر أهجزة من عدد يسـتخدم أن ميكن●

.لاسلكي اتصال خلال من بشـبكة أو USB كابل خلال من مكبيوتر جبهاز إما أيًضا الطابعة توصيل أثناء Wi-Fi Direct اسـتخدام ميكن●

.بالإنترنت طابعة أو محمول هجاز أو مكبيوتر هجاز لتوصيل Wi-Fi Direct اسـتخدام ميكن لا●

لاسلكية بشـبكة الاتصال على قادر جوال هجاز من الطباعة

/www.hp.com/global/us/en/eprint بزيارة تفضل املعلومات، من ملزيد. احملمول هجازك مع متوافق طباعة تطبيق بتثبيت مقت أنك من تأكد
mobile_printing_apps.html.

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

.احملمول اجلهاز مع املزودة الوثائق راجع املعلومات، من للمزيد. احملمول هجازك في اللاسلكي الاتصال بتشغيل قم.٢

.Wi-Fi Direct اسـتخدام من تمتكن فلن اللاسلكي، الاتصال خاصية يدعم لا اجلوال هجازك كان إذا:ملاحظة

على املعروضة، اللاسلكية الشـبكات قامئة من Wi-Fi Direct اسم اختر. ساخنة نقطة أو جديدة لاسلكي اتصال بشـبكة للاتصال الطبيعي الإجراء اسـتخدم. جديدة بشـبكة اتصل احملمول، اجلهاز من.٣
).لطابعتك املعرفة الفريدة الأحرف هي**  تعتبر حيث(  DIRECT-**- DeskJet IA 5640 املثال سـبيل

.بذلك مطالبتك عند Wi-Fi Direct مرور لكمة أدخل

.املسـتند اطبع.٤

ا الاتصال على قادر مكبيوتر هجاز من الطباعة )Windows التشغيل نظام( لاسلكيً

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

.المكبيوتر هجاز مع املزودة الوثائق راجع املعلومات، من للمزيد. بالمكبيوتر Wi-Fi اللاسلكي الاتصال شـبكة بتشغيل قم.٢

. Wi-Fi Direct ميزة اسـتخدام من تمتكن فلن ،Wi-Fi تقنية يدعم لا المكبيوتر كان إذا:ملاحظة

 مثل املعروضة اللاسلكية الشـبكات قامئة من Wi-Fi Direct HP اسم اختر. ساخنة نقطة أو جديدة لاسلكي اتصال بشـبكة للاتصال الطبيعي الإجراء اسـتخدم. جديدة بشـبكة اتصل المكبيوتر، من.٣
DIRECT-**- DeskJet IA 5640) ف التي الفريدة الأحرف هي**  حيث ).الطابعة على املوجود الطراز هو XXXXو طابعتك تعرّ

.بذلك مطالبتك عند Wi-Fi Direct مرور لكمة أدخل

برنامج لتثبيت التالية اخلطوات فاتبع ،USB كابل بواسطة بالمكبيوتر متصلة وكانت الطابعة تثبيت تم إذا. لاسلكية شـبكة خلال من مكبيوتر جبهاز متصلة وكانت الطابعة تثبيت تم إذا 5 رقم اخلطوة إلى انتقل.٤
.HP من Wi-Fi Direct اتصال باسـتخدام الطابعة

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الأشـياء بإحدى قم.أ

ARWW ا للاتصال الطابعة إعداد لاسلكيً ٦٠

http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html


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

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

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :فوق وانقر ،البرامج كافة وحدد ،ابدأ فوق انقر املكتب، سطح شاشة من HP، اجمللد وانقر
.بالطابعة اخلاص

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

.لاسلكي حدد ،الاتصال خيارات البرنامج شاشة عرض عند.ج

.املكتشفة الطابعات قامئة من بك اخلاصة HP طابعة برنامج حدد

.الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع.د

.املسـتند اطبع.٥

ا الاتصال على قادر مكبيوتر هجاز من الطباعة )OS X التشغيل نظام( لاسلكيً

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

.المكبيوتر هجاز على Wi-Fi شـبكة بتشغيل قم.٢

.Apple هجاز مع املزودة الوثائق راجع, املعلومات من للمزيد

املوجود الطراز هو XXXXو الطابعة لتعريف الفريدة الأحرف هي**  حيث (DIRECT-**- DeskJet IA 5640 مثل ،Wi-Fi Direct اسم واختر Wi-Fi رمز فوق انقر.٣
).الطابعة على

.هبا مطالبتك عند املرور لكمة أدخل الأمان، تفعيل مع Wi-Fi Direct تشغيل حالة في

.الطابعة أضف.٤

. النظام تفضيلات افتح.أ

!ERROR! Target for reference type variable.varref, ID was not found فوق انقر لديك، املوجود التشغيل نظام حسب.ب
ERROR!, Print & Scan) ضوئي ومسح طباعة(  ,قسم في وطابعات ماحسات أو Hardware )الأهجزة.(

.اليسار على الطابعات قامئة أسفل املوجودة+  فوق انقر.ج

).إضافة( Add فوق وانقر ،)الطابعة اسم جبوار الأمين العمود في موجودة" Bonjour" لكمة تكون( املكتشفة الطابعات قامئة من الطابعة حدد.د

.اللغات جبميع املوقع هذا يتوفر لا قد احلالي، الوقت في. Wi-Fi Direct إعداد حول التعلميات من للمزيد أو الإنترنت على وإصلاهحا Wi-Fi Direct أخطاء اسـتكشاف خليارات هنا انقر 
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الشـبكة إعدادات تغيير
تشغيل للشـبكة، الافتراضية اخليارات اسـتعادة الشـبكة، إعدادات وتغيير عرض ذلك في مبا. الشـبكة إدارة همام من منوعة تشكيلة وتنفيذ وإدارته للطابعة اللاسلكي الاتصال إعداد من الطابعة في التحكم لوحة متكنك
.تشغيله إيقاف أو اللاسلكي الإرسال

و الافتراضية، البوابة و ،IP إعدادات و الوصلة، سرعة إعدادات تتضمن هي و( متقدًما مسـتخدًما كنت إذا إلا الإعدادات هذه بعض تغير ألا عليك جيب ذلك، ومع. راحتك أجل من الشـبكة إعدادات تتوفر:تنبيه
).امحلاية جدار إعدادات

الشـبكة تكوين صفحة طباعة

. إعداد املس الطابعة، في التحكم لوحة من.١

.الشـبكة تكوين تقرير حدد ثم ، تقارير املس.٢

IP إعدادات لتغيير

أو الفرعية الشـبكة قناع أو IP عنوان مثل( خمتلفة إعدادات اسـتخدام في ترغب وكنت متقدًما، مسـتخدًما كنت إذا ذلك، ومع. تلقائًيا IP إعدادات بضبط ويقوم تلقائي هو IP لإعدادات الافتراضي IP إعداد
ا تغييرها ميكنك ،)الافتراضية العّبارة .يدويً

ا IP عنوان تعيين عند انتبه:تنبيه .بالطابعة الاتصال من الشـبكة مكونات تمتكن لا التثبيت، معلية أثناء صالح غير IP عنوان إدخال عند. يدويً

.الشـبكة إعداد املس ثم,  إعداد املس, للطابعة التحكم لوحة في.١

).اللاسلكي إعدادات( Wireless Settings املس.٢

.متقدمة إعدادات املس.٣

.IP إعدادات املس.٤

.للمتابعة موافق املس. الشـبكة من الطابعة إزالة إلى IP عنوان تغيير يؤدي بأنه ختبرك رسالة  تظهر.٥

ا، الإعدادات لتغيير. الافتراضي اخليار هو تلقائي.٦ :التالية للإعدادات املناسـبة املعلومات أدخل ثم ،يدوي املس يدويً

IP عنوان●

الفرعية الشـبكة قناع●

الافتراضية العّبارة●

DNS عنوان●

. تم املس ثم التغييرات، أدخل.٧

. موافق املس.٨
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)بالشـبكات املتصلة للطابعات( الطابعة لإدارة متقدمة أدوات
.مرور لكمة إلى حتتاج قد الإعدادات، بعض تغيير أو لعرض

.امليزات بعض تتوافر لا قد هذا، ومع. بالإنترنت متصلًا تكون أن دون املضمن الويب ملقم واسـتخدام فتح ميكنك:ملاحظة

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

)Windows التشغيل نظام( الأدوات صندوق●

●HP Utility) التشغيل نظام OS X(

املضمن الويب ملقم فتح●

الارتباط تعريف ملفات حول●

)Windows التشغيل نظام( الأدوات صندوق

.الطابعة عن الصيانة معلومات الأدوات صندوق يوفر

HP طابعة لبرامج املضغوط القرص على املتاح القراءة ملف في النظام متطلبات على العثور ميكن. النظام ملتطلبات المكبيوتر اسـتيفاء حالة في وذلك HP برامج قرص من الأدوات صندوق تثبيت ميكن:ملاحظة
.بك اخلاصة الطابعة مع املتوفر

)الأدوات صندوق (Toolbox لفتح

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الأشـياء بإحدى قم.١

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

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :فوق وانقر البرامج كافة اختر ثم ،ابدأ فوق انقر بالمكبيوتر، اخلاص املكتب سطح من HP، جملد فوق انقر ثم
.الطابعة اسم حيمل الذي الرمز اختر ثم طابعتك

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

.بك اخلاصة الطابعة صيانة فوق انقر.٣

HP Utility) التشغيل نظام OS X(

.الويب مبوقع الدعم معلومات على واحلصول الإنترنت عبر املسـتلزمات وطلب اجلهاز ومعايرة الطابعة إعدادات لتكوين أدوات على HP Utility حتتوي

.احملددة للطابعة وفًقا HP Utility في املتاحة امليزات ختتلف:ملاحظة

تأخيرات لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة جتهيز الاعتبار بعين خفذ احلبر، مسـتوى اخنفاض بشأن حتذير لرسالة اسـتقبالك حالة في. فقط التخطيط لأغراض تقديرات احلبر مسـتويات بشأن واملؤشرات التنبهيات توفر
.الطباعة جودة عن الرضا عدم حالة في إلا الطباعة خرطوشات تبديل عليك جيب لا. للطباعة بالنسـبة حممتلة

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في التطبيقات اجمللد مضن Hewlett-Packard جملد في HP Utility على مزدوجًا نقرًا انقر

املضمن الويب ملقم فتح

.Wi-Fi Direct أو الشـبكة خلال من إما املضمن الويب ملقم إلى الوصول ميكنك
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الشـبكة خلال من املضّمن الويب ملقم لفتح

.الشـبكة تكوين صفحة طباعة أو اللاسلكية أيقونة على الضغط طريق عن بالطابعة اخلاص IP الـ عنوان على احلصول ميكن. IP عنوان لدهيا يكون أن وجيب ما شـبكة على الطابعة وجود جيب:ملاحظة

.المكبيوتر في معمتد ويب مسـتعرض في وذلك للطابعة تعيينه تم الذي املضيف اسم أو IP عنوان اكتب●

.http://192.168.0.12: الويب مسـتعرض في الآتي العنوان فاكتب ،192.168.0.12 هو IP عنوان كان إذا املثال، سـبيل على

Wi-Fi Direct باسـتخدام املضمن الويب ملقم لفتح

).الإعدادات(  املس ثم ،)اللاسلكية(  املس الرئيسـية، الشاشة من.١

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

DIRECT-**- DeskJet IA 5640: املثال سـبيل على باسم،Wi-Fi Direct بالاتصال وقم عن واحبث اللاسلكي، خاصية بتشغيل قم احملمول، اجلهاز أو اللاسلكي المكبيوتر من.٣
.بذلك مطالبتك عند Wi-Fi Direct مرور لكمة أدخل). لطابعتك املعرفة املميزة الرموز هي**  تعتبر حيث(

.http://192.168.0.12: التالي العنوان اكتب بك، اخلاص المكبيوتر هجاز على املوجود املدعم الويب متصفح وفي.٤

الارتباط تعريف ملفات حول

املثال، سـبيل على. القادمة زيارتك عند مكبيوترك على التعرف من EWS امللفات هذه متكن. التصفح خلال الثابت القرص في) الارتباط تعريف ملفات( للغاية صغيرة نّصية ملفات) EWS( املضمن الويب ملقم يترك
نت إذا ر في الارتباط تعريف ملف يساعد فسوف ،EWS لغة كوّ ملفات( الارتباط تعريف ملفات بعض ختزين يتم. التالية املرة في EWS إلى وصولك عند اللغة هبذه الصفحات عرض يتم حبيث اخملتارة اللغة تذكُّ

.يدويًا علهيا ما مسح يتم حتى المكبيوتر هجاز على) للعملاء حمددة تفضيلات بتخزين تقوم التي الارتباط تعريف

ملفات لإزالة املسـتعرض اسـتخدام أيًضا ميكن. رفضها أو مهنا ملفات بقبول القرار لك يتاح حيث امللفات هذه عليك تعرض عندما لينهبك تكوينه ميكنك مكا, الارتباط تعريف ملفات مجيع ليقبل املسـتعرض تكوين ميكنك
.فهيا املرغوب غير الارتباط تعريف

:التالية امليزات من أكثر أو واحدة تعطل فسوف الارتباط، تعريف ملفات تعطيل اخترت إذا جلهازك،:ملاحظة

ا ذلك يعد( التطبيق تركت حيث العمل بدء● )الإعداد معاجلات اسـتخدام عند بالأخص مفيدً

ر● EWS مسـتعرض لغة إعداد تذكُّ

الرئيسـية الصفحة EWS صفحة تشخيص●

.الويب مسـتعرض خلال من املتاحة الوثائق راجع وحذفها، الارتباط تعريف ملفات عرض طرق حول ومعلومات الارتباط تعريف وملفات اخلصوصية إعدادات تغيير طريقة حول معلومات على للاطلاع
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واسـتخداهما بشـبكة متصلة طابعة إعداد خبصوص تلميحات
:واسـتخداهما بشـبكة متصلة طابعة إعداد أجل من التالية التلميحات اسـتخدم

.الشاشة على علهيا العثور تم التي الشـبكات أمساء تسرد ثم, لاسلكية موهجات عن بالبحث الطابعة تقوم. اللاسلكي املوجه تشغيل من تأكد لاسلكية، بشـبكة متصلة طابعة بإعداد تقوم عندما●

.اللاسلكي الإعداد معالج لبدء الطابعة شاشة على) الإعدادات(  املس ثم) اللاسلكية(  فاملس بالطابعة، اللاسلكي الاتصال ميزة إعداد يتم لم إذا:ملاحظة

 فاملس ،متصل غير أو اللاسلكية تشغيل إيقاف عرض تم وإذا. اللاسلكي الاتصال ملخص قامئة لفتح التحكم بلوحة) اللاسلكية(  املس بالطابعة، اللاسلكي الاتصال تشغيل من وللتحقق●
.بالطابعة اللاسلكي الاتصال ميزة إعداد لبدء الشاشة على تظهر التي التعلميات اتبع. اللاسلكي الإعداد معالج املس ثم ،)الإعدادات(

.الطابعة ذلك في مبا, شـبكتك على آخر هجاز أي إلى الوصول من تمتكن أن قبل VPN عن الاتصال قطع عليك فيجب), VPN( خاصة افتراضية بشـبكة متصلًا المكبيوتر كان إذا●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. اللاسلكية للطباعة والطابعة الشـبكة تكوين حول املزيد تعلم●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. لشـبكتك الأمان إعدادات على العثور طريقة على تعرف●

ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. وإصلاهحا الأخطاء اسـتكشاف حول أخرى وتلميحات) فقط Windows التشغيل لأنظمة متاحة( Print and Scan Doctor املساعدة الأداة عن تعلم●
.املزيد

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. لاسلكي اتصال إلى USB اتصال من التغيير طريقة على تعرف●

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر. الطابعة إعداد أثناء الفيروسات ومكاحفة امحلاية جدار برناجمي مع العمل طريقة على تعرف●
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مشلكة حل٨

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

الورق تغذية ومشاكل الورق احنشار●

احلبر خبرطوشة متعلقة مشاكل●

بالطباعة متعلقة مشاكل●

النسخ مشاكل●

الضوئي املسح مشاكل●

والاتصال الشـبكة مشاكل●

الطابعة بأهجزة تتعلق مشاكل●

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

الورق احنشار حترير

الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معالج اسـتخدام.الورق احنشار مشاكل حل

.تغذيته أو بالورق املتعلقة املشاكل وحل للمسـتندات التلقائية التغذية وحدة أو الطابعة في الورق احنشار لتحرير إرشادات

.اللغات جبميع متاحة الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معاجلات تكون لا قد:ملاحظة

الورق احنشار حترير حول التعلميات قسم في العامة الإرشادات اقرأ

.الطابعة داخل عدة أماكن في الورق احنشار حيدث قد

.ميكن ما بأسرع الورق احنشار بإزالة قم الطباعة، لرأس حممتل تلف حدوث ملنع:تنبيه

الداخلي الورق احنشار حترير

وترك الورق متزيق إلى للطابعة الأمامي اجلزء من للخارج املنحشر الورق حسب يؤدي قد. الورق احنشار لتحرير أدناه الواردة اخلطوات اتبع ذلك من بدلًا. للطابعة الأمامي اجلزء من املنحشر الورق بإزالة تقم لا:تنبيه
.لاحق وقت في الورق احنشار حالات من مزيد إلى هذا يؤدي وقد الطابعة؛ داخل ممزقة قطع

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

.احلبر خرطوشة إلى الوصول باب افتح.٢

.الطابعة داخل الورق مسار حفص.٣

.الغطاء بإزالة قم ثم الورق مسار غطاء مقبض ارفع.أ
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.حنوك واجذهبا اليدين بلكتا هبا وأمسك الطابعة داخل حمشورة أوراق أي مكان حدد.ب

.الطابعة داخل بقيت قد تكون قد التي الورق قطع عن والعجلات الاسطوانات في بالبحث فقم الاسطوانات، من إزالته عند الورق متزق إذا:تنبيه

.الورق احنشار من املزيد حدوث فيحمتل الطابعة، من الورق قطع مجيع بإزالة تقم لم إذا

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

.الطابعة داخل احلبر خرطوشة مكان حفص يرجى املشلكة، حل يتم لم إذا.٤

.احلبر خبرطوشة املتصل الكابل ملس جتنب العملية، هذه أثناء وفي:تنبيه

.اجتاهك في بسحهبم قم ثم اليدين بلكتا احملشور الورق بانتزاع قم ثم الطابعة، ميين أقصى إلى احلبر خرطوشة بتحريك قم حمشورة، أوراق وجود حالة في.أ

.الطابعة داخل بقيت قد تكون قد التي الورق قطع عن والعجلات الاسطوانات في بالبحث فقم الاسطوانات، من إزالته عند الورق متزق إذا:تنبيه

.الورق احنشار من املزيد حدوث فيحمتل الطابعة، من الورق قطع مجيع بإزالة تقم لم إذا

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

.احلبر خرطوشة إلى الوصول باب أغلق.٥

.بالدرج اخلاص اجلزء بفحص قم املشلكة، اسـمترار حالة في.٦

.اخلارج إلى لمتتد الإدخال حاوية أداة احسب.أ
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.السفلية الطابعة هجة إلى الوصول أجل من حبرص جانهبا على الطابعة اقلب.ب

.حنوك واجذهبا اليدين بلكتا هبا وأمسك الطابعة داخل حمشورة أوراق أية مكان حدد. الطابعة في الإدخال درج مكان بفحص قم.ج

.الطابعة داخل بقيت قد تكون قد التي الورق قطع عن والعجلات الاسطوانات في بالبحث فقم الاسطوانات، من إزالته عند الورق متزق إذا:تنبيه

.الورق احنشار من املزيد حدوث فيحمتل الطابعة، من الورق قطع مجيع بإزالة تقم لم إذا

.حبرص العادي وضعها إلى الطابعة اقلب.د

.للداخل الورق درج ادفع.ه

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

الطباعة عربة احنشار حترير

الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معالج اسـتخدام.الطباعة عربة احنشار مشلكة حل

.خبطوة خطوة إرشادات على فاحصل بصعوبة، تتحرك الطباعة عربة كانت أو الطباعة عربة احنشار يسـبب شيء هناك كان إذا

.اللغات جبميع متاحة الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معاجلات تكون لا قد:ملاحظة

الطباعة عربة احنشار حترير حول التعلميات قسم في العامة الإرشادات اقرأ

.كالورق الطباعة، عربة إعاقة إلى تؤدي أشـياء أية بإزالة قم.١
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الطابعة داخل من احملشور الورق إزالة عند احلذر توخي على دوًما احرص املنحشر الورق لإزالة أخرى أهجزة أو أدوات أي تسـتخدم لا:ملاحظة

احنشار حرر املس ثم ،والدعم وإصلاهحا املشاكل اسـتكشاف املس ثم التعلميات، مواضيع خلال للانتقال التوجيه مفتاح املس. الرئيسـية الشاشة من تعلميات املس الطابعة، شاشة من التعلميات على للحصول.٢
.العربة

الورق احنشار جتنب طريقة على تعرف

.التالية الإرشادات اتبع الورق، احنشارات جتنب في للمساعدة

.متكررة بصورة الإخراج حاوية من املطبوع الورق أخرج●

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

.إغلاقه إحكام إعادة ميكن كيس في مسـتوٍ بشكل املسـتخدم غير الورق مجيع بتخزين ثنيه أو الورق جتعد امنع●

ا تسـتخدم لا● ا مسيًكا ورقً ا رقيًقا أو جدً .الطابعة في جدً

ا ممتلئان وليسا حصيح بشكل محملان الدرجين أن تأكد● .١٢ صفحة في وسائط حتميل راجع املعلومات، من للمزيد. جدً

.متزيقها أو ثنهيا يتم لم احلواف وأن مسـتوٍ وضع في الإدخال حاوية في حتميلها تم التي الأوراق أن من تأكد●

.واحلجم النوع نفس من بالكامل الإدخال حاوية في املوجودة الورق رزمة تكون أن جيب حيث الإدخال؛ حاوية في خمتلفة وأجحام بأنواع أوراق تضع لا●

.الإدخال درج في الورق ثني في يتسـبب لا الورق عرض دليل أن من تأكد. الأوراق كافة مع بإحكام يتلاءم حبيث الإدخال درج في الورق عرض دليل بضبط قم●

ا بعيدة ملسافة الورق لإدخال القوة تسـتخدم لا● .الإدخال درج في جدً

.اخلفيفة الأوراق على للغاية املتشـبعة الصور تطبع لا الصفحات، وهجي على طباعتك حالة في●

.٩ صفحة في الورق أساسـيات راجع املعلومات، من للمزيد. للطابعة هبا املوصى الورق أنواع باسـتخدام قم●

.بالطباعة الطابعة قيام أثناء الورق حتّمل لا. الورق أضف ثم أولًا الطابعة من الورق ينفد بأن فامسح الورق، مهنا ينفد أن وشك على الطابعة كانت إذا●

الورق تغذية مشاكل حل

تواهجها؟ التي املشلكة هي ما

   الدرج  من الورق التقاط يتم لم●

.حتميله قبل الورق هبز قم. ١٢ صفحة في وسائط حتميل راجع املعلومات، من ملزيد. الدرج في الورق حتميل من تأكد◦

.ضيقة تكون أن دون الرزمة حول الأدلة وضع إحكام من أيضًا التحقق وجيب. احململ الورق حلجم واملناسـبة الدرج في املوجودة الصحيحة العلامات على الورق عرض أدلة وضع من تأكد◦

.للالتفاف املقابل الاجتاه في ثنيه طريق عن الورق بفرد. الدرج في املوجود الورق والتفاف جتعد عدم من تأكد◦

   مائلة الصفحات●

موهجي حماذاة من التأكد مع حصيح، بشكل الورق حتميل وأعد الطابعة من الإدخال درج احسب حاجة، هناك كانت إذا. الورق عرض دليل حياذي الإدخال حاوية في احململ الورق أن من تأكد◦
.حصيحة بطريقة الورق

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

  املرة في صفحة من أكثر أخذ●
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.ضيقة تكون أن دون الرزمة حول املوهجات وضع إحكام من أيضًا التحقق وجيب. احململ الورق حلجم واملناسـبة الدرج في املوجودة الصحيحة العلامات على الورق عرض أدلة وضع من تأكد◦

.الدرج يف الورق حتميل زيادة عدم من تأكد◦

.وفاعلية أداء أفضل على للحصول HP ورق اسـتخدم◦
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احلبر خبرطوشة متعلقة مشاكل
اخلرطوشات اسـتبدال مراجعة فيرجى املشلكة، حل يتم لم إذا. اخلرطوشة موصلات بتنظيف قم املشلكة، اسـمترار حالة في. املناسـبة فتحاهتا في اخلرطوشات تثبيت من تأكد. تركيهبا إعادة ثم احلبر خرطوشة بإزالة أولًا قم
.املعلومات من مزيدٍ على للحصول ٥٠ صفحة في

باخلرطوشة اخلاصة التلامس نقاط لتنظيف

وصى. ممكن وقت بأسرع املنتج في احلبر خرطوشات تركيب إعادة من تأكد. قليلة دقائق سوى التنظيف إجراء يسـتغرق لا:تنبيه تلف إلى ذلك يؤدي فقد. دقيقة 30 من لأكثر املنتج خارج احلبر خرطوشات ترك يُ
.احلبر خرطوشات

.الطاقة تشغيل من حتقق.١

.اخلرطوشة إلى الوصول باب افتح.٢

.اخلطأ رسالة في إلهيا املشار اخلرطوشة بإزالة قم.٣

.الطباعة خبرطوشة اللون ذهبية نقاط عن ة عبار هي الكهربائية التلامس نقاط. احلبر خرطوشة في الكهربائية التلامس نقاط موضع وحدد لأعلى مهنا السفلي اجلزء توجيه مع جوانهبا من احلبر خرطوشة أمسك.٤

الوصفامليزة

الكهربائية التلامس نقاط1

.النسالة من خالية مقاش بقطعة التلامس نقاط امسح.٥

.اخلرطوشة على مكان أي في احلبر بتلطيخ تقم ولا فقط، التلامس نقاط ملس مراعاة جيب:تنبيه

.احلبر خرطوشة في املوجودة التلامس نقاط مع تتوافق حبيث وضعها يتم اللون ذهبية مسامير أربعة من مجموعة تشـبه التلامس نقاط. الطابعة عربة في التلامس نقاط ضع الطابعة، داخل.٦

.التلامس نقاط ملسح النسالة من وخالية جافة مقاش قطعة اسـتخدم.٧

.احلبر خرطوشة تثبيت بإعادة قم.٨

.اخلطأ رسالة اختفاء من وتأكد الوصول باب أغلق.٩

.أخرى مرة بتشغيله وقم املنتج تشغيل فأوقف اخلطأ، رسالة تتلقى تزال لا كنت إذا.١٠
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بواسطة HP DeskJet Ink Advantage 5640 series تشغيل من لتمتكن الواحدة؛ اخلرطوشة وضع واسـتخدام إزالهتا فميكنك مشلكات، أية اخلرطوشات إحدى لك سـببت إذا:ملاحظة
.فقط واحدة طباعة خرطوشة
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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  تلقائًيا وحلها املشلكة تشخيص حتاول مساعدة أداة.

الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معالج اسـتخداموحلها املهام طباعة بعدم املتعلقة الأخطاء اسـتكشاف

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

.اللغات جبميع متاحة الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP ومعاجلات HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

الطباعة بعدم تتعلق مشاكل حول التعلميات قسم في العامة الإرشادات اقرأ

الطباعة مشاكل حل

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

.الشاشة على املوجودة التعلميات اتباع خلال من حبلها وقم الطابعة شاشة على خطأ رسائل أي وجود من حتقق.١

ا، بالطابعة متصلًا المكبيوتر كان إذا. أخرى مرة توصيله وإعادة الكابل بفصل قم ،USB كابل طريق عن بالطابعة متصلًا المكبيوتر كان إذا.٢ .الاتصال تفعيل من فتحقق لاسلكيً

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

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

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الإجراءات بأحد قم.أ

●Windows 8.1 و Windows 8 :لوحة املس أو فوق وانقر ،الإعدادات رمز انقر ثم الرموز، الشريط لفتح املسه أو الشاشة من الأمين العلوي اجلانب إلى أشر
.والطابعات الأهجزة عرض فوق انقر ثم ومن ، التحكم

●Windows 7 :نظام في ابدأ قامئة من Windows، والطابعات الأهجزة على اضغط.

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

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

ا انقر أو.ب .الطباعة انتظار قامئة لفتح طباعته يتم ما عرض حدد ثم بالطابعة، اخلاص الرمز على الأمين املاوس بزر انقر أو باملنتج اخلاص الرمز على مزدوًجا نقرً

ا الطباعة توقف جبوار اختيار علامات وجود عدم من تأكد ،الطابعة القامئة في.ج .اتصال دون الطابعة اسـتخدام أو مؤقتً

.الطباعة حماولة فأعد, تغيير بأي مقت إذا.د

.الافتراضية الطابعة على الطابعة ضبط من حتقق.٤

.الافتراضية الطابعة على الطابعة ضبط من للتحقق

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الإجراءات بأحد قم.أ
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●Windows 8.1 و Windows 8 :لوحة املس أو فوق وانقر ،الإعدادات رمز انقر ثم الرموز، الشريط لفتح املسه أو الشاشة من الأمين العلوي اجلانب إلى أشر
.والطابعات الأهجزة عرض فوق انقر ثم ومن ، التحكم

●Windows 7 :نظام في ابدأ قامئة من Windows، والطابعات الأهجزة على اضغط.

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

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

.الافتراضية الطابعة على الصحيحة الطابعة ضبط من تأكد.ب

.الافتراضية الطابعة جبوار خضراء أو سوداء دائرة داخل اختيار علامة تظهر

.الافتراضية كالطابعة ضبط وحدد الصحيحة الطابعة فوق الأمين املاوس بزر فانقر الافتراضية، كالطابعة ظبطها تريد التي غير أخرى طابعة ضبط حالة في.ج

.أخرى مرة طابعتك اسـتخدام حاول.د

.للطباعة املؤقت التخزين تشغيل أعد.٥

للطباعة املؤقت التخزين تشغيل لإعادة

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الأشـياء بإحدى قم.أ

Windows 8.1 و Windows 8

i.لفتح للشاشة المينى العليا الزاوية فوق انقر أو حتسس Charms bar إعدادات رمز فوق انقر ثم.

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

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

iv.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة املؤقت التخزين فوق الأمين املاوس بزر انقر.

v.تلقائي حتديد من تأكد ،التشغيل نوع جبوار التي عام التبويب علامة في.

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

Windows 7

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

ii.ا انقر .خدمات فوق مزدوًجا نقرً

iii.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة املؤقت التخزين فوق الأمين املاوس بزر انقر.

iv.تلقائي حتديد من تأكد, التشغيل نوع جبوار التي عام التبويب علامة في.

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

Windows Vista

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

ii.ا انقر .خدمات فوق مزدوًجا نقرً
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iii.خصائص فوق انقر ثم ،للطباعة املؤقت التخزين خدمة فوق الأمين املاوس بزر انقر.

iv.تلقائي حتديد من تأكد, التشغيل نوع جبوار التي عام التبويب علامة في.

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

Windows XP

i.نظام في ابدأ قامئة من Windows، المكبيوتر هجاز فوق الأمين املاوس بزر انقر.

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

iii.ا انقر .للطباعة املؤقت التخزين حدد ثم ،خدمات فوق مزدوًجا نقرً

iv.اخلدمة تشغيل لإعادة تشغيل إعادة فوق انقر ثم, للطباعة املؤقت التخزين فوق الأمين املاوس بزر انقر.

.الافتراضية الطابعة على الصحيحة الطابعة ضبط من تأكد.ب

.الافتراضية الطابعة جبوار خضراء أو سوداء دائرة داخل اختيار علامة تظهر

.الافتراضية كالطابعة ضبط وحدد الصحيحة الطابعة فوق الأمين املاوس بزر فانقر الافتراضية، كالطابعة ظبطها تريد التي غير أخرى طابعة ضبط حالة في.ج

.أخرى مرة طابعتك اسـتخدام حاول.د

.المكبيوتر تشغيل أعد.٦

غ.٧ .الطباعة انتظار قامئة فرّ

الطباعة انتظار قامئة ملسح

:بك اخلاص التشغيل لنظام تبًعا التالية الأشـياء بإحدى قم.أ

●Windows 8.1 و Windows 8 :لوحة املس أو فوق وانقر ،الإعدادات رمز انقر ثم الرموز، الشريط لفتح املسه أو الشاشة من الأمين العلوي اجلانب إلى أشر
.والطابعات الأهجزة عرض فوق انقر ثم ومن ، التحكم

●Windows 7 :نظام في ابدأ قامئة من Windows، والطابعات الأهجزة على اضغط.

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

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

ا انقر.ب .الطباعة انتظار قامئة لفتح بك اخلاص الطابعة رمز فوق مزدوًجا نقرً

ثم ،)الطباعة مسـتند تنظيف (Purge Print Document أو )املسـتندات كافة إلغاء (Cancel all documents فوق انقر ،)الطابعة (Printer قامئة في.ج
.للتأكيد )نعم (Yes فوق انقر

.التشغيل إعادة بعد أخرى مرة الطباعة وحاول المكبيوتر تشغيل بإعادة فقم الانتظار، قامئة في املسـتندات بعض وجود اسـمتر إذا.د

.أخرى مرة الطباعة حاول ثم خلوها، من للتأكد أخرى مرة الطباعة انتظار قامئة احفص.ه

.الطابعة ضبط أعد ثم بطابعتك الطاقة توصيل احفص

.حمكم حنوٍ على بالطابعة الطاقة سلك توصيل من تأكد.١
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بالطاقة الطابعة توصيل1

التيار مبأخذ الاتصال2

ا، يكن لم فإذا. الكهربائية الطاقة تسـتقبل الطابعة أن إلى يشـير أخضر ضوء وجود من وحتقق الطابعة داخل انظر.٢ آخر مبأخذ الطابعة بتوصيل قم أو بالطابعة حمكم بشكل موصل السلك أن من حتقق مضيئً
.للطاقة

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

.آخر طاقة مبأخذ بتوصيلها قم الكهربائية، للطاقة الطابعة اسـتقبال عدم حالة في:ملاحظة

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

.باحلائط املوجود التيار مأخذ عن الطاقة سلك افصل.٥

.ثانية 15 وانتظر.٦

.باحلائط املوجود التيار مبأخذ أخرى مرة الطاقة سلك بتوصيل قم.٧

. اخلرطوشات إلى الوصول باب أسفل الطابعة جبانب الطاقة سلك توصيل أعد.٨

.الطابعة لتشغيل تشغيل زر اضغط تلقائًيا، الطابعة تشغيل يتم لم إذا.٩

.أخرى مرة الطابعة اسـتخدام حاول.١٠

الطباعة جبودة تتعلق مشاكل حل

الإنترنت على وإصلاهحا الطباعة جبودة املتعلقة الأخطاء اسـتكشاف.الطباعة جبودة املتعلقة املشاكل معظم حلل متدرجة إرشادات

الطباعة جبودة تتعلق مشاكل حلل التعلميات قسم في العامة الإرشادات اقرأ

هذا ويتيح. التيار موصل فصل أو الطابعة عن التيار فصل قبل التشغيل زر مصباح ينطفئ حتى وانتظر ، التشغيل زر باسـتخدام الطابعة تشغيل إيقاف على دوًما احرص الطباعة، جودة مشاكل لتجنب:ملاحظة
.اجلفاف من محمية تكون حيث مكشوف، غير موضع إلى اخلرطوشات حتريك الإجراء

الطباعة جودة لتحسـين

.HP صنع من الأصلية احلبر خرطوشات اسـتخدامك من تأكد.١

.اجلودة إعدادات املنسدلة القامئة من الطباعة وجودة ،وسائط املنسدلة القامئة من املناسب الورق نوع حتديد من للتأكد الطباعة برنامج احفص.٢

.الطباعة خصائص إلى للوصول )التفضيلات ضبط( Set Preferences فوق انقر ثم )ضوئي ومسح طباعة (Print & Scan فوق انقر ،الطابعة برنامج في●
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اخنفاض حالة في الطباعة خرطوشات اسـتبدال على احرص. ٤٩ صفحة في املقدرة احلبر مسـتويات حفص راجع املعلومات، من للمزيد. قليل اخلرطوشات في احلبر هل لترى املقدرة احلبر مسـتويات احفص.٣
.هبا احلبر مسـتوى

.اخلرطوشات مبحاذاة قم.٤

الطابعة برنامج خلال من الطباعة خرطوشات حملاذاة

خرطوشة نفس بإزالة مقت إذا. جديدة خرطوشة بتركيب فهيا تقوم مرة كل في الطباعة خرطوشات حماذاة HP All-in-One منك يطلب. اجلودة عالية نتائج اخلرطوشات حماذاة لك تضمن:ملاحظة
حماذاة لإعادة حتتاج لن ثم ومن الطباعة، خرطوشة حماذاة قيم HP All-in-One هجاز يتذكر. الطباعة خرطوشات حماذاة HP All-in-One منك يطلب فلن تركيهبا، وإعادة الطباعة

.الطباعة خرطوشات

.الورق درج في A4 حبجم ورق أو مسـتخدم غير رسائل ورق بتحميل قم.أ

ا.ب :الطابعة برنامج لفتح التالية اخليارات أحد بإجراء قم لديك، التشغيل نظام على اعمتادً

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

.حماذاة ورقة طباعة الطابعة جتري. اجلهاز خدمات التبويب علامة مضن الطباعة خرطوشات حماذاة فوق ،انقرالطباعة أدوات صندوق في.د

.الضوئية للماحسة الزجاجي السطح من المينى الأمامية الزاوية في الأسفل إلى للطباعة اخملصص الوجه توجيه مع اخلرطوشات حماذاة ورقة بتحميل قم.ه

.مهنا بالتخلص أو اخلرطوشات حماذاة ورقة تدوير بإعادة قم. اخلرطوشات حملاذاة الطابعة شاشة على الواردة الإرشادات اتبع.و

الطابعة شاشة من الطابعة حملاذاة

.الإدخال درج في A4 أو letter حبجم مسـتخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

. إعداد املس بالطابعة، اخلاصة التحكم لوحة شاشة من.ب

د ثم ، الطابعة صيانة املس.ج .الشاشة على الظاهرة الإرشادات اتبع ثم ،الطباعة رأس حماذاة حدّ

.اخلرطوشات في احلبر يقلْل لم إذا تشخيصية صفحة اطبع.٥

الطابعة برنامج خلال من تشخيصية صفحة لطباعة

.الورق درج في A4 أو letter حبجم مسـتخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

ا.ب :الطابعة برنامج لفتح التالية اخليارات أحد بإجراء قم لديك، التشغيل نظام على اعمتادً
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أدوات صندوق إلى للوصول) الطابعة على احلفاظ( Maintain Your Printer فوق انقر ثم )ضوئي ومسح طباعة (Print & Scan فوق انقر ،الطابعة برنامج في.ج
.الطابعة

حالة في. التشخيصية الصفحة في والأسود والأصفر والأرجواني الأزرق اللون من كل مربعات احفص. تشخيص صفحة لطباعة اجلهاز تقارير التبويب علامة على تشخيصية معلومات طباعة فوق انقر.د
.تلقائًيا اخلرطوشات فنظف املربعات في قط حبر وجود عدم حالة في أو والسوداء امللونة املربعات في خطوًطا ملاحظتك

الطابعة عرض شاشة خلال من تشخيصية صفحة لطباعة

.الورق درج في A4 أو letter حبجم مسـتخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

. إعداد املس الطابعة، في التحكم لوحة من.ب

. تقارير املس.ج

.الطباعة جودة تقرير بلمس قم.د

.املربعات من الأسود واحلبر اللون فهيا يفقد أجزاء أو خطوًطا التشخيصية الصفحة أظهرت إذا, تلقائًيا الطباعة خرطوشات نظف.٦

الطابعة برنامج من احلبر خرطوشات لتنظيف

.الورق درج في A4 أو letter حبجم مسـتخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

ا.ب :الطابعة برنامج لفتح التالية اخليارات أحد بإجراء قم لديك، التشغيل نظام على اعمتادً

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

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

●Windows 7 وWindows Vista وWindows XP :فوق وانقر البرامج كافة اختر ثم ،ابدأ فوق انقر بالمكبيوتر، اخلاص املكتب سطح من HP، انقر ثم
.الطابعة اسم حيمل الذي الرمز اختر ثم طابعتك جملد فوق

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

.الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع. اجلهاز خدمات تبويب علامة من احلبر خرطوشات تنظيف فوق انقر.د

الطابعة شاشة من الطباعة رأس لتنظيف

.الإدخال درج في A4 أو letter حبجم مسـتخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.أ

. إعداد املس بالطابعة، اخلاصة التحكم لوحة شاشة من.ب

د ثم ، الطابعة صيانة املس.ج .الشاشة على الظاهرة الإرشادات اتبع ثم ،الطباعة رأس تنظيف حدّ

من العديد تصحيح في مساعدتك ميكنك مساعدة وأدوات معلومات الويب موقع يوفر.  www.hp.com/support زر. HP من الدعم فاطلب املشلكة، الطباعة رأس تنظيف حيل لم إذا
.الفني بالدعم الاتصال حول معلومات على للحصول  HP اتصال هجات خيص شيء كل فوق انقر ثم املنطقة،/البلد باختيار قم املطالبة، عند. الشائعة الطابعة مشاكل

الطباعة جودة لتحسـين

.HP صنع من أصلية خرطوشات اسـتخدامك من تأكد.١

).الطباعة( Print احلوار مربع في الطباعة وجودة املناسب الورق نوع بتحديد مقت أنك تأكد.٢
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.قليل اخلرطوشات في احلبر هل لترى املقدرة احلبر مسـتويات احفص.٣

.هبا احلبر مسـتوى اخنفاض حالة في الطباعة خرطوشات اسـتبدال على احرص

الطابعة خرطوشات حماذاة.٤

البرنامج خلال من الطباعة خرطوشات حملاذاة

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

.HP Utility افتح.ب

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications جملد من Hewlett-Packard جملد في HP Utility الرمز يوجد:ملاحظة

.الإطار يسار على الأهجزة قامئة من HP DeskJet Ink Advantage 5640 series حدد.ج

).حماذاة( Align فوق انقر.د

.الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع ثم ،)حماذاة( Align فوق انقر.ه

.الدعم و املعلومات اجلزء إلي للعودة) الإعدادات كافة( All Settings فوق انقر.و

.اختبار صفحة بطباعة قم.٥

اختبار صفحة لطباعة

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

.HP Utility افتح.ب

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications جملد من Hewlett-Packard جملد في HP Utility الرمز يوجد:ملاحظة

.الإطار يسار على الأهجزة قامئة من HP DeskJet Ink Advantage 5640 series حدد.ج

).اختبار صفحة( Test Page فوق انقر.د

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

فقم املربعات، في حبر وجود عدم أو بارزة، خطوط أو خطوط، ملاحظتك حالة في. امللونة املربعات أو النص في خطوط أو النص في بارزة خطوط وجود من للتحقق الاختبار صفحة احفص
.تلقائًيا اخلرطوشات بتنظيف

.امللونة املربعات أو النص من مفقودة أجزاء أو خطوًطا التشخيصية الصفحة أظهرت إذا تلقائًيا، الطباعة خرطوشات نظف.٦

تلقائًيا الطباعة رأس تنظيف خطوات

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

.HP Utility افتح.ب

.الصلب القرص من الأعلى املسـتوى في Applications جملد من Hewlett-Packard جملد في HP Utility الرمز يوجد:ملاحظة

.الإطار يسار على الأهجزة قامئة من HP DeskJet Ink Advantage 5640 series حدد.ج

).الطباعة رؤوس تنظيف( Clean Printheads فوق انقر.د
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.الشاشة على تظهر التي الإرشادات اتبع ثم ،Clean فوق انقر.ه

.الطباعة رأس معر وتقصير احلبر اسـهتلاك إلى الضرورية غير التنظيف معليات تؤدي. فقط الضرورة عند الطباعة رأس بتنظيف قم:تنبيه

.HP لـ دعم مبركز فاتصل واحملاذاة، التنظيف بعد الطباعة جودة في املشاكل اسـمترار عند. الطابعة حماذاة حاول التام، التنظيف بعد ضعيفة تبدو الطباعة جودة زالت ما إذا:ملاحظة

.الدعم و املعلومات اجلزء إلي للعودة) الإعدادات كافة( All Settings فوق انقر.و

املطبوعات على احلبر تلطخ مشاكل حل

ا الطباعة عند بالطابعة العرض شاشة من احلبر تلطخ تنظيف وظيفة اسـتخدام حفاول باحلبر، املطبوعات إحدى تلطخت إذا وسـيتم احلجم كامل عادي ورق حتميل جيب. لإمكالها دقائق عدة العملية هذه تسـتغرق.  لاحقً
.الوقت هذا في طبيعية امليكانيكي التشغيل عن الناجتة الأصوات. التنظيف معلية خلال وللأمام للخلف حتريكه

.الإدخال درج في A4 أو letter حبجم مسـتخدم غير عادي أبيض ورق بتحميل قم.١

. إعداد املس بالطابعة، اخلاصة التحكم لوحة شاشة من.٢

.الشاشة على الظاهرة الإرشادات اتبع ثم املطلوبب، اخليار بتحديد قم ثم ، الطابعة صيانة املس.٣

 التشغيل نظام (HP طابعة برنامج افتح راجع املضمن، الويب خادم أو البرنامج إلى للوصول). EWS( املضّمن الويب خادم باسـتخدام أو HP طابعة برنامج باسـتخدام أيضًا هبذا القيام ميكنك:ملاحظة
Windows( ٦٣ صفحة في املضمن الويب ملقم فتح أو ١٧ صفحة في.
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النسخ مشاكل

الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معالج اسـتخدام.وإصلاهحا النسخ أخطاء اسـتكشاف

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

.اللغات جبميع متاحة الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معاجلات تكون لا قد:ملاحظة

٤٧ صفحة في الناحجْين الضوئي واملسح النسخ تلميحات
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الضوئي املسح مشاكل

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  تلقائًيا وحلها املشلكة تشخيص حتاول مساعدة أداة.

الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معالج اسـتخداماملسح مشلكات حل

رة املسـتندات جودة كانت أو ضوئًيا املسـتندات مسح عليك تعذر إذا متدرجة إرشادات على احصل .منخفضة املصوّ

.اللغات جبميع متاحة الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP ومعاجلات HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

٤٧ صفحة في الناحجْين الضوئي واملسح النسخ تلميحات
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والاتصال الشـبكة مشاكل
فعله؟ تريد الذي ما

اللاسلكي بالاتصال تتعلق مشاكل حل

.التالية وإصلاهحا الأخطاء اسـتكشاف خيارات أحد اختر

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  تلقائًيا وحلها املشلكة تشخيص حتاول مساعدة أداة.

.بالطابعة التوصيل من المكبيوتر متنع أهنا تعتقد كنت إذا ،وإصلاهحا الفيروسات مكاحفة برنامج أو امحلاية جدار أخطاء اسـتكشافالإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معالج اسـتخدام

ا الطابعة توصيل يتم لم إذا ،وإصلاهحا اللاسلكية أخطاء اسـتكشاف● .تعمل تعد لم لكهنا توصيلها تم أو أبدً

.بالطابعة التوصيل من المكبيوتر متنع أهنا تعتقد كنت إذا ،وإصلاهحا الفيروسات مكاحفة برنامج أو امحلاية جدار أخطاء اسـتكشاف●

.اللغات جبميع متاحة الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP ومعاجلات HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

وإصلاهحا اللاسلكية أخطاء اسـتكشاف حول التعلميات قسم في العامة الإرشادات اقرأ

.بالشـبكة الاتصال مشاكل تشخيص في للمساعدة اللاسلكي الاتصال اختبار تقرير بطباعة قم أو الشـبكة تكوين من حتقق

).الإعدادات(  املس ثم ،)اللاسلكية(  املس الرئيسـية، الشاشة من.١

.اللاسلكية اختبار تقرير طباعة أو الشـبكة تكوين عرض املس ثم ،التقارير طباعة املس.٢

اللاسلكي الاتصال ختص التي الشـبكة إعدادات على اعثر

.التالية وإصلاهحا الأخطاء اسـتكشاف خيارات أحد اختر

HP Print and Scan Doctorيعد HP Print and Scan Doctor الشـبكة اسم على خلالها من التعرف ميكنك مساعدة أداة )SSID (املرور ولكمة )الشـبكة مفتاح.(

.اللاسلكية مرور ولكمة) SSID( الشـبكة اسم على العثور طريقة على تعرفالإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معالج اسـتخدام

.اللغات جبميع متاحة الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP ومعاجلات HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

Wi-Fi Direct باتصال املتعلقة املشاكل حل

.Wi-Fi Direct تكوين طريقة على تعرف أو وإصلاهحا Wi-Fi Direct أخطاء باسـتكشاف قمالإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معالج اسـتخدام

.اللغات جبميع متاحة الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معاجلات تكون لا قد:ملاحظة

وإصلاهحا Wi-Fi Direct أخطاء لاسـتكشاف التعلميات قسم في العامة الإرشادات اقرأ

:Wi-Fi Direct تشغيل من للتحقق الطابعة احفص.١
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).Wi-Fi Direct(  املس الطابعة، في التحكم لوحة من▲

.به واتصل بطابعتك اخلاص Wi-Fi Direct اسم عن احبث ثم ،Wi-Fi اتصال بتشغيل قم احملمولة، الأهجزة أحد أو بك اخلاص اللاسلكي المكبيوتر هجاز من.٢

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

ا تسـتخدم كنت إذا.٤ /www.hp.com/global/us/en زيارة ميكنك النقالة، الأهجزة من الطباعة حول املعلومات من ملزيد. متوافق طباعة تطبيق بتثبيت قيامك من فتأكد محمولًا، هجازً
eprint/mobile_printing_apps.html.

لاسلكي اتصال إلى USB اتصال تغيير

.التالية وإصلاهحا الأخطاء اسـتكشاف خيارات أحد اختر

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  تلقائًيا وحلها املشلكة تشخيص حتاول مساعدة أداة.

.Wi-Fi Direct أو لاسلكي اتصال إلى USB اتصال تغييرالإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP معالج اسـتخدام

.اللغات جبميع متاحة الإنترنت على وإصلاهحا الأخطاء لاسـتكشاف HP ومعاجلات HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

٥٨ صفحة في الاتصال نوع تغيير

٨٥ مشلكة حل   ٨ الفصل ARWW
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الطابعة بأهجزة تتعلق مشاكل

.اللغات بعض في فقط التطبيق يتوفر. تلقائي بشكل والنسخ الضوئي واملسح الطباعة مشلكات وإصلاح لتشخيص HP Print and Scan Doctor بتشغيل قم :تلميح

ا التلقائية الإخراج درج إطالة أداة لإخراج يدويً

ا إخراهجا ميكنك آلًيا، التلقائية الإخراج درج إطالة أداة إخراج يتم لم إذا .يدويً

.الطابعة من الإخراج درج بإزالة قم.١

ك الإدخال، درج من السفلي اجلزء في.٢ ك ثم القفل، إلغاء موقع إلى الإخراج درج قفل حرّ .الدرج إطالة أداة لتحرير التحرير ذراع حرّ

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

مفاجئ حنو على الطابعة توقفت

والطاقة الكهربي التيار وصلات من تأكد●

.الطاقة وحمول هجاز من بلكا بإحكام الطاقة سلك توصيل من تأكد●

الطباعة رأس حماذاة فشل

ا حتميلك من تأكد احملاذاة، إجراء فشل حالة في● ا ورقً .احملاذاة معلية تنجح فلن احلبر، خرطوشات حماذاة عند الإدخال درج في ملون ورق بتحميل مقت إذا. الإدخال درج في مسـتخدم غير أبيض عاديً

.الاسـتشعار هجاز في عطبًا لديك يكون رمبا أو الطباعة، رأس تنظيف إلى حتتاج فرمبا متكرر، بشكل احملاذاة معلية فشلت إذا●

من العديد تصحيح في مساعدتك ميكنك مساعدة وأدوات معلومات الويب موقع يوفر.  www.hp.com/support زر. HP من الدعم فاطلب املشلكة، الطباعة رأس تنظيف حيل لم إذا●
.الفني بالدعم الاتصال حول معلومات على للحصول  HP اتصال هجات خيص شيء كل فوق انقر ثم املنطقة،/البلد باختيار قم املطالبة، عند. الشائعة الطابعة مشاكل

.الطباعة فشل حل

.HP بشركة اتصل املشلكة، حل من تمتكن لم إذا. تشغيلها ثم الطابعة تشغيل إيقاف▲

.٨٧ صفحة في HP دعم خدمة راجع ،HP بدعم الاتصال حول املعلومات من للمزيد
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HP دعم خدمة
الطابعة تسجيل●

الدعم معلية●

الهاتف عبر HP دعم●

للضمان إضافية خيارات●

الطابعة تسجيل

 في الآن التسجيل ميكنك البرامج، تثبيت عند الطابعة تسجيلك عدم حالة في. املنتج دعم وتنبهيات فعالية الأكثر والدعم الأسرع باخلدمة المتتع ميكنك التسجيل، معلية في فقط معدودات دقائق بقضائك
http://www.register.hp.com.

الدعم معلية

:اخلطوات هذه اتبع مشلكة، إلى التعرض عند

.الطابعة مع املزودة الوثائق راجع.١

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

:التالية امليزات يتضمن وهو اخلبراء، ودعم باملنتجات تتعلق التي املعلومات أحدث على للحصول املصادر أسرع يعتبر ولذا. HP معلاء مجليع HP من الفوري الدعم يتوفر

الإنترنت على املؤهلين الدعم أخصائيي إلى السريع الوصول●

للطابعة التشغيل وبرامج للبرامج حتديثات●

الشائعة املشاكل حلل قمية معلومات●

.الطابعة تسجيل عند لديك تتوفر HP من إخبارية وقنوات الدعم تنبهيات للطابعة، احتياطية حتديثات●

.HP لـ الدعم مبركز اتصل.٣

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

الهاتف عبر HP دعم

.واللغة املنطقة/والبلد املنتج حسب توفره ومدى الهاتفي الدعم خيارات ختتلف

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

الهاتف عبر الدعم فترة●

هاتفية مكاملة إجراء كيفية●

الدعم هواتف أرقام●

الهاتف عبر الدعم فترة انهتاء بعد●

الهاتف عبر الدعم فترة

ا الهاتف عبر الدعم على احلصول ميكن الشرق أوروبا، في الهاتف عبر الدعم فترة مدى ملعرفة). املكسـيك ذلك في مبا( اللاتينية أمريكا وفي الهادي احمليط على املطلة آسـيا ودول الشمالية أمريكا في واحد عام ملدة جمانً
.الهواتف لشركة العادية الرسوم تطبيق يتم.  www.hp.com/support زر وإفريقيا، الأوسط

٨٧ مشلكة حل   ٨ الفصل ARWW
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هاتفية مكاملة إجراء كيفية

ا كن". HP دعم" خبدمة الاتصال عند والطابعة المكبيوتر هجاز جبانب تكون أن جيب :التالية املعلومات لتقديم مسـتعدً

)HP DeskJet Ink Advantage 5640 طابعات مثل الطابعة على موجود( املنتج اسم●

)للخرطوشة الوصول باب داخل مدون( املنتج رقم●

)الطابعة من السفلي أو اخللفي اجلزء على مدون( التسلسلي الرقم●

ما مشلكة حدوث عند أمامك تظهر التي الرسائل●

:الأسـئلة هذه على الإجابات●

قبل؟ من املشلكة هذه حدثت هل◦

املشلكة؟ هذه مثل تنفيذ تكرار ميكنك هل◦

تقريًبا؟ املشلكة هذه حدوث وقت في المكبيوتر إلى جديدة برامج أو أهجزة أية بإضافة مقت هل◦

؟)الخ الطابعة، نقل رعدية، عاصفة مثل( املشلكة هذه حدوث قبل آخر شيء أي حدث هل◦

الدعم هواتف أرقام

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

الهاتف عبر الدعم فترة انهتاء بعد

. HP: www.hp.com/support قبل من الفوري للدعم الويب موقع على أيًضا الدعم يتوفر قد. إضافية رسوم دفع مقابل HP قبل من دعم على احلصول ميكن الهاتف، عبر الدعم فترة انهتاء بعد
.الدعم خيارات على للتعرف فهيا تقيم التي املنطقة/للبلد اخملصص الدعم هاتف برقم اتصل أو HP مبوزع اتصل

 للضمان إضافية خيارات

ثم ولغتك منطقتك/بلدك حدد ، www.hp.com/support بزيارة قم. إضافية رسوم نظير HP DeskJet Ink Advantage 5640 series لـ املوسعة اخلدمات خطط تتوفر
.املوسعة اخلدمات خطط حول معلومات على للحصول واخلدمات الضمان منطقة اكتشف
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الفنية املعلوماتأ

.HP DeskJet Ink Advantage 5640 series جلهاز الدولية التنظميية واملعلومات الفنية املواصفات القسم هذا يتناول

.HP DeskJet Ink Advantage 5640 series مع املزودة املطبوعة الوثائق راجع املواصفات، من املزيد على للحصول

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

Hewlett-Packard بشركة اخلاصة الإشعارات●

املواصفات●

●Environmental product stewardship program )املنتجات على البيئي الإشراف برنامج(

تنظميية معلومات●

٨٩ الفنية املعلومات   أ امللحق ARWW



Hewlett-Packard بشركة اخلاصة الإشعارات
.إشعار بدون للتغيير املسـتند هذا في الواردة املعلومات ختضع

الوحيدة الضمانات إن. والنشر الطبع حقوق قوانين عليه تنص ما باسـتثناء ،Hewlett-Packard شركة من مسـبق كتابي تصريح بدون ترمجهتا أو تعديلها أو املادة هذه نسخ ُحيظر. حمفوظة احلقوق كافة
ا اعتبار عدم وجيب. واخلدمات املنتجات هذه مبثل املرفقة الصرحية الضمان بيانات مضن منشورة HP وخدمات ملنتجات أو فنية أخطاء أية عن مسؤوليهتا HP شركة وختلي. إضافية كفالة مبثابة أنه على هنا ورد مما أيًّ
.املسـتند هذا في وردت احلذف عن ناجتة أخطاء أية أو حتريرية

 ©2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows® 8.1 و Windows® 8 و Windows® 7 و ®Windows Vista و Windows® XP و ® Windows و ®Microsoft من كل يعد
.Microsoft Corporation لشركة املتحدة الولايات في مسجلة جتارية علامات
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املواصفات
 على املنتج بيانات ورقة راجع املنتج، مواصفات من مزيد على للحصول. القسم هذا فيHP DeskJet Ink Advantage 5640 series لـ فنية مواصفات توفر يتم

www.hp.com/support .

النظام متطلبات

.Readme ملف في موجودة والنظام البرنامج متطلبات

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

البيئية املواصفات

)فهرهنايت درجة 90 إلى فهرهنايت درجة 59( مئوية درجة 32 إلى مئوية درجة 15: به املوصى التشغيل حرارة درجة مدى●

)فهرهنايت درجة 104 إلى فهرهنايت درجة 41( مئوية درجة 40 إلى مئوية درجات 5: هبا املسموح التشغيل حرارة درجة معدل●

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

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

.طفيف بشكل مشوًهاHP DeskJet Ink Advantage 5640 series إخراج يكون أن املمكن من عاٍل، كهرومغناطيسي حقل وجود في●

.عالية مغناطيسـية جمالات وجود احمتال عن الناجتة الضوضاء لتقليل ذلك من أقل أو) أقدام 10(أمتار 3 طوله USB كابل باسـتخدام HP شركة توصي●

الطباعة مواصفات

.املسـتند تعقيد حسب ختتلف الطباعة سرعات●

الطلب حسب inkjet حرارية طباعة: الطريقة●

PCL3 GUI: اللغة●

املسح مواصفات

البوصة في نقطة ١٢٠٠ حتى: البصرية الدقة●

البوصة في نقطة 1200 × 1200: اجلهاز دقة●

البوصة في نقطة 1200 × 1200: احملسـنة الدقة●

)رمادي مسـتوى 256( رمادي بت 8, ألوان بت 24: البت معق●

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

BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF: املدعومة امللفات أنواع●

Twain: 1.9 إصدار●

٩١ الفنية املعلومات   أ امللحق ARWW
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النسخ مواصفات

الرمقية الصورة معاجلة●

.الطراز حسب للُنسخ الأقصى العدد خيتلف●

.والطراز املسـتند تعقيد ملدى وفًقا النسخ سرعات ختتلف●

اخلرطوشة إنتاجية

.املقدرة اخلرطوشة إنتاجية عن املعلومات من املزيد على للحصول www.hp.com/go/learnaboutsupplies بزيارة تفضل

الطباعة دقة

.www.hp.com/support في الدعم ويب موقعHP DeskJet Ink Advantage 5640 series بزيارة قم املدعومة، الطباعة دقة ملسـتويات قامئة على للحصول

.٢٦ صفحة في )dpi( بوصة كل في للنقطة الأقصى احلد وضع باسـتخدام الطباعة راجع البوصة، في للنقطة الأقصى احلد طباعة حول معلومات على للحصول
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Environmental product stewardship program )على البيئي الإشراف برنامج
)املنتجات

الطابعة أداء على احلفاظ مع ممكن، حد أدنى إلى املواد عدد تقليل تم حيث. التدوير إعادة على يساعد بمنط املنتج تصميم تم. سلمية بيئة في اجلودة عالية منتجات بتوفير ملتزمة Hewlett-Packard إن
الأدوات باسـتخدام وإزالهتا إلهيا الوصول وكذلك التوصيلات، من وغيرها التثبيت عناصر موقع معرفة بسهولة ميكن حيث. بسهولة بعضها عن بفصلها تسمح بطريقة املمتاثلة غير املواد تصميم تم. السليم بالشكل لوظائفها
.والإصلاح التفكيك لكفاءة القصوي الأولوية أجزاء تصميم تم. العادية الصناعية

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

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

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

بالبيئة خاصة تلميحات●

الورق اسـتخدام●

البلاسـتيكية املواد●

للمواد الآمن الاسـتخدام بيانات أوراق●

HP Inkjet مسـتلزمات تدوير إعادة برنامج●

الطاقة اسـهتلاك●

املسـتخدمين بواسطة التالفة الأهجزة من التخلص●

كمييائية مواد●

تايوان في البطاريات من التخلص●

للبرازيل البطارية إشعار●

البرلكوريك حامض ملح مادة بشأن كاليفورنيا ولاية إخطار●

●EPEAT

1275/2008 الأوروبي الاحتاد مفوضية لاحئة●

)الصين( والسامة اخلطيرة املواد جدول●

)أوكرانيا( اخلطرة املواد حظر●

)الهند( اخلطرة املواد حظر●

والنسخ والفاكس الطباعة لأهجزة الصينية الطاقة شهادة ملصق●

بالبيئة خاصة تلميحات

.بالبيئة اخلاصة HP مبادرات حول املعلومات من مزيدٍ على للحصول البيئية؛ واملباردات للبرامج HP موقع بزيارة تفضل. البيئية آثارهم تقليل على معلاهئا مبساعدة HP شركة تلتزم

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

الورق اسـتخدام

.EN 12281:2002 و DIN 19309 لـ وفًقا تدويره املعاد الورق لاسـتخدام ملائم املنتج هذا

٩٣ الفنية املعلومات   أ امللحق ARWW
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البلاسـتيكية املواد

.املنتج اسـتخدام معر هناية في التدوير إعادة أغراض أجل من البلاسـتيك على التعرف قدرة حتسـين شأهنا من التي الدولية املعايير حسب جرام 25 عن تزيد التي البلاسـتيكية الغيار قطع متييز يتم

للمواد الآمن الاسـتخدام بيانات أوراق

:على HP ويب موقع من) MSDS( املواد سلامة بيانات نشرات على احلصول ميكن

www.hp.com/go/msds

 HP Inkjet مسـتلزمات تدوير إعادة برنامج

ا املسـتخدمة احلبر وخرطوشات الطباعة خرطوشات تدوير إعادة في ويساعدك واملناطق، البلدان من العديد في HP Inkjet من املسـتلزمات تدوير إعادة برنامج يتوفر. البيئة حبماية HP شركة تلتزم للمزيد. جمانً
:التالي الويب موقع زر املعلومات، من

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

الطاقة اسـهتلاك

التالية العلامة سـتظهر. التصوير معدات ختص والتي املتحدة الولايات في البيئة محاية لوزارة ENERGY STAR مواصفات مع ®ENERGY STAR شعار حتمل التي والتصوير الطباعة معدات تتوافق
:ENERGY STAR مع املتوافقة التصويرية املنتجات على

www.hp.com/go/energystar: في ENERGY STAR مع املتوافقة التصوير منتجات بطرز اخلاصة املعلومات من املزيد تقديم تم

املسـتخدمين بواسطة التالفة الأهجزة من التخلص

الأهجزة نفايات من التخلص طريق عن والبيئة الصحة على احملافظة مسؤولية عاتقك على تقع ذلك، من وبدلًا. منه التخلص عند الأخرى املنزلية النفايات مع املنتج تضع ألا يعني الرمز هذا

خبدمة الاتصال يرجى املعلومات، من مزيدٍ على للحصول. املسـهتلكة والإلكترونية الكهربائية الأهجزة نفايات تصنيع إعادة لأغراض اخملصصة النفايات مجع مراكز لأحد بتسلميها تسـهتلكها التي

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

كمييائية مواد

REACH  )Regulation EC No 1907/2006 of theمثل القانونية املتطلبات مع للتوافق الضرورة حسب منتجاتنا في الكمييائية املواد بشأن لعملائنا معلومات بتقديم HP شركة تلتزم
European Parliament and the Council( .في املنتج لهذا بالنسـبة الكمييائية املعلومات تقرير على العثور ميكن :www.hp.com/go/reach.

ARWW Environmental product stewardship program )املنتجات على البيئي الإشراف برنامج( ٩٤
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تايوان في البطاريات من التخلص

للبرازيل البطارية إشعار

البرلكوريك حامض ملح مادة بشأن كاليفورنيا ولاية إخطار

EPEAT

1275/2008 الأوروبي الاحتاد مفوضية لاحئة

 القسم إلى الرجوع يرجى اللاسلكية، الشـبكة منافذ مجيع تنشـيط وتم السلكية الشـبكة منافذ مجيع توصيل تم إذا للشـبكة الاسـتعداد وضع في للطاقة املنتج اسـهتلاك ذلك في مبا املنتجات، طاقة بيانات حول ملعلومات
P14" إشهار حول" املعلومات من املزيد IT ECO املوقع على للمنتج www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/

itecodesktop-pc.html.

٩٥ الفنية املعلومات   أ امللحق ARWW

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


)الصين( والسامة اخلطيرة املواد جدول

)أوكرانيا( اخلطرة املواد حظر

)الهند( اخلطرة املواد حظر

ARWW Environmental product stewardship program )املنتجات على البيئي الإشراف برنامج( ٩٦



والنسخ والفاكس الطباعة لأهجزة الصينية الطاقة شهادة ملصق
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تنظميية معلومات
.هبا توجد التي املنطقة/ البلد في التنظميية الهيئات من املنتج متطلبات مع الطابعة تتوافق

:التالية املواضيع على القسم هذا حيتوي

التنظميي الطراز تعريف رقم●

FCC بيان●

كوريا في للمسـتخدمين إشعار●

●VCCI) الفئة B (اليابان في للمسـتخدمين التوافق بيان

الطاقة سلك عن اليابان في للمسـتخدمين إشعار●

لأملانيا الضوضاء انبعاث بيان●

لأملانيا الطرفية الأهجزة ملبيت لامع●

التوافق إعلان●

الأوروبي للاحتاد التنظميي الإشعار●

اللاسلكية للمنتجات التنظميية املعلومات●

التنظميي الطراز تعريف رقم

HP DeskJet( التسويق واسم التنظميي الرقم هذا بين اخللط عدم جب. SDGOB-1401-01 هو مبنتجك اخلاص التنظميي الطراز رقم. للطراز تنظميي رقم تعيين تم التنظميي، التعريف لأغراض
Ink Advantage 5640 All-in-One series، ( املنتج أرقام أو) إلخB9S57-64001، إلخ.(
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FCC بيان

كوريا في للمسـتخدمين إشعار

VCCI) الفئة B (اليابان في للمسـتخدمين التوافق بيان
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الطاقة سلك عن اليابان في للمسـتخدمين إشعار

لأملانيا الضوضاء انبعاث بيان

لأملانيا الطرفية الأهجزة ملبيت لامع

ARWW تنظميية معلومات ١٠٠



التوافق إعلان
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الأوروبي للاحتاد التنظميي الإشعار

/2004/108 رقم EMC وتوجيه ،EC/2006/95 املنخفض الكهربي اجلهد توجيه: تطبيقها ميكن التي التالية الأوروبي الاحتاد توجهيات من أكثر أو واحد مع تتوافق CE العلامة حتمل التي املنتجات
EC، وتوجيه Ecodesign 2009/125 رقم/EC، وتوجيه R&TTE 1999/5 رقم/EC، وتوجيه RoHS 2011/65 رقم/EU .التوجهيات هذه مع التوافق قياس يتم

رقم أو املنتج طراز اسم باسـتخدام احبث( www.hp.com/go/certificates: التالي الويب موقع على متاح بالتوافق اخلاص الكامل الإعلان. للتطبيق القابلة املوحدة الأوروبية املعايير باسـتخدام
).التنظميية العلامة في عليه العثور ميكن والذي ،)RMN( به اخلاص التنظميي الطراز

:هي التنظميية الشؤون خبصوص الاتصال هجة

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

لاسلكية وظائف لها التي املنتجات

EMF

.اللاسلكية الترددات لإشعاع بالتعرض اخلاصة) ICNIRP( الدولية الإرشادات املنتج هذا يلبي●

.الأوروبي الاحتاد متطلبات مع يتوافق اللاسلكي لترددات التعرض مسـتويات أن سم 20 قدرها ملسافة البعد يضمن العادي، الاسـتخدام أثناء اللاسلكي والاسـتقبال للإرسال هجاز على املنتج اشـمتل إذا

أوروبا في اللاسلكية الوظائف

.وسويسرا والنرويج وليختنشـتاين أيسلندا إلى بالإضافة الأوروبي الاحتاد دول في قيود أي دون للاسـتخدام مصمم املنتج هذا●

اللاسلكية للمنتجات التنظميية املعلومات

:لاسلكية مبنتجات تتعلق والتي التالية التنظميية املعلومات على الفصل هذا حيتوي

اللاسلكي التردد لإشعاع التعرض●

البرازيل في للمسـتخدمين إشعار●

كندا في للمسـتخدمين إشعار●

تايوان في للمسـتخدمين إشعار●

املكسـيك في للمسـتخدمين إشعار●

اليابان في للمسـتخدمين اللاسلكية اخلدمة إشعار●

كوريا في للمسـتخدمين إشعار●
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اللاسلكي التردد لإشعاع التعرض

البرازيل في للمسـتخدمين إشعار

١٠٣ الفنية املعلومات   أ امللحق ARWW



كندا في للمسـتخدمين إشعار

تايوان في للمسـتخدمين إشعار

ARWW تنظميية معلومات ١٠٤



املكسـيك في للمسـتخدمين إشعار

اليابان في للمسـتخدمين اللاسلكية اخلدمة إشعار

كوريا في للمسـتخدمين إشعار

١٠٥ الفنية املعلومات   أ امللحق ARWW



)Windows نظام( الأخطاءب

منخفض احلبر مسـتوى●

منخفض احلبر مسـتوى●

احلبر خرطوشة في مشلكة●

اخلرطوشة إلى الوصول باب من حتقق●

احلبر خرطوشة في مشلكة●

الورق جحم توافق عدم●

العمل عن الطباعة خرطوشات عربة توقفت●

الورق بدرج تتعلق مشاكل أو الورق احنشار مشلكة●

الورق نفد لقد●

املسـتند طباعة فشلت●

الطابعة تعطل●

مفتوح الباب●

احلبر خرطوشة فشل●

املقلدة اخلرطوشات خبصوص نصائح●

متوافقة غير طباعة خرطوشات●

جدا قصير الورق إن●

ا طويلًا الورق يكون● الوهجين على التلقائية للطباعة جدً

متوافقة غير HP من الفوري احلبر خرطوشة●

HP من مسـتخدمة فورية حبر خرطوشة●

HP Connected بـ الطابعة توصيل يرجى●

الطباعة تعذر●

احملمية املثبتة HP خرطوشة●
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منخفض احلبر مسـتوى
.الرسالة في إلهيا املشار اخلرطوشة في احلبر من القليل بقي

تأخيرات لتجنب لديك تتوفر بديلة خرطوشة جتهيز الاعتبار بعين خفذ احلبر، مسـتوى اخنفاض بشأن حتذير لرسالة اسـتقبالك حالة في. فقط التخطيط لأغراض تقديرات احلبر مسـتويات بشأن واملؤشرات التنبهيات توفر
.الطباعة جودة عن الرضا عدم حالة في إلا الطباعة خرطوشات تبديل عليك جيب لا. للطباعة بالنسـبة حممتلة

.٥٢ صفحة في احلبر مسـتلزمات طلب راجع احلبر، خرطوشات طلب حول ملعلومات. ٥٠ صفحة في اخلرطوشات اسـتبدال راجع احلبر، خرطوشات اسـتبدال حول ملعلومات

للحبر بقايا بعض تبقى ذلك، إلى بالإضافة. للطباعة واخلرطوشات الطابعة بإعداد تقوم التي التشغيل،  بدء معلية ذلك في مبا اخملتلفة، الطرق من بعدد الطباعة معلية في اخلرطوشات من احلبر اسـتخدام يتم:ملاحظة
. www.hp.com/go/inkusage راجع املعلومات، من للمزيد. اسـتخداهما بعد اخلرطوشة في

١٠٧ )Windows نظام( الأخطاء   ب امللحق ARWW
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منخفض احلبر مسـتوى
.كبير بشكل.احلبر مسـتوى اخنفاض إلى الرسالة تشـير

حممتلة تأخيرات لتجنب بديلة حبر خرطوشة توفير به املوصى من فإنه, احلبر مسـتوى اخنفاض بشأن حتذير لرسالة اسـتقبالك حالة في. فقط التخطيط لأغراض تقديرات احلبر مسـتويات بشأن واملؤشرات التنبهيات توفر
.الطباعة جودة عن الرضا عدم حالة في إلا الطباعة خرطوشات تبديل عليك جيب لا. للطباعة بالنسـبة

.٥٢ صفحة في احلبر مسـتلزمات طلب راجع احلبر، خرطوشات طلب حول ملعلومات. ٥٠ صفحة في اخلرطوشات اسـتبدال راجع احلبر، خرطوشات اسـتبدال حول ملعلومات

للحبر بقايا بعض تبقى ذلك، إلى بالإضافة. للطباعة واخلرطوشات الطابعة بإعداد تقوم التي التشغيل،  بدء معلية ذلك في مبا اخملتلفة، الطرق من بعدد الطباعة معلية في اخلرطوشات من احلبر اسـتخدام يتم:ملاحظة
. www.hp.com/go/inkusage راجع املعلومات، من للمزيد. اسـتخداهما بعد اخلرطوشة في
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احلبر خرطوشة في مشلكة
.الطابعة في الصحيحة غير الفتحة في ُمدخلة أو متوافقة غير أو تالفة أو مفقودة الرسالة في إلهيا املشار احلبر خرطوشة

.للطابعة خرطوشات على احلصول عن معلومات على للحصول٥٢ صفحة في احلبر مسـتلزمات طلب راجع متوافقة؛ غير اخلرطوشة أن الرسالة أظهرت إذا:ملاحظة

.املشلكة حل حتى الباقية باحللول القيام حفاول املشلكة، الأول احلل حيّل لم إذا. أولًا شـيوًعا الأكثر احلل يوجد فيه بترتيب، احللول سرد يتم. الآتية احللول جرب املشلكة، هذه حلل

.تشغيلها ثم الطابعة تشغيل إيقاف: الأول احلل●

.حصيح بشكل احلبر خرطوشات تثبيت: 2 احلل●

تشغيلها ثم الطابعة تشغيل بإهناء قم: 1 احلل

.أخرى مرة بتشغيلها قم ثم الطابعة، تشغيل بإيقاف قم

.التالي احلل جرب املشلكة، اسـمترت إذا

حصيح بشكل احلبر خرطوشات بتثبيت قم: 2 احلل

:احلبر خرطوشات كافة إدخال من تأكد

.برفق احلبر خرطوشة إلى الوصول باب افتح.١

.جتاهك بشدة حسهبا ثم حتريرها، ليتم للداخل بدفعها احلبر خرطوشة أزل.٢

.تركيهبا حصة من تتأكد كي اخلرطوشة على بثبات اضغط. الفتحة في اخلرطوشة أدخل.٣

.اخلطأ رسالة اختفاء من تأكد ثم احلبر خرطوشة إلى الوصول باب أغلق.٤
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اخلرطوشة إلى الوصول باب من حتقق
.الطباعة قبل اخلرطوشة إلى الوصول باب غلق جيب

.املزيد ملعرفة بالإنترنت للاتصال هنا انقر 
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احلبر خرطوشة في مشلكة
اسـتخدام جرى إذا وكذلك. HP Instant Ink ببرنامج مسجلة ليست بالطابعة HP Instant Ink حبر خرطوشة بتثبيت مقت إذا حيدث قد اخلطأ هذا. طابعتك مع متوافقة ليست الطباعة خرطوشة
.HP Instant Ink ببرنامج مسجلة أخرى بطابعة اسـتخداهما سـبق HP Instant Ink حبر خرطوشة
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الورق جحم توافق عدم
ل الورق الطابعة تشغيل برنامج في احملدد نوعه أو الورق جحم يطابق لم .١٢ صفحة في وسائط حتميل راجع املعلومات، من ملزيد. ثانية املسـتند اطبع ثم الطابعة، في الصحيح الورق حتميل من تأكد. الطابعة في احملمَّ

.ثانية املسـتند اطبع ثم الطابعة، تشغيل برنامج في اخملتار الورق جحم بتغيير فعليك احلجم؛ حصيح احململ الورق كان إذا:ملاحظة

ARWW الورق جحم توافق عدم ١١٢



العمل عن الطباعة خرطوشات عربة توقفت
).احلبر خرطوشات حتمل التي الطابعة في القطعة أي( احلبر خرطوشات عربة يسد شيء مثة

.الطابعة في الورق احنشار لكشف

.٦٧ صفحة في الورق تغذية ومشاكل الورق احنشار راجع املعلومات، من ملزيد
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الورق بدرج تتعلق مشاكل أو الورق احنشار مشلكة
.الطابعة في الورق احنشر

:يلي ما احفص الورق، حترير حتاول أن قبل

ا حتميلك من من تأكد● .٩ صفحة في الورق أساسـيات راجع املعلومات، من للمزيد. تالف أو مطبق أو جمعد غير ويكون املواصفات يلبي ورقً

.الطابعة نظافة من تأكد●

ا ممتلئان وليسا حصيح بشكل محملان الدرجين أن تأكد● .١٢ صفحة في وسائط حتميل راجع املعلومات، من ملزيد. جدً

.٦٧ صفحة في الورق تغذية ومشاكل الورق احنشار راجع الورق، احنشارات جتنب عن املعلومات من املزيد مع الورق احنشارات لتحرير إرشادات على للاطلاع
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الورق نفد لقد
.فارغ الافتراضي الدرج

. موافق املس ثم أكثر، ورق بتحميل قم

.١٢ صفحة في وسائط حتميل راجع املعلومات، من ملزيد
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املسـتند طباعة فشلت
ا املسـتند طباعة من الطابعة تمتكن لم .الطباعة نظام في ملشلكة نظرً

.٨٦ صفحة في الطابعة بأهجزة تتعلق مشاكل راجع الطباعة، مشاكل حل حول معلومات على للحصول
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الطابعة تعطل
:الآتية اخلطوات إمكال بواسطة املشلكة هذه مثل مشاكل حل ميكن, عام بشكل. احلبر نظام أو الطابعة في مشلكة مثة كانت

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

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

.الطابعة لتشغيل) الطاقة زر(  على اضغط.٣

.٨٧ صفحة في HP دعم خدمة راجع ،HP بدعم الاتصال حول املعلومات من للمزيد. HP بدعم اتصل ثم الرسالة، في املتوفر اخلطأ رمز اكتب املشلكة، اسـمترار حالة في
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مفتوح الباب
.املسـتندات طباعة من الطابعة تمتكن كي والأغطية الأبواب كل إغلاق جيب

.متاًما مغلقة تكون عندما مكاهنا إلى تصفق والأغطية الأبواب أغلب:تلميح

.٨٧ صفحة في HP دعم خدمة راجع املعلومات، من ملزيد. HP بدعم اتصل والأغطية؛ الأبواب كل إغلاق إحكام بعد املشلكة اسـمترار حالة في
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احلبر خرطوشة فشل
.فشلت أو الرسالة في املذكورة اخلرطوشات تلفت قد

.٥٠ صفحة في اخلرطوشات اسـتبدال راجع
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املقلدة اخلرطوشات خبصوص نصائح
/www.hp.com/go على HP زيارة يرجى احملمتلة، اخملاوف عن للإبلاغ. منه اخلرطوشة هذه بشراء مقت الذي باملتجر اتصل. جديدة أصلية HP خرطوشة ليست املثبتة اخلرطوشة

anticounterfeit  .متابعة على انقر اخلرطوشة، اسـتخدام في للاسـمترار.

ARWW املقلدة اخلرطوشات خبصوص نصائح ١٢٠
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متوافقة غير طباعة خرطوشات
.طابعتك مع متوافقة الطباعة خرطوشة ليست

.٥٠ صفحة في اخلرطوشات اسـتبدال راجع اجلديدة، اخلرطوشات تثبيت كيفية حول املعلومات على للحصول. متوافقة حبر خبرطوشة واسـتبدلها فورًا اخلرطوشة هذه أزل: احلل
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جدا قصير الورق إن
.١٢ صفحة في وسائط حتميلو ٩ صفحة في الورق أساسـيات راجع املعلومات، من للمزيد. الطابعة متطلبات مع يتوافق الذي الورق حتميل جيب. املطلوب الأدنى احلد من بكثير أكثر حتميله تم الذي الورق يعد
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ا طويلًا الورق يكون الوهجين على التلقائية للطباعة جدً
ا الورق هذا وهجي على الطباعة ميكنك. بالطابعة اخلاصة الوهجين على التلقائية الطباعة وحدة قبل من املدعوم الورق طول حتميله تم الذي الورق طول يتجاوز أو" الوهجين على اليدوية الطباعة" حتديد طريق عن يدويً

.١٢ صفحة في وسائط حتميلو ٩ صفحة في الورق أساسـيات راجع املعلومات، من للمزيد). مدعوًما كان إذا( الطابعة برنامج في" الشفعية الصفحات طباعة" و" الشفعية غير الصفحات طباعة"
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متوافقة غير HP من الفوري احلبر خرطوشة
.HP من الفوري احلبر تسـتخدم التي الطابعة في فقط اخلرطوشة هذه اسـتخدام ميكن

. www.hp.com/buy/supplies بـ الاتصال يرجى هذه، احلبر خرطوشة تتقبل أن ميكهنا الطابعة أن تعتقد كنت إذا

ARWW متوافقة غير HP من الفوري احلبر خرطوشة ١٢٤
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HP من مسـتخدمة فورية حبر خرطوشة
.اخلرطوشة اسـتبدال جيب. البداية في احلبر خرطوشة بتثبيت قامت التي HP من الفوري احلبر طابعة في فقط بالطابعة اخلاصة التحكم لوحة في املدرجة HP من الفوري احلبر خراطيش اسـتخدام ميكن

.٥٢ صفحة في احلبر مسـتلزمات طلب راجع احلبر، خرطوشات طلب حول ملعلومات. ٥٠ صفحة في اخلرطوشات اسـتبدال راجع احلبر، خرطوشات اسـتبدال حول ملعلومات
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HP Connected بـ الطابعة توصيل يرجى
.بالتوصيل املتعلقة الإرشادات على للحصول بالطابعة اخلاصة التحكم لوحة راجع. التحذيرات من املزيد دون قريبًا الطباعة على قادر غير سـتكون وإلا ،HP Connected بـ الطابعة توصيل جيب

ARWW HP Connected بـ الطابعة توصيل يرجى ١٢٦



الطباعة تعذر
.هبا اخلاصة الفوري احلبر حالة لتحديث HP Connected بـ الطابعة توصيل إلى حتتاج

.بالتوصيل املتعلقة الإرشادات على للحصول بالطابعة اخلاصة التحكم لوحة راجع. الفوري احلبر حالة لتحديث الطابعة بتوصيل تقوم حتى الطباعة على قادر غير سـتكون
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احملمية املثبتة HP خرطوشة
هذه في احلبر خرطوشة اسـتبدال جيب. HP من اخلراطيش محاية ميزة باسـتخدام البداية من اخلرطوشة حبماية قامت التي الطابعة مع فقط بالطابعة اخلاصة التحكم لوحة في املُدرجة احلبر خرطوشة اسـتخدام ميكن
.الطابعة

.٥٠ صفحة في اخلرطوشات اسـتبدال راجع اجلديدة، احلبر خرطوشة تثبيت كيفية حول املعلومات على للحصول
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