


HP كةشر إتشعارإ

.شعارإ ندو ييرغتلل ندتسلمإ هذإ في دةإرإلو ماتإلمعلو تخضع

 ولا. إلخدماتو تجاتنلمإ بهذه فقةإلمر يُةإلصر إلضمان ياناتب في خدماتهاو HP تجاتنلم يدةحإلو إلضمانات على نصحي. شرنلإو بعطلإ قحقو إنينقو يهلع نصت ما ناءثتسسبا ،HP كةشر من بقسسم تابيك تصريح نبدو جمتهاتر وأ هاليتعد وأ إلمادة هذه سخن ظرحيُ. ظةمحفو قإلحقو يعجم

.ندتسلمإ هذإ في غفالاتإ وأ يةيرتحر وأ يةنف خطاءأ يةأ عن يتهالوسؤم HP كةشر تخليو. ضافيإ ضمان يأ شكلي ما ناه جديو

 ©Copyright 2019 HP Development Company, L.P. 

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

.ىخرأ لدوو تحدةلمإ إلولايات في .Apple Inc كةشرل سجلةم يةتجار علامات AirPrint و macOS و OS X و Mac عدحت

.يةكيمرإلأ ئةيبلإ حماية كالةلو تينكمملو تينيتجار تينمعلا ENERGY STAR علامةو ENERGY STAR يعد

.Google LLC كةشرل تينيتجار تينمعلا Chromebook و Android عدحتو

.هال تابعةلإ كاتشرلإ وأ .Amazon.com, Inc كةشرل تينيتجار تينمعلا Kindle و Amazon عدحتو

.يصختر جببمو تخدإمهاسسإ يتمو ل،إلدو من هاغيرو تحدةلمإ إلولايات في Cisco كةشرل سجلةم يةتجار علامة وأ يةتجار علامة IOS عدحت

سلامةلإ ماتمعلو

.يةئهرباك بصدمة وأ وقبالحر صابةإلا مخاطر يللقتل تجنلمإ هذإ تخدإمسسإ ندع ًادإئم سلامةلإ ياطاتتحإ بعتإ

.بالطابعة فقةإلمر إلوثائق في دةجوإلمو شادإترإلا يعجم عبتوسسإو أإقر- 

.تجنلمإ على نةيبلمإ شادإترإلاو إتتحذيرلإ يعجم بعتإ- 

.يفهظنت بلق بالحائط دةجوإلمو إلمقابس عن تجنلمإ هذإ إفصل- 

.ًتلابم سدكج يكون ندماع وأ إلماء، من ببالقر تخدإمهسسإ وأ تجنلمإ هذإ يبكبتر تقم لا- 

.ثابت سطح على إًيدج تجنلمإ يبكبتر قم- 

.تلفلإ من سلكلإ حماية تتم تاليلوبا يهف تعثري وأ بقدمه هرباءكلإ سلك يطأ نأ شخص يلأ سسنىتي لا حتى منأ مكان في تجنلمإ يبكبتر قم- 

.شكلةم حل إجعفر يعي،بط شكلب تجنلمإ يعمل لم ذإإ- 

.تخصصينلمإ ييننفلإ لىإ تجنلمإ يانةص نادسسإ يرجى. يانتهاص تخدمسسملل يمكن هازلجإ دإخل إءجزأ جدتو لا- 



توياتلمحإ لجدو

١ ................................................................................................................................................................................... بـ؟ مقوأ يفك  ١

٢ ................................................................................................................................................................................. تخدإمسسالا بدء  ٢

٢ ................................................................................................................................................................... لصوإلو يةنمكاإ

HP EcoSolutions )لحلو HP يةئيبلإ) (HP ٢ .................................................................................................................... )ئةيبلإو

٣ .................................................................................................................................................... إلطاقة ةدإرإ

٣ ................................................................................................................................................ :إلصامت ضعإلو

٥ .................................................................................................................................. باعةطلإ ماتتلزسسم في تصادقالا

٥ ................................................................................................................................................................. إلطابعة إءجزأ همف

٥ .................................................................................................................................................. ماميإلأ نظرلمإ

٦ ....................................................................................................................................... باعةطلإ ماتتلزسسم نطقةم

٦ .................................................................................................................................................... خلفي نظرم

٧ ............................................................................................................................................... بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسإ

٧ .......................................................................................................................................... رإرزإلأ على عامة ةنظر

٨ .......................................................................................................................................... إلطابعة عدإدإتإ ييرغت

٨ ................................................................................................................................................................. رقإلو ياتسسساأ

٩ .................................................................................................................................. باعةطلل بها إلموصى رقإلو إعنوأ

١٠ .............................................................................................................................. HP من رقإلو ماتتلزسسم طلب

١٠ ......................................................................................................................... تخدإمهسسإو رقإلو تحديد لحو يحاتملت

١٠ ................................................................................................................................................................... رقإلو يلمتح

٢٠ ........................................................................................................................................................ إلملحقات تخدإمسسإو عدإدإ

٢١ ................................................................................................................................... تخدإمهسسإو 2 جإلدر يبكتر

٢١ ............................................................................................................................................ إجدرإلأ مع تعامللإ

٢٢ .................................................................................................................................................................. إلطابعة تحديث

٢٣ .......................................................................................................................... )Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ

٢٤ ........................................................................................................................................................................................ باعةط  ٣

٢٤ ................................................................................................................................................................ ندإتتسم باعةط

٢٥ ........................................................................................................................................................ يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةط

٢٦ ............................................................................................................................................................ فظرإلأ على باعةطلإ

٢٧ ................................................................................................................................................................... رإلصو باعةط

٢٩ ..................................................................................................................................... مخصص حجم ذإت وأ خاصة رإقوأ على باعةطلإ

٣٠ ..................................................................................................................................... )جهينو من عبوطم شاءنإ( جهينإلو على باعةطلإ

٣١ .................................................................................................................................................... لمحمو جهاز يقطر عن باعةطلإ

٣١ ............................................................................................................................................... ™AirPrint تخدإمسسبا باعةطلإ

٣ ARWW



٣١ ......................................................................................................................................................... ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت

٣٤ ................................................................................................................................................................................ يبإلو خدمات  ٤

٣٤ .......................................................................................................................................................... يب؟إلو خدمات هي ما

٣٤ ............................................................................................................................................................ يبإلو خدمات عدإدإ

٣٥ ......................................................................................................................................................... يبإلو خدمات تخدإمسسإ

٣٥ ...........................................................................................................................  HP ePrint تخدإمسسبا باعةطلإ

٣٦ ............................................................................................................................................................. يبإلو خدمات إلةزإ

٣٧ ......................................................................................................................................................................... شاتطوإلخر مع تعامللإ  ٥

٣٧ .......................................................................................................................................... باعةطلإ وسرؤو يشطإإلخر عن ماتمعلو

٣٧ ......................................................................................... فقط دسوإلأ إلحبر شةطوخر تخدإمسسبا باعةطلإ إءجرإ ندع حتى إنلوإلأ حبر من قدر إسستهلاك يتم

٣٨ ..................................................................................................................................................... ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص

٣٨ .............................................................................................................................................................. يشطإإلخر بدإلتسإ

٤٠ ................................................................................................................................................................ يشطإإلخر طلب

٤٠ ........................................................................................................................................................ باعةطلإ ماتتلزسسم ينتخز

٤١ ........................................................................................................................................... يةهولإ هولةمج تخدإمسسالا ماتمعلو ينتخز

٤١ ................................................................................................................................................ يشطإبالخر إلخاصة إلضمان ماتمعلو

٤٢ ................................................................................................................................................................................. بكةسشلإ عدإدإ  ٦

٤٢ .................................................................................................................................................... ًايكلسلا للاتصال إلطابعة عدإدإ

٤٢ .................................................................................................................................................. بدإيةلإ بلق

٤٢ ............................................................................................................................ يةكلسإللا تككبسش في إلطابعة عدإدإ

٤٣ ............................................................................................................................................. إلاتصال عنو ييرغت

٤٤ ....................................................................................................................................... إللاسلكي إلاتصال تبرخإ

٤٤ ................................................................................................................. للطابعة يةكلسإللا مكاناتإلا يقافإ وأ يلغشتب قم

٤٤ ........................................................................................................................................................... بكةسشلإ عدإدإتإ ييرغت

٤٦ ................................................................................................................................................... Wi-Fi Direct تخدإمسسإ

٤٩ ............................................................................................................................................................................ إلطابعة ةدإرإ إتدوأ  ٧

٤٩ ................................................................................................................................. )Windows يلغشتلإ نظام( إتدوإلأ قندوص

HP Utility )يلغشتلإ نظام OS X( ....................................................................................................................................... ٤٩

٤٩ ............................................................................................................................................................. إلمضمن يبإلو خادم

٥٠ ................................................................................................................................... باطتالار يفتعر ملفات لحو

٥٠ ....................................................................................................................................... إلمضمن يبإلو خادم تحف

٥١ .................................................................................................................................. إلمضمن يبإلو ملقم تحف تعذر

٥٢ ........................................................................................................................................... HP Web Jetadmin برنامج

ARWW ٤



٥٣ ................................................................................................................................................................................... شكلةم حل  ٨

٥٣ ............................................................................................................................................................... شارنحالا شاكلم

٥٣ ........................................................................................................................................... رقإلو شارنحإ يرتحر

٥٣ ................................................................................ رقإلو شارنحإ يرتحر لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

٥٦ ..................................................................................................................................... باعةطلإ بةعر شارنحإ يرتحر

٥٦ ........................................................................... باعةطلإ بةعر شارنحإ يرتحر لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

٥٧ .......................................................................................................................... رقإلو شارنحإ نبتج يقةطر على فتعر

٥٧ ...................................................................................................................................... رقإلو تغذية شاكلم حل

٥٨ ........................................................................................................................................................... باعةطلبا تعلقةم شاكلم

٥٨ ................................................................................................................. )باعةطلإ تعذرت( إلصفحة باعةط عدم شاكلم حل

٥٨ .......................................................................... باعةطلإ بعدم تعلقت شاكلم لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

٦٢ ................................................................................................................................ باعةطلإ دةبجو تعلقت شاكلم حل

٦٢ .......................................................................... باعةطلإ دةبجو تعلقت شاكلم لحل تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

٦٤ ........................................................................................................................................................ إلاتصالو بكةسشلإ شاكلم

٦٤ ........................................................................................................................... إللاسلكي بالاتصال تعلقت شاكلم حل

٦٥ ........................................................................................................... إللاسلكي إلاتصال تخص إلتي بكةسشلإ عدإدإتإ على إعثر

٦٥ ................................................................................................................ Wi-Fi Direct باتصال تعلقةلمإ شاكللمإ حل

٦٦ .................................................................................................................... Ethernet باتصال تعلقةلمإ شاكللمإ حل

٦٦ ...................................................................................................................................................... إلطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم

٦٦ .............................................................................................................................. بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو من ساعدةلمإ على لللحصو

٦٧ ............................................................................................................................................................... إلطابعة يرتقار همف

٦٧ ............................................................................................................................................. إلطابعة حالة يرتقر

٦٧ ................................................................................................................................... إلاتصال بكةسش ينتكو صفحة

٦٧ ..................................................................................................................................... باعةطلإ دةبجو خاص يرتقر

٦٧ ........................................................................................................................................ يةكلسإللا بارتخإ يرتقر

٦٧ ............................................................................................................................................... يبإلو خدمات إسطةبو شاكللمإ حل

٦٨ ................................................................................................................................................................... إلطابعة يانةص

٦٨ ........................................................................................................................................... جإلخار من يفظنتلإ

٦٨ ................................................................................................................................. يشطإإلخرو باعةطلإ سأر يانةص

٦٩ ........................................................................................................................................... عدإدإتإلاو يةضإالافتر إتيارلخإ تعادةسسإ

٦٩ ................................................................................................................................................................ HP دعم خدمة

٧١ .......................................................................................................................................................................... يةنفلإ ماتإلمعلو  أ إلملحق

٧١ ...................................................................................................................................................................... إصفاتإلمو

٧٢ .............................................................................................................................................................. يةيمظنتلإ ماتإلمعلو

٧٣ ............................................................................................................................................ يميظنتلإ إزإلطر رقم

٧٤ .................................................................................................................................................. FCC يانب

VCCI )ئةفلإ B (٧٤ ........................................................................................................... يابانلإ في تخدمينسسملل إفقتولإ يانب

٧٥ ................................................................................................................... إلطاقة سلك عن يابانلإ في تخدمينسسملل شعارإ

٧٥ ................................................................................................................................... رياكو في تخدمينسسملل شعارإ

٥ ARWW



٧٥ .................................................................................................................................... يانلمالأ ضاءإلضو بعاثنإ يانب

٧٥ ............................................................................................................................... روبيوإلأ للاتحاد يميظنتلإ شعارإلا

٧٥ ............................................................................................................ يةكلسلا ظائفو هال إلتي تجاتنلمإ

٧٦ ......................................................................................................... يانلماأ في يةئإلمر وضبالعر يةنعإلم إلعمل ماكنأ صبخصو يانب

٧٦ ................................................................................................................................................ إفقتولإ علانإ

٧٦ ........................................................................................................................... يةكلسإللا تجاتنملل يةيمظنت ماتمعلو

٧٦ .............................................................................................................. إللاسلكي ددإلتر شعاعلا ضتعرلإ

٧٦ ............................................................................................................... يلإزإلبر في تخدمينسسملل شعارإ

٧٦ ................................................................................................................. ندإك في تخدمينسسملل شعارإ

٧٧ ................................................................................................................ إنتايو في تخدمينسسملل شعارإ

٧٨ ............................................................................................................. يكسسكإلم في تخدمينسسملل شعارإ

٧٨ .............................................................................................................. يابانلإ في تخدمينسسملل ملاحظة

٧٨ ................................................................................................................. رياكو في تخدمينسسملل شعارإ

٧٨ .............................................................................................................................................. تجاتنلمإ على يئيبلإ إفشرإلا برنامج

٧٩ ......................................................................................................................................... ئةيبلبا خاصة يحاتملت

٧٩ .............................................................................................................. 1275/2008 روبيوإلأ الاتحاد يةضمفو لائحة

٧٩ ....................................................................................................................................................... رقإلو

٧٩ ............................................................................................................................................. يةكيتسبلالإ إدإلمو

٧٩ ........................................................................................................................... إدللمو منإلأ تخدإمسسالا ياناتب رإقوأ

٧٩ .......................................................................................................................................... يرتدولإ عادةإ برنامج

٧٩ .................................................................................................................. HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةإ برنامج

٨٠ .............................................................................................................................................. إلطاقة إسستهلاك

٨٠ ................................................................................................................................ يلإزإلبر في نفاياتلإ من تخلصلإ

٨٠ ................................................................................................................... تخدمينسسلمإ إسطةبو تالفةلإ ةجهزإلأ من تخلصلإ

٨٠ .................................................................................................................................................. يةئيايمك إدمو

٨١ ................................................................................................................................... )يانإكروأ( ةإلخطر إدإلمو حظر

٨١ ..................................................................................................................................... )ندهلإ( ةإلخطر إدإلمو حظر

٨١ ................................................................................................................ للصين SEPA Eco ملصق تخدمسسم ماتمعلو

٨٢ ........................................................................................................ سخنلإو إلفاكسو باعةطلإ ةجهزلأ يةنيصلإ إلطاقة هادةش ملصق

٨٣ ................................................................................................................. )إنتايو( يدةقإلم إدإلمو علامة دجوو علانإ وطشر

٨٤ ........................................................................................................... )إلصين( توياتهمامحو ةإلخطر ناصرعلإ/ةإلخطر إدإلمو لجدو

EPEAT .................................................................................................................................................. ٨٤

٨٥ ................................................................................................................................. إنتايو في يةبطارلإ من تخلصلإ

٨٥ .......................................................................................................... ريككلوإلبر حامض ملح مادة نشأب يانريفولكا ولاية خطارإ

٨٥ ........................................................................................................................ يةبطارلإ صبخصو روبيوإلأ الاتحاد يهجتو

٨٥ ........................................................................................................................................ يلإزللبر يةبطارلإ شعارإ

٨٦ ........................................................................................................................................................................................... سهرفلإ

ARWW ٦



بـ؟ مقوأ يفك١

تخدإمسسالا بدء●

باعةط●

يبإلو خدمات●

شاتطوإلخر مع تعامللإ●

شكلةم حل●
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تخدإمسسالا بدء٢

.شكلاتلمإ حل قطرو باعةطلإ تخدإمسسإ لحو يلصتفا يللإلد هذإ يقدم

لصوإلو يةنمكاإ●

●HP EcoSolutions )لحلو HP يةئيبلإ) (HP ئةيبلإو(

إلطابعة إءجزأ همف●

بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسإ●

رقإلو ياتسسساأ●

رقإلو يلمتح●

إلملحقات تخدإمسسإو عدإدإ●

إلطابعة تحديث●

)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ●

لصوإلو يةنمكاإ
.للمعاقين تخدإمهسسإ هلست إلتي إتإلمميز من إًعدد إلطابعة تقدم

يةبصرلإ عاقةإلا

ثلم ساعدةم كثرأ يةنقت إمجإلبر تدعم كما. يلغشتلإ نظام في تخدإمسسالا هولةس إتمميزو إتيارخ تخدإمسسإ خلال من ؤيةإلر ةقدر نخفضيم وأ بصرلإ ضعاف تخدمينسسملل HP إمجلبر هلسلإ تخدإمسسالا تاححي  
يةمزر علامات وأ ٌيطةسسب ٌصنصو HP طابعة وفي HP برنامج في نةإلملو يببوتلإ علاماتو رإرزإلأ إفقفير إن،لوإلأ بعمى إلمصابين لىإ بةسسنلوبا. نص لىإ تإلصو يقاتبطتو إيلبر ئقارو شاشةلإ ئقار  

.إلملائم إءجرإلا توضح

يةكإلحر عاقةإلا

 نظام في إلخاصة ياجاتتحالا يذو لصوو يةنمكاإ إتيارخ HP إمجبر تدعم كما. يحتإلمفا حةلو إمروأ خلال من HP إمجبر ظائفو يلغشت إلممكن فمن ية،كإلحر عاقةإلا تحديم من تخدمينسسملل بةسسنلبا
Windows إببوأ مع إتعاملوي نأ إلطابعة إءجزأ لىإ لصوإلو في نةيعم شاكلم يعانون إلذين وأ ةإلقو ديمحدو تخدمينسسملل يمكنو. سإلماو يحتمفاو يحتإلمفا يةفصتو يحتإلمفا بديلتو يحتإلمفا باتث ةميز ثلم  

.هولةسب رقإلو ضعر دلةأو رقإلو إجدرأو رإرزإلأو إلطابعة

إلدعم

/www.hp.com( يبإلو على نينسسلمإو إلخاصة ياجاتتحالا يذو لصوو يةنمكالا HP قعمو ةزيار يرجى ،HP تجاتنم في لصوإلو يةنمكاإ لحلو عن ماتإلمعلو من يدللمز
accessibility.(

.www.apple.com/accessibility على Apple كةشرل يبإلو قعمو ةزيار يرجى ،OS X نظام في تخدإمسسالا هولةس لحو ماتمعلو على لللحصو

HP EcoSolutions )لحلو HP يةئيبلإ) (HP ئةيبلإو(
.إءسو حد على تبكإلم وأ لإلمنز في — ولةسؤم يقةبطر باعةطلإو ئةيبلإ على تخدمهاسست إلتي تجاتنلمإ ثرأ يللقت على ساعدتكم هاقتعا على HP كةشر خذتأ

 يرجى ،HP بها قامت إلتي يةئيبلإ إتبادرلمإ لحو ماتإلمعلو من يدلمز. تجاتنلمإ على يئيبلإ إفشرإلا برنامج إجعر يع،نصتلإ يةلعم ناءثأ HP هاعبتت إلتي يةئيبلإ شادإترإلا لحو يةليصفتلإ ماتإلمعلو من يدلمز
.www.hp.com/ecosolutions ةزيار

إلطاقة ةدإرإ●
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:إلصامت ضعإلو●

باعةطلإ ماتتلزسسم في تصادقالا●

إلطاقة ةدإرإ

.هرباءكلإ إسستهلاك يدسشلتر هاليغشت يقافإو إلطابعة يلغشت جدولة و سكونلإ ضعو تخدمسسإ

سكونلإ ضعو

.دقائق 5 هو إضيالافتر قتإلو. إلمحددة شاطنلإ عدم ةفتر بعد سكونلإ ضعو إلطابعة تدخلسس للطابعة، وليإلأ عدإدإلا بعد. سكونلإ ضعو في يةبهركلإ إلطاقة تخدإمسسإ يللقت يتم

:سكونلإ ضعو إلطابعة لدخو بلق شاطنلإ عدم ةفتر ييرغتل

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

 . إفقمو على إضغط ثم ، إلطابعة عدإدإتإ حدد.٢

 . إفقمو على إضغط ثم ، إلطاقة ةدإرإ حدد.٣

. إفقمو على إضغط ثم ،سكونلإ ضعو حدد.٤

 . إفقمو على إضغط ثم ب،إلمطلو يارلخإ حدد.٥

منيإلز لإلجدو يقافإو يلغشت

 لىإ حدإلأ ميو من ًساءم 8 ساعةلإ ندع هافيقاإو اًباحص 8 ساعةلإ ندع هاليغشت يتمل إلطابعة قتو جدولة نككيم ثال،لمإ يلبس على. محددة يامأ في اًيئتلقا هاليغشت يقافإ وأ إلطابعة يلغشتل ةإلميز هذه تخدمسسإ
 .عبوسسإلأ نهاية عطلاتو يلللإ خلال إلطاقة فرتوسس يقة،إلطر بهذهو. يسلخمإ ميو

.يلغشتلإ يقافإو يلغشتلل منيإلز لإلجدو تحديدل يةلتالإ شادإترإلا تخدمسسإ

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

 . إفقمو على إضغط ثم ، إلطابعة عدإدإتإ حدد.٢

 . إفقمو على إضغط ثم ، إلطاقة ةدإرإ حدد.٣

. إفقمو على إضغط ثم ،منيإلز لإلجدو يلغشت يقافإ/يلغشت حدد.٤

.هافيقاإو إلطابعة يلغشت يهف يتم إلذي قتإلوو ميولإ تحديدل شاشةلإ على هرظت إلتي سائلإلر بعتإو ب،إلمطلو يارلخإ حدد.٥

.إلطابعة من سريإلأ ماميإلأ إلجانب في دجوإلمو) إلطاقة رز(  وأ يلغشتلإ يقافإ جدولة تخدإمسسبا يأ يحة،صح يقةبطر ًادإئم إلطابعة يلغشت قفوأ:يهبنت

.باعةطلإ دةجوو شاتطوإلخر في شاكلم ثحدو في ببستي مما يح،حصلإ هاعضمو لىإ باعةطلإ بةعر دتعو لا قد يح،صح غير شكلب إلطابعة يلغشت يقافإ حالة في

 من ضافيإ حبر تخدإمسسإ يةلإحتما نبجتلو باعةطلإ دةجو في شاكلم نبجتل ممكن قتو بقرأ في دةمفقو شاتطوخر يةأ يبكتر عادةبا HP توصي. دةمفقو شاتطوإلخرو إلطابعة يلغشت قفتو لا
.إلحبر نظامب رإلضر لحاقإ وأ يةقبتلمإ شاتطوإلخر

:إلصامت ضعإلو

 فضلبأ باعةطلإ ندع هادئلإ ضعإلو يلطعت يتم ذلك، على ةعلاو. غير لا عادي رقو على باعةطلإ ندع ذلك يعمل. باعةطلإ دةجو على ثيرتألإ ندو عام شكلب ضاءإلضو من للحد باعةطلإ من بطئي هادئلإ ضعإلو
.اًيضإإفتر هادئلإ ضعإلو يلغشت يقافإ يتم. هادئلإ ضعإلو يلغشت يقافبا قم ية،عيبط عةسرب باعةطلل. هادئلإ ضعإلو يلغشتب قم باعة،طلإ عن ناتجةلإ ضاءإلضو يللقتل. يةيمتقدلإ وضإلعر دةبجو وأ دةجو

.فظرإلأ وأ رإلصو باعةط ندع هادئلإ ضعإلو يعمل لا:ملاحظة

.ميو كل باحص نةمثالإ حتىو ساءم ةإلعاشر من هادئلإ ضعإلو في تعملل إلطابعة جدولة نككيم ثاللمإ يلبس على. هادئلإ ضعإلو في إلطابعة بعطت يثح ساعاتلإ تحديدب يةنمإلز لإلجدإو شاءنإ نككيم
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بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو من هادئلإ ضعإلو يلغشتل

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد إلطابعة، في تحكملإ حةلو على يةسسيئإلر شاشةلإ من.١

. إفقمو على إضغط ثم ، إلطابعة عدإدإتإ حدد.٢

. إفقمو على إضغط ثم ، إلصامت ضعإلو حدد.٣

. إفقمو على إضغط ثم ،يلغشت حدد.٤

إلطابعة في تحكملإ حةلو من هادئلإ ضعللو منيز لجدو شاءنلا

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد إلطابعة، في تحكملإ حةلو على يةسسيئإلر شاشةلإ من.١

. إفقمو على إضغط ثم ، إلطابعة عدإدإتإ حدد.٢

. إفقمو على إضغط ثم ، إلصامت ضعإلو حدد.٣

. إفقمو على إضغط ثم ،منيإلز لإلجدو حدد.٤

.منيإلز لإلجدو بدء قتو حدد.٥

.هاضفخ وأ يمةقلإ لزيادة همسإلأ رإرزأ على إضغط ثم ،)إضيإفتر شكلب تحديدها يتم( ساعةلإ حدد ساعة،لإ ييرغتل

.هاضفخ وأ يمةقلإ لزيادة همسإلأ رإرزأ على إضغط ثم إلدقائق، تحديدل  حدد إلدقائق، ييرغتل

. إفقمو على إضغط بدء،لإ قتو عدإدإ من الانتهاء ندع

.قتإلو ييرغت لحو شادإترإ على للاطلاع سابقةلإ ةإلخطو إجعر. منيإلز لإلجدو إنتهاء قتو حدد.٦

. إفقمو على إضغط الانتهاء، قتو عدإدإ من الانتهاء ندع

باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ هادئلإ ضعإلو يلغشتل

.يلهغشتل) هادئلإ ضعإلو(  إربجو إفقمو على إضغط باعة،طلإ شاشة من▲

.فقط يةلإلحا باعةطلإ همةلم لاإ اًشطن يكون ولا لحظات بعد" هادئلإ ضعإلو" يلغشت يتم:ملاحظة

)Windows يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج خلال من يلهغشت يقافإ وأ هادئلإ ضعإلو يلغشتل

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

. إلصامت ضعإلو على إنقر.٢

. يلغشتلإ يقافإ وأ يلغشتلإ حدد.٣

.عدإدإتإلا حفظ على إنقر.٤

)OS X يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج خلال من يلهغشت يقافإ وأ هادئلإ ضعإلو يلغشتل

 .)OS X يلغشتلإ نظام( HP Utility إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP Utility ساعدةلمإ دإةإلأ تحفإ.١

.إلطابعة حدد.٢

. إلصامت ضعإلو على إنقر.٣

. يلغشتلإ يقافإ وأ يلغشتلإ حدد.٤

.نإلأ يقبطت على إنقر.٥

ARWW HP EcoSolutions )حلول HP إلبيئية) (HP وإلبيئة( ٤



)EWS( إلمضمن يبإلو ملقم خلال من يلهغشت يقافإ وأ هادئلإ ضعإلو يلغشتل

.إلمضمن يبإلو خادم تحف إجعر مات،إلمعلو من يدللمز). EWS( نّإلمضم يبإلو ملقم تحفإ.١

. عدإدإتإ يببوتلإ علامة على إنقر.٢

. يلغشتلإ يقافإ وأ  يلغشتلإ حدد ثم ، إلصامت ضعإلو حدد ، يلاتضفت سمق من.٣

.يقبطت على إنقر.٤

باعةطلإ ماتتلزسسم في تصادقالا

:يلي بما يامقلإ لحاو رق،إلوو إلحبر ثلم باعةطلإ ماتتلزسسم تخدإمسسإ في تصادقللا

.www.hp.com/recycle ةبزيار قم مات،إلمعلو من يدمز على لللحصو. HP Planet Partners برنامج عبر تعملةسسلمإ HP شاتطوخر يرتدو عدأ●

.رقةإلو يجهو كلا على باعةطلبا ذلكو رقإلو تخدإمسسإ قلل●

.قلأ إًحبر سستهلكي دةسولمإ ضعو نأ ذلك دة،سوملل ضعو لىإ إلطابعة يلغشت برنامج في باعةطلإ دةجو ييرغتب قم●

.شاتطوللخر إضيالافتر إلعمر من نقصي كما إلحبر إسستهلاك لىإ دييؤ فذلك. ةورإلضر ندع لاإ باعةطلإ سأر يفظنتب متقو لا●

إلطابعة إءجزأ همف
:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

ماميإلأ نظرلمإ●

باعةطلإ ماتتلزسسم نطقةم●

خلفي نظرم●

ماميإلأ نظرلمإ

ماميإلأ USB نفذم1

إلطاقة رز2

إجخرإلا جدر3

إجخرإلا جدر تدإدمإ دإةأ4
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دخالإلا جدر5

تحكملإ حةلو6

تحكملإ حةلو شاشة7

شاتطوإلخر لىإ لصوإلو باب8

باعةطلإ ماتتلزسسم نطقةم

باعةطلإ سأر1

شاتطوخر2

 إلطابعة يلغشت يقافبا تقم لا. يلةطو يةنمز لمدد ماتتلزسسلمإ إجخرإ عن نعتمإ. باعةطلإ سأر تلف وأ باعةطلإ دةجو في تملةمح شاكلم ثحدو نبجتل إلطابعة دإخل شاتطوبالخر تفاظحالا يجب:ملاحظة
.شةطوإلخر دجوو عدم حالة في

خلفي نظرم

إلطاقة مدخل1

يةفلإلخ لصوإلو حةلو2

إلخلفي USB نفذم3

نتيثرإ بكةسش نفذم4

ARWW إلطابعة أجزإء فهم ٦



بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسإ
:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

رإرزإلأ على عامة ةنظر●

إلطابعة عدإدإتإ ييرغت●

رإرزإلأ على عامة ةنظر

.إلطابعة في تحكملإ حةلو إتلميز يعسر جعمر يلي فيما

صفإلوو الاسمإننوعلإ

.ىخرأ شاشة يأ من يةسسيئإلر شاشةلإ لىإ دةللعو: يةسسيئإلر إلصفحة رز 1

.سابقةلإ شاشةلإ لىإ عجوللر: سابقلإ رز 2

.شاشةلإ على وضللمعر اًفقو تغيري: تحديد رإلز وأ لغاءإ رإلز 3

.تحديدلإ يدكتأ: إفقمو رإلز 4

.يةلإلحا شاشةلإ لحو ماتإلمعلو من يدإلمز فيرتو وأ إلمحددة؛ إلقائمة يارخ تعليمات ضعر ؛"يةسسيئإلر" شاشةلإ من" تعليمات" إلقائمة تحف: تعليمات رز 5

.Wi-Fi Direct إتصال عدإدإتإو حالة ضعر: Wi-Fi Direct رز 6

:تاليلإ نحولإ على Wi-Fi Direct رإلز إربجو دجوإلمو ءإلضو يكون

.Wi-Fi Direct يلغشت يتم ندماع ًائيضم●

.Wi-Fi Direct يلغشت يقافإ يتم ندماع ًائفطنم●

.ًايكلسلا للاتصال إلطابعة عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يةكلسإللا عدإدإتإلاو إلحالة ضعر: إللاسلكي رز 7

:تاليلإ نحولإ على لاسلكي رإلز إربجو دجوإلمو ءإلضو يكون

.يةكلسلا بكةسشب إلطابعة يلصتو يتم ندماع ًائيضم●

.يةكلسلا بكةسشب إلطابعة إتصال عدم مع يةكلسإللا ةإلميز يلغشت يتم ندماع اًإمضو●

.يلغشتلإ عن قفةتوم يةكلسإللا ةإلميز تكون ندماع ًائفطنم●

.شاشةلإ سفلأ يرتمرلبا قم وأ تاليلإ إلقائمة يارخ حدد: سفللأ همسلإ رز 8

.شاشةلإ علىأ يرتمرلبا قم وأ سابقلإ إلقائمة يارخ حدد: علىلأ همسلإ رز 9
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إلطابعة عدإدإتإ ييرغت

.إلطابعة تخدإمسسإ يةفيك توضح تعليمات على لللحصو وأ يرتقارلإ باعةطل وأ عدإدإتهاإو إلطابعة ظائفو ييرغتل تحكملإ حةلو تخدمسسإ

.تريوبكملإ جهاز على إلطابعة ةدإرإ إتدوأ تخدإمسسبا إلطابعة عدإدإتإ ييرغت اًيضأ نككيم تر،يوبكم هازبج تصلةم إلطابعة كانت ذإإ:يحملت

.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر إت،دوإلأ هذه لحو ماتإلمعلو من يدللمز

يفةظو عدإدإتإ ييرغت

.تاحةلمإ إلطابعة ظائفو هارظبا تحكملإ حةبلو إلخاصة يةسسيئإلر إلصفحة شاشة متقو

.تحديدلإ يدكتأل إفقمو رإلز على إضغط ثم ب،إلمطلو يارلخإ تحديدل همسإلأ رإرزأ تخدمسسإ تحكم،لإ حةلو من.١

. إفقمو رإلز على إضغط ثم ه،ييرغت يدتر إلذي عدإدإلا حدد. تاحةلمإ عدإدإتإلا شاهدةلم يرتمرلبا قم.٢

.عدإدإتإلا ييرغتل تحكملإ حةلو شاشة على هرظت إلتي باتلإلمطا بعتإ.٣

.يةسسيئإلر إلصفحة شاشةلإ لىإ دةللعو) ( يةسسيئإلر إلصفحة رإلز على إضغط:ملاحظة

إلطابعة عدإدإتإ ييرغتل

.عدإدإلا قائمة شاشة خلال من تاحةلمإ إتيارلخإ تخدمسسإ ير،تقارلإ باعةطل وأ إلطابعة عدإدإتإ ييرغتل

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

 . إفقمو على إضغط ثم ، إلطابعة عدإدإتإ حدد.٢

. إفقمو رإلز على إضغط ثم ه،ييرغت يدتر إلذي عدإدإلا حدد. تاحةلمإ عدإدإتإلا شاهدةلم يرتمرلبا قم.٣

.عدإدإتإلا ييرغتل تحكملإ حةلو شاشة على هرظت إلتي باتلإلمطا بعتإ.٤

.يةسسيئإلر إلصفحة شاشةلإ لىإ دةللعو) ( يةسسيئإلر إلصفحة رإلز على إضغط:ملاحظة

رقإلو ياتسسساأ
باعةط دةجو على لللحصو HP تاجنإ من رقو تخدمسسإ. ةبيرك ياتكم إءشر بلق باعةطلإ رقو إعنوأ من عةنوتم عةمجمو  بارتخإ فضلإلأ منو. يةبتكإلم رإقوإلأ إعنوأ معظم مع يدلجإ للعمل إلطابعة تصميم تم  
.HP رقو لحو ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو www.hp.com  على HP يبو قعمو ةبزيار قم. ثلىم

تقلسسم شكلب ColorLok شعار تضمنت إلتي رإقوإلأ يعجم بارتخإ يتم. إلعادية ندإتتسلمإ باعةطل ColorLok شعار مع عادية رإقوأ تخدإمسسبا HP توصي  

 إبحث. يةسسياق عادية رإقوأ من عسرأ شكلب تجفو يةهإز إنلوأو غمقأ يدسوت, ّقلأ تلطخ مع ندإتتسم تجنتو, باعةطلإ دةجوو يةقثوإلو يةحنا من يةلعا معايير تلبي يثبح

.باركلإ رقإلو جيتنم لدى حجامإلأو زإنوإلأ شستى في تييأ إلذيو ColorLok شعار إلحامل رقإلو عن

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

باعةطلل بها إلموصى رقإلو إعنوأ●

HP من رقإلو ماتتلزسسم طلب●

تخدإمهسسإو رقإلو تحديد لحو يحاتملت●
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باعةطلل بها إلموصى رقإلو إعنوأ

.تهعباطب متقو إلذي وعشرلمإ عنول ًيصاصخ إلمصمم HP رقو تخدإمسسبا HP كةشر توصي باعة،طلإ من دةجو فضلأ على لللحصو

.تكقطنم/بلدك في رقإلو إعنوأ بعض فرتوت لا قد

رصو باعةط

●HP Premium Plus Photo Paper 

 HP Premium Plus باعةطلإ رقو تخدإمسسبا. رإلصو فضلأ على لللحصو HP من دةجو علىبأ HP Premium Plus Photo Paper باعةطلإ رقو يُظى
Photo Paper، ذلك في بما رق،إلو من عدة حجامأ إلطابعة تدعم. إلطابعة من ةباشرم كتهاشارم نككيم يثبح رإلفو على جفافلل قابلةو يلةجم رصو باعةط نككيم A4 11 × 8.5 و

 فضلأ هدإءإ وأ ضعر وأ طيرتأل ثاليم وهو). لامع نصف( إللمعان يففخ وأ لامع – بينيطشتبو) سم 18 × 13( صاتبو 7 × 5 و) سم 15 × 10( صاتبو 6 × 4 و صةبو
.تحمللإو يةفإالاحتر دةإلجو يثح من إئعةر تائجن إجخرإ على HP Premium Plus Photo Paper باعةطلإ رقو يعمل. إلخاصة رإلصو وعاتشرمو لديك رإلصو

●HP Advanced Photo Paper )من تقدملمإ رإلصو رقو HP(

 إلخاصة عاتبوطإلم شابهت. بةطوإلرو صابعإلأ بصماتو بقعلإو إلماء مةمقاو على تهبقدر عنولإ هذإ تميزي. يخهطلت ندو هولةسب معه تعامللإ يحتي إلذي إلجفاف يعسرلإ بهيطشتب هذإ إللامع رإلصو رقو تميزي
 7×  5( سم 18×  13و) صاتبو 6×  4( سم x 15 10و صةبو 11×  8.5و A4 ذلك في بما تعددةم بمقاسات تاحم وهو. إلمحل في معالجتها تمت رصو يتهارؤو هاسلم ندع بك
.ًيلاطو متدو ندإتتسم على لحصولك إلحمض من رقإلو يخلو). صاتبو

 HP Everyday Photo Paper رقو●

ندع يقةقدو إضحةو رصو على إحصل. هلةسلإ إلمعالجة جلأ من عةسرب نهثم لإلمعقو رقإلو هذإ يجف. رللصو يةضعر باعةطل مّمصم رقو تخدإمسسبا تكلفة،لإ نخفضةم يةميو نةملو لقطات باعةطب قم  
 رقإلو يخلو). سم 15 × 10( صاتبو 6 × 4 و صاتبو 7 × 5 و صةبو 11 × 8.5 و A4 ذلك في بما عدة، حجامبأ فرتوي نهإ. إلحبر نفثل طابعة يةأ مع رقإلو هذإ تخدإمكسسإ

.ًيلاطو متدو ندإتتسم على لحصولك إلحمض من

إلعمل ندإتتسم

 120 لامع غير HP إفيإحتر رقو وأ جم 120 لامع غير فاخر HP ضعر رقو●

.ثيرتألإو إلملمس وعةر تحققل زنإلو يلةقث رإقوإلأ هذه. يةبارخإلا سائلإلرو يرتقارلإو وض،إلعرو تقديمي،لإ ضإلعر ناسبت رقةإلو يجهو على لامعة غير ًيةقو ًرإقاوأ رإقوإلأ هذه تعد

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

 ولىإلأ للصفحات يةتجارلإ ماتسوإلرو إجهاخرإ إلمعاد رةإلمصو بهسش إدللمو ثلمإلأ يارتخالا هي رإقوإلأ هذه نإ. جهينإلو تخدإمسسإ جلأ من رقةإلو يجهو على لامعة بقةطب يةلطم رإقوإلأ هذه تكون
.يماتتقولإو يةيجوإلتر يديةإلبر سائلإلرو إتشرنلإو إلخاصة يةيمتقدلإ وضإلعرو يرتقارلإ من

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

 للصفحات يةتجارلإ ماتسوإلرو إجهاخرإ إلمعاد رةإلمصو بهسش إدللمو ثلمإلأ يارتخالا هي رإقوإلأ هذه نإ. جهينإلو تخدإمسسإ جلأ من رقةإلو يجهو على نةسشخ بقةطب يةلطم رإقوإلأ هذه تكون
.يماتتقولإو يةيجوإلتر يديةإلبر سائلإلرو إتشرنلإو إلخاصة يةيمتقدلإ وضإلعرو يرتقارلإ من ولىإلأ

٩ الاسستخدإم بدء   ٢ إلفصل ARWW



يةميولإ باعةطلإ

.يةهإإلز إنلوإلأ فيرتوو ةقو كثرأ دسوإلأ إللون جعلو بالحبر، رقإلو تلطخ من يللقتلل ColorLok يةنقتب يةميولإ باعةطلإ ضبغر جةدرحإلم رإقوإلأ يعجم تميزت

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

إنلوإلأ تخدإمسسلا ناسبم شفافلإ غير عنولإ هذإو. نصلإ في اًحوضوو إنلوإلأ في ًإبيرك ًانيبات )HP من ساطع يضبأ Inkjet رقو( HP Bright White Inkjet Paper فريو  
 .يةنعلاإلا إتشرنلإو يرتقارلإ ية،بارخإلا سائلللر اًتمام اًبسسنام يجعله مما خلاله، من نفادها ندو جهينإلو على

 HP من باعةط رقو●

 عادي رقو على عةبوطإلم ندإتتسلمإ من يتهارؤو هاسلم ندع ىقوأ ندإتتسم رقإلو هذإ تجني. يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو رقو )HP من باعةطلإ رقو( HP Printing Paper تبرعي
.ًيلاطو متدو ندإتتسم على لحصولك إلحمض من رقإلو يخلو. سخنلإ رقو على وأ تعددةم ظائفلو

●HP Office Paper )من تبكإلم رقو HP(

 إلحمض من رقإلو يخلو. ىخرأ يةميو ندإتتسمو إتمذكر دإت،سوم, سخحن عمل رقإلو ناسبي. يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو رقو )HP من تبكإلم رقو( HP Office Paper تبرعي
.ًيلاطو متدو ندإتتسم على لحصولك

HP من رقإلو ماتتلزسسم طلب

.ثلىم باعةط دةجو على لللحصو HP تاجنإ من رقو تخدمسسإ. يةبتكإلم رإقوإلأ إعنوأ معظم مع يدلجإ للعمل إلطابعة تصميم تم

.فقط يةنجليزإلا باللغة HP يبو قعمو من إءجزإلأ بعض فرتوت إلحالي، قتإلو في.  www.hp.com لىإ تقلنإ, ىخرأ ماتتلزسسمو HP رإقوأ لطلب

دةجوو إلكفاءة معايير مع إفقتولل تقلسسم شكلب ColorLok شعار رإقوأ كافة بارتخإ يتم. يةميولإ ندإتتسلمإ سخنو باعةط في ColorLok شعار تضمنت عادية رإقوأ تخدإمسسبا HP توصي  
 كاتشر بلق من تلفةمخ حجامأو زإنوبأ ColorLok شعار تضمنت رإقوأ عن إبحث. إلعادي رقإلو من قصرأ شكلب تجف يكةسم دإءسو إنلوأو قةشرمو إضحةو إنلوأ ذإت ندإتتسم تاجنإو باعةطلإ
.رقللو ةبيرك نعةصم

تخدإمهسسإو رقإلو تحديد لحو يحاتملت

.يةلتالإ شادإترإلا بعتإ, تائجنلإ فضلأ على للحصو

.دخالإلا جدر في رقللو) إًإحدو اًحجمو( فقط إحدو ًاعنو حمل●

.دخالإلا جدر في يحصح شكلب رقإلو يلمتح من كدتأ●

.إئدز شكلب إجخرإلا جدر وأ دخالإلا جدر لّتحم لا●

:دخالإلا جدر في يةلتالإ رقإلو إعنوأ يلمتح نبتج بالطابعة، تعلقةلمإ ىخرإلأ شكلاتلمإو ئةيدر باعةط دةجو على لإلحصوو رقإلو شارنحإ تفاديل●

إءجزإلأ تعددةلمإ إلنماذج–

جعدةتلمإ وأ تفةلإلم وأ تالفةلإ سائطإلو–

بثقو وأ عةمقطو إءجزأ على يتوتح إلتي سائطإلو–

.يدج شكلب إلحبر تصتم لا إلتي وأ شةنقولمإ وأ يكمسلإ يجسسنلإ ذإت سائطإلو–

تمددها هلسي إلتي وأ للغاية يفةفإلخ سائطإلو–

شابكلمإ وأ يسبإلدبا على يتوتح إلتي سائطإلو–
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رقإلو يلمتح
يةسسياقلإ رقإلو حجامأ يلمتح

.بالكامل جللخار دخالإلا جدر إسحب.١

.يمكن ما قصىأ جإلدر حافات نحو رقإلو جهاتمو كّحر.٢

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو سريإلأ رقإلو ضعر جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو ضعر يجهمو يكتحرل●

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو رقإلو لطو جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو لطو جهمو يكتحرل●

١١ الاسستخدإم بدء   ٢ إلفصل ARWW



.سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع ّادياعمو رقإلو دخلأ.٣

 جإلدر حافة على زمةإلر تفاعإر علامة زتجاوت لا رقإلو زمةر نأ من كدتأ ذلك، لىإ ضافةبالا. جإلدر من ماميإلأ ءإلجز في دةجوإلمو بةسسنالمإ رقإلو حجم طخطو مع رقإلو زمةر محاذإة من كدتأ
.يمنىلإ

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو تحمل لا:ملاحظة

.رقإلو زمةر حافة جهاتإلمو تلمس حتى رقإلو لطو جهموو رقإلو ضعر يجهمو بطضإ.٤

.إلطابعة في ىخرأ ةمر دخالإلا جدر يبكتر عدأ.٥

ARWW إلورق تحميل ١٢



.جللخار إجخرإلا جدر تدإدمإ دإةأ إسحب.٦

فظرإلأ يلمحتل

:ملاحظة

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو ملحتح لا●

.فقط Legal وأ Letter وأ A4 جمبح إلعادي رقإلو لاإ يدعم لا نهأ فلاحظ ،"2 جإلدر" لديك كان ذإإ●

.بالكامل جللخار دخالإلا جدر إسحب.١

.رقإلو لزأ دخال،إلا جدر في خرأ رقو دجوو حالة في.٢

.يمكن ما قصىأ جإلدر حافات نحو رقإلو جهاتمو كّحر.٣

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو سريإلأ رقإلو ضعر جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو ضعر يجهمو يكتحرل●

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو رقإلو لطو جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو لطو جهمو يكتحرل●

١٣ الاسستخدإم بدء   ٢ إلفصل ARWW



.دناهأ إلرسم في إلموضح نحولإ على سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع ّادياعمو فظرإلأ دخلأ.٤

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ فظرإلأ تحمل لا:ملاحظة

.فظرإلأ زمةر حافة ساملي حتى رقإلو ضعر يجهمو بطضإ.٥

.سريإلأ رقإلو ضعر جهمو على زمةإلر تفاعإر علامة زتجاوت لا فظرإلأ زمةر نأ من كدتأ.٦

.فظرإلأ زمةر حافة يلمس حتى رقإلو لطو جهمو بطضإ.٧

.إلطابعة في ىخرأ ةمر دخالإلا جدر يبكتر عدأ.٨
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.جللخار إجخرإلا جدر تدإدمإ دإةأ إسحب.٩

رإلصو قورو بطاقاتلإ يلمحتل

:ملاحظة

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو ملحتح لا●

.فقط Legal وأ Letter وأ A4 جمبح إلعادي رقإلو لاإ يدعم لا نهأ فلاحظ ،"2 جإلدر" لديك كان ذإإ●

.بالكامل جللخار دخالإلا جدر إسحب.١

.رقإلو لزأ دخال،إلا جدر في خرأ رقو دجوو حالة في.٢

.يمكن ما قصىأ جإلدر حافات نحو رقإلو جهاتمو كّحر.٣

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو سريإلأ رقإلو ضعر جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو ضعر يجهمو يكتحرل●

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو رقإلو لطو جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو لطو جهمو يكتحرل●

١٥ الاسستخدإم بدء   ٢ إلفصل ARWW



.سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع ًدياعمو رإلصو رقو وأ بطاقاتلإ دخلأ.٤

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو تحمل لا:ملاحظة

.رقإلو زمةر حافة ساملي حتى رقإلو ضعر يجهمو بطضإ.٥

.سريإلأ رقإلو ضعر جهمو على زمةإلر تفاعإر علامة زتجاوت لا رقإلو زمةر نأ من كدتأ.٦

.رقإلو زمةر حافة يلمس حتى رقإلو لطو جهمو بطضإ.٧

.إلطابعة في ىخرأ ةمر دخالإلا جدر يبكتر عدأ.٨
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.جللخار إجخرإلا جدر تدإدمإ دإةأ إسحب.٩

legal جمبح رقو يلمحتل

:ملاحظة

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو ملحتح لا●

.فقط Legal وأ Letter وأ A4 جمبح إلعادي رقإلو لاإ يدعم لا نهأ فلاحظ ،"2 جإلدر" لديك كان ذإإ●

.بالكامل جللخار دخالإلا جدر إسحب.١

.رقإلو لزأ دخال،إلا جدر في خرأ رقو دجوو حالة في.٢

.يمكن ما قصىأ جإلدر حافات نحو رقإلو جهاتمو كّحر.٣

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو سريإلأ رقإلو ضعر جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو ضعر يجهمو يكتحرل●

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو رقإلو لطو جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو لطو جهمو يكتحرل●

١٧ الاسستخدإم بدء   ٢ إلفصل ARWW



.قتإلو نفس في جللخار جإلدر مقدمة إسحبو جإلدر من ىسريلإ يةمماإلأ يةإوإلز من ببالقر رإلز على إضغط بذلك، يامقلل. دخالإلا جدر تمديدب قم.٤

.سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع ّادياعمو رقإلو دخلأ.٥

 جإلدر حافة على زمةإلر تفاعإر علامة زتجاوت لا رقإلو زمةر نأ من كدتأ ذلك، لىإ ضافةبالا. جإلدر من ماميإلأ ءإلجز في دةجوإلمو بةسسنالمإ رقإلو حجم طخطو مع رقإلو زمةر محاذإة من كدتأ
.يمنىلإ

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو تحمل لا:ملاحظة

ARWW إلورق تحميل ١٨



.رقإلو زمةر حافة جهاتإلمو تلمس حتى رقإلو لطو جهموو رقإلو ضعر يجهمو بطضإ.٦

.إلطابعة في ىخرأ ةمر دخالإلا جدر يبكتر عدأ.٧

.جللخار إجخرإلا جدر تدإدمإ دإةأ إسحب.٨

2 جإلدر في رقإلو يلمحتل

 .إلطابعة من محددة زطر في 2 جإلدر فرتوي :ملاحظة

.فقط Legal وأ Letter وأ A4 جمبح إلعادي رقإلو لاإ" 2 جإلدر" يدعم لا:ملاحظة

.إلملحقات تخدإمسسإو عدإدإ إجعر تخدإمه،سسإو 2 جإلدر عدإدإ يةفيك فةلمعر

.بالكامل إلطابعة جخار لىإ 2 جإلدر إسحب.١

.يمكن ما قصىأ جإلدر حافات نحو رقإلو جهاتمو كّحر.٢

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو سريإلأ رقإلو ضعر جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو ضعر يجهمو يكتحرل●

.قتإلو نفس في جهإلمو كحرو رقإلو لطو جهمو على دجوإلمو رإلز على إضغط رق،إلو لطو جهمو يكتحرل●
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.سفلللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع ّادياعمو رقإلو دخلأ.٣

 جإلدر حافة على زمةإلر تفاعإر علامة زتجاوت لا رقإلو زمةر نأ من كدتأ ذلك، لىإ ضافةبالا. جإلدر من ماميإلأ ءإلجز في دةجوإلمو بةسسنالمإ رقإلو حجم طخطو مع رقإلو زمةر محاذإة من كدتأ
.يمنىلإ

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو تحمل لا:ملاحظة

.رقإلو زمةر حافة جهاتإلمو تلمس حتى رقإلو لطو جهموو رقإلو ضعر يجهمو بطضإ.٤

.زلهأ رق،و دجوو حالة في. إلطابعة سفلأ 2 جإلدر نطقةم إفحص.٥

.إلطابعة في 2 جإلدر يبكتر عدأ.٦

إلملحقات تخدإمسسإو عدإدإ
.يةلتالإ سامقإلأ إجعر عدإدها،إو) ثان جدر ثلم( إلملحقات يبكتر يدتر نتك ذإإ

.فضلأ تخدإمسسإ بةتجر يققحتل ةفرتولمإ إجدرإلأ إتميز تخدإمسسإ نككيم إحد،و جدر من كثرأ تخدإمسسإ ندع
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. www.hp.com على نتنترإلا عبر إلملحقات إءشر نككيم. إلطابعة من محددة زطر في 2 جإلدر فرتوي:ملاحظة

تخدإمهسسإو 2 جإلدر يبكتر

2 جإلدر يبكتر

 .له هزلمجإ إلمكان في جإلدر دخلأ ثم ى،خرإلأ إدإلموو يفلغتلإ طةشرأ لزأو ج،إلدر يفلغت بفك قم.١

.توسسمو ثابت سطحلإ يكون نأ لابد

.هربائيكلإ خذإلمأ عن إلطاقة سلك إفصلو إلطابعة يلغشت قفوأ.٢

.جإلدر علىأ إلطابعة ضع.٣

.إلطابعة سفلأ يديكو صابعكأ ضعو عدم على اًيصحر كن:يهبنت

.إلطابعة يلغشتب قم ثم يارتلإ سلك صل.٤

إجدرإلأ مع تعامللإ

.2 جإلدر من رقإلو إلطابعة سحبتس رق،و على يتويُو إًدجومو 2 جإلدر كانو ًاغفار 1 جإلدر كان ذإإ. 1 جإلدر من رقإلو إلطابعة سحبت اًيضإإفتر

:يةلتالإ إتإلميز تخدإمسسبا كسلولإ هذإ ييرغت نككيم لكنو

.2 جإلدرو 1 جإلدر في جمإلح نفس من رقو يلمتح حالة في ًولاأ نهم رقإلو إلطابعة سحبتس إلذي إضيالافتر جإلدر حدد :إضيالافتر جإلدر●

).بقةسسم رةبصو عبوطإلم رقإلو وأ يةسسأإلر ذي رقإلو ثلم( خاص، رقو يلمحتب متقو ندماع ثال،لمإ يلبس على د،إلمقصو غير تخدإمسسالا نعلم جإلدر مينتأب قم :جإلدر مينتأ●

.ًاغفار خرإلأ جإلدر كان ذإإ حتى نّمإلمؤ جإلدر إلطابعة تخدمسست لن

.جإلدر في رقإلو من فقط إحدو عنو يلمحتب قم فضل،أ تخدإمسسإ بةتجر على لللحصو:ملاحظة

.فقط إلعادي رقإلو 2 جإلدر يدعم:ملاحظة

يةلتالإ إتإلخطو بعّتإبذلك يامقلل

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. جينإلدر كلا في رقو يلمحتب قم●.ًاغفار خرإلأ جإلدر كان ذإإ إحدو جدر من رقإلو تخدمسسإو جينإلدر كلا في رقو يلمحتب قم

.جإلدر مينتأ يلغشت يقافبا قم●

.جينإلدر كلا في جمإلح نفس من رقو يلمحتب قم●.ًولاأ إجدرإلأ حدأ من رقإلو تخدمسسإو جينإلدر كلا في رقو يلمحتب قم

.إضيإفتر جكدر بإلمطلو جإلدر يينعتب قم●

.خرلأ قتو من تخدمهسست إلذي خرإلأ رقإلو عنوو إلعادي رقإلو بين من يارتخالا نككيم

.جإلدر في رقإلو من فقط إحدو عنو يلمحتب قم فضل،أ تخدإمسسإ بةتجر على لللحصو:ملاحظة

.2 جإلدر في إلعادي رقإلوو يسيئإلر دخالإلا جدر في إلخاص رقإلو يلمحتب قم●

.إضيإفتر جكدر 2 جإلدر يينعتو يسيئإلر دخالإلا جدر مينتأب قم●

إجدرإلأ عدإدإتإ ييرغت

.EWS خلال من وأ HP طابعة برنامج خلال من إجدرإلأ عدإدإتإ ييرغت اًيضأ نككيم:ملاحظة

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإو إلمضمن يبإلو خادم إجعر إلطابعة، إمجبرو EWS خادم لىإ لصوللو

.إلطابعة يلغشت من كدتأ.١

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.٢
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 . إفقمو على إضغط ثم ، إلطابعة عدإدإتإ حدد.٣

 . إفقمو على إضغط ثم ، رقإلو عدإدإتإ حدد.٤

. إفقمو على إضغط ثم ،جإلدر مينتأ وأ إضيالافتر جإلدر حدد.٥

. إفقمو على إضغط ثم ب،إلمطلو يارلخإ حدد.٦

)Windows يلغشتلإ نظام( رقإلو مصدر وأ جللدر تلقائيلإ يارتخالا يلغشت

 .)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

. باعةط ضمن جديد جهاز عدإدإ قفو إنقر.٢

.باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة على إنقر ،باعةطلإ يلاتضفت إرإلحو بعمر في.٣

 .تلقائيلإ تحديدلإ إتيارخ حدأ حدد ،رقإلو مصدر سدلةنلمإ إلقائمة من.٤

.إتييرغتلإ لبوقو إرإلحو بعمر غلاقلا OK على تينمر إنقر.٥

)OS X يلغشتلإ نظام( رقإلو مصدر وأ جللدر تلقائيلإ يارتخالا يلغشت

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

.إلمصدر سدلةنلمإ إلقائمة من تلقائيلإ يارتخالا حدد.٣

.باعةطلإ إتيارخ لىإ لصوللو يلصتفالإ ضعر على إنقر.٤

إلطابعة تحديث
.ثاتيتحدلإ دجوو من اًيئتلقا إلطابعة تحققتو يب،إلو خدمات تمكين يتمو بكةسشب إلطابعة تصلت ية،ضإإفتر يقةبطر

إلطابعة في تحكملإ حةلو تخدإمسسبا إلطابعة تحديث

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

. إفقمو على إضغط ثم ،إتدوأ حدد.٢

. إفقمو على إضغط ثم ، إلطابعة تحديث حدد.٣

. إفقمو على إضغط ثم ،ثاتيتحد عن بحث حدد.٤

اًيئتلقا ثاتيتحدلإ عن بحثتل إلطابعة تمكين

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

. إفقمو على إضغط ثم ،إتدوأ حدد.٢

. إفقمو على إضغط ثم ، إلطابعة تحديث حدد.٣

. إفقمو على إضغط ثم ،تلقائيلإ تحديثلإ حدد.٤

. إفقمو على إضغط ثم ،تلقائي حدد.٥
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نّإلمضم يبإلو خادم تخدإمسسبا إلطابعة تحديث

).EWS( نّإلمضم يبإلو ملقم تحفإ.١

 .إلمضمن يبإلو خادم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

).إتدوأ( Tools يببوتلإ علامة قفو إنقر.٢

.شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعّتإ ثم ،)تةبثالإ إلبرنامج ثاتيتحد( Firmware Updates قفو إنقر ،)إلطابعة ثاتيتحد( Printer Updates سمق في.٣

 .يلغشتلإ يدعت ثم تهيبثتو تحديثلإ يلتنزب إلطابعة متقوسس للطابعة، تحديث فرتو حالة في:ملاحظة

ولسؤبم فاتصل يل،صتفالإ لديك تكن لم ذإإ. يلكو خادم عدإدلا شاشةلإ على إلمقدمة شادإترإلا بعتفا يل،كللو عدإدإتإ تخدمسست لديك بكةسشلإ كانت ذإإو يلكإلو عدإدإتإ دخالإ نكم لبحط ذإإ:ملاحظة  
.بكةسشلإ عدإدبا قام إلذي شخصلإ وأ بكةسشلإ

)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ
.لديك يلغشتلإ نظام سبح يةلتالإ رموإلأ حدبأ قم ،HP من إلطابعة برنامج يتبثت بعد

●Windows 10 :حددو ،يقاتبطتلإ يعجم على إنقرو ،‘بدء’ رز على إنقر تر،يوبكملإ تبكم سطح من HP، إلطابعة إسم تحمل إلتي نةيقوإلأ حدد ثم.

●Windows 8.1 :إلطابعة إسم تحمل إلتي نةيقوإلأ حدد ثم ،بدء شاشة من ىسريلإ يةلفسلإ يةإوإلز في سفلللأ همسلإ على إنقر.

●Windows 8 :إلطابعة إسم تحمل إلتي نةيقوإلأ حدد ثم يقات،بطتلإ يطشر من يقاتبطتلإ يعجم على إنقر ثم شاشة،لإ من غةفار نطقةم على يمنإلأ ربالز إنقر ،بدء شاشة من.

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :حددو ،إمجإلبر كافة حددو ،‘إبدأ’ رز على إنقر تر،يوبكملإ تبكم سطح من HP، حدد ثم إلطابعة، مجلد حددو 
.إلطابعة إسم تحمل إلتي نةيقوإلأ
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باعةط٣

 إتميز تخدإمسسإ ندع وأ رق،إلو من نةيعم إعنوأ على باعةطلإ ندع وأ باعة،طلإ دةجو ييرغت يدتر ندماع فقط ًيدويا عدإدإتإلا ييرغتب قم. إلبرنامج يقبطت إسطةبو اًيلأ باعةطلإ عدإدإتإ معظم مع تعامللإ يتم
.خاصة

تاجتح نأ ندوو قاتوإلأ يعجم في ئتش يثماح HP ePrint يةصبخا ودةإلمز تكعبطا من ندإتتسلمإ باعةط لك يحتت HP من يةنمجا خدمة وهي ، HP ePrint على إلطابعة هذه يتوتح:يحملت  
.يةفضاإ طابعة يلغشت إمجبر وأ إمجبر يةأ لىإ

 من لإلمحمو باعةطلإ قعمو ةبزيار قم مات،إلمعلو من يدللمز). إللوحي تريوبكملإ وأ إلذكي هاتفلإ ثلم( بك إلخاص لإلمحمو هازلجإ على دةجوإلمو رإلصوو إلوثائق باعةطل إلطابعة هذه تخدإمسسإ نككيم:يحملت
HP على يبإلو على www.hp.com/go/mobileprinting  .باعةطلإ قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو عدم حالة في  
.ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/دولة في HP من إلمحمولة

ندإتتسم باعةط●

يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةط●

فظرإلأ على باعةطلإ●

رإلصو باعةط●

مخصص حجم ذإت وأ خاصة رإقوأ على باعةطلإ●

)جهينو من عبوطم شاءنإ( جهينإلو على باعةطلإ●

لمحمو جهاز يقطر عن باعةطلإ●

™AirPrint تخدإمسسبا باعةطلإ●

ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت●

ندإتتسم باعةط

)Windows يلغشتلإ نظام( ندإتتسلمإ باعةط

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يةإلحاو في رقو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print حدد برنامجك من.٢

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٣

.خصائص إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٤

 Printer وأ) إلطابعة عدإدإ( Printer Setup وأ) إتيارخ( Options وأ) خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،سست إلذي مجيإلبر يقبطتلإ لىإ ًنادإتسإ
Properties )إلطابعة خصائص( Printer )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر ،HP إمجبر لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. HP إمجبر خلال من إتييرغتلإ نفذ باعة،طلإ مهام لكافة باعةطلإ عدإدإتإ بطضل:ملاحظة

 .باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةسسنالمإ إتيارلخإ حدد.٥

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز
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.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

).خصائص( Properties إرحو بعمر لىإ دةللعو) إفقمو( OK قفو إنقر.٦

.باعةطلإ بدءل) إفقمو( OK وأ )باعةط( Print إنقر.٧

)OS X يلغشتلإ نظام( ندإتتسلمإ باعةط

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

.إلصفحة خصائص حدد.٣

.يلصتفالإ ضعر قفو إنقر باعة،طلبا إلخاص إرإلحو بعمر في إتيارخ ىتر لا نتك ذإإ

.رقإلو حجم ثقةبنلمإ إلقائمة في ناسبلمإ رقإلو حجم إختر●

.يححصلإ رقإلو يلمحتب قمت نكأ من كدتأف رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

.الاتجاه حدد●

.جمإلح ييرغتل يةئولمإ بةسسنلإ دخلأ●

).باعةط( Print قفو إنقر.٤

USB فلاش إصقرأ كمحر من ندإتتسم باعةطل

.ماميإلأ USB نفذم في لمحمو USB إصقرأ كمحر دخلأ.١

.تحكملإ حةلو شاشة على هرظتل لإلمحمو USB إصقرأ كمحر في إلمجلدإتو إلملفات رهوظ لحين تظرنإ

.ةشفرلمإ USB فلاش كاتمحر إلطابعة تدعم لا:ملاحظة

.تحديدلإ يدكتأل إفقمو على إضغط. حددهو تهعباط يدتر إلذي ندتسلمإ عن إبحث تحكم،لإ حةلو من.٢

.تحكملإ حةللو يةلفسلإ ىسريلإ يةإوإلز من) ( تحديد رإلز على بالضغط بحث حدد إت،إلميز هذه تخدإمسسلا. ندتسم عن بحثلل بحثلإ وأ زإلفر وأ يةفصتلإ عامل ةميز تخدإمسسإ نككيم

.باعةطلإ دةجوو باعتهاط بإلمطلو سخنلإ عدد ثلم ب،إلمطلو نحولإ على باعةطلإ يلاتضفت حدد ،"رةصو باعةط" شاشةلإ من.٣

. إفقمو على إضغط ثم ، إنلوبالأ باعةطلإ بدء وأ دسوبالأ باعةطلإ بدء حدد باعة،طلإ بدءل.٤

يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةط

)Windows يلغشتلإ نظام( يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةط

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يةإلحاو في رقو يلمحتب قم.١

. باعةط قفو إنقر لديك، إمجإلبر يقبطت في دةجوإلمو ملف قائمة من.٢

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٣

. إلخصائص إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر عدإدإت،إلا ييرغتل.٤

. يلاتضفت وأ ، إلطابعة ، إلطابعة عدإدإتإ ، إتيارخ ، إلخصائص سمىم تحت رإلز هذإ تجد نأ يمكن تخدمه،سست إلذي إمجإلبر يقبطتل اًوفقو

.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر ،HP إمجبر لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. HP إمجبر خلال من إتييرغتلإ نفذ باعة،طلإ مهام لكافة باعةطلإ عدإدإتإ بطضل:ملاحظة
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 .باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةسسنالمإ إتيارلخإ حدد.٥

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

.خصائص إرإلحو بعمر غلاقلا إفقمو قفو إنقر.٦

.باعةطلإ بدءل إفقمو وأ باعةط قفو إنقر.٧

)OS X يلغشتلإ نظام(يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةطل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رإلصو باعةط إتيارخ بطض.٣

).يلصتفالإ ضعر( Show Details قفو إنقر باعة،طلبا إلخاص إرإلحو بعمر في إتيارخ ىتر لا نتك ذإإ

).رقإلو حجم( Paper Size ثقةبنلمإ إلقائمة في ناسبلمإ فإلظر حجم إختر.أ

.يححصلإ رقإلو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

.دقة قصىأ وأ دةجو فضلأ فريو إلذي يارلخإ إختر ثم ،رقإلو دةجو/عنو إختر ثقة،بنلمإ إلقائمة من.ب

).باعةط( Print قفو إنقر.٤

فظرإلأ على باعةطلإ
:يةلتالإ إلخصائص ذإت فظرإلأ تخدإمسسإ نبتج

للغاية ملسإلأ يبطشتلإ●

إفذنولإ وأ يفطإلخطا وأ إلملصقات●

تفةلم وأ ناسقةتم غير وأ يكةسم حافات●

حال يبأ تالفةلإ وأ قةإلممز وأ جعدةتلمإ ناطقلمإ●

.شدةو بحدة إلمحملة فظرإلأ ناياث ثني من كدتأ

.تخدمهاسست إلتي إمجإلبر مع تاحةلمإ ندإتتسلمإ إجعر, فظرأ على باعةطلإ عن ماتإلمعلو من يدللمز:ملاحظة

)Windows يلغشتلإ نظام( فظرأ باعةطل

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. جإلدر في فظرإلأ يلمحتب قم.١

.باعةط قفو إنقر إلبرنامج، يقبطت في ملف إلقائمة من.٢

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٣

.خصائص إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٤

 Printer وأ) إلطابعة عدإدإ( Printer Setup وأ) إتيارخ( Options وأ) خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،سست إلذي مجيإلبر يقبطتلإ لىإ ًنادإتسإ
Properties )إلطابعة خصائص( Printer )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(
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.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر ،HP إمجبر لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. HP إمجبر خلال من إتييرغتلإ نفذ باعة،طلإ مهام لكافة باعةطلإ عدإدإتإ بطضل:ملاحظة

 .باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةسسنالمإ إتيارلخإ حدد.٥

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

.خصائص إرإلحو بعمر غلاقلا إفقمو قفو إنقر.٦

.باعةطلإ بدءل إفقمو وأ باعةط قفو إنقر.٧

)OS X يلغشتلإ نظام( فظرأ باعةطل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

.رقإلو حجم ثقةبنلمإ إلقائمة في ناسبلمإ فإلظر حجم إختر.٣

.يلصتفالإ ضعر قفو إنقر باعة،طلبا إلخاص إرإلحو بعمر في إتيارخ ىتر لا نتك ذإإ

.يححصلإ رقإلو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رقإلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

).عادي رقو( Plain Paper على طبوضم رقإلو عنو عدإدإ نأ تحقق ثم) رقةإلو دةجو/عنو( Paper Type/Quality إختر ثقة،بنلمإ إلقائمة من.٤

).باعةط( Print قفو إنقر.٥

رإلصو باعةط
.لمحمو USB إصقرأ كمحر وأ تريوبكملإ جهاز من رإلصو باعةط نككيم

.ةشفرلمإ USB فلاش كاتمحر إلطابعة تدعم لا:ملاحظة

.باعةطلإ بلق ًتوياسسم رإلصو رقو سطح يكون نأ يجب. عاتبوطإلم دةجو في إلطعن لىإ دييؤ قد مما تفاف،لوالا جعدتلإ في رقإلو بدأي فقد. دخالإلا جدر في تخدمسسم غير رصو رقو كتتر لا

 من لإلمحمو باعةطلإ قعمو ةبزيار قم مات،إلمعلو من يدللمز). إللوحي تريوبكملإ وأ إلذكي هاتفلإ ثلم( بك إلخاص لإلمحمو هازلجإ على دةجوإلمو رإلصوو إلوثائق باعةطل إلطابعة هذه تخدإمسسإ نككيم:يحملت
HP على يبإلو على www.hp.com/go/mobileprinting  .باعةطلإ قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو عدم حالة في  
.ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/دولة في HP من إلمحمولة

)Windows يلغشتلإ نظام( تريوبكملإ من رصو باعةطل

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يةإلحاو في رقو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print حدد برنامجك من.٢

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٣

.خصائص إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٤

 Printer وأ) إلطابعة عدإدإ( Printer Setup وأ) إتيارخ( Options وأ) خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،سست إلذي مجيإلبر يقبطتلإ لىإ ًنادإتسإ
Properties )إلطابعة خصائص( Printer )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(
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 .باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةسسنالمإ إتيارلخإ حدد.٥

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

).خصائص( Properties إرحو بعمر لىإ دةللعو) إفقمو( OK قفو إنقر.٦

.باعةطلإ بدءل) إفقمو( OK وأ )باعةط( Print إنقر.٧

 .عاتبوطإلم دةجو إنخفاض لىإ دييؤ مما تفاف،لوالا جعدتلإ في بدأي لا حتى رإلصو رقو ينتخزب قم. دخالإلا جدر من تخدمسسلمإ غير رإلصو رقو جخرأ باعة،طلإ من الانتهاء بعد :ملاحظة

)OS X يلغشتلإ نظام( تريوبكملإ من رصو باعةطل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رإلصو باعةط إتيارخ بطض.٣

.يلصتفالإ ضعر قفو فانقر باعة،طلبا إلخاص إرإلحو بعمر في إتيارخ ىتر لا نتك ذإإ

).رقإلو حجم( Paper Size ثقةبنلمإ إلقائمة في ناسبلمإ فإلظر حجم إختر●

.يححصلإ رقإلو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

.الاتجاه حدد●

::يةلتالإ عدإدإتإلا إختر ثم ،)رقإلو دةجو/عنو( Paper Type/Quality إختر ثقةبنلمإ إلقائمة من.٤

●Paper Type )ناسبلمإ يةفإغرتوإلفو رإلصو رقو عنو): رقإلو عنو

.دقة قصىأ وأ دةجو فضلأ فريو إلذي يارلخإ حدد: دةإلجو●

.ناسبلمإ) رةإلصو بطض( Photo Fix يارخ تحديدب قم ثم ، )إللون إتيارخ( Color Options ماتإلمعلو ثلثم قفو إنقر●

–Off )رةإلصو على تعديلات يأ يقبطت عدم لىإ دييؤ: )يلغشتلإ يقافإ.

–On )تدإلعبا رةإلصو حدة بطضب ميقو. رةإلصو على كيزإلتر إءجربا اًيئتلقا ميقو: )يلغشت.

).باعةط( Print قفو إنقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عدإدإتإ يةأ حدد.٥

USB فلاش إصقرأ كمحر من رإلصو باعةطل

.ماميإلأ USB نفذم في لمحمو USB إصقرأ كمحر دخلأ.١

.تحكملإ حةلو شاشة على هرظتل لإلمحمو USB إصقرأ كمحر في إلمجلدإتو إلملفات رهوظ لحين تظرنإ

.ةشفرلمإ USB فلاش كاتمحر إلطابعة تدعم لا:ملاحظة

.تحديدلإ يدكتأل إفقمو على إضغط. حددهاو باعتهاط يدتر إلتي رةإلصو عن إبحث تحكم،لإ حةلو من.٢

.تحكملإ حةللو يةلفسلإ ىسريلإ يةإوإلز من) ( تحديد رإلز على بالضغط بحث حدد إت،إلميز هذه تخدإمسسلا. رةصو عن بحثلل بحثلإ وأ زإلفر وأ يةفصتلإ عامل ةميز تخدإمسسإ نككيم

.باعةطلإ دةجوو باعتهاط بإلمطلو سخنلإ عدد ثلم ب،إلمطلو نحولإ على باعةطلإ يلاتضفت حدد ،"رةصو باعةط" شاشةلإ من.٣

. إفقمو على إضغط ثم ، إنلوبالأ باعةطلإ بدء وأ دسوبالأ باعةطلإ بدء حدد باعة،طلإ بدءل.٤
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مخصص حجم ذإت وأ خاصة رإقوأ على باعةطلإ
هاعبطل دةجوإلمو ندإتتسلمإ يقسسنت عادةإ لىإ تاجتح قد. إلطابعة يلغشت برنامج في جمإلح فحدد, كذلك مرإلأ يكن لم ذإإ. ندتسلمإ باعةط بلق يقبطتلإ في جمإلح فحدد, جمإلح مخصصة ًارإقوأ يقبطتلإ دعم ذإإ  
.مخصص حجم ذإت رإقوأ على يحصح شكلب

)Windows يلغشتلإ نظام( إلمخصص جمإلح عدإدلا

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

.يلاتضفتلإ يينعت على إنقر ثم ، باعةط على إنقر.٢

).دةإلجو/رقإلو( Paper/Quality يببوتلإ علامة قفو إنقر.٣

.مخصص رز على إنقر ،دةإلجو/رقإلو يببوتلإ علامة في.٤

 .جديد على إنقر ،مخصص إرإلحو بعمر في.٥

 .إلجديد إلمخصص جمإلح بعادأ دخلأ. إلجديد إلمخصص جمإلح إسم دخلأ

.OK على إنقر ثم يقبطت على إنقر.٦

)Windows يلغشتلإ نظام( مخصص حجم ذإت وأ خاصة رإقوأ على باعةطلإ

.HP طابعة برنامج في إلمخصص جمإلح عدإدإ يجب مخصص، جمبح رقو على باعةطلإ من تمكنت نأ بلق:ملاحظة

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. جإلدر في ناسبلمإ رقإلو يلمحتب قم.١

.باعةط قفو إنقر إلبرنامج، يقبطت في ملف إلقائمة من.٢

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٣

.خصائص إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٤

 Printer وأ) إلطابعة عدإدإ( Printer Setup وأ) إتيارخ( Options وأ) خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،سست إلذي مجيإلبر يقبطتلإ لىإ ًنادإتسإ
Properties )إلطابعة خصائص( Printer )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر ،HP إمجبر لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. HP إمجبر خلال من إتييرغتلإ نفذ باعة،طلإ مهام لكافة باعةطلإ عدإدإتإ بطضل:ملاحظة

).دةإلجو/رقإلو( Paper/Quality يببوتلإ علامة قفو إنقر.٥

.رقإلو حجم سدلةنلمإ إلقائمة من إلمخصص جمإلح دّحد ،دةإلجو/رقإلو يببوتلإ علامة في.٦

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

).إفقمو( OK قفو إنقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عدإدإتإ يةأ حدد.٧

.باعةطلإ بدءل) إفقمو( OK وأ )باعةط( Print إنقر.٨

)OS X يلغشتلإ نظام( مخصص حجم ذإت وأ خاصة رإقوأ على باعةطلل

.HP برنامج في إلمخصص جمإلح عدإدإ يكلع يجب جم،إلح مخصص رقو على باعةطلإ من تمكنت نأ بلق

 .جإلدر في ناسبلمإ رقإلو يلمحتب قم.١

.إلجديد إلمخصص رقإلو حجم شئنأ.٢
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.باعةط على ثم ملف على إنقر باعة،طلل تخدإمهسسإ يدتر إلذي إلبرنامج في.أ

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.ب

.رقإلو حجم ثقةبنلمإ إلقائمة في إلمخصصة حجامإلأ ةدإرإ على إنقر.ج

.يلصتفالإ ضعر قفو إنقر باعة،طلبا إلخاص إرإلحو بعمر في إتيارخ ىتر لا نتك ذإإ

.إلمخصص رقإلو جملح اًإسم تبكإو إلقائمة في إلجديد نصرعلإ حدد ثم ،+ على إنقر.د

.ضهعرو إلمخصص رقإلو تفاعإر دخلأ.ه

.حفظ على إنقر ثم ،OK وأ تم على إنقر.و

.باعةطلل تهشأنأ إلذي إلمخصص رقإلو حجم تخدمسسإ.٣

).باعةط( Print قفو إنقر إلبرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة في.أ

.إلطابعة تحديد من كدتأ.ب

.رقإلو حجم ثقةبنلمإ إلقائمة في تهشأنأ إلذي إلمخصص رقإلو حجم إسم إختر.ج

).باعةط( Print قفو إنقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عدإدإتإ يةأ حدد.د

)جهينو من عبوطم شاءنإ( جهينإلو على باعةطلإ
)Windows يلغشتلإ نظام( إلصفحة يجهو على باعةطلل

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يةإلحاو في رقو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print حدد برنامجك من.٢

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٣

.خصائص إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٤

 Printer وأ) إلطابعة عدإدإ( Printer Setup وأ) إتيارخ( Options وأ) خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،سست إلذي مجيإلبر يقبطتلإ لىإ ًنادإتسإ
Properties )إلطابعة خصائص( Printer )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.إلطابعة ةدإرإ إتدوأ إجعر ،HP إمجبر لحو ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. HP إمجبر خلال من إتييرغتلإ نفذ باعة،طلإ مهام لكافة باعةطلإ عدإدإتإ بطضل:ملاحظة

 .باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةسسنالمإ إتيارلخإ حدد.٥

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا رقإلو حجم يينعتو دخالإلا جدر في يححصلإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

).خصائص( Properties إرحو بعمر لىإ دةللعو) إفقمو( OK قفو إنقر.٦

.باعةطلإ بدءل) إفقمو( OK وأ )باعةط( Print إنقر.٧
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)OS X يلغشتلإ نظام( رقةإلو يجهو على باعةطلل

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

.ثقةبنلمإ إلقائمة من) يططتخ( Layout إختر باعة،طلإ إرحو بعمر ضمن.٢

).باعةط( Print إختر ثم جهين،إلو ذي رقللو بإلمطلو بطإلر عنو حدد.٣

لمحمو جهاز يقطر عن باعةطلإ
.إللوحي تريوبكملإ وأ إلذكي هاتفلإ ثلم إلمحمولة، تكجهزأ يقطر عن ةباشرم رإلصوو ندإتتسلمإ باعةطل تكعبطا تخدإمسسإ نككيم

●iOS: يارخ تخدمسسإ Print )باعةط (قائمة من Share )نلأ عدإدإلا لىإ حاجة لا). كةشارم iOS AirPrint لحو ماتإلمعلو من يدللمز. اًبقسسم اًتبثم تييأ AirPrint، إجعر 
.™AirPrint تخدإمسسبا باعةطلإ

●Android: ضافيإلا نّإلمكو يلتنزب قم HP Print Service )ةجهزأ معظم يدعمه إلذي Android (جرتم من Google Play.

.لإلمحمو كهازبج إلخاص يقاتبطتلإ جرتم من تهيبثتب قم. كتهاشارمو ندإتتسلمإ باعةطل تخدإمهاسسإو HP طابعة عدإدلا HP All-in-One Printer Remote يقبطت تخدإمسسإ اًيضأ نككيم

/www.hp.com/go إننوعلإ على يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو رز إلمحمولة، ةجهزإلأ من باعةطلإ تمكين لحو تعليمات على لللحصو
mobileprinting  .قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو عدم حالة في HP Mobile Printing )باعةط HP إلمحمولة ةجهزللأ( 

.ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/بلد في يبإلو على

™AirPrint تخدإمسسبا باعةطلإ
 وأ iPad (iOS 4.2) من يةكلسإللا باعةطلل AirPrint تخدمسسإ. يةلتالإ إتصدإرإلا وأ Mac OS X 10.7و iOS 4.2 لـ تمدةعم Apple’s AirPrint تخدإمسسبا باعةطلإ

iPhone )3GS بعده فما (وأ iPod touch )يةلتالإ لإلمحمو يقاتبطت في) ذلك من حدثإلأ وأ ثالثلإ يللجإ:

يدإلبر●

رصو●

●Safari

Evernote ثاللمإ يلبس على ثالث،لإ يللجإ يقاتبطت يدعم●

 :يلي مما تحقق ،AirPrint تخدإمسسلا

 مع إفقةتولمإ HP تجاتنمو AirPrint تخدإمسسإ لحو ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو. AirPrint يةنقتب ودإلمز كجهاز بها تصلي إلتي بكةسشلإ نفسب إلطابعة يلصتو يجب●
AirPrint، قعمو رز HP Mobile Printing )باعةط HP إننوعلإ على يبإلو على) إلمحمولة ةجهزللأ www.hp.com/go/mobileprinting  .عدم حالة في 

 بلغة وأ ىخرأ نطقةم/بلد في) إلمحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو
.ىخرأ

هازجلل يحتي يلهمحتب قمت إلذي رقإلو لمطابقة بدقة رقإلو حجم يينعت نإ). ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو رقإلو يلمتح إنظر( بالطابعة إلخاصة رقإلو عدإدإتإ مع إفقتوي إلذي رقإلو يلمحتب قم●  
 .تهعباط تتمس إلذي رقإلو حجم فةمعر لإلمحمو

ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت
.)جهينو من عبوطم شاءنإ( جهينإلو على باعةطلإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. رقةإلو يجهو على ندتسلمإ باعةط نككيم
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بالحبر خاصة يحاتملت

.ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو باعةطلبا تعلقةم شاكلم إجعةمر فيرجى بولة،قم غير باعةطلإ دةجو كانت ذإإ●

.يةلصإلأ HP شاتطوخر تخدمسسإ●

.ىخرإلأ تلو ةمر هولةسب تائجنلإ فضلأ على لإلحصو في ساعدتكلم HP رإقوأو طابعات مع هابارتخإو يةلصإلأ HP شاتطوخر تصميم تم

ستيل ماتتلزسسم تخدإمسسلا ًيجةتن تجنملل صلاحإ وأ يانةص ياتلعم يةأ إلضمان شملي لا. HP نعص من ستيل ماتتلزسسم تخدإمسسإ ندع يتهاقثومو وأ تائجنلإ دةجو HP تضمن لا:ملاحظة  
.HP نعص من

.www.hp.com/go/anticounterfeit لىإ تقلنفا ،HP نعص من يةلصأ شاتطوخر إءشرب قمت نكأ تقدعت نتك ذإإ

.يحةصح يقةبطر إنلووبالأ دسوبالأ باعةطلإ شستيطوخر بتث●

.يشطإإلخر بدإلتسإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.كاف حبر فرتو من كدتألل شاتطوإلخر في ةإلمقدر إلحبر توياتسسم إفحص●

.فقط يططختلإ إضغرلأ إتتقدير إلحبر توياتسسم نشأب إلمؤشرإتو إتتحذيرلإ فرتو

.ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

بدإلتسإ يكلع يجب لا. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح إتخيرتأ نبجتل لديك فرتوت بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ إلحبر، ىتوسسم إنخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتسسإ حالة في:ملاحظة  
.بولةقم غير باعةطلإ دةجو تكون نأ لىإ يشطإإلخر

.تحاتفلإ بحماية للطابعة سماحلل) إلطاقة رز(  تخدإمسسبا ًادإئم إلطابعة يلغشت يقافبا قم●

رقإلو يلمتح لحو يحاتملت

.رقإلو يلمتح اًيضأ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.هاعنوو باعةطلإ إدمو حجم يينعتب تطالبسس دخال،إلا جدر في رقإلو يلمتح بعد. هاعنوو باعةطلإ إدمو حجم يينعتب وقم يحصح شكلب دخالإلا جدر في رقإلو يلمتح من كدتأ●

.رقإلو شارنحإ نبجتل عنولإو جمإلح نفس من زمةإلر في رقإلو كافة يكون نأ يجب). فقط إحدةو صفحة ستيل( رقو زمةر يلمحتب قم●

.سفلإلأ لىإ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو مع رقإلو يلمحتب قم●

.هاقيتمز وأ نيهاث يتم لم إفإلحو نأو ٍتوسسم ضعو في دخالإلا جدر في هاليمتح تم إلتي رإقوإلأ نأ من كدتأ●

.رقإلو يليلد خلال من يسيئإلر جإلدر في رقإلو ثني عدم من كدتأ. رإقوإلأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالإلا جدر في رقإلو ضعر يللد بطضب قم●

.باعةطلإ بدء بلق إلطابعة في بالكامل دخالإلا جدر دخالإ من كدتأ●

)Windows يلغشتلإ نظام( إلطابعة عدإدإتإ يحاتملت

.HP من إلطابعة ببرنامج) يلاتضفتلإ بطض( Set Preferences قفو إنقر ثم ، باعةط قفو إنقر باعة،طلل يةضإالافتر عدإدإتإلا ييرغتل●

.ماتإلمعلو من يدلمز )Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر ،HP طابعة برنامج تحفل

.رقةو كل في إلصفحات عدد سدلةنلمإ إلقائمة من ناسبلمإ يارلخإ حدد إلطابعة، يلغشت برنامج في يبطشت يببوتلإ علامة من رقة،و كل في باعتهاط تتمس إلتي إلصفحات عدد تحديدل●

.الاتجاه نطقةم في ناسبلمإ يارلخإ حدد إلطابعة، يلغشت برنامج في يبطشت يببوتلإ علامة فمن إلصفحة، إتجاه ييرغت دترأ ذإإ●

ةنقرب إتيارلخإ يعجم بطض من تمكنت حتى إلمحددة، يفةظإلو عنول بةسسنالمإ عدإدإلا قيم ينتخزب باعةطلإ تصارخإ ميقو. باعةطلإ يلاتضفتب إلخاص عدإدإلا قتو لحفظ باعةطلإ تصارخإ تخدإمسسإ نككيم●  
.إحدةو

.OK على إنقر ثم باعة،طلإ إتتصارخإ حدأ حدد ،باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة لىإ تقلنإ تخدإمه،سسلا
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.OK على إنقر ثم ا،ًإسم دخلأو باسم حفظ على إنقر عدإدإتإلا ينتكو بعد جديد، باعةط تصارخإ ضافةلا

).حذف( Delete قفو إنقر ثم تحديده،ب قم باعة،طلإ تصارخإ لحذف

.يةضإالافتر باعةطلإ إتتصارخإ حذف نككيم لا:ملاحظة

)OS X يلغشتلإ نظام( إلطابعة عدإدإتإ يحاتملت

.إلطابعة في هاليمتح تم إلتي رقةإلو حجم تحديدل) رقإلو حجم( Paper Size ثقةبنلمإ إلقائمة تخدمسسإ باعة،طلإ إرحو بعمر في●

 .دةإلجوو ناسبلمإ رقإلو عنو حددو) OS X v10.8 Mountain Lion يلغشتلإ نظام في دةإلجو/رقإلو عنو( دةإلجوو باعةطلإ إدمو ثقةبنلمإ إلقائمة إختر ،‘باعةطلإ’ إرإلحو بعمر في●

ملاحظات

.ىخرإلأ تلو ةمر هولةسب تائجنلإ فضلأ على لإلحصو في ساعدتكلم HP رإقوأو طابعات مع هابارتخإو يةلصإلأ HP شاتطوخر تصميم تم●

ستيل ماتتلزسسم تخدإمسسلا ًيجةتن تجنملل صلاحإ وأ يانةص ياتلعم يةأ إلضمان شملي لا. HP نعص من ستيل ماتتلزسسم تخدإمسسإ ندع يتهاقثومو وأ تائجنلإ دةجو HP تضمن لا:ملاحظة  
.HP نعص من

.www.hp.com/go/anticounterfeit لىإ تقلنفا ،HP نعص من يةلصأ شاتطوخر إءشرب قمت نكأ تقدعت نتك ذإإ

.فقط يططختلإ إضغرلأ إتتقدير إلحبر توياتسسم نشأب إلمؤشرإتو إتتحذيرلإ فرتو●

بدإلتسإ يكلع يجب لا. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح إتخيرتأ نبجتل لديك فرتوت بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ إلحبر، ىتوسسم إنخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتسسإ حالة في:ملاحظة  
.بولةقم غير باعةطلإ دةجو تكون نأ لىإ يشطإإلخر
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يبإلو خدمات٤

.طلاقإلا على تريوبكم نبدوو شاكل،م قلأو عسرأ شكلب باعتهاطو ندإت،تسلمإ على لإلحصوو نت،نترللا لصوإلو عةسر في ساعدتكم يمكنها يبإلو تدعم ةتكربم ًحلولا إلطابعة تقدم

.USB بلك إسطةبو تصلةم إلطابعة كانت ذإإ هذه نتنترإلا إتميز تخدإمسسإ نككيم لا). لاسلكي باتصال وأ نتثرإ بلكب ًإءسو( نتنتربالا إلطابعة يلصتو يجب هذه؛ يبإلو إتميز تخدإمسسلا :ملاحظة

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

يب؟إلو خدمات هي ما●

يبإلو خدمات عدإدإ●

يبإلو خدمات تخدإمسسإ●

يبإلو خدمات إلةزإ●

يب؟إلو خدمات هي ما

HP ePrint 

سالرإ عن ةبارع نهلأ يطسسب مرإلأو. ماكنإلأ يعجم منو قتو يأ في ذلكو عليها HP ePrint تمكين تم إلتي تكعبطا من باعةطلإ لك يحتتو HP من يةنمجا خدمة HP ePrint تعد●  
 سعكبو كان نفا. بذلك يامقلل ىخرأ خاصة إمجبر وأ يلغشت إمجبر لىإ تاجتح لنو. تكعبطا في يبإلو خدمات تمكين ندع تهقلت إلتيو للطابعة إلمخصص ونيلكترإلا يدإلبر إننوع لىإ يةنولكترإ سالةر
. HP ePrint تخدإمسسبا نتك يثماح باعةطلإ إءجرإ اًيضأ سعكبو يكونسس وني،لكترإلا يدإلبر عبر سالةر سالرإ

.ePrint عدإدإتإ ينتكول لإلدخو سجل ثم ،.)ناطقلمإ/لإلدو يعجم في قعإلمو هذإ فرتوي لا قد( HP Connected سابح يلجست نككيم:ملاحظة

 قائمة ةدإرإو ، HP ePrint مهام حالة ضلعر لإلدخو يلجست نككيم ،.)ناطقلمإ/لإلدو يعجم في قعإلمو هذإ فرتوي لا قد( HP Connected في سابح على لللحصو يلجستلإ دجربم
 HP صبخصو ساعدةلمإ على لإلحصو نككيمو HP ePrint بالطابعة إلخاص ونيلكترإلا يدإلبر إننوع تخدإمسسإ يمكنهم يمنف تحكملإ نككيم كما ، HP ePrint إلطابعة تظارنإ

ePrint .

يبإلو خدمات عدإدإ
.لاسلكي إتصال وأ نتيثرإ إتصال ماإ تخدإمسسبا نتنتربالا تصلم نكأ من كدتأ يب،إلو خدمات عدإدإ نككيم نأ بلق

:يةلتالإ قإلطر من يأ بعتإ يب،إلو خدمات عدإدلا

.بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا يبإلو خدمات عدإدإ

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

. إفقمو على إضغط ثم ،يبإلو خدمات حدد.٢

.يبإلو خدمات عدإدإو HP Connected تخدإمسسإ وطشر على إفقةللمو إفقمو على إضغط.٣

. إفقمو على إضغط ثم ،تلقائي حدد ،إلطابعة تحديث شاشة من.  إفقمو على إضغط ا،ًيئتلقا ثاتيتحد دجوو من تحققلبا للطابعة سماحلبا تكبلمطا حالة في.٤

.إلطابعة تحديثل شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعّتإ ثات،يتحدلإ فرتوت ندماع:ملاحظة
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نّإلمضم يبو ملقم اًتخدمسسم يبإلو خدمات عدإدإ

.إلمضمن يبإلو خادم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. EWS نّإلمضم يبإلو ملقم تحفإ.١

. يبإلو خدمات يببوتلإ علامة إنقر.٢

 .تخدإمسسالا وطشر لبوقل شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإو ،)تابعةم(Continue إنقر ثم ، عدإدإ قفو إنقر ، يبإلو خدمات عدإدإتإ سمق في.٣

.ذلك نكم لبحط ذإإ يتها،بثتب يامقلإو هال ثاتيتحد دجوو من تحققلبا للطابعة سماحلإ إختر.٤

.إلطابعة يلغشت يعاد ثم ا،ًيئتلقا يتهابثتو تاحةلمإ ثاتيتحدلإ يلتنز يتم:ملاحظة

 على رثوعلإ من تمكنت لم ذإإ. يلكو خادم عدإدلا شاشةلإ على إلمقدمة شادإترإلا بعتفا يل،كللو عدإدإتإ تخدمسست لديك بكةسشلإ كانت ذإإو يلكإلو عدإدإتإ دخالإ نكم لبحط ذإإ:ملاحظة
.بكةسشلإ لك عدأ إلذي شخصلبا وأ بكةسشلإ ولسؤبم فاتصل يل،كإلو يلصتفا

.عدإدإلا يةلعم من للانتهاء ماتإلمعلو صفحة في دةإرإلو تعليماتلإ بعتإ. ماتمعلو صفحة باعةطب متقو نهافا بالخادم، تصلةم إلطابعة تكون ندماع.٥

يبإلو خدمات تخدإمسسإ
 HP ePrint تخدإمسسبا باعةطلإ●

 HP ePrint تخدإمسسبا باعةطلإ

.مكان يأ منو قتو يأ في عليها HP ePrint يفةظو تمكين ىجر إلتي إلطابعة على باعةطلبا HP ePrint لك سمحت

.نتنترإلا لىإ منها لصوإلو يمكن شطةن بكةسشب إلطابعة يلصتو تم نهأ من كدتأ ، HP ePrint تخدإمسسإ بلق

 HP ePrint تخدإمسسبا ندتسم باعةطل

.نجاحلبا تم قد كان يبإلو خدمات يتبثت نأ من تحقق.١

.يبإلو خدمات عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.شاشةلإ على HP ePrint ونيلكترإلا يدإلبر إننوع عن إبحث.  إفقمو على إضغط ثم ، HP ePrint تحديدل سفللأ رمر ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.٢

.إلطابعة لىإ ونيلكترإلا يدإلبر يقطر عن بك إلخاص ندتسلمإ سالربا قم.٣

 .ونيلكترإلا يدإلبر يقبطت تحفإ نقال،لإ هازلجإ وأ تريوبكملإ من.أ

.يقبطتلبا فقةإلمر ندإتتسلمإ إجعر نقال،لإ هازلجإ وأ تريوبكملل ونيلكترإلا يدإلبر يقبطت تخدإمسسإ لحو ماتمعلو على لللحصو:ملاحظة

.تهعباطل ندتسلمإ فاقهرإو جديد ونيلكترإ يدبر شاءنإ.ب

.ونيلكترإلا إلطابعة يدبر إننوع ليإ ونيلكترإلا يدإلبر سالرإ.ج

.فقإلمر ندتسلمإ باعةطب إلطابعة متقو

 HP إلخادم بلقي لا. ىخرإلأ لإلحقو في ونيلكترإلا يدإلبر من يةفضاإ ينناوع يأ تدخل لا". To) "لىإ( حقل في فقط HP ePrint ونيلكترإلا يدإلبر إننوع دخالبا قم:ملاحظة
ePrint إلحقل في ونيلكترإ يدبر ينناوع عدة دجوو حالة في ونيلكترإلا يدإلبر باعةط مهام )To" (إلحقل في إننوع يأ وأ" لىإ) "Cc" (سخةن."

 من إلطابعة حالة فحص نككيم. هالباقتسسإ قتبو وأ هالباقتسسبا ضمان ناكه يسلف ى،خرإلأ يةنولكترإلا سائلإلر لىإ بةسسنلبا مرإلأ هو كماو. بالهقتسسإ دجربم ونيلكترإلا يدإلبر باعةط تتمس:ملاحظة
HP Connected )ناطقلمإ/لإلدو يعجم في قعإلمو هذإ فرتوي لا قد.(.

باعتهاط يجب إلتي ندإتتسم ماأ. صليإلأ ندتسلمإ عن نصلإ تدفقو يقسسنتلإ, نمطلإ تلفيخ قد. يةلصإلأ سخةنلإ عن تلفةمخ بدوت قد HP ePrint إسطةبو عةبوطإلم ندإتتسلمإ:ملاحظة  
.عبوطإلم هرظم في كبرأ تحكم على لإلحصو جلأ من تر،يوبكملإ في برنامج يقبطت خلال من باعتهاطب نوصيف ،)يةعشر ندإتتسم ثلم( علأ دةبجو
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يبإلو خدمات إلةزإ
.يبإلو خدمات إلةزلا يةلتالإ شادإترإلا تخدمسسإ

بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو تخدإمسسبا يبإلو خدمات إلةزلا

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

. إفقمو على إضغط ثم ،يبإلو خدمات حدد.٢

 . إفقمو على إضغط ثم ،يبإلو خدمات إلةزإ حدد ،يبإلو خدمات عدإدإتإ شاشة من.٣

ARWW إلويب خدمات إزإلة ٣٦



شاتطوإلخر مع تعامللإ٥

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

باعةطلإ وسرؤو يشطإإلخر عن ماتمعلو●

فقط دسوإلأ إلحبر شةطوخر تخدإمسسبا باعةطلإ إءجرإ ندع حتى إنلوإلأ حبر من قدر إسستهلاك يتم●

ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص●

يشطإإلخر بدإلتسإ●

يشطإإلخر طلب●

باعةطلإ ماتتلزسسم ينتخز●

يةهولإ هولةمج تخدإمسسالا ماتمعلو ينتخز●

يشطإبالخر إلخاصة إلضمان ماتمعلو●

باعةطلإ وسرؤو يشطإإلخر عن ماتمعلو
.ناسقةتم باعةط دةجو ضمانو HP يشطإخر يانةص في يةلتالإ يحاتملتلإ ساعدكت

.إلطابعة مع فقةإلمر عدإدإتإلا شادإترإ إجعر ة،مر لولأ يتبثتلإ يةلعم إءجرلا. ولىإلأ ةللمر يبكإلتر تخص ولا يشطإإلخر بدإلتسبا تعلقت هذإ تخدمسسلمإ يللد في دةإرإلو شادإترإلا●

.تلفلإ من يُميها مما باعةطلإ سأر يةطغت للطابعة يحتي إءجرإلا هذإف). إلطاقة رز(  تخدإمسسإ على ًادإئم صإحر إلطابعة، يلغشت يقافإ ندع●

.شاتطوللخر إضيالافتر إلعمر من نقصي كما للحبر طإلمفر الاسستهلاك لىإ دييؤ ذلك نفا. ةورإلضر ندع لاإ باعةطلإ سأر يفظنتب متقو لا●

.باعةطلإ في تةقمؤ شاكلم ثحدو لىإ نةشوبخ هاعم تعامللإ وأ هاكيتحر وأ يشطإإلخر سقاطإ دييؤ قد. بحذر يشطإإلخر مع تعامل●

:إلطابعة في خرأ تلف يأ عقوو وأ إلطابعة من إلحبر بسرت نعلم يلي بما فقم إلطابعة، نقلب متقو نتك ذإإ●

.إلطابعة فصل بلق يةلخإلدإ كةإلحر إتصوأ يعجم قفتوت حتى تظرنإ). إلطاقة رز(  على إلضغط يقطر عن إلطابعة يلغشت يقافإ من كدتأ–

.نهم يإلعلو ءإلجز وأ تهممقد وأ تهخرمؤ وأ بهنجا على ضعهو يتم لاأ يجبو توسسم سطح قفو ثابت وهو إلطابعة نقل يتم نأ يجب–

 إلطابعة يلغشت قفتو لا. إلحبر نظامب إرضرأ لحاقإ وأ ضافيإ حبر تخدإمسسإ يةلإحتما نبجتلو باعةطلإ دةجو شاكلم نبجتل ممكن قتو بقرأ في دةمفقو شاتطوخر يأ يتبثت عادةبا HP نصحكت:يهبنت
.دةمفقو يشطإإلخرو

).إفقةتوم وأ( يةلصأ HP شاتطوخر يبكبتر وقم تمرسسلمإ إلحبر مدإدإ نظام لزأ باعة،طلإ نافئتسسلا. تمرسسلمإ إلحبر مدإدإ نظمةأ مع تخدإمسسللا مصممة غير إلطابعة هذه:ملاحظة

 جديدة شةطوخر دخلأ ذلك، ثحدو حالة في. إلطابعة شلف لىإ منها إلحبر نفاد بلق شاتطوإلخر ئةبعت عادةإ ديتؤ قد. منها إلحبر نفاد يتم حتى إلحبر شاتطوخر تخدإمسسلا إلطابعة هذه متحصُ:ملاحظة
.باعةطلإ تابعةلم) إفقةتوم شةطوخر وأ HP من يةلصأ شةطوخر ماإ(

فقط دسوإلأ إلحبر شةطوخر تخدإمسسبا باعةطلإ إءجرإ ندع حتى إنلوإلأ حبر من قدر إسستهلاك يتم
 قدر تخدإمسسإ يجب ذلك، معو. ىخرإلأ إدإلمو من هاغيرو يةفإغرتوإلفو رإلصوو ندإتتسلمإ باعةطل شةطوخر في حبر تخدإمسسإ يتم عام، جهبوو. إلحبر نفثب باعةطلإ يةلعم خلال قإلطر من عدد تخدإمسسإ يتم
/www.hp.com/go قعمو ةبزيار تفضل إلحبر، إسستهلاك لحو ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو. نهم بعض بخرتيو إلحبر؛ من قدر بقىتي باعة؛طلإ سأر سلامة على للحفاظ إلحبر من

learnaboutsupplies، حبر قفو إنقر ثم HP) .بالصفحة دجوإلمو إلدولة تحديد رإلز تخدإمسسبا نطقةلمإ/إلدولة تحديد لىإ تاجتح قد(.
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ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص
.بالطابعة تحكملإ حةلو من وأ إلطابعة برنامج من يةتقديرلإ إلحبر توياتسسم من كدتألإ يمكن

إلطابعة في تحكملإ حةلو خلال من ةإلمقدر إلحبر توياتسسم لفحص

 .إفقمو على إضغط ثم ،إلحبر ماتمعلو حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من.١

.إفقمو على إضغط ثم ،)إضيإفتر شكلب محدد( ةإلمقدر إلحبر توياتسسم حدد.٢

)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج يقطر عن ةإلمقدر من إلحبر توياتسسم لفحص

.HP طابعة برنامج تحفإ.١

.ةإلمقدر يشطإإلخر توياتسسم قفو إنقر ي،إلعلو ءبالجز يةسسيئإلر إلقائمة من إلطابعة، برنامج في.٢

)OS X يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج HP برنامج خلال من إلحبر توياتسسم لفحص

.HP Utility تحفإ.١

.إلصلب صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في Applications مجلد من Hewlett-Packard مجلد في HP Utility مزإلر جديو

.طارإلا ساري على ةجهزإلأ قائمة من HP OfficeJet Pro 8210 حدد.٢

).ماتتلزسسلمإ حالة( Supplies Status قفو إنقر.٣

.ةإلمقدر إلحبر توياتسسم هرظت

.)دعمو ماتمعلو( Information and Support ءإلجز ليإ دةللعو) عدإدإتإلا كافة( All Settings قفو إنقر.٤

.فرتوي لا نهأ وأ يققد غير إلحبر ىتوسسم مؤشر يكون فقد ى،خرأ طابعة في تخدإمهاسسإ تم شةطوخر وأ ها،عينصت عادةإ وأ ملئها عادةإ تمت شةطوخر يتبثت حالة في ::ملاحظة

نبجتل بديلة شةطوخر فيرتو بارتعالا بعين فخذ إلحبر، ىتوسسم إنخفاض نشأب ًابيهنت بالكقتسسإ حالة في. فقط يططختلإ إضغرلأ إتتقدير إلحبر توياتسسم نشأب إلمؤشرإتو بيهاتنتلإ فرتو:ملاحظة  
.بذلك تكبلمطا تتم نأ لىإ شاتطوإلخر بدإلتسإ يكلع تعيني لا. باعةطلإ في تملةلمحإ إتخيرتألإ

 إلتي باعة،طلإ سؤور يانةص وفي باعةطلل شاتطوإلخرو إلطابعة هيزجتب ميقو إلذي ئة،يتهلإ إءجرإ في ذلك في بما تلفة،لمخإ قإلطر من بالعديد باعةطلإ إءجرإ في شاتطوإلخر من حبر تخدإمسسإ يتم:ملاحظة
/www.hp.com/go إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. تخدإمهاسسإ بعد شةطوإلخر في للحبر بقايا بعض بقىت ذلك، لىإ ضافةبالا. إمير ما على إلحبر يابسسنإو يفةظن باعةطلإ تحاتف على بالحفاظ متقو

inkusage .

يشطإإلخر بدإلتسإ
.ناطقلمإ/بلدإنلإ كل في شاتطوإلخر كافة فرتوت لا. يشطإإلخر طلب إجعر للطابعة، بديلة شاتطوخر دجوو عدم حالة في

 إلطابعة يلغشت قفتو لا. إلحبر نظامب إرضرأ لحاقإ وأ ضافيإ حبر تخدإمسسإ يةلإحتما نبجتلو باعةطلإ دةجو شاكلم نبجتل ممكن قتو بقرأ في دةمفقو شاتطوخر يأ يتبثت عادةبا HP نصحكت:يهبنت
.دةمفقو شاتطوإلخرو

. HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةإ برنامج إجعر تخدمة،سسلمإ إلحبر ماتتلزسسم يرتدو عادةإ لحو ماتمعلو على لللحصو

يشطإإلخر بدإلتسلا

.إلطابعة يلغشت من كدتأ.١
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.شةطوإلخر لىإ لصوإلو باب تحفإ.٢

.إصلةإلمو بلق باعةطلإ بةعر كةحر قفتوت حتى تظرنإ:ملاحظة

.تحةفلإ من هالزأ ثم ها،يرتحرل شةطوإلخر من ماميإلأ ءإلجز على إضغط.٣

.ةبوعلإ من إلجديدة شةطوإلخر جخرأ.٤

٣٩ إلخرطوشات مع إلتعامل   ٥ إلفصل ARWW



.حكامبا مكانها في نغلقت حتى فةإلمجو تحةفلإ دإخل شةطوإلخر كحر.٥

 .تحةفلإ على دجوإلمو إللون مع شةطوإلخر على دجوإلمو إللون تطابق من كدتأ

.هالبدإتسبا متقو إلتي شاتطوإلخر من لكل 5 لىإ 3 إتخطو ركر.٦

.شةطوإلخر لىإ لصوإلو باب غلقأ.٧

يشطإإلخر طلب
يعجم في نتنترإلا عبر شاتطوإلخر طلب يةنمكاإ إعتماد يتم لا.) فقط يةنجليزإلا باللغة HP يبو قعمو من إءجزإلأ بعض فرتوت إلحالي، قتإلو في. ( www.hp.com لىإ تقلنإ يش،طإخر لطلب  

/www.hp.com/buy صفحة ةزيار نككيم ذلك لىإ ضافةبالا. قسوت قائمة باعةطو محلي محل على رثوعلإو هاتفلإ عبر إلطلب عن ماتمعلو بلدإنلإ من للعديد نفا ذلك، مع. ناطقلمإ/بلدإنلإ
supplies تجاتنم إءشر لحو ماتإلمعلو على لللحصو HP بلدك في.

:يةلتالإ ماكنإلأ في باعةطلإ شةطوخر رقم على رثوعلإ نككيمو. هالبدإتسبا متقو إلتي يشطإإلخر يماثل شةطوخر رقم ذإت بديلة يشطإخر فقط تخدمسسإ

.هالبدإتسبا متقو إلتي شةطوإلخر على دجوإلمو إلملصق من●

.إلملصقة بطاقةلإ ضعمو تحديدل شةطوإلخر لىإ لصوإلو باب تحفإ. إلطابعة دإخل ملصقة بطاقة على●

.إلمضمن يبإلو خادم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز .إلحبر ياسقم قفو إنقر ،تجنلمإ ماتمعلو تحت ثم إتدوأ يببوتلإ علامة على نقرلإ يقطر عن ن،ّإلمضم يبإلو خادم في●

.نفصلم شكلب إءشرلل إلطابعة مع تيتأ إلتي عدإدإلا شةطوخر فرتوت لا:ملاحظة

باعةطلإ ماتتلزسسم ينتخز
.ليهاإ تاجتح نأ لىإ صليإلأ هافيلغت في مغلفة شاتطوإلخر يعمبج تفظحإ●

 ).إلطاقة رز(  على بالضغط ذلكو يحصح شكلب إلطابعة يلغشت يقافإ من كدتأ يش،طإللخر حالة فضلأ لضمان ذلك، معو. يلةطو ةلفتر إلطابعة دإخل شةطوإلخر كتر يمكن●

).نهايتهرف جةدر 95 لىإ 59 من وأ يةئوم جةدر 35 لىإ 15 من( فةإلغر ةإرحر جةدر في يشطإإلخر ينتخزب قم●

ARWW إلخرإطيش طلب ٤٠
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يةهولإ هولةمج تخدإمسسالا ماتمعلو ينتخز
 إلتيو إلطابعة، تخدإمسسإ عن ماتإلمعلو من يةهولإ هولةمج دةمحدو عةمجمو يعمجتب هذه ةإلذإكر قاقةر متقو ذلك، لىإ ضافةبالا. هالعم في إلطابعة ساعدت ةذإكر قاقةر إلطابعة في تخدمةسسلمإ HP شاتطوخر تضمنت
.تخدمةسسلمإ باعةطلإ ضاعوأو باعةطلإ إرتكر معدلو إلصفحات، يةطغت شة،طوإلخر تخدإمسسبا باعتهاط تم إلتي إلصفحات عدد: يلي ما تضمنت قد

 يأ يةهو فةلمعر هالتعماسسإ يمكن ماتمعلو على شاتطوللخر ةإلذإكر قاقةر من هاعجم يتم إلتي ياناتبلإ يتوتح لا. باعةطلبا إلخاصة نائعملا حاجات تلبيل يةلبقتسسلمإ إلطابعات تصميم في HP ساعدت ماتإلمعلو هذه
.إلطابعة وأ شةطوإلخر تخدمسسي تخدمسسم وأ يلعم

/HP Planet Partners): www.hp.com( ًمجانا HP لـ يرتدولإ عادةإو تجاتنلمإ جاعرإ برنامج لىإ عادتهاإ تمت إلتي شاتطوإلخر من ةإلذإكر قاقاتلر نةيع يعمجتب HP كةشر متقو
recycle  .(طابعات سينتح جلأ من إسستهادرو نةيعلإ هذه من ةإلذإكر قاقاتر إءةقر تتم HP كاءشر تمكني قد كذلك. إلقادمة HP هذه لىإ لصوإلو من شةطوإلخر هذه يرتدو عادةإ على هاساعدو إلذين 

 .ياناتبلإ

 من بالرغم. للعمل قابلة غير قاقةإلر جعل نككيمف مات،إلمعلو هذه لىإ لصوبالو سماحلإ في غبتر لم ذإإ. ةإلذإكر قاقةر عن هولةمج ماتمعلو لىإ لصوإلو من تمكني قد شةطوإلخر زتهبحو تكون ثالث فطر يأ
.HP طابعة في شةطوإلخر تخدإمسسإ يمكن لا للعمل، قابلة غير قاقةإلر جعل بعد ذلك،

 .إلطابعة تخدإمسسبا إلخاصة ماتإلمعلو جمع على ةإلذإكر قاقةر ةقدر يقافإ خلال من ذلكو ليهاإ لصوإلو قابلة غير ماتإلمعلو هذه جعل نككيمف هولة،لمجإ ماتإلمعلو هذه فيرتو نشأب إلقلق ركساو ذإإ

تخدإمسسالا ماتمعلو جمع يفةظو يقافلا

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

 . إفقمو على إضغط ثم ، إلطابعة عدإدإتإ حدد.٢

. إفقمو على إضغط ثم ، يلاتضفت حدد.٣

 . إفقمو على إضغط ثم ،لهولمجإ تخدإمسسالا ماتمعلو ينتخز تحديدل سفللأ رمر.٤

. إفقمو على إضغط ثم ، يلغشتلإ يقافإ حدد.٥

.إلطابعة تخدإمسسإ ماتمعلو يعمتج على ةإلذإكر قاقةر ةقدر يلطعتب HP طابعة في شةطوإلخر تخدإمسسإ تابعةم نككيم:ملاحظة

يشطإبالخر إلخاصة إلضمان ماتمعلو
 ساءةإ وأ تجديدها وأ هاعينصت وأ ئتهابعت عادةإ تمت إلتي HP حبر تجاتنم إلضمان هذإ شملي لا. اًيصصخ له إلمصمم HP باعةط جهاز في تجنلمإ تخدإمسسإ حالة في HP شةطوبخر إلخاص إلضمان يسري
.بها بثعلإ وأ تخدإمهاسسإ

.هرش/نةسس يقسسنتب تجنلمإ على إلضمان إنتهاء تاريخ على رثوعلإ يمكن. إلضمان ةفتر إنتهاء يتم ولم نفذي لم HP حبر نأ طالما تجنلمإ على إلضمان يسري إلضمان ةفتر خلال

٤١ إلخرطوشات مع إلتعامل   ٥ إلفصل ARWW
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بكةسشلإ عدإدإ٦

.إلمضمن يبإلو خادم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز). EWS وأ إلمضمن يبإلو خادم( للطابعة يةسسيئإلر إلصفحة من يةفضاإ تقدمةم عدإدإتإ فرتوت

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

ًايكلسلا للاتصال إلطابعة عدإدإ●

بكةسشلإ عدإدإتإ ييرغت●

Wi-Fi Direct تخدإمسسإ●

ًايكلسلا للاتصال إلطابعة عدإدإ
بدإيةلإ بلق●

يةكلسإللا تككبسش في إلطابعة عدإدإ●

إلاتصال عنو ييرغت●

إللاسلكي إلاتصال تبرخإ●

للطابعة يةكلسإللا مكاناتإلا يقافإ وأ يلغشتب قم●

إلاتصالو بكةسشلإ شاكلم إجعر بالطابعة، بالاتصال تعلقةم شكلاتم ّيأ تكجهإو ذإإ:ملاحظة

). HP Wireless Printing Center ( www.hp.com/go/wirelessprinting ةبزيار قم ،ًياكلسلا إلطابعة تخدإمسسإو عدإدإ لحو ماتإلمعلو من يدللمز:يحملت

بدإيةلإ بلق

:يلي مما كدتأ

.نتيثرإ كابل تخدإمسسبا إلاتصال بكةسشب إلطابعة إتصال عدم●

.إمير ما على هالعمو يةكلسإللا بكةسشلإ عدإدإ●

).subnet( بكةسشلإ نفس في تخدمهاسست إلتي تريوبكملإ ةجهزأو إلطابعة دجوو●

:بها إلخاصة ورإلمر كلمة و) SSID( يةكلسإللا بكةسشلإ فّمعر دخالإ نكم طلبحي قد إلطابعة، يلصتو ندع

●SSID بك إلخاصة يةكلسإللا بكةسشلإ إسم هو.

 تاحفم وأ WPA ةبارع يةكلسإللا تككبسش تخدمسست قد ب،إلمطلو إلحماية ىتوسسم على إًإعتمادو. بذلك نكم ذنإ ندو يةكلسإللا تككبسشب إلاتصال من ينخرإلأ نعتمف يةكلسإللا ورمر كلمة ماأ●
WEP.

.بهنبجا وأ إللاسلكي جهإلمو خلف عليها رثوعلإ نككيم ًياناحفأ يةكلسإللا تككبسش عدإدإ نذم إلحماية ورمر تاحفم وأ بكةسشلإ إسم تغير لم ذإإو

 هذه على رثوعلإ من تمكنت لم ذإإ. إللاسلكي جهإلمو وأ تريوبكملإ مع بها ودتز إلتي إلوثائق إجعر مات،إلمعلو هذه تذكر يكلع تعذر ذإإ وأ إلحماية ورمر تاحفم وأ بكةسشلإ إسم على رثوعلإ من تمكنت لم ذإإ
.يةكلسإللا بكةسشلإ لك عدأ بالذي وأ بكةسشلإ ولسؤبم فاتصل ه،ذكر بقسس ما بعد حتى ماتإلمعلو

يةكلسإللا تككبسش في إلطابعة عدإدإ

.إللاسلكي إلاتصال عدإدلا إلطابعة في تحكملإ حةلو شاشة من إللاسلكي إلاتصال عدإدإ معالج تخدمسسإ

ARWW لاسلكيًا للاتصال إلطابعة إعدإد ٤٢
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.بدإيةلإ بلق في إلقائمة خلال من تقلنإ تابعة،لمإ بلق:ملاحظة

). يةكلسإللا رإلز(  على إضغط إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

.عدإدإتإلا تحديدل)  تحديد رإلز(  على إضغط.٢

. إفقمو على إضغط ثم ،يةكلسإللا عدإدإتإلا حدد.٣

. إفقمو على إضغط ثم ،إللاسلكي عدإدإلا معالج حدد.٤

.عدإدإلا يةلعم تماملا شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإ.٥

.بك إلخاصة يةكلسإللا إلاتصال بكةسش على إلطابعة عدإدلا إلاتصال عنو ييرغت في دةإرإلو شادإترإلا بعتفا ،USB إتصال ثلم إلاتصال، قطر من تلفةمخ يقةطر عبر إلطابعة تخدمسست بالفعل نتك ذإإ

إلاتصال عنو ييرغت

).لاسلكي إتصال لىإ USB إتصال من ثاللمإ يلبس على( إلاتصال عنو تعديلل إلبرنامج تخدإمسسإ نككيم بكة،سشلبا وأ تريوبكملبا إلطابعة يلكصتوو HP برنامج تكيبثت بعد

.للطابعة يةكلسإللا مكاناتإلا يلغشت يقافإ لىإ نتيثرإ بلك يلصتو دييؤ:ملاحظة

)Windows يلغشتلإ نظام( لاسلكي إتصال لىإ نتيثرإلا عبر إتصال من ييرغتلل

.إلطابعة من Ethernet بلك إلةزبا قم.١

.يتبثتلإ من الانتهاء بعد إلطابعة برنامج تحفإ.٢

.يةكلسإللا تككبسش في إلطابعة عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إللاسلكي إلاتصال إءجرلا إللاسلكي عدإدإلا معالج يلغشت

 )Windows يلغشتلإ نظام( يةكلسلا بكةسش لىإ USB يقطر عن إلاتصال من ييرغتلإ

.بدإيةلإ بلق في إلقائمة خلال من تقلنإ تابعة،لمإ بلق

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

.إتدوإلأ على إنقر.٢

.إمجإلبرو هازلجإ عدإدإ على إنقر.٣

.شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإ. يةكلسلا لىإ USB عبر تصلةم طابعة يلتحو حدد.٤

 )OS X يلغشتلإ نظام( يةكلسلا بكةسش لىإ USB يقطر عن إلاتصال من ييرغتلإ

بك إلخاصة يةكلسإللا بكةسشلبا إلطابعة يلصتو.١

.إلطابعة هذهل إللاسلكي إلاتصال لىإ إمجإلبر إتصال ييرغتل hp.com.123 تخدمسسإ.٢

.إللغات يعمبج قعإلمو هذإ فرتوي لا قد إلحالي، قتإلو في. يدإلمز فةلمعر نتنتربالا للاتصال ناه إنقر. لاسلكي إتصال لىإ USB إتصال من ييرغتلإ يقةطر عن يدإلمز على فتعر

)Windows يلغشتلإ نظام( USB وأ Ethernet إتصال لىإ لاسلكي إتصال من ييرغتلل

.بالطابعة Ethernet بلك وأ USB بلك يلصتوب قم●

٤٣ إلشسبكة إعدإد   ٦ إلفصل ARWW
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)OS X يلغشتلإ نظام( USB وأ Ethernet إتصال لىإ لاسلكي إتصال من ييرغتلل

. نظاملإ يلاتضفت تحفإ.١

. طابعاتو ماسحات على إنقر.٢

.إلحالي يلصتولل إًدجومو كان ذإإ إلفاكس، دخاللا بةسسنلبا إءجرإلا نفس رّكر. إلقائمة سفلأ-  على إنقرو سريإلأ ءإلجز في تكعبطا حدد.٣

.Ethernet وأ USB بلك تخدإمسسبا بكةسشلإ وأ تريوبكملبا إلطابعة لّصو.٤

.ساريلإ على إلطابعات قائمة سفلأ دةجوإلمو+  قفو إنقر.٥

.إلقائمة من إلجديدة إلطابعة حدد.٦

.تخدإمسسإ ثقةبنلمإ إلقائمة من إلطابعة إزطر إسم إختر.٧

.ضافةإ على إنقر.٨

إللاسلكي إلاتصال تبرخإ

 ذإإ. IP إننوعو )MAC( ةجهزإلأ إننوعو إلطابعة حالة عن ماتمعلو إللاسلكي إلاتصال ماتمعلو صفحة فرتو. إللاسلكي إلطابعة إتصال عن ماتمعلو على لللحصو إللاسلكي إلاتصال بارتخإ صفحة بعطإ
يلصتفا بارتخالا يرتقر ضيعر بكة،سشب إلطابعة إتصال حالة في. يةكلسإللا بارتخإ يرتقر في يةصيخشت ماتمعلو تجدسسف لاسلكي، إتصال شاءنإ محاولة شلتف ذإإ وأ إللاسلكي إلاتصال في شكلةم ناكه كانت  
.بكةسشلإ عدإدإتإ عن

إللاسلكي إلاتصال بارتخإ يرتقر باعةط

). يةكلسإللا رإلز(  على إضغط إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

.عدإدإتإلا تحديدل)  تحديد رإلز(  على إضغط.٢

. إفقمو على إضغط ثم ،يرتقارلإ باعةط حدد.٣

. إفقمو على إضغط ثم ،بارتخإ يرتقر حدد.٤

للطابعة يةكلسإللا مكاناتإلا يقافإ وأ يلغشتب قم

.إللاسلكي إلاتصال ةميز يلغشت ندع إلطابعة في تحكملإ حةبلو رقزإلأ باحصإلم يضيء

.إللاسلكي إلاتصال ءضو إنطفاءو يةكلسإللا مكاناتإلا يقافإ لىإ يةئتلقا رةبصو بالطابعة نتيثرإ بلك يلصتو دييؤ:ملاحظة

 .اًيئتلقا يعملل إللاسلكي عدإدإلا معالج يلغشت على يةكلسإللا يةنمكاإلا تعملسس ية،كلسلا بكةسشب اًمطلق تكعبطا تصلت لم ذإإ

). يةكلسإللا رإلز(  على إضغط إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

.عدإدإتإلا تحديدل)  تحديد رإلز(  على إضغط.٢

. إفقمو على إضغط ثم ،يةكلسإللا عدإدإتإلا حدد.٣

 . إفقمو على إضغط ثم ،)إضيإفتر شكلب محدد( يةكلسإللا حدد.٤

 . إفقمو على إضغط ثم ،)يلغشت يقافإ( Off وأ) يلغشت( On حدد.٥

بكةسشلإ عدإدإتإ ييرغت
بكة،سشلل يةضإالافتر إتيارلخإ تعادةسسإ بكة،سشلإ عدإدإتإ ييرغتو ضعر ذلك في بما. بكةسشلإ ةدإرإ مهام من عةنوم يلةكشت يذفنتو تهدإرإو للطابعة إللاسلكي إلاتصال عدإدإ من إلطابعة في تحكملإ حةلو نككتم  
.يلهغشت يقافإ وأ إللاسلكي سالرإلا يلغشت

ARWW إلشسبكة إعدإدإت تغيير ٤٤



إبةبولإ و ،IP عدإدإتإ و صلة،إلو عةسر عدإدإتإ تضمنت هي و( اًتقدمم اًتخدمسسم نتك ذإإ لاإ عدإدإتإلا هذه بعض تغير لاأ يكلع يجب ذلك، معو. تكحإر جلأ من بكةسشلإ عدإدإتإ فرتوت:يهبنت  
).إلحماية جدإر عدإدإتإ و ية،ضإالافتر

بكةسشلإ عدإدإتإ باعةطل

:قإلطر هذه حدىإ بعتإ

.بكةسشلإ ينتكو صفحة باعةطل إفقمو رإلز على بالضغط باعةطلإ ماتمعلو حدد. بكةسشلإ حالة شاشة هرظت فسو).  يةكلسإللا رإلز(  على إضغط إلطابعة، في تحكملإ حةلو من●

. إفقمو على إضغط ثم ،بكةسشلإ ينتكو صفحة حدد.  إفقمو على إضغط ثم ،إلطابعة يرتقار حدد.  إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من●

باطتالار عةسر بطضل

.)تلقائي( Automatic هو إضيالافتر يارلخإ. بكةسشلإ عبر ياناتبلإ بث عةسر ييرغت يمكن

. إفقمو على إضغط ثم ،بكةسشلإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

. إفقمو على إضغط ثم ،)إضيإفتر شكلب محدد( Ethernet عدإدإتإ حدد.٢

. إفقمو على إضغط ثم ،تقدمةم عدإدإتإ حدد.٣

. إفقمو على إضغط ثم ،إلاتصال عةسر تحديدل سفللأ رمر.٤

. إفقمو على إضغط ثم بكة،سشلإ جهاز مع تطابقي إلذي ناسبلمإ يارلخإ حدد.٥

IP عدإدإتإ ييرغتل

بكةسشلإ ناعق وأ IP إننوع ثلم( تلفةمخ عدإدإتإ تخدإمسسإ في غبتر نتكو ا،ًتقدمم اًتخدمسسم نتك ذإإ ذلك، معو. اًيئتلقا IP عدإدإتإ بطضب ميقوو تلقائي هو IP عدإدإتلا إضيالافتر IP عدإدإ  
.ًيدويا هاييرغت نككيم ،)يةضإالافتر ةارّبعلإ وأ يةعإلفر

إبةبولإو يةعإلفر بكةسشلإ ناعق ثلم ىخرإلأ بةإلمطلو عدإدإتبالا إلطابعة ينتكو جهللمو ذلك يحتيو. ًولاأ تلقائيلإ ضعإلو تخدإمسسبا بكةسشلبا إلطابعة يلصتوب يوصى ي،يدو IP إننوع عدإدإ بلق:يحملت  
.DNS إننوعو يةضإالافتر

.بالطابعة إلاتصال من بك إلخاصة بكةسشلإ مكونات تمكنت لا, يتبثتلإ يةلعم ناءثأ صالح غير IP إننوع دخالإ ندع. ًيدويا IP إننوع يينعت ندع بهتنإ:يهبنت

. إفقمو على إضغط ثم ،بكةسشلإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

. إفقمو على إضغط ثم ،إللاسلكي عدإدإتإ وأ Ethernet عدإدإتإ حدد.٢

. إفقمو على إضغط ثم ،تقدمةم عدإدإتإ حدد.٣

. إفقمو على إضغط ثم ،)إضيإفتر شكلب محدد( IP عدإدإتإ حدد.٤

.تابعةملل إفقمو على فاضغط بكة،سشلإ من إلطابعة إلةزإ لىإ IP إننوع ييرغت دييؤ نهبأ كتخبر سالةر رهوظ حالة في.٥

:يةلتالإ عدإدإتللا بةسسنالمإ ماتإلمعلو دخلأ.  إفقمو على إضغط ثم ،ييدو حدد ،ًيدويا عدإدإلا ييرغتل. إضيالافتر تحديدلإ هو تلقائي.٦

 IP إننوع●

يةعإلفر بكةسشلإ ناعق●

يةضإالافتر ةارّبعلإ●

●DNS Address )إننوع IP(

 . إفقمو على إضغط ثم ب،إلمطلو عدإدإلا حدد عدإد،إ ماتمعلو دخاللا
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).تحديد(  على بالضغط يقبطت حدد بك، إلخاصة إتييرغتلإ دخالإ بعد.٧

. إفقمو على إضغط.٨

Wi-Fi Direct تخدإمسسإ
.دةجومو يةكلسلا بكةسشب للاتصال إلحاجة ندو ًايكلسلا إلاتصال نهكيم خرأ جهاز وأ لوحي تريوبكم وأ ذكي هاتف وأ تريوبكم جهاز من ًايكلسلا باعةطلإ نككيم ،HP من Wi-Fi Direct تخدإمسسبا

Wi-Fi Direct تخدإمسسإ شادإترإ

.بإلمطلو إلبرنامج على يتويُ لإلمحمو هازلجإ وأ تريوبكملإ جهاز نأ من كدتأ●

.للطابعة HP إمجبر يتبثتب يامكق من كدتأ تر،يوبكم جهاز تخدمسست نتك ذإإ–

بكليطا ندماع) يةكلسإللا( Wireless حدد. إلطابعة برنامج يتبثتب قم ثم ،Wi-Fi Direct بـ ًولاأ فاتصل تر،يوبكملإ على HP طابعة برنامج يتبثتب قمت قد تكن لم ذإإ  
.إلاتصال عنو تحديدب إلطابعة برنامج

/www.hp.com ةزيار نككيم نقالة،لإ ةجهزإلأ من باعةطلإ لحو ماتإلمعلو من يدلمز. إفقتوم باعةط يقبطت يتبثتب يامكق من كدتأف ،ًمحمولا إًجهاز تخدمسست نتك ذإإ–
global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

.تكعبطا في يعمل Wi-Fi Direct نأ كدتأ●

.Wi-Fi Direct إتصال نفس ةجهزأ سةخم لىإ يصل إلمحمولة ةجهزإلأو تريوبكملإ ةجهزأ من عدد تخدمسسي نأ يمكن●

.لاسلكي إتصال خلال من بكةسشب وأ USB بلك خلال من تريوبكم هازبج ماإ اًيضأ إلطابعة يلصتو ناءثأ Wi-Fi Direct تخدإمسسإ يمكن●

.نتنتربالا طابعة وأ لمحمو جهاز وأ تريوبكم جهاز يلصتول Wi-Fi Direct تخدإمسسإ يمكن لا●

●Wi-Fi Direct لـ إلاتصال يقةطر بطض حالة في: ورإلمر كلمة Wi-Fi Direct إلاتصال يقةطر بطض حالة في'. 12345678' هي ًادإئم ورإلمر كلمة تكونسس ،تلقائي على بالطابعة 
.قامرأ 8 من تكوني اًيئإشوع مولد مزر عن ةبارع ورإلمر كلمة تكونسس ،ييدو على بالطابعة Wi-Fi Direct لـ

 حةلو شاشة على Wi-Fi Direct ورمر كلمة ضعر يتمس). Wi-Fi Direct رإلز(  على إضغط إلطابعة، تحكم حةلو من للطابعة Wi-Fi Direct ورمر كلمة على لللحصو

.تحكملإ

Wi-Fi Direct يلغشتل

:يلي مما يًاأ نفذ.١

).Wi-Fi Direct رإلز(  على إضغط بالطابعة، تحكملإ حةلو من●

. إفقمو على إضغط ثم ،Wi-Fi Direct تحديدل سفللأ يرتمرلبا قم ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من●

.عدإدإتإلا تحديدل)  تحديد رإلز(  على إضغط.٢

 . إفقمو على إضغط ثم ،)إضيإفتر شكلب محدد( Wi-Fi Direct حدد.٣

 . إفقمو على إضغط ثم ،يلغشت حدد.٤

Wi-Fi Direct تدعم إلتي يةكلسإللا بكةسشلبا إلاتصال على قادر لمحمو جهاز من باعةطلل

.Google Play يقاتبطت جرتم من ضافيإلا إلمكون هذإ يلمتح نككيم. لإلمحمو كجهاز على HP باعةطلإ لخدمة ضافيإلا إلمكون من سخةن حدثأ يتبثتب قمت نكأ من كدتأ

.إلطابعة على Wi-Fi Direct يلغشتب قمت نكأ من كدتأ.١

.لإلمحمو هازلجإ مع ودةإلمز إلوثائق إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. لإلمحمو كجهاز على Wi-Fi Direct يلغشتب قم.٢
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.ندتسلمإ باعةطل يارلخإ حدد ثم ته،عباط مكانبالا يقبطت من ندتسلمإ حدد ل،إلمحمو كجهاز من.٣

.ةفرتولمإ إلطابعات قائمة هرظت

 و تكعبطا تحدد إلتي يدةإلفر فحرإلأ**  ّتعد يثح(  DIRECT-**-HP OfficeJet Pro XXXX ثلم وضإلمعر Wi-Fi Direct إسم إختر تاحة،لمإ إلطابعات قائمة من.٤
XXXX لإلمحمو هازلجإ يلصتول) إلطابعة على دجوإلمو إلطابعة إزطر رقم هو.

 مزر دخلأ بالطابعة، إلخاصة تحكملإ حةلو على PIN مزر ضعر حالة في. بالطابعة للاتصال بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ا،ًيئتلقا بالطابعة لإلمحمو هازلجإ تصلي لم ذإإ
PIN لإلمحمو هازلجإ من.

.باعةطلإ إلطابعة بدأت نجاح،ب بالطابعة لإلمحمو هازلجإ إتصال ندع

Wi-Fi Direct يدعم لا إلذيو يةكلسلا بكةسشب إلاتصال على قادر لمحمو جهاز من باعةطلل

/www.hp.com/go على يبإلو على HP من لإلمحمو باعةطلإ قعمو ةبزيار قم مات،إلمعلو من يدللمز. لإلمحمو كجهاز مع إفقتوم باعةط يقبطت يتبثتب قمت نكأ من كدتأ
mobileprinting  .من إلمحمولة باعةطلإ قعمو لىإ جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذإ يبإلو قعمو من محلي صدإرإ فرتو عدم حالة في HP ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/دولة في.

.إلطابعة على Wi-Fi Direct يلغشتب قمت نكأ من كدتأ.١

.لإلمحمو هازلجإ مع ودةإلمز إلوثائق إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. لإلمحمو كجهاز في إللاسلكي إلاتصال يلغشتب قم.٢

.Wi-Fi Direct تخدإمسسإ من تمكنت فلن إللاسلكي، إلاتصال يةصخا يدعم لا إلإلجو كجهاز كان ذإإ:ملاحظة

يةكلسإللا بكاتسشلإ قائمة من Wi-Fi Direct إسم إختر. نةخسا نقطة وأ جديدة لاسلكي إتصال بكةسشب للاتصال يعيبطلإ إءجرإلا تخدمسسإ. جديدة بكةسشب إتصل ل،إلمحمو هازلجإ من.٣  
).إلطابعة على دجوإلمو إزإلطر هو XXXXو تكعبطا فّتعر إلتي يدةإلفر فحرإلأ هي**  يثح( DIRECT-**-HP OfficeJet Pro XXXX ثلم وضةإلمعر

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

.ندتسلمإ بعطإ.٤

)Windows يلغشتلإ نظام( ًايكلسلا إلاتصال على قادر تريوبكم جهاز من باعةطلإ

.إلطابعة على Wi-Fi Direct يلغشتب قمت نكأ من كدتأ.١

.تريوبكملإ جهاز مع ودةإلمز إلوثائق إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. تريوبكملبا Wi-Fi إللاسلكي إلاتصال بكةسش يلغشتب قم.٢

.Wi-Fi Direct ةميز تخدإمسسإ من تمكنت فلن ،Wi-Fi يةنقت يدعم لا تريوبكملإ كان ذإإ:ملاحظة

يةكلسإللا بكاتسشلإ قائمة من Wi-Fi Direct HP إسم إختر. نةخسا نقطة وأ جديدة لاسلكي إتصال بكةسشب للاتصال يعيبطلإ إءجرإلا تخدمسسإ. جديدة بكةسشب إتصل تر،يوبكملإ من.٣  
).إلطابعة على دجوإلمو إزإلطر هو XXXXو تكعبطا فّتعر إلتي يدةإلفر فحرإلأ هي**  يثح( DIRECT-**-HP OfficeJet Pro XXXX ثلم وضةإلمعر

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

يةلتالإ إتإلخطو بعتفا ،USB بلك إسطةبو تريوبكملإ هازبج هاليصتوو إلطابعة يبكتر تم ذإإ. يةكلسلا بكةسش خلال من تريوبكم هازبج تصلةم كانتو إلطابعة يتبثت تم ذإإ 5 رقم ةإلخطو لىإ تقلنإ.٤  
.Wi-Fi Direct إتصال تخدإمسسبا إلطابعة برنامج يتبثتل

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.أ

.إتدوإلأ على إنقر.ب

.جديدة طابعة يلصتو دّحد ثم ،هازلجإ إمجبرو عدإدإ قفو إنقر.ج

.يةكلسلا لىإ USB عبر تصلةم طابعة يلتحو يارخ تحدد فلا ،Wi-Fi Direct لىإ إلاتصال يلتحو يدتر نتكو USB عبر إلطابعة يبكبتر قمت قد نتك ذإإ:ملاحظة

 .لاسلكي حدد ،إلاتصال إتيارخ إلبرنامج شاشة ضعر ندع.د
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.عليها رثوعلإ تم إلتي بالطابعات إلقائمة من بك إلخاصة HP طابعة حدد.ه

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ.و

.ندتسلمإ بعطإ.٥

)OS X يلغشتلإ نظام( ًايكلسلا إلاتصال على قادر تريوبكم جهاز من باعةطلإ

.إلطابعة على Wi-Fi Direct يلغشتب قمت نكأ من كدتأ.١

.تريوبكملإ جهاز على Wi-Fi بكةسش يلغشتب قم.٢

.Apple جهاز مع ودةإلمز إلوثائق إجعر, ماتإلمعلو من يدللمز

 هو XXXXو إلطابعة يفتعرل يدةإلفر فحرإلأ هي**  يثح( DIRECT-**-HP OfficeJet Pro XXXX ثلم ،Wi-Fi Direct إسم إخترو Wi-Fi مزر قفو إنقر.٣
).إلطابعة على دجوإلمو إزإلطر

.بها تكبلمطا ندع ورإلمر كلمة دخلأ مان،إلأ يلعفت مع Wi-Fi Direct يلغشت حالة في

.إلطابعة ضفأ.٤

. نظاملإ يلاتضفت تحفإ.أ

. طابعاتو ماسحات على إنقر.ب

.ساريلإ على إلطابعات قائمة سفلأ دةجوإلمو+  قفو إنقر.ج

).ضافةإ( Add قفو إنقرو ،)إلطابعة إسم إربجو يمنإلأ دإلعمو في دةجومو" Bonjour" كلمة تكون( شفةتكإلم إلطابعات قائمة من إلطابعة حدد.د

يعمبج قعإلمو هذإ فرتوي لا قد إلحالي، قتإلو في. Wi-Fi Direct عدإدإ لحو تعليماتلإ من يدللمز وأ نتنترإلا على صلاحهاإو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتسسإ إتيارلخ ناه إنقر   

.إللغات
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إلطابعة ةدإرإ إتدوأ٧

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

)Windows يلغشتلإ نظام( إتدوإلأ قندوص●

●HP Utility )يلغشتلإ نظام OS X(

إلمضمن يبإلو خادم●

HP Web Jetadmin برنامج●

)Windows يلغشتلإ نظام( إتدوإلأ قندوص
.إلطابعة عن يانةصلإ ماتمعلو إتدوإلأ قندوص فريو

)إتدوإلأ قندوص( Toolbox تحفل

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.١

. باعةط قفو إنقر.٢

.بك إلخاصة إلطابعة يانةص قفو إنقر.٣

HP Utility )يلغشتلإ نظام OS X(
.يبإلو قعبمو إلدعم ماتمعلو على لإلحصوو نتنترإلا عبر ماتتلزسسلمإ طلبو هازلجإ ةمعايرو إلطابعة عدإدإتإ ينتكول إتدوأ على HP Utility يتوتح

.إلمحددة للطابعة اًفقو HP Utility في تاحةلمإ إتإلميز تلفتخ:ملاحظة

نبجتل ناولكتم في بديلة حبر شةطوخر هيزتج تبرعفا إلحبر، توياتسسم إنخفاض لىإ إلمؤشرإت حدأ ةشارإ حالة في. فقط يططختلإ إضغرلأ إتتقدير إلحبر توياتسسم نشأب إلمؤشرإتو إتتحذيرلإ فرتو  
.بولةقم غير باعةطلإ دةجو بحصت نأ لىإ إلحبر شاتطوخر بدإلتسإ يجب لا. باعةطلإ ياتلعم في تملةمح إتخيرتأ

.ثابتلإ صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في  يقاتبطتلإ مجلد في دجوإلمو HP مجلد في HP Utility على تينمر إنقر

إلمضمن يبإلو خادم
.بك إلخاص تريوبكملإ خلال من هازلجإ ةدإرإو عدإدإتإلا ييرغتو إلحالة ماتمعلو ضلعر) EWS( بالطابعة إلخاص نّإلمضم يبإلو خادم تخدإمسسإ نككيم بكات،سشلإ حدىبا إلطابعة تصلت ندماع

.هاييرغتو عدإدإتإلا بعض ضلعر سر لكلمة تاجتح قد:ملاحظة

.إتإلميز بعض إفرتوت لا قد هذإ، معو. نتنتربالا إتصال دجوو نبدو تخدإمهسسإو نّإلمضم يبإلو ملقم تحف نككيمو:ملاحظة

باطتالار يفتعر ملفات لحو●

إلمضمن يبإلو خادم تحف●

إلمضمن يبإلو ملقم تحف تعذر●
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باطتالار يفتعر ملفات لحو

 على. إلقادمة تكزيار ندع كتريوبكم على فتعرلإ من EWS إلملفات هذه تمكن. تصفحلإ خلال ثابتلإ صإلقر في) باطتالار يفتعر ملفات( للغاية ةصغير يةّصن ملفات) EWS( إلمضمن يبإلو ملقم كيتر
 ملفات بعض ينتخز يتم. يةلتالإ ةإلمر في EWS لىإ صولكو ندع إللغة بهذه إلصفحات ضعر يتم يثبح ةتارلمخإ إللغة رُّتذك في باطتالار يفتعر ملف ساعدي فسوف ،EWS لغة نتّكو ذإإ ثال،لمإ يلبس
.ًيدويا عليها ما سحم يتم حتى تريوبكملإ جهاز على) للعملاء محددة يلاتضفت ينتخزب متقو إلتي باطتالار يفتعر ملفات( باطتالار يفتعر

ضتعرسسلمإ تخدإمسسإ اًيضأ يمكن. هاضفر وأ منها ملفات لبوقب إرإلقر لك تاحي يثح إلملفات هذه يكلع ضتعر ندماع نبهكيل نهيتكو نككيم كما, باطتالار يفتعر ملفات يعجم بلقيل ضتعرسسلمإ ينتكو نككيم  
.فيها بغوإلمر غير باطتالار يفتعر ملفات إلةزلا

:يةلتالإ إتإلميز من كثرأ وأ إحدةو تعطل فسوف باط،تالار يفتعر ملفات يلطعت تإختر ذإإ ك،هازلج

عدإدإلا معالجات بعض تخدإمسسإ●

EWS ضتعرسسم لغة عدإدإ رُّتذك●

يةسسيئإلر إلصفحة EWS صفحة يصخشت●

.يبإلو ضتعرسسم خلال من تاحةلمإ إلوثائق إجعر ها،فحذو باطتالار يفتعر ملفات ضعر قطر لحو ماتمعلوو باطتالار يفتعر ملفاتو يةصإلخصو عدإدإتإ ييرغت يقةطر لحو ماتمعلو على للاطلاع

إلمضمن يبإلو خادم تحف

.Wi-Fi Direct وأ بكةسشلإ خلال من ماإ إلمضمن يبإلو ملقم لىإ لصوإلو نككيم

بكةسشلإ خلال من نّإلمضم يبإلو خادم تحفإ

.بكةسشلإ ينتكو صفحة باعةط يقطر عن وأ إلطابعة في تحكملإ حةلو من)  يةكلسإللا رإلز(  على بالضغط بالطابعة إلخاص يفضإلم إسم وأ IP إننوع على فتعر.١

.IP إننوع لديها يكون نأ يجبو ما بكةسش على إلطابعة دجوو يجب:ملاحظة

.تريوبكملإ على ممدعو يبو تصفحم في للطابعة نهييعت تم إلذي يفضإلم إسم وأ IP إننوع تبكإ.٢

.http://123.123.123.123: يبإلو ضتعرسسم في تاليلإ إننوعلإ تبكفا ،123.123.123.123 هو IP إلـ إننوع كان ذإإ ثال،لمإ يلبس على

Wi-Fi Direct خلال من نّإلمضم يبإلو خادم تحفل

. إفقمو على إضغط ثم ،Wi-Fi Direct تحديدل سفللأ يرتمرلبا قم ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

.هاليغشت لىإ تاجحتسس نكفا ، يلغشتلإ يقافإ هو Wi-Fi Direct نأ Wi-Fi Direct عدإدإتإ ضتعر ذإإ.٢

Wi-Fi Direct يلغشتل

.عدإدإتإلا تحديدل)  تحديد رإلز(  على إضغط.أ

 . إفقمو على إضغط ثم ،)إضيإفتر شكلب محدد( Wi-Fi Direct حدد.ب

 . إفقمو على إضغط ثم ،يلغشت حدد.ج

 DIRECT-**-HP OfficeJet: ثاللمإ يلبس على باسم، Wi-Fi Direct بالاتصال وقم عن إبحثو إللاسلكي، يةصخا يلغشتب قم ل،إلمحمو هازلجإ وأ إللاسلكي تريوبكملإ من.٣
Pro XXXX  )و للطابعة فةّإلمعر يدةإلفر فحرإلأ هي**  يثح XXXX إلطابعة على دجوإلمو إلطابعة إزطر رقم هو.(

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

.http://192.168.223.1: تاليلإ إننوعلإ تبكإ بك، إلخاص تريوبكملإ جهاز على دجوإلمو مإلمدعو يبإلو تصفحم في.٤

ARWW إلمضمن إلويب خادم ٥٠



إلمضمن يبإلو ملقم تحف تعذر

بكةسشلإ عدإدإ إفحص

.بكةسشلبا هازلجإ يلصتول crossover بلك وأ هاتف سلك تخدإمسسإ عدم من كدتأ●

.بالطابعة بكةسشلإ بلك يلصتو حكامإ من كدتأ●

.يحصح نحو على بها إلخاص جهإلموو لإلمحوو بكةسشلإ رمحو عمل من كدتأ●

.يةكلسإللا بارتخإ يرتقر باعةط يقطر عن يدج إللاسلكي إلاتصال نأ كدتأ ية،كلسلا بكةسشب إلطابعة يلصتو حالة في●

.نّإلمضم يبإلو بخادم إلاتصال على ةإلقدر تعادةسسإ في ًياناحأ هّجإلمو شغلت إلتي إلطاقة ساعدت نأ يمكن●

تريوبكملإ إفحص

.إلطابعة بها تصلت إلتي بكةسشلإ نفسب تخدمسسلمإ تريوبكملإ إتصال من كدتأ●

يبإلو ضتعرسسم إفحص

.نظاملإ باتلطتم دنىأ نتنترإلا تصفحم يفاءتسإ من كدتأ●

.يبإلو ضتعرسسم مع ةفرتولمإ إلوثائق إجعر مات،إلمعلو من يدإلمز على. عدإدإتإلا هذه يقافإ بجر, نتنتربالا للاتصال ما يلكو ملقم عدإدإتإ يبإلو ضتعرسسم تخدإمسسإ حالة في●

 .يبإلو ضتعرسسم مع ةفرتولمإ إلوثائق إجعر مات،إلمعلو من يدإلمز على. لديك يبإلو ضتعرسسم في باطتالار يفتعر ملفاتو JavaScript تمكين من كدتأ●

للطابعة IP إننوع فحص

.للطابعة IP إننوع صحة من كدتأ●

 إننوع شاهدةم حالة في. إلطابعة في تحكملإ حةلو شاشة على للطابعة IP إننوع ضعر نككيم).  يةكلسإللا رإلز(  على إضغط إلطابعة، في تحكملإ حةلو من للطابعة، IP إننوع شافتكلا
IP 169.254 بهسشي.xxx.xxx، إننوع هذإ نلأ إًنظر إلطابعةو هّجإلمو طاقة يلغشت بّجر IP صالح غير.

 على إضغط ثم ،إلطابعة يرتقار حدد.  إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من: بكةسشلإ ينتكو صفحة باعةط يقطر عن IP إننوع على لللحصو
. إفقمو على إضغط ثم ،بكةسشلإ ينتكو صفحة حدد.  إفقمو

 ).OS X) (بكةسشلل ساعدةلمإ دإةإلأ( Network Utility وأ) Windows( إمروإلأ سطر من للطابعة IP إننوع لىإ Ping ةشارإ سلرأ●

.إلصلب صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في يقاتبطتلإ إلمجلد ضمن ساعدةم إتدوأ مجلد في Network Utility جديو: OS X Mountain Lionو OS X Lion:ملاحظة

OS X Mavericks :تحفب قم Finder )باحثلإ(، إخترو يارلخإ تاحفم على إرتمرسسبا إضغط System Information )نظاملإ ماتمعلو (قائمة من Apple )( 
 Window > Network Utility إختر

):Windows( إمروإلأ سطر في تاليلإ إننوعلإ تبكفا ،123.123.123.123 هو بالطابعة إلخاص IP إننوع كان ذإإ ثال،لمإ يلبس على

C:\ping 123.123.123.123 
وأ

.Ping قفو إنقر ثم بع،إلمر في 123.123.123.123 تبكإ ثم Ping يببوتلإ علامة قفو إنقر ،)Network Utility )OS X في

.يحصح غير IP إننوع نأ يعني ذلك نفا هلة،لمإ إنتهاء سالةر رهوظ حالة في. يحصح IP إننوع نأ يعني ذلك نفا د،ر رهوظ حالة في

ساعدةم إتدوأو ماتمعلو يبإلو قعمو فريو.  www.support.hp.com على HP لـ ريإلفو إلدعم قعمو ةزيار نككمأ Windows يلغشتلإ نظام مع تريوبكم تخدمتسسإ ذإإ:يحملت  
.شائعةلإ إلطابعة شاكلم من إلعديد يححصت في ساعدتكم يمكنها

٥١ إلطابعة إدإرة أدوإت   ٧ إلفصل ARWW
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HP Web Jetadmin برنامج
سلمرو ظائفإلو تعددةم ةجهزأو طابعات ذلك في بما يةلعبفا بكةسشلبا تصلةلمإ HP ةجهزأ من إسعةو عةمجمو ةدإرلا إئدةر يةعناص دإةأ عدحتو إئزجو على ةحائز دإةأ HP Web Jetadmin دإةإلأ  
 فيرتو في ساعدتكم يقطر عن إلعمل يةجتانإ من إلنهاية في يدتزو — بعد عن يرتصولإو باعةطلإ ئةيب مينتأو صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسإو يانةصو بةقإمرو يتبثتب يدحإلو رإلز هذإ لك سمحي. قميإلر
.إتكتثمارسإ حمايةو يفلتكالإ في تحكملإو قتإلو

 ملاحظات وأ ثاتيتحدلإ عن يدإلمز تعلمل www.hp.com/go/webjetadmin رز. إلمحددة تجنلمإ إتلميز إلدعم فرتول ريدو شكلب ةفرتوم HP Web Jetadmin ثاتيتحد تكون
.إلدعم وثائق وأ صدإرإلا

ARWW HP Web Jetadmin برنامج ٥٢
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شكلةم حل٨

جةدرحإلم إلدعم خدمات حدىبا تعانةسسالا بفجر شكلة،لمإ حل في إحاتالاقتر هذه همست ولم يحصح غير نحو على تعمل بك إلخاصة إلطابعة كانت ذإإ. شائعة شاكللم ًحلولا سمقلإ هذإ في دةإرإلو ماتإلمعلو فرتو  
.ساعدةلمإ على لللحصو HP دعم خدمة في

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

شارنحالا شاكلم●

باعةطلبا تعلقةم شاكلم●

إلاتصالو بكةسشلإ شاكلم●

إلطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم●

بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو من ساعدةلمإ على لللحصو●

إلطابعة يرتقار همف●

يبإلو خدمات إسطةبو شاكللمإ حل●

إلطابعة يانةص●

عدإدإتإلاو يةضإالافتر إتيارلخإ تعادةسسإ●

HP دعم خدمة●

شارنحالا شاكلم
فعله؟ يدتر إلذي ما

رقإلو شارنحإ يرتحر

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ.رقإلو شارنحإ شاكلم حل

.رقإلو دخالإ وأ رقإلو شاكلم حلو رقإلو شارنحإ لمحو تعليمات

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

رقإلو شارنحإ يرتحر لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

.إقعمو عدة في رقإلو شارنحإ شاكلم تحدث نأ يمكن

.يمكن ما عسربأ رقإلو شارنحإ إلةزبا قم باعة،طلإ سألر تملمح تلف ثحدو نعلم:يهبنت

1 جإلدر من رقإلو شارنحإ يرتحرل

.بالكامل إلطابعة جخار لىإ 1 جإلدر إسحب.١

٥٣ مشكلة حل   ٨ إلفصل ARWW
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.رشولمحإ رقإلو لزأو إلطابعة دإخل لىإ صل. دخالإلا جدر مكان إلطابعة سفلأ دةجوإلمو ةجوإلف إفحص.٢

.إلطابعة في دخالإلا جدر يبكتر عدأ.٣

2 جإلدر من رقإلو شارنحإ يرتحرل

 .إلطابعة من محددة زطر في 2 جإلدر فرتوي :ملاحظة

:يلي بما فقم يقة،إلطر بهذه رقإلو شارنحإ يرتحر تعذر ذإإ. مرإلأ مكنأ ذإإ رشولمحإ رقإلو لزأ ثم بالكامل، إلطابعة جخار لىإ 2 جإلدر إسحب▲

.2 جإلدر عن إلطابعة فعإر.أ

.دخالإلا جدر من وأ للطابعة سفليلإ ءإلجز من رشولمحإ رقإلو لزأ.ب

.دخالإلا جدر علىأ إلطابعة ضعو عدأ.ج

باعةطلإ شةطوخر نطقةم من رقإلو شارنحإ يفظنتل

.شةطوإلخر لىإ لصوإلو باب تحفإ.١

ARWW الانحشار مشاكل ٥٤



.يديك تاكلب شرحنلمإ رقإلو إلةزبا وقم يمينلإ قصىأ لىإ كهفحر باعة،طلإ يشطإخر حامل عاقةإ تتم لم ذإإ.٢

.قةممز وأ رةشومح يةقرو قطع يأ إلةزبا وقم ساريلإ قصىأ لىإ باعةطلإ يشطإخر حامل كحر مر،إلأ ملز ذإإ.٣

.شةطوإلخر لىإ لصوإلو باب غلقأ.٤

للطابعة إلخلفي ءإلجز من رقإلو شارنحإ يرتحرل

.للطابعة إلخلفي ءإلجز لىإ تقلنإ.١

.قتإلو نفس في هاحتفل حةإللو إسحبو ية،فلإلخ لصوإلو حةبلو رينإلز على إضغط.٢

.اًيكل شرحنلمإ رقإلو لزأ.٣

٥٥ مشكلة حل   ٨ إلفصل ARWW



.بالكامل إلطابعة جخار لىإ إلغطاء إسحبو رقإلو سارم غطاء على رينإلز على إضغط.٤

.اًيكل شرحنلمإ رقإلو لزأ.٥

.إلطابعة في رقإلو سارم غطاء دخالإ عدأ.٦

.يةفلإلخ لصوإلو حةلو غلقأ.٧

.للطابعة ماميإلأ ءإلجز لىإ تقلنإ.٨

باعةطلإ بةعر شارنحإ يرتحر

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ.باعةطلإ بةعر شارنحإ شكلةم حل

.ةبخطو ةخطو شادإترإ على فاحصل بة،بصعو كتحرت باعةطلإ بةعر كانت وأ باعةطلإ بةعر شارنحإ ببسي شيء ناكه كان ذإإ

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

باعةطلإ بةعر شارنحإ يرتحر لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

باعةطلإ يشطإخر حامل شارنحإ يفظنتل

.باعةطلإ بةعر عاقةإ لىإ ديتؤ رق،إلو ثلم ياء،سشأ يأ إلةزبا قم▲

.إلطابعة دإخل من رشولمحإ رقإلو إلةزإ ندع إلحذر توخي على اًمدو صإحر. رشولمحإ رقإلو إلةزلا ىخرأ ةجهزأ وأ إتدوأ يأ تخدمسست لا:ملاحظة

ARWW الانحشار مشاكل ٥٦
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رقإلو شارنحإ نبتج يقةطر على فتعر

.يةلتالإ شادإترإلا بعتإ رق،إلو إتشارنحإ نبتج في ساعدةملل

.رةتكرم رةبصو إجخرإلا جدر من عبوطإلم رقإلو جخرأ●

.تالف وأ بقطم وأ مجعد غير رقو على باعةطلإ من كدتأ●

.غلاقهإ حكامإ عادةإ يمكن يسك في ٍتوسسم شكلب تخدمسسلمإ غير رقإلو يعجم ينتخزب يهنث وأ رقإلو تجعد نعمإ●

.إلطابعة في إًجد اًيققر وأ إًجد ًيكاسم ًارقو تخدمسست لا●

.رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إًجد ئانلتمم سايلو يحصح شكلب محملان جينإلدر نأ كدتأ●

.هاقيتمز وأ نيهاث يتم لم إفإلحو نأو ٍتوسسم ضعو في دخالإلا جدر في هاليمتح تم إلتي رإقوإلأ نأ من كدتأ●

.جمإلحو عنولإ نفس من هالكمبأ دخالإلا جدر في دةجوإلمو رقإلو زمةر تكون نأ يجب دخال؛إلا جدر في تلفةمخ حجامأو إعنوبأ رإقوأ تضع لا●

.دخالإلا جدر في رقإلو ثني في ببستي لا رقإلو ضعر يللد نأ من كدتأ. رإقوإلأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالإلا جدر في رقإلو ضعر يللد بطضب قم●

.للطابعة بها إلموصى رقإلو إعنوأ تخدإمسسبا قم●

.باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو لّتحم لا. رقإلو ضفأ ثم ًولاأ إلطابعة من رقإلو نفدي نبأ فاسمح رق،إلو منها نفدي نأ شكو على إلطابعة كانت ذإإ●

.جإلدر من إلخلفي ءإلجز في رشومح رقو دجوو عدم لضمان بالكامل إلطابعة من جإلدر إلةزإ سنحتسسلمإ من دخالإلا جدر إلةزإ ندع●

رقإلو تغذية شاكلم حل

ها؟جهإتو إلتي شكلةلمإ هي ما

   جإلدر  من رقإلو تقاطلإ يتم لم●

.يلهمتح بلق رقإلو بهز قم. رقإلو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدلمز. جإلدر في رقإلو يلمتح من كدتأ–

.يقةض تكون نأ ندو زمةإلر لحو دلةإلأ ضعو حكامإ من ًيضاأ تحققلإ يجبو. إلمحمل رقإلو جملح بةسسنالمإو جإلدر في دةجوإلمو يحةحصلإ إلعلامات على رقإلو ضعر دلةأ ضعو من كدتأ–

 على كثرأ وأ إحدو ملصق إسطةبو يهلإ شارلمإ زمةإلر تفاعإر زتجاوت لا نهاأو دخال،إلا جدر من سفليلإ ءإلجز في دةجوإلمو بةسسنالمإ رقإلو حجم طخطو مع رقإلو زمةر محاذإة من كدتأ–
.دخالإلا جبدر إلخاص رقإلو ضعر جهمو وأ دخالإلا جدر جانب

.تفافلللا إلمقابل الاتجاه في يهنث يقطر عن رقإلو دبفر. جإلدر في دجوإلمو رقإلو تفافلإو تجعد عدم من كدتأ–

   مائلة إلصفحات●

 محاذإة من كدتألإ مع يح،صح شكلب رقإلو يلمتح عدأو إلطابعة من دخالإلا جدر إسحب حاجة، ناكه كانت ذإإ. رقإلو ضعر يللد يُاذي دخالإلا يةحاو في إلمحمل رقإلو نأ من كدتأ–
.يحةصح يقةبطر رقإلو يجهمو

.فقط بعطت تكن لم ذإإ إلطابعة في رقإلو يلمحتب قم–

  ةإلمر في صفحة من كثرأ خذأ●

 تكون نأ ندو زمةإلر لحو جهاتإلمو ضعو حكامإ من ًيضاأ تحققلإ يجبو. إلمحمل رقإلو جملح بةسسنالمإو جإلدر في دةجوإلمو يحةحصلإ إلعلامات على رقإلو ضعر دلةأ ضعو من كدتأ–
.يقةض

 على كثرأ وأ إحدو ملصق إسطةبو يهلإ شارلمإ زمةإلر تفاعإر زتجاوت لا نهاأو دخال،إلا جدر من سفليلإ ءإلجز في دةجوإلمو بةسسنالمإ رقإلو حجم طخطو مع رقإلو زمةر محاذإة من كدتأ–
.دخالإلا جبدر إلخاص رقإلو ضعر جهمو وأ دخالإلا جدر جانب

.جإلدر يف رقإلو يلمتح زيادة عدم من كدتأ–

.يةلعفاو دإءأ فضلأ على لللحصو HP رقو تخدمسسإ–
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باعةطلبا تعلقةم شاكلم
فعله؟ يدتر إلذي ما

)باعةطلإ تعذرت( إلصفحة باعةط عدم شاكلم حل

HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor اًيئتلقا هالحو شكلةلمإ يصخشت لتحاو ساعدةم دإةأ.

 .Windows يلغشتلإ نظامل فقط ةفرتوم ساعدةلمإ دإةإلأ هذه :ملاحظة

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإهالحو هاملمإ باعةط بعدم تعلقةلمإ خطاءإلأ شافكتسسإ

.باعةطلإ عدم وأ إلطابعة تجابةسسإ عدم حالة في جةتدرم شادإترإ على إحصل

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

باعةطلإ بعدم تعلقت شاكلم لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

)Windows يلغشتلإ نظام( باعةطلإ شاكلم لحل

:يبتبالتر يلي ما بفجر باعة،طلإ تعذر تمرسسإ ذإإ. جإلدر في رقو دجوو منو يلغشتلإ يدق إلطابعة نأ من كدتأ:ملاحظة

.شاشةلإ على دةجوإلمو تعليماتلإ باعتإ خلال من هالبح وقم إلطابعة في تحكملإ حةلو على خطأ سائلر يأ دجوو من تحقق.١

.إتصال دجوو من كدتأ لاسلكي، إتصال يقطر عن بالطابعة ًتصلام تريوبكملإ كان ذإإ. ىخرأ ةمر يلهصتو عادةإو بلكلإ بفصل قم ،USB بلك يقطر عن بالطابعة ًتصلام تريوبكملإ كان ذإإ.٢

.بكةسشلبا تصلةم غير وأ يلغشتلإ يقافإ يدق ستيل إلطابعة نأ كدتأ.٣

بكةسشلبا تصلةم غير وأ يلغشتلإ يقافإ يدق ستيل إلطابعة نأ من كدتألل

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اًبعت يةلتالإ إءإتجرإلا حدبأ قم.أ

●Windows 10 :في بدء قائمة من Windows، نظام على إنقر ثم ،يقاتبطتلإ يعجم على إنقر Windows، ضعر على إنقر ثم ،تحكملإ حةلو على إنقر ثم 
.تإلصوو ةجهزإلأ قائمة ضمن إلطابعاتو ةجهزإلأ

●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو إلمس وأ قفو إنقرو ،عدإدإتإلا مزر إنقر ثم ز،موإلر يطشرلإ تحفل سهلمإ وأ شاشةلإ من يمنإلأ يإلعلو إلجانب لىإ شرأ 
.إلطابعاتو ةجهزإلأ ضعر قفو إنقر ثم منو ، تحكملإ

●Windows 7 :نظام في إبدأ قائمة من Windows، إلطابعاتو ةجهزإلأ على إضغط.

●Windows Vista :في إبدأ قائمة من Windows، طابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

●Windows XP: في إبدأ قائمة من Windows، إلفاكس ةجهزأو إلطابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

 .باعةطلإ تظارنإ قائمة تحفل تهعباط يتم ما ضعر حدد ثم بالطابعة إلخاص مزإلر على يمنإلأ سإلماو ربز إنقر وأ بالطابعة إلخاص مزإلر على اًجدومز إًنقر إنقر.ب

تخدإمسسإ( Use Printer Offline وأ) ًاتقمؤ باعةطلإ قفتو( Pause Printing إربجو يارتخإ علامات دجوو عدم من كدتأ), إلطابعة( Printer إلقائمة في.ج  
).إتصال ندو إلطابعة

.ىخرأ ةمر باعةطلإ لحاو يير،غت يبأ قمت ذإإ.د

.يةضإالافتر إلطابعة هي تكون يثبح إلطابعة بطض من تحقق.٤
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.يةضإالافتر إلطابعة هي تكون يثبح إلطابعة بطض من تحققلل

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اًبعت يةلتالإ ياءسشإلأ حدىبا قم.أ

●Windows 10 :في بدء قائمة من Windows، نظام على إنقر ثم ،يقاتبطتلإ يعجم على إنقر Windows، ضعر على إنقر ثم ،تحكملإ حةلو على إنقر ثم 
.تإلصوو ةجهزإلأ قائمة ضمن إلطابعاتو ةجهزإلأ

●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو إلمس وأ قفو إنقرو ،عدإدإتإلا مزر إنقر ثم ز،موإلر يطشرلإ تحفل سهلمإ وأ شاشةلإ من يمنإلأ يإلعلو إلجانب لىإ شرأ 
.إلطابعاتو ةجهزإلأ ضعر قفو إنقر ثم منو ، تحكملإ

●Windows 7 :نظام في إبدأ قائمة من Windows، إلطابعاتو ةجهزإلأ على إضغط.

●Windows Vista :في إبدأ قائمة من Windows، طابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

●Windows XP: في إبدأ قائمة من Windows، إلفاكس ةجهزأو إلطابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

.يةضإالافتر إلطابعة تكون يثبح يحةحصلإ إلطابعة بطض من كدتأ.ب

.يةضإالافتر إلطابعة إربجو إءخضر وأ دإءسو ةدإئر دإخل يارتخإ علامة هرظت

.يةضإالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلإ إلطابعة تجنلمإ قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر ية،ضإالافتر إلطابعة تكون يثبح يحةحصلإ غير إلطابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدإمسسإ لحاو.د

.باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ يلغشت عدأ.٥

باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ يلغشت عادةلا

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اًبعت يةلتالإ ياءسشإلأ حدىبا قم.أ

Windows 10

i.في إبدأ قائمة من Windows، نظام على إنقر ثم ،يقاتبطتلإ يعجم على إنقر Windows. 

ii.يةدإرإ إتدوأ على إنقر ثم ،إلحمايةو نظاملإ على إنقرو ،تحكملإ حةلو على إنقر.

iii.خدمات قفو اًجدومز إًنقر إنقر.

iv.خصائص قفو إنقر ثم ،باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر.

v.تلقائي تحديد من كدتأ, يلغشتلإ عنو إربجو إلتي عام يببوتلإ علامة في.

vi.إفقمو قفو إنقر ثم يلغشت قفو إنقر إلخدمة حالة تحتف بالفعل إلخدمة يلغشت عدم حالة في.

Windows 8.1 و Windows 8

i.تحفل شاشةلل يمنىلإ يالعلإ يةإوإلز قفو إنقر وأ سستح Charms bar عدإدإتإ مزر قفو إنقر ثم.

ii.إلحمايةو نظاملإ على إضغط وأ قفو إنقر ثم تحكملإ حةلو على إضغط وأ قفو إنقر.

iii.إلخدمات على تينمر إضغط وأ جادومز إنقر إنقر ثم, يةدإرإ إتدوأ قفو إنقر.

iv.خصائص قفو إنقر ثم ،باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر.

v.تلقائي تحديد من كدتأ ،يلغشتلإ عنو إربجو إلتي عام يببوتلإ علامة في.

vi.إفقمو قفو إنقر ثم يلغشت قفو إنقر إلخدمة حالة تحتف بالفعل إلخدمة يلغشت عدم حالة في.
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Windows 7

i.في إبدأ قائمة من Windows، يةدإرإ إتدوأ ثم, إلحمايةو نظاملإ قفو إنقر ثم, تحكملإ حةلو قفو إنقر.

ii.خدمات قفو اًجدومز إًنقر إنقر.

iii.خصائص قفو إنقر ثم ،باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر.

iv.تلقائي تحديد من كدتأ, يلغشتلإ عنو إربجو إلتي عام يببوتلإ علامة في.

v.إفقمو قفو إنقر ثم يلغشت قفو إنقر إلخدمة حالة تحتف بالفعل إلخدمة يلغشت عدم حالة في.

Windows Vista

i.في إبدأ قائمة من Windows، يةدإرإ إتدوأ ثم, يانةصلإو نظاملإ قفو إنقر ثم, تحكملإ حةلو قفو إنقر.

ii.خدمات قفو اًجدومز إًنقر إنقر.

iii.خصائص قفو إنقر ثم ،باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ خدمة قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر.

iv.تلقائي تحديد من كدتأ, يلغشتلإ عنو إربجو إلتي عام يببوتلإ علامة في.

v.إفقمو قفو إنقر ثم يلغشت قفو إنقر إلخدمة حالة تحتف بالفعل إلخدمة يلغشت عدم حالة في.

Windows XP

i.نظام في إبدأ قائمة من Windows، تريوبكملإ جهاز قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر. 

ii.يقاتبطتلإو إلخدمات قفو إنقر ثم ،ةدإرإ قفو إنقر.

iii.باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ حدد ثم ،خدمات قفو اًجدومز إًنقر إنقر.

iv.إلخدمة يلغشت عادةلا يلغشت عادةإ قفو إنقر ثم, باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر.

.يةضإالافتر إلطابعة تكون يثبح يحةحصلإ إلطابعة بطض من كدتأ.ب

.يةضإالافتر إلطابعة إربجو إءخضر وأ دإءسو ةدإئر دإخل يارتخإ علامة هرظت

.يةضإالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلإ إلطابعة تجنلمإ قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر ية،ضإالافتر إلطابعة تكون يثبح يحةحصلإ غير إلطابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدإمسسإ لحاو.د

.تريوبكملإ يلغشت عدأ.٦

.باعةطلإ تظارنإ قائمة غّفر.٧

باعةطلإ تظارنإ قائمة سحلم

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اًبعت يةلتالإ ياءسشإلأ حدىبا قم.أ

●Windows 10 :في بدء قائمة من Windows، نظام على إنقر ثم ،يقاتبطتلإ يعجم على إنقر Windows، ضعر على إنقر ثم ،تحكملإ حةلو على إنقر ثم 
.تإلصوو ةجهزإلأ قائمة ضمن إلطابعاتو ةجهزإلأ

●Windows 8.1 و Windows 8 :حةلو إلمس وأ قفو إنقرو ،عدإدإتإلا مزر إنقر ثم ز،موإلر يطشرلإ تحفل سهلمإ وأ شاشةلإ من يمنإلأ يإلعلو إلجانب لىإ شرأ 
.إلطابعاتو ةجهزإلأ ضعر قفو إنقر ثم منو ، تحكملإ

●Windows 7 :نظام في إبدأ قائمة من Windows، إلطابعاتو ةجهزإلأ على إضغط.
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●Windows Vista :في إبدأ قائمة من Windows، طابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

●Windows XP: في إبدأ قائمة من Windows، إلفاكس ةجهزأو إلطابعات قفو إنقر ثم ،تحكملإ حةلو قفو إنقر.

.باعةطلإ تظارنإ قائمة تحفل بك إلخاص إلطابعة مزر قفو اًجدومز إًنقر إنقر.ب

 ،)باعةطلإ ندتسم يفظنت( Purge Print Document وأ) ندإتتسلمإ كافة لغاءإ( Cancel all documents قفو إنقر ،)إلطابعة( Printer قائمة في.ج
.يدكتألل)نعم( Yes قفو إنقر ثم

.يلغشتلإ عادةإ بعد ىخرأ ةمر باعةطلإ لحاوو تريوبكملإ يلغشت عادةبا فقم تظار،نالا قائمة في ندإتتسلمإ بعض دجوو تمرسسإ ذإإ.د

.ىخرأ ةمر باعةطلإ لحاو ثم ها،خلو من كدتألل ىخرأ ةمر باعةطلإ تظارنإ قائمة إفحص.ه

إلطابعة بطض عادةإو تكعببطا إلطاقة يلصتو لفحص

.بالطابعة إلطاقة سلك يلصتو من كدتأ.١

.إلطابعة يلغشتل إلطاقة رإلز إضغط. إلطابعة يلغشت يقافإ لىإ ذلك شيريف مضاء، غير كان ذإإ. إلطابعة على دجوإلمو إلطاقة رز لىإ إنظر.٢

.خرأ طاقة خذبمأ هاليصتوب قم ية،ئهرباكلإ للطاقة إلطابعة بالقتسسإ عدم حالة في:ملاحظة

.إلطابعة جانب عن إلطاقة سلك إفصل إلطابعة، يلغشت ناءثأ.٣

.بالحائط دجوإلمو يارتلإ خذمأ عن إلطاقة سلك إفصل.٤

.يةنثا 15 تظرنإ.٥

.بالحائط دجوإلمو يارتلإ خذبمأ ىخرأ ةمر إلطاقة سلك يلصتوب قم.٦

.إلطابعة بجانب إلطاقة سلك يلصتو عدأ.٧

.إلطابعة يلغشتل إلطاقة رز على فاضغط ا،ًيئتلقا إلطابعة يلغشت يتم لم ذإإ.٨

.ىخرأ ةمر إلطابعة تخدإمسسإ لحاو.٩

)OS X يلغشتلإ نظام( باعةطلإ شاكلم لحل

هالبح وقم خطأ سائلر عن إبحث.١

.ىخرأ ةمر يلهصتو عدأ ثم USB كابل إفصل.٢

.تصلم غير مأ ًاتقمؤ قفتوم غير تجنلمإ نأ من كدتأ.٣

تصلم غير مأ ًاتقمؤ قفتوم غير تجنلمإ نأ من كدتألل

.فاكسو باعةط قفو إنقر ،نظاملإ يلاتضفت من.أ

.باعةطلإ مهام تظارنإ قائمة تحف رز قفو إنقر.ب

.تحديدهال باعةط مهمة قفو إنقر.ج

:باعةطلإ مهمة ةدإرلا يةلتالإ رإرزإلأ تخدمسسإ

●Delete )إلمحددة باعةطلإ مهمة بحذف ميقو): حذف.

●Hold )قتمؤ شكلب إلمحددة باعةطلإ مهمة قفتوب ميقو): يقلعت.
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●Resume )قتمؤ شكلب قفةتولمإ باعةطلإ مهمة تابعةبم ميقو): نافئتسسإ.

●Pause Printer )قتمؤ شكلب باعةطلإ تظارنإ قائمة في دةجوإلمو باعةطلإ مهام كافة يقافبا ميقو): ًاتقمؤ إلطابعة يقافإ.

 .باعةطلإ محاولة عدفأ يير،غت يبأ قمت ذإإ.د

.تريوبكملإ يلغشت عدأ.٤

باعةطلإ دةبجو تعلقت شاكلم حل

نتنترإلا على صلاحهاإو باعةطلإ دةبجو تعلقةلمإ خطاءإلأ شافكتسسإ.باعةطلإ دةبجو تعلقةلمإ شاكللمإ معظم لحل جةتدرم شادإترإ

باعةطلإ دةبجو تعلقت شاكلم لحل تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

يحتيو. يارتلإ صلمو فصل وأ إلطابعة عن يارتلإ فصل بلقإلطاقة رز باحصم نطفئي حتى تظرنإو إلطاقة، رز تخدإمسسبا إلطابعة يلغشت يقافإ على اًمدو صإحر باعة،طلإ دةجو شاكلم نبجتل:ملاحظة  
.إلجفاف من يةمحم تكون يثح ف،شوكم غير ضعمو لىإ شاتطوإلخر يكتحر إءجرإلا هذإ

باعةطلإ دةجو سينحتل

.HP نعص من يةلصأ شاتطوخر تخدإمكسسإ من كدتأ.١

.رقإلو من ناسبم عنو تخدإمسسإ من كدتأ.٢

.تخدإمهسسإو رقإلو تحديد لحو يحاتملت إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. جتعرم وأ جعدتم وأ تالف غير نهأ منو يهلع باعةطلبا متقو إلذي رقإلو إءتوسسإ من ًادإئم كدتأ

.رقإلو ياتسسساأ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. ®ColorLok بمعايير ميلتز إلذي رقإلو وأ ،HPرقو من يةلعا دةجو تخدمسسإ باعة،طلل دةجو فضلأ على لللحصو

 ).تقدملمإ HP رصو رقو( HP Advanced Photo Paper تخدمسسإ ر،إلصو باعةط ندع تائجنلإ فضلأ على

 .جافو دبار مكان في ٍتوسسم سطح على غلقه حكامإ عادةإ يمكن يكيتسبلا يسك دإخل صليإلأ غلافه في إلخاص رقإلو ينتخزب قم

 ليُو يثح يكي،تسبلالإ يسكلإ لىإ تخدإمهسسإ يتم لم إلذي رإلصو رقو عادةبا قم باعة،طلإ من الانتهاء ندع. رإلفو على تخدإمهسسإ في غبتر إلذي رقإلو فقط جخرأ باعة،طلل تعدإدسسالا دجربم
 .رإلصو رقو تجعد ندو ذلك

.للبرنامج باعةطلإ عدإدإتإ في بينسسنالمإ باعةطلإ دقةو رقإلو عنو تحديد من كدتأ.٣

.لطوأ ًاتقو قتغرسسيو إلحبر من كبرأ يةكم تخدمسسي قد نهكل علىأ بدقة عاتبوطإلم تاجنإ علىأ باعةط دةجو تحديد عن تجني قد:ملاحظة

ىتوسسم إنخفاض حالة في باعةطلإ شاتطوخر بدإلتسإ على صإحر. ةإلمقدر إلحبر توياتسسم فحص إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. يللق يشطإإلخر في إلحبر هل ىلتر ةإلمقدر إلحبر توياتسسم إفحص.٤  
.بها إلحبر

.شاتطوإلخر في إلحبر ْيقلل لم ذإإ يةصيخشت صفحة بعطإ.٥

:يلي بما يامقلإ يكلع يجب بذلك، يامقلل

.رقإلو جدر في Legal وأ A4 وأ Letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم●

.تحكملإ حةلو وأ إلطابعة برنامج تخدإمسسبا إلصفحة بعطإ●

)Windows يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج خلال من يةصيخشت صفحة باعةطل

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.أ

.إلطابعة إتدوأ قندوص لىإ لصوللو إلطابعة يانةص>  باعةط قفو إنقر إلطابعة، برنامج من.ب

 .يصخشت صفحة باعةطل هازلجإ يرتقار يببوتلإ علامة على يةصيخشت ماتمعلو باعةط قفو إنقر.ج
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)OS X يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج خلال من يةصيخشت صفحة باعةطل

.HP Utility تحفإ.أ

.إلصلب صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في Applications مجلد من HP مجلد في HP Utility مزإلر جديو:ملاحظة

.ةجهزأ إلقائمة من تكعبطا تحديدب قم.ب

).بارتخإ صفحة( Test Page قفو إنقر.ج

.شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإ ثم ،)بارتخإ صفحة باعةط( Print Test Page رز قفو إنقر.د

إلطابعة في تحكملإ حةلو من يةصيخشت صفحة باعةطل

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.أ

. إفقمو على إضغط ثم ،إلطابعة يرتقار حدد.ب

. إفقمو على إضغط ثم ،باعةطلإ دةجو يرتقر حدد.ج

.باعةطلإ سأر وأ يشطإللخر تلقائيلإ يفظنتلإ إءجربا قم د،سوإلأ إللون وأ إنلوإلأ بعاتمر من دةمفقو ًإءجزأ وأ اًطخطو وأ يةصيخشتلإ إلصفحة ضعر حالة في.٦

:يلي بما يامقلإ يكلع يجب بذلك، يامقلل

.رقإلو جدر في Legal وأ A4 وأ Letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم●

.تحكملإ حةلو وأ إلطابعة برنامج تخدإمسسبا يفظنتلإ إءجربا قم●

)Windows يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج يقطر عن باعةطلإ سأر وأ يشطإإلخر يفظنتل

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.أ

.إلطابعة إتدوأ قندوص لىإ لصوللو إلطابعة يانةص>  باعةط قفو إنقر إلطابعة، برنامج من.ب

.شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإ ثم يف،ظنتلل يارلخإ قفو إنقر ،هازلجإ خدمات يببوتلإ علامة من.ج

)OS X يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج يقطر عن باعةطلإ سأر وأ يشطإإلخر يفظنتل

.HP Utility تحفإ.أ

.إلصلب صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في Applications مجلد من HP مجلد في HP Utility مزإلر جديو:ملاحظة

.ةجهزأ إلقائمة من تكعبطا تحديدب قم.ب

).باعةطلإ سؤور يفظنت( Clean Printheads قفو إنقر.ج

.شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإ ثم ،Clean قفو إنقر.د

بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو يقطر عن باعةطلإ سأر وأ يشطإإلخر يفظنتل

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.أ

. إفقمو على إضغط ثم ،إتدوأ حدد.ب

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ثم ، إفقمو إضغطو يفظنتلل يارلخإ حددد.ج

ساعدتكم يمكنها ساعدةم إتدوأو ماتمعلو يبإلو قعمو فريو.  www.support.hp.com لىإ تقلنإ. HP من إلدعم فاطلب شكلة،لمإ باعةطلإ سأر وأ يشطإإلخر يفظنت يُل لم ذإإ  
.إلفني بالدعم إلاتصال لحو ماتمعلو على لللحصو  HP إتصال جهات يخص شيء كل على إنقر ثم تك،قطنم/بلدك حدد بة،لإلمطا ندع. شائعةلإ إلطابعة شاكلم من إلعديد يححصت في
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.باعةطلإ سأر عمر تقصيرو إلحبر إسستهلاك لىإ يةورإلضر غير يفظنتلإ ياتلعم ديتؤ. فقط ةورإلضر ندع باعةطلإ سأر وأ يشطإإلخر يفظنتب قم:يهبنت

.باعةطلإ سأر وأ يشطإإلخر بمحاذإة قم.٧

 قمت ذإإ. جديدة شةطوخر يتبثتب فيها متقو ةمر كل في باعةطلإ سأر وأ يشطإإلخر محاذإة إلطابعة تطلب. دةإلجو يةلعا تائجن على لإلحصو باعةطلإ سأر وأ يشطإإلخر محاذإة تضمن:ملاحظة
.شةطوللخر إلمحاذإة قيم تذكرت إلطابعة نلأ إًنظر بالمحاذإة تكبلمطا تتم فلن يبها،كتر عادةإو شةطوإلخر نفس إلةزبا

:يلي بما يامقلإ يكلع يجب بذلك، يامقلل

.رقإلو جدر في Legal وأ A4 وأ Letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم●

.تحكملإ حةلو وأ إلطابعة برنامج تخدإمسسبا إلمحاذإة إءجربا قم●

)Windows يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج يقطر عن يشطإإلخر يفظنتل

.)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفإ.أ

.إلطابعة إتدوأ قندوص لىإ لصوللو إلطابعة يانةص>  باعةط قفو إنقر إلطابعة، برنامج من.ب

.للمحاذإة يارلخإ قفو إنقر ،هازلجإ خدمات يببوتلإ علامة من.ج

.محاذإة رقةو باعةطب إلطابعة متقو

.يشطإإلخر لمحاذإة إلطابعة شاشة على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإ.د

)OS X يلغشتلإ نظام( إلطابعة برنامج يقطر عن يشطإإلخر يفظنتل

.HP Utility تحفإ.أ

.إلصلب صإلقر من علىإلأ ىتوسسلمإ في Applications مجلد من HP مجلد في HP Utility مزإلر جديو:ملاحظة

.ةجهزأ إلقائمة من تكعبطا تحديدب قم.ب

.شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإ ثم ،محاذإة قفو إنقر.ج

بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو يقطر عن باعةطلإ سأر وأ يشطإإلخر لمحاذإة

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.أ

. إفقمو على إضغط ثم ،إتدوأ حدد.ب

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ثم ، إفقمو إضغطو للمحاذإة يارلخإ حدد.ج

إلاتصالو بكةسشلإ شاكلم
فعله؟ يدتر إلذي ما

إللاسلكي بالاتصال تعلقت شاكلم حل

.يةلتالإ صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسإ إتيارخ حدأ إختر

HP Print and Scan 
Doctor

.اًيئتلقا هالحو شكلةلمإ يصخشت لتحاو ساعدةم دإةأ HP Print and Scan Doctor تعد

 .Windows يلغشتلإ نظامل فقط ةفرتوم ساعدةلمإ دإةإلأ هذه :ملاحظة

شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ  
نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ

.بالطابعة يلصتولإ من تريوبكملإ نعتم نهاأ تقدعت نتك ذإإ ،صلاحهاإو وساتإلفير مكافحة برنامج وأ إلحماية جدإر خطاءأ شافكتسسإ
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.تعمل تعد لم لكنها هاليصتو تم وأ إًبدأ إلطابعة يلصتو يتم لم ذإإ ،صلاحهاإو يةكلسإللا خطاءأ شافكتسسإ●

.بالطابعة يلصتولإ من تريوبكملإ نعتم نهاأ تقدعت نتك ذإإ ،صلاحهاإو وساتإلفير مكافحة برنامج وأ إلحماية جدإر خطاءأ شافكتسسإ●

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

صلاحهاإو يةكلسإللا خطاءأ شافكتسسإ لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

.بكةسشلبا إلاتصال شاكلم يصخشت في ساعدةملل إللاسلكي إلاتصال بارتخإ يرتقر باعةطب قم وأ بكةسشلإ ينتكو من تحقق

. إفقمو على إضغط ثم ،بكةسشلإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

. إفقمو على إضغط ثم ،يرتقارلإ باعةط حدد.٢

. إفقمو على إضغط ثم ،بارتخإ يرتقر وأ ينتكولإ صفحة حدد.٣

إللاسلكي إلاتصال تخص إلتي بكةسشلإ عدإدإتإ على إعثر

.يةلتالإ صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسإ إتيارخ حدأ إختر

HP Print and Scan 
Doctor

).بكةسشلإ تاحفم( ورإلمر كلمةو) SSID( بكةسشلإ إسم على هالخلا من فتعرلإ نككيم ساعدةم دإةأ HP Print and Scan Doctor يعد

 .Windows يلغشتلإ نظامل فقط ةفرتوم ساعدةلمإ دإةإلأ هذه :ملاحظة

 ماتإلمعلو ضعر حدد ثم ،تقدمةم ماتمعلو ضعر حددو يإلعلو ءإلجز من بكةسشلإ يببوتلإ علامة قفو إنقر ثم ،HP Print and Scan Doctor تحفإ إللاسلكي، إلاتصال عدإدإتإ لفحص

.بكةسشلإ يببوتلإ علامة من يبإلو على يهجتولإ جهاز صفحة تحف تحديد يقطر عن يةكلسإللا عدإدإتإلا ماتمعلو على رثوعلإ اًيضأ نككيم. يةكلسإللا

شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ  
نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ

.يةكلسإللا ورمر كلمةو) SSID( بكةسشلإ إسم على رثوعلإ يقةطر على فتعر

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

Wi-Fi Direct باتصال تعلقةلمإ شاكللمإ حل

.Wi-Fi Direct ينتكو يقةطر على فتعر وأ صلاحهاإو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتسسبا قمنتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالج تخدإمسسإ

.إللغات يعمبج تاحةم نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

صلاحهاإو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتسسلا تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

:Wi-Fi Direct يلغشت من تحققلل إلطابعة إفحص.١

. إفقمو على إضغط ثم ،Wi-Fi Direct تحديدل سفللأ يرتمرلبا قم ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من▲

.به إتصلو تكعببطا إلخاص Wi-Fi Direct إسم عن إبحث ثم ،Wi-Fi إتصال يلغشتب قم إلمحمولة، ةجهزإلأ حدأ وأ بك إلخاص إللاسلكي تريوبكملإ جهاز من.٢

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ.٣

/www.hp.com ةزيار نككيم نقالة،لإ ةجهزإلأ من باعةطلإ لحو ماتإلمعلو من يدلمز. إفقتوم باعةط يقبطت يتبثتب يامكق من كدتأف ،ًمحمولا إًجهاز تخدمسست نتك ذإإ.٤
global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.
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Ethernet باتصال تعلقةلمإ شاكللمإ حل

:تاليلإ إفحص

.هّجإلمو وأ يلتحولإ حدةو وأ بكةسشلإ رمحو يلغشتو بكةسشلإ عمل من كدتأ●

 .ًائيضم صلإلمو نبح ءإلضو يكون نهأو يحصح شكلب بالطابعة Ethernet بلك يلصتو من كدتأ●

نعيم إلحماية جدإر وأ وساتإلفير مكافحة برنامج نأ تقدعت نتك ذإإ. بكةسشلبا إلطابعة إتصال على ثرتؤ لا سس،جتلإ إمجبر ضد إلحماية إمجبر ذلك في بما وسات،إلفير مكافحة إمجبر نأ من كدتأ●  
.شكلةلمإ هذه حل في ساعدةملل إلحماية جدإر خطاءأ شافكتسسلا HP دإةأ تخدمسسإ بالطابعة، يلصتولإ من تريوبكملإ

●HP Print and Scan Doctor 

 HP Print and Scan دإةأ تكون قد. هالحو شكلةلمإ يصخشت ساعدةلمإ دإةإلأ لتحاوسس. اًيئتلقا هالحو شاكللمإ شافكتسسلاHP Print and Scan Doctor يلغشتب قم
Doctorإللغات يعمبج تاحةم غير.

إلطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم

 .إللغات بعض في فقط يقبطتلإ فرتوي. تلقائي شكلب سخنلإو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ شكلاتم صلاحإو يصخشتل HP Print and Scan Doctor يلغشتب قم :يحملت

قعتوم غير شكلب إلطابعة يلغشت يقافإ يتم

إلطاقةو هربيكلإ يارتلإ صلاتو من كدتأ●

.سليم طاقة خذبمأ حكامبا إلطابعة طاقة سلك يلصتو من كدتأ●

باعةطلإ سأر محاذإة شلف

.إلمحاذإة يةلعم جحنت فلن يش،طإإلخر محاذإة ندع دخالإلا جدر في ملون رقو يلمحتب قمت ذإإ. دخالإلا جدر في تخدمسسم غير يضبأ ًعاديا ًارقو يلكمتح من كدتأ, إلمحاذإة إءجرإ شلف حالة في●

 .يشطإإلخرو باعةطلإ سأر يانةص إجعر باعةطلإ سأر يفظنتل. شعارتسالا جهاز في ًباطع لديك يكون بمار وأ باعة،طلإ سأر يفظنت لىإ تاجتح بمافر ر،تكرم شكلب إلمحاذإة يةلعم شلتف ذإإ●

 إلعديد يححصت في ساعدتكم يمكنها ساعدةم إتدوأو ماتمعلو يبإلو قعمو فريو.  www.support.hp.com رز. HP من إلدعم فاطلب شكلة،لمإ باعةطلإ سأر يفظنت يُل لم ذإإ●
.إلفني بالدعم إلاتصال لحو ماتمعلو على لللحصو  HP إتصال جهات يخص شيء كل على إنقر ثم تك،قطنم/بلدك حدد بة،لإلمطا ندع. شائعةلإ إلطابعة شاكلم من

إلطابعة شلف حل

.شاكللمإ هذه ثلم لحل يةلتالإ إتإلخطو كملأ

.إلطابعة يلغشت يقافلا) إلطاقة رز(  على إضغط.١

.ىخرأ ةمر يلهصتو عدأ ثم إلطاقة، سلك بفصل قم.٢

.إلطابعة يلغشتل) إلطاقة رز(  على إضغط.٣

.HP دعم خدمة إجعر ،HP بدعم إلاتصال لحو ماتإلمعلو من يدللمز. HP بدعم إتصل ثم, سالةإلر في فرتولمإ إلخطأ مزر تبكإ, شكلةلمإ إرتمرسسإ حالة في

بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو من ساعدةلمإ على لللحصو
.رقإلو شارنحإ إلةزإ ثلم إءإتجرإلا خلال من شدكتر إلتي كةتحرلمإ مسوإلر تضمنت إلتي تعليماتلإ عاتضومو بعضو إلطابعة، عن يدإلمز فةلمعر بالطابعة إلخاصة تعليماتلإ عاتضومو تخدإمسسإ نككيم

.إلطابعة من) تعليمات رإلز(  على إضغط شاشة،ل يةقياسسلإ تعليماتلإ وأ يةسسيئإلر شاشةلإ من" تعليماتلإ قائمة" لىإ لصوللو
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إلطابعة يرتقار همف
.هالحو بالطابعة تعلقةلمإ شكلاتلمإ شافتكإ في ساعدةملل يةلتالإ يرتقارلإ باعةط نككيم

إلطابعة حالة يرتقر●

إلاتصال بكةسش ينتكو صفحة●

باعةطلإ دةبجو خاص يرتقر●

يةكلسإللا بارتخإ يرتقر●

إلطابعة حالة يرتقر

.صلاحهاإو إلطابعة خطاءأ شافكتسسإ في ساعدتكلم إلطابعة حالة يرتقر اًيضأ تخدمسسإ. شاتطوإلخر حالةو يةلإلحا إلطابعة ماتمعلو ضلعر إلطابعة حالة يرتقر تخدمسسإ

.ةخيرإلأ حدإثبالأ سجل على اًيضأ إلطابعة حالة يرتقر يتويُ كما

.إلاتصال بلق إلطابعة حالة يرتقر باعةط يدفإلم من يكون ما ًإثيركف ،HP كةشرب للاتصال دإع ثمة كان ذإإ

إلاتصال بكةسش ينتكو صفحة

ةخيرإلأ يرتقرلإ صفحة تضمنت. إلطابعة بلق من عنها شفكلإ تم إلتي بكاتسشلبا قائمة ضعرو بالطابعة إلخاصة بكةسشلإ عدإدإتإ شاهدةلم بكةسشلإ ينتكو صفحة باعةط نككيم بكة،سشب تصلةم إلطابعة كانت ذإإ  
شكلب تخدإمهاسسإ يتم لا إلتيو بك إلخاصة بكةسشلل ناةق يارتخإ على هذإ ساعدكي قد. تخدمةسسلمإ إتنوقلإو ةشارإلا ةقو لىإ ضافةبالا نطقة،لمإ في عنها شفكلإ يمكن إلتي يةكلسإللا بكاتسشلإ يعمبج قائمة  
).بكةسشلإ دإءأ سنيُ مما( ىخرإلأ بكاتسشلإ إسطةبو ثفكم

.إلاتصال بلق إلصفحة هذه باعةط يدفإلم من يكون ما ًإثيركف ،HPبـ للاتصال دإع ثمة كان ذإإ. بكةسشلبا إلاتصال شكلاتم حل في ساعدةملل بكةسشلإ ينتكو صفحة تخدإمسسإ نككيم

باعةطلإ دةبجو خاص يرتقر

يصخشت صفحة ساعدكت فقد عاتك،بوطم دةجو عن ًياضإر تكن لم ذإإ. سهفن باعةطلإ نظام وأ دةإلجو ئةيدر رإلصو ملفات وأ إمجإلبر عدإدإتإ ثلم: باعةطلإ دةجو في شاكلملل تملةلمحإ بابسسإلأ من إلعديد ثمة  
.إمير ما على يعمل بك إلخاص باعةطلإ نظام كان ذإإ ما تحديد في باعةطلإ دةجو

يةكلسإللا بارتخإ يرتقر

يرتقرلإ علىأ في سالةر تجدسس ما، شكلةم شافتكإ تم ذإإ. إتبارتخالا تائجن يرتقرلإ يقدم. إللاسلكي إلطابعة لاتصال تلفةمخ حالات لفحص إتبارتخالا من عدد إءجرإ يتم ية،كلسإللا بارتخإ يرتقر باعةط ندع  
.يرتقرلإ من سفليلإ ءإلجز في يةسسساإلأ إللاسلكي إلاتصال ينتكو يلصتفا بعض تجدسسو. شكلةلمإ حل يقةطر توضح

يبإلو خدمات إسطةبو شاكللمإ حل
 :يلي مما تحققف ، HP ePrint ثلم يب،إلو خدمات تخدإمسسإ ندع شاكلم إجهتو نتك ذإإ

 .Ethernet وأ لاسلكي يلصتو عبر نتنتربالا تصلةم إلطابعة نأ من كدتأ●

.USB بلك إسطةبو تصلةم إلطابعة كانت ذإإ هذه نتنترإلا إتميز تخدإمسسإ نككيم لا:ملاحظة

.إلطابعة في تجنلمإ ثاتيتحد خرأ يتبثت من كدتأ●

.يبإلو خدمات عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إلطابعة في يبإلو خدمات تمكين من كدتأ●

.يحصح نحو على بها إلخاص جهإلموو لإلمحوو بكةسشلإ رمحو عمل من كدتأ●

يلصتولإ محكم نتيثرإلا بلك نأو بكةسشلبا إلطابعة يلصتول crossover بلك وأ هاتف سلك تخدإمسسبا إلطابعة يلصتوب متقو لا نكأ من كدتأف نت؛يثرإ بلك تخدإمسسبا إلطابعة يلصتو حالة في●  
.إلاتصالو بكةسشلإ شاكلم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. بالطابعة
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.إلاتصالو بكةسشلإ شاكلم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إمير ما على تعمل يةكلسإللا بكةسشلإ نأ من كدتأ ا،ًيكلسلا إلطابعة يلصتو حالة في●

:يلي مما تحققف ، HP ePrint تخدمسست نتك ذإإ●

 .للطابعة ونيلكترإلا يدإلبر إننوع صحة من كدتأ–

تعذرت قد", لىإ" سطرلإ في ىخرأ ونيلكترإ يدبر ينناوع دجوو حالة في نأ ذلك. يةنولكترإلا سالةإلر من" لىإ" سطر في دجوإلمو يدحإلو هو ونيلكترإلا إلطابعة يدبر إننوع نأ من كدتأ–  
 .هالستر إلتي فقاتإلمر باعةط

.).ناطقلمإ/بلدإنلإ بعض في قعإلمو هذإ فرتوي لا قد( HP Connected ةبزيار تفضل مات،إلمعلو من يدلمز.  HP ePrint باتلطتبم تفي إلتي ندإتتسلمإ سالكرإ من كدتأ–

:إلمدخلة يلكإلو إلخادم عدإدإتإ يةحصلا من كدتأ نت،نتربالا إلاتصال ندع يلكإلو إلخادم عدإدإتإ تككبسش تخدإمسسإ حالة في●

 ).Safari وأ ،Internet Explorer، Firefox ثالمأ من( بك إلخاص يبإلو ضتعرسسم تخدمهاسسي إلتي عدإدإتإلا إفحص–

 .إلحماية جدإر لك عدأ بالذي وأ ماتإلمعلو ياتنقت عن ولسؤلمبا إتصل–

 .إلمضمن يبإلو ملقم خلال من وأ بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو خلال من عدإدإتإلا هذه تحديث يكلع جبيف بك، إلخاص إلحماية جدإر بلق من تخدمةسسلمإ يلكإلو عدإدإتإ تتغير ذإإ
.يبإلو خدمات خلال من باعةطلإ نككيم لن عدإدإت،إلا هذه تحديث عدم حالة وفي

.يبإلو خدمات عدإدإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.).ناطقلمإ/بدإنلإ بعض في قعإلمو هذإ فرتوي لا قد( HP Connected ةبزيار تفضل يب،إلو خدمات تخدإمسسإو عدإدإلا لحو يةفضاإ تعليمات على لللحصو:يحملت

إلطابعة يانةص
فعله؟ يدتر إلذي ما

 جإلخار من يفظنتلإ

.هربيكلإ بسقإلم من يارتلإ سلك إسحبو) إلطاقة(  رز على بالضغط إلطابعة يلغشت قفوأ إلطابعة، يفظنت بلق!تحذير

.فيها تحكملإ حةلوو إلطابعة دإخل عن يدةعب إئلسولبا تفظحإ. إلغطاء على من بقعلإو ساخوإلأو إبإلتر سحلم طيولخإ من يةلخاو ًيلالق بللةمو ناعمة سحةمم تخدإمسسإ

يشطإإلخرو باعةطلإ سأر يانةص

.باعةطلإ دةجو شاكلم حل يتم كي بذلك يامقلإ نكم يطلب ندماع لاإ يةلتالإ سامقإلأ في إءإتجربالا تقم لا. باعةطلإ سأر في شكلةم جدتو فقد باعة،طلإ في شكلاتم يةأ لىإ ضتعرلإ ندع

.شاتطوإلخر عمر تقصيرو إلحبر ضاعةإ لىإ يةورإلضر غير يفظنتلإو إلمحاذإة إءإتجربا يامقلإ دييؤ نأ يمكن

.يحةصح غير وأ يةفتمخ إنلوأ يةأ بها كان ذإإ وأ طخطو بهاشوي عةبوطإلم جاتإلمخر كانت ذإإ باعةطلإ سأر يفظنتب قم●

يفظنتلإ حلةبمر بدءلإ يكلعف. حلةمر كل بعد عةبوطإلم إلصفحة دةجو إجعةبمر قم. إلحبر من ةتكثرم يةكمو, إحدةو رقةو تخدمسستو, تينقيقد إليحو حلةمر كل قتغرسست. يفظنتلل إحلمر ثلاث ثمة  
.ئةيدر باعةطلإ دةجو كانت ذإإ فقط يةلتالإ

 من يدللمز. HP لـ دعم كزبمر فاتصل, إلمحاذإةو يفظنتلإ بعد باعةطلإ دةجو في شاكللمإ إرتمرسسإ ندع. إلطابعة محاذإة لفحاو يف،ظنتلإ إءإتجرإ يعجم إكتمال بعد ئةيدر بدوت باعةطلإ دةجو إلتز ما ذإإ
.HP دعم خدمة إجعر مات،إلمعلو

.عاتكبوطم في باعةطلإ دةبجو تعلقت شاكلم تهرظ ذإإ وأ إنلوإلأ إلبقو يأ خلال يضاءب وأ سخةتم اًطخطو إلطابعة حالة صفحة هرظت ندماع إلطابعة بمحاذإة قم●

.بدئيلمإ عدإدإلا ندع اًيئتلقا باعةطلإ سأر إلطابعة تحاذي

.يةلمعلإ هذه خلال ضاءإلضو بعض سمعت قدو. إلدقائق بعض يفظنتلإ إءجرإ قتغرسسي قد. فقط ةورإلضر تضيقت ندماع باعةطلإ سأر يفظنت بغيني لذلك إلحبر، بعض سستهلكت يفظنتلإ يةلعم:ملاحظة

 .باعةطلإ دةجو في شاكلم لىإ إمير ما على إلطابعة يلغشت يقافإ عدم دييؤ قد. إلطابعة يلغشت يقافلا إلطاقة رز ًادإئم تخدمسسإ
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باعةطلإ سأر وأ يشطإإلخر محاذإة وأ يفظنتل

 .دخالإلا جدر في legal وأ A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.١

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.٢

. إفقمو على إضغط ثم ،إتدوأ حدد.٣

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ ذلك، بعد.  إفقمو على إضغط ثم ب،إلمطلو يارلخإ حدد.٤

 نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر إلمضمن، يبإلو خادم وأ إلبرنامج لىإ لصوللو). EWS( نّإلمضم يبإلو خادم تخدإمسسبا وأ HP طابعة برنامج تخدإمسسبا ًيضاأ بهذإ يامقلإ نككيم:ملاحظة
.إلمضمن يبإلو خادم تحف وأ )Windows يلغشتلإ

عدإدإتإلاو يةضإالافتر إتيارلخإ تعادةسسإ
.بكةسشلإ عدإدإتإ وأ نعصملل يةلصإلأ عدإدإتإلا لىإ إلطابعة حالة تعادةسسإ نككيم ى،خرأ ةمر عادتهاإ في غبترو عدإدإت،إلا بعض ييرغت وأ ظائف،إلو بعض يلغشت يقافبا قمت ذإإ

نعصملل يةلصإلأ عدإدإتإلا لىإ إلطابعة تعادةسسإ

. إفقمو على إضغط ثم ، عدإدإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

. إفقمو على إضغط ثم ،إتدوأ حدد.٢

. إفقمو على إضغط ثم ،تعادةسسإ حدد.٣

.تابعةملل إفقمو رز على إضغط. يةلصإلأ نعصإلم عدإدإتإ تعادةسسإو ينهاتكو تم إلتي عدإدإتإلا يعجم حذف يتمس نهأ لىإ شيرت تحذير سالةر هرظت.٤

للطابعة يةلصإلأ بكةسشلإ عدإدإتإ تعادةسسلا

. إفقمو على إضغط ثم ،بكةسشلإ حدد ية،سسيئإلر شاشةلإ من إلطابعة، في تحكملإ حةلو من.١

. إفقمو على إضغط ثم ،بكةسشلإ عدإدإتإ تعادةسسإ حدد.٢

.بكةسشلل يةضإالافتر عدإدإتإلا تعادةسسإ تمت نهبأ كتخبر سالةر هرظتسس

).تحديد رإلز(  على بالضغط نعم حدد.٣

.بكةسشلإ عدإدإتإ يينعت عادةإ تم قم نهأ من تحقق ثم بكةسشلإ ئةيته صفحة بعطإ.٤

.للطابعة بكةسشلإ عدإدإتإ بطض عادةبا يامكق بعد اًبقسسم ةيأهلمإ يةكلسإللا إلاتصالات عدإدإتإ إلةزإ يتم:ملاحظة

 إلطابعة شاكلم من إلعديد يححصت في ساعدكت نأ نهاشأ من ماتمعلوو إتدوأ على لللحصو  www.support.hp.com نتنترإلا على HP من ريإلفو إلدعم قعمو ةزيار نككيم:يحملت
.شائعةلإ

 بعض في فقط يقبطتلإ فرتوي. تلقائي شكلب سخنلإو إلضوئي سحلمإو باعةطلإ شكلاتم صلاحإو يصخشتل HP Print and Scan Doctor يلغشتب قم) Windows يلغشتلإ نظام(
.إللغات

HP دعم خدمة
 HP كةشرب إلخاص نتنترإلا بكةسش على إلدعم يقدم.  www.support.hp.com قعإلمو على يبإلو على إلطابعة دعم قعمو ةبزيار قم إلدعم، ماتمعلوو تجنلمإ ثاتيتحد حدثأ على لللحصو

:تكعبطا يلغشت في ساعدةملل عةنوتم إتيارخ
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.بةلعلإ في تكعبطا مع دةإرإلو إلوثائقو تجنلمإ يلغشت باتيتك لىإ ضافةبالا يلغشتلإ إمجبرو ثاتيتحدلإ يلتنزب قم :يلاتتنزلإو يلغشتلإ إمجبر

 لإلدخو يلجستب قم وأ HP كةشرل ونخرأ عملاء بلق من رةشونلمإ ئلةسسإلأ ضعر نككيم. شائعةلإ شاكللمإو ئلةسسللأ جاباتإ على لللحصو HP كةشرل إلدعم تدياتنم ةبزيار قم :HP كةشرل إلدعم تدياتنم

.بك إلخاصة يقاتلعتلإو ئلةسسإلأ شرنإو

.بها إلموصى لإلحلو يجادإو تكعبطا عن شفكلل نتنترإلا بكةسش على HP إتدوأ تخدمسسإ :شكلاتلمإ حل

HP كةشرب إلاتصال

يلكو إسطةبو إلدعم تطلبي قد( إلضمان ةفتر دإخل للعملاء تكلفة نبدو ةفرتوم يةلتالإ إلاتصال إتيارخ. بالدعم إلاتصال يبو قعمو ةبزيار قم شكلة،م لحل HP كةشرل إلفني إلدعم ثلمم من ساعدةملل جتتحإ ذإإ  
):عليهم مسور ضفر إلضمان ةفتر جخار للعملاء HP كةشر

.نتنترإلا عبر HP كةشرل إلدعم يلكو مع تحدث

.HP كةشرل إلدعم يلكبو إتصل

:يةلتالإ ماتإلمعلو تقديمل ًتعدإسسم كن ،HP كةشر بدعم إلاتصال ندع

)HP OfficeJet Pro 8210 ثلم إلطابعة على دجومو( تجنلمإ إسم●

)شاتطوإلخر لىإ لصوإلو نطقةم إربجو جديو( تجنلمإ رقم●

)إلطابعة من سفليلإ وأ إلخلفي ءإلجز على نمدو( سليلستلإ إلرقم●

إلطابعة يلجست

 في نإلأ يلجستلإ نككيم إمج،إلبر يتبثت ندع إلطابعة يلكجست عدم حالة في. تجنلمإ دعم بيهاتنتو يةلفعا كثرإلأ إلدعمو عسرإلأ بالخدمة تعتملإ نككيم يل،جستلإ يةلعم في فقط دإتمعدو دقائق بقضائك
http://www.register.hp.com. 

 للضمان يةفضاإ إتيارخ

.تكعبلطا ةفرتولمإ تدمإلم إلضمان إتيارخ شفكتسسإ ثم بك، إلخاصة إللغةو نطقةلمإ/بلدلإ حدد ، www.support.hp.com لىإ إذهب. يةفضاإ مسور نظير للطابعة تدةمإلم إلخدمة خطط فرتوت
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يةنفلإ ماتإلمعلوأ

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

إصفاتإلمو●

يةيمظنتلإ ماتإلمعلو●

تجاتنلمإ على يئيبلإ إفشرإلا برنامج●

إصفاتإلمو
 ثم إلطابعة، إجهةو على دجوإلمو الاسم دخلأ. صلاحهاإو خطاءإلأ شافتكإو تجنلمإ دعم قفو إنقر. نطقةلمإ وأ إلدولة حدد.  www.support.hp.com ةبزيار قم مات،إلمعلو من يدمز على لللحصو
.تجنلمإ إصفاتمو قفو إنقر ثم ،تجنلمإ ماتمعلو قفو إنقر. بحث حدد

نظاملإ باتلطتم

 على نتنترإلا عبر للدعم HP لـ ونيلكترإلا قعإلمو رز دعمه،و يةلبقتسسلمإ يلغشتلإ نظام إتصدإرإ وأ نظاملإو إمجإلبر باتلطتم لحو ماتمعلو على لللحصو●
www.support.hp.com .

ّةيئيبلإ إصفاتإلمو

)نهايتهرف جةدر 104 لىإ 41( يةئوم جةدر 40 لىإ 5: يلغشتلإ ةإرحر جةدر●

ثفكت نبدو يةبسن بةطور% 80 لىإ 15: يلغشتلإ ناءثأ بةطوإلر جةدر●

)نهايتهرف جةدر 90 لىإ ٥٩( يةئوم جةدر 32 لىإ ١٥ من: بها إلموصى يلغشتلإ وفظر●

ثفكت نبدو% 80 لىإ 20: بها إلموصى يةبسنلإ بةطوإلر●

دخالإلا جدر سعة

250 حتى]): طلر 28 لىإ 16[ 2م/جم 105 لىإ 60( إلعادي رقإلو من رقاتو●

30 حتى: فظرإلأ●

50 حتى: سهرفلإ بطاقات●

50 حتى: رإلصو رقو من رقاتو●

إجخرإلا يةحاو سعة

150 حتى]): طلر 28 لىإ 16[ 2م/جم 105 لىإ 60( إلعادي رقإلو من رقاتو●

30 حتى: فظرإلأ●

80 حتى: سهرفلإ بطاقات●

100 حتى: رإلصو رقو من رقاتو●
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زإنهوأو رقإلو حجامأ

.HP طابعة برنامج إجعر تمدة،عإلم رقإلو حجامبأ قائمة على لللحصو

)طلر 28 لىإ 16 من( 2م/جم 105 لىإ 60: إلعادي رقإلو●

)طلر 24 لىإ 20 من( 2م/جم 90 لىإ 75: فظرإلأ●

)سهرفلإ بطاقاتل طلر 110 قصىأ بحد( 2م/جم 200 حتى: بطاقاتلإ●

)طلر 80( 2م/جم 300: يةفإغرتوإلفو رإلصو رقو●

باعةطلإ إصفاتمو

إزإلطرو ندتسلمإ يدقعت لمدى اًفقو سخنلإ عاتسر تلفتخ●

إلطلب سبح officejet يةإرحر باعةط: يقةإلطر●

PostScript و PDF و PCL 5 و PCL 6: إللغة●

:باعةطلإ دقة●

.يبإلو على إلطابعة دعم قعمو ةبزيار تفضل مة،إلمدعو باعةطلإ دقة توياتسسبم قائمة على لللحصو

:باعةطلإ إمشهو●

.يبإلو على إلطابعة دعم قعمو ةبزيار تفضل تلفة،لمخإ سائطإلو عدإدإتإ على لللحصو

شةطوإلخر يةجتانإ

.ةإلمقدر شةطوإلخر يةجتانإ عن ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو www.hp.com/go/learnaboutsupplies ةبزيار تفضل●

يةيمظنتلإ ماتإلمعلو
.بها جدتو إلتي نطقةلمإ/ بلدلإ في يةيمظنتلإ ئاتيهلإ من تجنلمإ باتلطتم مع إلطابعة إفقتوت

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويُ

يميظنتلإ إزإلطر رقم●

FCC يانب●

●VCCI )ئةفلإ B (يابانلإ في تخدمينسسملل إفقتولإ يانب

إلطاقة سلك عن يابانلإ في تخدمينسسملل شعارإ●

رياكو في تخدمينسسملل شعارإ●

يانلمالأ ضاءإلضو بعاثنإ يانب●

روبيوإلأ للاتحاد يميظنتلإ شعارإلا●

يةكلسلا ظائفو هال إلتي تجاتنلمإ–

يانلماأ في يةئإلمر وضبالعر يةنعإلم إلعمل ماكنأ صبخصو يانب●

إفقتولإ علانإ●

يةكلسإللا تجاتنملل يةيمظنت ماتمعلو●

إللاسلكي ددإلتر شعاعلا ضتعرلإ–
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يلإزإلبر في تخدمينسسملل شعارإ–

ندإك في تخدمينسسملل شعارإ–

إنتايو في تخدمينسسملل شعارإ–

يكسسكإلم في تخدمينسسملل شعارإ–

يابانلإ في تخدمينسسملل ملاحظة–

رياكو في تخدمينسسملل شعارإ–

يميظنتلإ إزإلطر رقم

يقيسوتلإ والاسم يميظنتلإ إلرقم هذإ بين إلخلط عدم يجب. SNPRC-1603-01 هو تجكنم إزلطر يميظنتلإ إزإلطر رقم. بك إلخاص تجنملل يميظنت إزطر رقم يينعت تم يمي،ظنتلإ يفتعرلإ إضغرلأ  
)HP OfficeJet Pro 8210 series (تجنلمإ رقم وأ )D9L63.(
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FCC يانب

VCCI )ئةفلإ B (يابانلإ في تخدمينسسملل إفقتولإ يانب
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إلطاقة سلك عن يابانلإ في تخدمينسسملل شعارإ

رياكو في تخدمينسسملل شعارإ

يانلمالأ ضاءإلضو بعاثنإ يانب

روبيوإلأ للاتحاد يميظنتلإ شعارإلا

 رقم EMC يهجتوو ،EC/2006/95 نخفضلمإ هربيكلإ هدلجإ يهجتو: هاقيبطت يمكن إلتي يةلتالإ روبيوإلأ الاتحاد جيهاتتو من كثرأ وأ إحدو مع إفقتوت CE إلعلامة تحمل إلتي تجاتنلمإ
2004/108/EC، يهجتوو Ecodesign 2009/125 رقم/EC، يهجتوو R&TTE 1999/5 رقم/EC، يهجتوو RoHS 2011/65 رقم/EU .مع إفقتولإ ياسق يتم 

تخدإمسسبا إبحث( www.hp.com/go/certificates: تاليلإ يبإلو قعمو على تاحم إفقتولبا إلخاص إلكامل علانإلا. يقبطتلل إلقابلة حدةإلمو يةبرووإلأ إلمعايير تخدإمسسبا جيهاتتولإ هذه  
 ).يةيمظنتلإ إلعلامة في يهلع رثوعلإ يمكن إلذيو ،)RMN( به إلخاص يميظنتلإ إزإلطر رقم وأ تجنلمإ إزطر إسم

:هي يةيمظنتلإ ونشؤلإ صبخصو إلاتصال جهة

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

يةكلسلا ظائفو هال إلتي تجاتنلمإ

EMF

.يةكلسإللا ددإتإلتر شعاعلا ضتعرلبا إلخاصة) ICNIRP( يةلإلدو شادإترإلا تجنلمإ هذإ يلبي●

 الاتحاد باتلطتم مع إفقتوي إللاسلكي ددإتلتر ضتعرلإ توياتسسم نأ سم 20 هاقدر سافةلم بعدلإ يضمن إلعادي، تخدإمسسالا ناءثأ إللاسلكي بالقتسسوالا سالرللا جهاز على تجنلمإ تملسشإ ذإإ
.روبيوإلأ

روباوأ في يةكلسإللا ظائفإلو

.إسريسوو ويجإلنرو تاينسشنتخيلو ندإلسيأ لىإ ضافةبالا روبيوإلأ الاتحاد لدو في ديوق يأ ندو تخدإمسسللا مصمم تجنلمإ هذإ●
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يانلماأ في يةئإلمر وضبالعر يةنعإلم إلعمل ماكنأ صبخصو يانب

إفقتولإ علانإ

.www.hp.eu/certificates على إفقتولإ علانإ مطالعة نككيم

يةكلسإللا تجاتنملل يةيمظنت ماتمعلو

:يةكلسلا تجاتنبم تعلقت إلتيو يةلتالإ يةيمظنتلإ ماتإلمعلو على إلفصل هذإ يتويُ

إللاسلكي ددإلتر شعاعلا ضتعرلإ●

يلإزإلبر في تخدمينسسملل شعارإ●

ندإك في تخدمينسسملل شعارإ●

إنتايو في تخدمينسسملل شعارإ●

يكسسكإلم في تخدمينسسملل شعارإ●

يابانلإ في تخدمينسسملل ملاحظة●

رياكو في تخدمينسسملل شعارإ●

إللاسلكي ددإلتر شعاعلا ضتعرلإ

يلإزإلبر في تخدمينسسملل شعارإ

ندإك في تخدمينسسملل شعارإ

Under Innovation, Science and Economic Development Canada regulations, this radio transmitter may only 
operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Innovation, 
Science and Economic Development Canada. To reduce potential radio interference to other users, the 
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antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not 
more than that necessary for successful communication.

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS 
standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, 
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation 
of the device.

WARNING! Exposure to Radio Frequency Radiation. The radiated output power of this device is below the 
Innovation, Science and Economic Development Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the 
device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal 
operation.

To avoid the possibility of exceeding the Innovation, Science and Economic Development Canada radio 
frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Innovation, Science et Développement Economique Canada, cet émetteur 
radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) 
approuvé par Innovation, Science et Développement Economique Canada. Afin de réduire le brouillage 
radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de 
manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une 
communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Science et Développement 
Economique Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas 
provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris des 
interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

AVERTISSEMENT relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se 
trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Innovation, Science et Développement Economique 
Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il doive être mis en contact le moins 
possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Science et 
Développement Economique Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les 
antennes et l'utilisateur.

إنتايو في تخدمينسسملل شعارإ
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يكسسكإلم في تخدمينسسملل شعارإ

يابانلإ في تخدمينسسملل ملاحظة

رياكو في تخدمينسسملل شعارإ

تجاتنلمإ على يئيبلإ إفشرإلا برنامج
شكللبا هافئظالو إلطابعة دإءأ على إلحفاظ مع ممكن، حد دنىأ لىإ إدإلمو عدد يللقت تم يثح. يرتدولإ عادةإ على ساعدي نمطب تجنلمإ تصميم تم. يمةلس ئةيب في دةإلجو يةلعا تجاتنم فيرتوب مةملتز HP نإ  
يةعناصلإ إتدوإلأ تخدإمسسبا إلتهازإو ليهاإ لصوإلو كذلكو يلات،صتولإ من هاغيرو يتبثتلإ ناصرع قعمو فةمعر هولةسب يمكن يثح. هولةسب هاضعب عن هالصفب سمحت يقةبطر إلمتماثلة غير إدإلمو تصميم تم. سليملإ  

 HP's Commitment to the Environment قعمو ةبزيار قم مات،إلمعلو من يدلمز. صلاحإلاو إلفك ياتلعم يلهستل ذلكو عةسرب ليهاإ لصوللو يةهمإلأ بالغة إءجزإلأ تصميم تم. إلعادية
:في يبو على) ئةيبلإ على إلحفاظ نحو HP إمإلتز(

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment 

ئةيبلبا خاصة يحاتملت●

1275/2008 روبيوإلأ الاتحاد يةضمفو لائحة●

 رقإلو●

يةكيتسبلالإ إدإلمو●

 إدللمو منإلأ تخدإمسسالا ياناتب رإقوأ●

يرتدولإ عادةإ برنامج●

 HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةإ برنامج●

إلطاقة إسستهلاك●

يلإزإلبر في نفاياتلإ من تخلصلإ●

تخدمينسسلمإ إسطةبو تالفةلإ ةجهزإلأ من تخلصلإ●

يةئيايمك إدمو●

)يانإكروأ( ةإلخطر إدإلمو حظر●

)ندهلإ( ةإلخطر إدإلمو حظر●

للصين SEPA Eco ملصق تخدمسسم ماتمعلو●
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سخنلإو إلفاكسو باعةطلإ ةجهزلأ يةنيصلإ إلطاقة هادةش ملصق●

)إنتايو( يدةقإلم إدإلمو علامة دجوو علانإ وطشر●

)إلصين( توياتهمامحو ةإلخطر ناصرعلإ/ةإلخطر إدإلمو لجدو●

●EPEAT

إنتايو في يةبطارلإ من تخلصلإ●

ريككلوإلبر حامض ملح مادة نشأب يانريفولكا ولاية خطارإ●

يةبطارلإ صبخصو روبيوإلأ الاتحاد يهجتو●

يلإزللبر يةبطارلإ شعارإ●

ئةيبلبا خاصة يحاتملت

 .ئةيبلبا إلخاصة HP إتبادرم لحو ماتإلمعلو من ٍيدمز على لللحصو ية؛ئيبلإ دإتبارلمإو إمجللبر HP قعمو ةبزيار تفضل. يةئيبلإ ثارهمأ يللقت على عملائها ساعدةبم HP كةشر متلتز

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

1275/2008 روبيوإلأ الاتحاد يةضمفو لائحة
عجوإلر يرجى ية،كلسإللا بكةسشلإ نافذم يعجم يطسشنت وتم يةكلسلإ بكةسشلإ نافذم يعجم يلصتو تم ذإإ بكةسشلل تعدإدسسالا ضعو في للطاقة تجنلمإ إسستهلاك ذلك في بما تجات،نلمإ طاقة ياناتب لحو ماتلمعلو  
/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment قعإلمو على تجنملل IT ECO هارشإ لحو" ماتإلمعلو من يدإلمز" P14 سمقلإ لىإ

productdata/itecodesktop-pc.html.

رقإلو

.EN 12281:2002 و DIN 19309 لـ ًفقاو هيرتدو إلمعاد رقإلو تخدإمسسلا ملائم تجنلمإ هذإ

يةكيتسبلالإ إدإلمو

.تجنلمإ تخدإمسسإ عمر نهاية في يرتدولإ عادةإ إضغرأ جلأ من يكتسبلالإ على فتعرلإ ةقدر سينتح نهاشأ من إلتي يةلإلدو إلمعايير سبح إمجر 25 عن يدتز إلتي يةكيتسبلالإ يارغلإ قطع ييزتم يتم

إدللمو منإلأ تخدإمسسالا ياناتب رإقوأ

:على HP يبو قعمو من) MSDS( إدإلمو سلامة ياناتب إتشرن على لإلحصو يمكن

www.hp.com/go/msds 

يرتدولإ عادةإ برنامج

 على يةنولكترإلا تجاتنلمإ يرتدو عادةإ إكزمر كبرأ من إًعدد يملكون إلذين كاءشرلإ لىإ ضافةبالا ناطق،لمإ/بلدإنلإ من إلعديد في يرتدولإ عادةإو تجاتنلمإ تجعاتمر إمجبر من إًإيدمتز إًعدد HP كةشر حتطر
:ةزيار يرجى ،HP تجاتنم يرتدو عادةبا تعلقةلمإ ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. ًاعيوسش كثرإلأ تجاتهانم بعض يعب عادةإ يقطر عن دإرإلمو على HP تحافظ. إلعالم ىتوسسم

www.hp.com/recycle 

 HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةإ برنامج

 .ًمجانا تخدمةسسلمإ إلحبر شاتطوخرو باعةطلإ شاتطوخر يرتدو عادةإ في ساعدكيو ناطق،لمإو بلدإنلإ من إلعديد في HP Inkjet من ماتتلزسسلمإ يرتدو عادةإ برنامج فرتوي. ئةيبلإ بحماية HP كةشر متلتز
:تاليلإ يبإلو قعمو رز مات،إلمعلو من يدللمز

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

 إعتماد ذإت يةيرتصولإ تجاتنلمإ على يةلتالإ إلعلامة هرظتسس. تحدةلمإ إلولايات في ئةيبلإ حماية ةزإرو بلق من تمدةعم ®ENERGY STAR شعار تحمل إلتي HP من يرتصولإو باعةطلإ معدإت نإ
ENERGY STAR: 

www.hp.com/go/energystar: في ENERGY STAR إعتماد ذإت يرتصولإ ةجهزأ زطر عن ماتإلمعلو من يدإلمز دير

يلإزإلبر في نفاياتلإ من تخلصلإ

Não descarte o produto eletronico em 
lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois 
embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, 
podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio 
ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não 
observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao 
estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

 www.hp.com.br/reciclar 

تخدمينسسلمإ إسطةبو تالفةلإ ةجهزإلأ من تخلصلإ

 من تخلصلإ يقطر عن ئةيبلإو إلصحة على إلمحافظة يةلوسؤم عاتقك على تقع ذلك، من ًبدلاو. نهم تخلصلإ ندع ىخرإلأ يةلإلمنز نفاياتلإ مع تجنلمإ تضع لاأ يعني مزإلر هذإ

 من ٍيدمز على لللحصو. سستهلكةلمإ يةنولكترإلاو يةئهرباكلإ ةجهزإلأ نفايات يعنصت عادةإ إضغرلأ إلمخصصة نفاياتلإ جمع إكزمر حدلأ هايملستب هاكلسستهت إلتي ةجهزإلأ نفايات

.http://www.hp.com/recycle يبإلو قعمو ةزيار وأ نفايات،لإ جمع بخدمة إلاتصال يرجى مات،إلمعلو

يةئيايمك إدمو

 REACH  )Regulation EC No 1907/2006 ofثلم يةنإلقانو باتلطتلمإ مع إفقتولل ةورإلضر سبح ناتتجانم في يةئيايمكلإ إدإلمو نشأب نائلعملا ماتمعلو تقديمب HP كةشر متلتز
the European Parliament and the Council( .في تجنلمإ هذإل بةسسنلبا يةئيايمكلإ ماتإلمعلو يرتقر على رثوعلإ يمكن :www.hp.com/go/reach.
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)يانإكروأ( ةإلخطر إدإلمو حظر

)ندهلإ( ةإلخطر إدإلمو حظر

للصين SEPA Eco ملصق تخدمسسم ماتمعلو
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سخنلإو إلفاكسو باعةطلإ ةجهزلأ يةنيصلإ إلطاقة هادةش ملصق

ARWW إلمنتجات على إلبيئي إلاشرإف برنامج ٨٢



)إنتايو( يدةقإلم إدإلمو علامة دجوو علانإ وطشر
 限用物質含有情況標示聲明書 

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

 單元 Unit 

 限用物質及其化學符號 

 Restricted substances and its chemical symbols 

鉛

Lead

(Pb)

汞

Mercury

(Hg)

鎘

Cadmium

(Cd)

六價鉻

Hexavalent 
chromium

(Cr+6)

多溴聯苯

Polybrominated 
biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚

Polybrominate
d diphenyl 
ethers

(PBDE)

 外殼和紙匣 

 (External Casings and Trays) 

000000

 電線 (Cables) 000000

 印刷電路板 

 (Printed Circuit Boards) 

－00000

 列印引擎(Print Engine) －00000

 列印機組件 (Print Assembly) －00000

 噴墨印表機墨水匣 (Print 
Supplies) 

000000

 列印機配件 (Print Accessory) －00000

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝0〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “0” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 
presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照 畫
面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select Find your 
product, and then follow the onscreen instructions.
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)إلصين( توياتهمامحو ةإلخطر ناصرعلإ/ةإلخطر إدإلمو لجدو
 产品中有害物质或元素的名称及含量 

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

 部件名称 

 有害物质 

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(VI))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

 外壳和托盘 ◯◯◯◯◯◯

 电线 ◯◯◯◯◯◯

 印刷电路板 X◯◯◯◯◯

 打印系统 X◯◯◯◯◯

 显示器 X◯◯◯◯◯

 喷墨打印机墨盒 ◯◯◯◯◯◯

 驱动光盘 X◯◯◯◯◯

 扫描仪 X◯◯◯◯◯

 网络配件 X◯◯◯◯◯

 电池板 X◯◯◯◯◯

 自动双面打印系统 ◯◯◯◯◯◯

 外部电源 X◯◯◯◯◯

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

◯：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

EPEAT
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إنتايو في يةبطارلإ من تخلصلإ

ريككلوإلبر حامض ملح مادة نشأب يانريفولكا ولاية خطارإ

يةبطارلإ صبخصو روبيوإلأ الاتحاد يهجتو

هذهل بدإلتسإ وأ يانةص ياتلعم يةأ إءجرإ يجب. تجنلمإ تخدإمسسإ ةفتر إلطو للعمل هايممصت وتم تجنلمإ عدإدإتإ وأ يقيقإلح قتإلو ساعة ياناتب تكامل على للحفاظ تخدمسسحت يةبطار على تجنلمإ هذإ يتويُ  
.هلينإلمؤ إلخدمة نييف بلق من يةبطارلإ

يلإزللبر يةبطارلإ شعارإ
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سهرفلإ

E
EWS .إلمضمن يبإلو خادم إنظر

H
HP Utility (OS X)

٤٩تحف

M
Mac OS٢٦

O
OS X

HP Utility٤٩

W
Windows

٢٥يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةط
٧١نظاملإ باتلطتم

إ

٧تحكملإ حةلو, رإرزأ
٧١تمدةعإلم يلغشتلإ نظمةأ
إلحبر شاتطوخريرتدو عادةإ

٧٩إلحبر شاتطوخر
عدإدإ

٢٠إلملحقات
عدإدإتإ

٤٤بكةسش

IP٤٥ إلـ عدإدإتإ
٤٥باطتالار عةسر عدإدإ
٢لصوإلو يةنمكاإ

USB إتصال
٦ ،٥ضعمو تحديد نفذ،لمإ
لاسلكي إتصال
٤٢عدإدإ

٧٦يةيمظنتلإ ماتإلمعلو
٣٨إلحبر شاتطوخر بدإلتسإ
إجدرإلأ

٥ضعإلمو تحديد
١١رقإلو يلمتح
٥٣رقإلو إتشارنحإ يفظنت

٥٧تغذيةلإ شكلاتم حل
٥رقإلو ضعر دلةلأ يحيضتو شكل

إديوإلر مع تدإخللإ
٧٦يةيمظنتلإ ماتإلمعلو

ثانيلإ جإلدر

2٢١ جإلدر تخدإمسسإ
يانةصلإ

٣٨يشطإإلخر بدإلتسإ
٦٨يفظنت
٦٩باعةطلإ سأر يفظنت
٦٨باعةطلإ سأر

٦٧يةصيخشت صفحة
٣٨إلحبر توياتسسم فحص
٦٨باعةطلإ سأر محاذإة

إلطاقة
٦٦شكلاتلمإ حل

٣٠جهينإلو على باعةطلإ
بةإلعر

٥٦بةإلعر شارنحإ إلةزإ
٧٦ ،٧٢يةيمظنتلإ ماتإلمعلو

إلملحقات
٢٠عدإدإ
إصفاتإلمو

٧٢رقإلو
٧١يةلعف
٧١نظاملإ باتلطتم

٧١ّةيئيبلإ إصفاتإلمو
٦ضعإلمو تحديد صلات،إلمو
٣٠باعةط جهان،إلو
رقإلو

HP، ١٠طلب
٧٢إصفاتإلمو
٥٧إلصفحات إفإنحر
١٠تحديد
١١ جإلدر يلمتح
٥٣إتشارنحالا يفظنت

٥٧تغذيةلإ شكلاتم حل
سائطإلو

٣٠جةدوإلمز باعةطلإ
إتشارنحإ

١٠بهنتج يجب إلذي رقإلو
٥٣محو

ب
٧٨يئيبلإ يةإرتمرسسالا برنامج

)Windows( إلطابعة برنامج
٤٩لحو
٤٩ ،٢٣تحف

ت
يرتقار

٦٧يةكلسإللا بارتخإ
٦٧يصيخشت
٦٧يةكلسإللا بارتخإ يرتقر
إلطابعة حالة يرتقر

٦٧عن ماتمعلو
٦٧باعةطلإ دةبجو خاص يرتقر
يفظنت

٦٩ ،٦٨باعةطلإ سأر
٦٨جإلخار من

ج
٥٧شكلاتلمإ حل عديدة، صفحات جذب
باعةطلإ دةجو

٦٨إلصفحة تلطخ يفظنت

ح
حالة

٦٧إلاتصال بكةسش ينتكو صفحة
شكلاتلمإ حل

٦٦إلطاقة
٥٧إلصفحات إفإنحر
٥٧ةإلمر في عدة صفحات خذتأ وأ ذبحتج
٦٧إلطابعة حالة يرتقر
٥١إلمضمن يبإلو خادم
٦٧إلاتصال بكةسش ينتكو صفحة
٦٦باعةط
٥٧جإلدر من رقإلو تقاطلإ يتم لم
٥٧رقإلو تغذية شكلاتم

٦٦تحكملإ حةلو ساعدةم نظام

خ
إلمضمن يبإلو خادم

٥١تحهف يمكن لا ها،لحو شاكللمإ شافكتسسإ
٤٩لحو
٥٠تحف
٤٠شاتطوخر
٦إلحبر شاتطوخر

٤٠إلقطع قامرأ
٣٨بدإلتسإ
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٦ضعإلمو تحديد
٣٧يحاتملت

٣٨إلحبر توياتسسم فحص

د
إجخرإلا جدر

٥ضعإلمو تحديد
إلعملاء دعم

٧٠ضمان

ر
٦٨باعةطلإ سأر

٦٩يفظنت

٦٨محاذإة, باعةطلإ سأر
٧٣يميظنتلإ إزإلطر رقم

ش
بكاتسش

٤٤ييرغت عدإدإت،إ

IP٤٥ إلـ عدإدإتإ
٤٢يةكلسلا إتصالات عدإدإ
٦٧يةكلسإللا عدإدإتإلا

٦صلبالمو إلخاص يحيضتولإ إلرسم
٤٥باطتالار عةسر
٤٥باعتهاطو عدإدإتإلا ضعر

ص
٦٧يةصيخشت صفحة
يانةص

٦٨إلصفحة تلطخ
٦٨باعةطلإ سأر

ض
٧٠ضمان

ط
باعةط

٦٦شكلاتلمإ حل
٦٧يةصيخشت صفحة
٣٠جهينإلو على

يةئإلدعا رإتشونلمإ باعةط
٢٦باعةط

٣٠جهينإلو على باعةط

ع
ضعر

٤٥بكةسشلإ عدإدإتإ

IP إننوع
٥١إلطابعة فحص

ل
تحكملإ حةلو

٧رإرزأ
بالطابعة إلخاصة تحكملإ حةلو

٤٤بكةسشلإ عدإدإتإ
٥ضعإلمو تحديد

يةفلإلخ لصوإلو حةلو
٦يحيضتو رسم

م
٧١نظاملإ باتلطتم

٦٨باعةطلإ سأر محاذإة
٦قعإلمو تحديد إلطاقة، مدخل

٣٨فحص, إلحبر توياتسسم
٥٧شكلاتلمإ حل رق،إلو يرتمر في شكلاتم
٧١بةطوإلر إصفاتمو
٧١ةإرإلحر جةدر إصفاتمو
يبو إقعمو

٧٨يةئيب إمجبر
٢لصوللو يةلبإلقا ماتمعلو

شاكللمإ حل يل،م
٥٧باعةط
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