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بـ؟ مقوأ يفك١

HP ENVY 5000 series تخدامسسا يةفيك على فتعر

٢ صفحة في يلغشتلا في وعشرلا●

١٨ صفحة في باعةط●

٢٧ صفحة في الضوئي سحلماو سخنلا●

٣٤ صفحة في يبالو خدمات●

٣٧ صفحة في شاتطوالخر مع تعامللا●

٤٢ صفحة في بكةسشلا عدادا●

٥٢ صفحة في شكلةم حل●

١ بـ؟ أقوم كيف   ١ الفصل ARWW



يلغشتلا في وعشرلا٢

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

تخدامسسالا يةنمكاا●

●HP EcoSolutions )لحلو HP يةئيبلا(

الطابعة اءجزأ●

الحالة يحبمصاو تحكملا حةلو●

رقالو ياتسسساأ●

سائطو يلمتح●

يةلصأ سخةن يلمتح●

الطابعة تحديث●

)HP (Windows طابعة برنامج تحفا●

Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمسسا●

 الطابعة يلغشت يقافا●

تخدامسسالا يةنمكاا
.للمعاقين تخدامهسسا هلست التي اتالمميز من اًعدد الطابعة تقدم

يبصر

 كثرأ يةنقت امجالبر تدعم كما. يلغشتلا نظام في تخدامسسالا يةنمكاا يلهست اتميزو اتيارخ تخدامسسا خلال من بصرلا ضعاف وأ ًبصريا المعاقين تخدمينسسملل بالطابعة فقةالمر HP امجبر تخدامسسا تاحي
 وأ ٌيطةسسب ٌصنصو HP طابعة وفي HP برنامج في نةالملو يببوتلا علاماتو رارزالأ افقفير ان،لوالأ بعمى المصابين لىا بةسسنلوبا. نص الى تالصو يقاتبطتو ايل،بر ئقارو شاشة،لا ئقار ثلم ساعدةم

.الملائم اءجرالا توضح يةمزر علامات

كةالحر هولةس

 نظام في الخاصة ياجاتتحالا يذو لصوو يةنمكاا اتيارخ HP امجبر تدعم كما. يحتالمفا حةلو امروأ خلال من HP امجبر ظائفو يلغشت الممكن فمن ية،كالحر عاقةالا تحديم من تخدمينسسملل بةسسنلبا
Windows اببوأ مع اتعاملوي نأ الطابعة اءجزأ لىا لصوالو في نةيعم شاكلم يعانون الذين وأ ةالقو ديمحدو تخدمينسسملل يمكنو. سالماو يحتمفاو يحتالمفا يةفصتو يحتالمفا بديلتو يحتالمفا باتث ةميز ثلم  

.هولةسب رقالو ضعر دلةأو رقالو اجدرأو رارزالأو الطابعة

الدعم

/www.hp.com( يبالو على نينسسلماو الخاصة ياجاتتحالا يذو لصوو يةنمكالا HP قعمو ةزيار يرجى ،HP تجاتنم في لصوالو يةنمكاا لحلو عن ماتالمعلو من يدللمز
accessibility.(

.www.apple.com/accessibility في نتنترالا على Apple قعمو ةبزيار تفضل ،macOS و OS X يلغشت نظامل تخدامسسالا هولةس عن ماتمعلو على لللحصو

HP EcoSolutions )لحلو HP يةئيبلا(
.اءسو حد على تبكالم وأ لالمنز في — ولةسؤم يقةبطر باعةطلاو ئةيبلا على تخدمهاسست التي تجاتنلما ثرأ يللقت على ساعدتكم هاقتعا على HP كةشر خذتأ

ARWW الاسستخدام امكانية ٢
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يئيبلا افشرالا برنامج( Environmental product stewardship program اجعر يع،نصتلا يةلعم ناءثأ HP هاعبتت التي يةئيبلا شاداترالا لحو يةليصفتلا ماتالمعلو من يدلمز  
.www.hp.com/ecosolutions ةزيار يرجى ،HP بها قامت التي يةئيبلا اتبادرلما لحو ماتالمعلو من يدلمز. ٨٤ صفحة في )تجاتنلما على

الطاقة ةدارا●

هادئلا ضعالو●

باعةطلا ماتتلزسسم في تصادقالا●

الطاقة ةدارا

.هرباءكلا فيرتول تلقائيلا يلغشتلا يقافاو سكونلا ضعو تخدمسسا

سكونلا ضعو

 .شاطنلا عدم من دقائق خمس بعد سكونلا ضعو الطابعة تدخلسس للطابعة، وليالأ عدادالا بعد. سكونلا ضعو في يةبهركلا الطاقة تخدامسسا يللقت يتم

.سكونلا ضعو الطابعة بعدها تدخل التي شاطنلا عدم من ةالفتر ييرغتل يةلتالا شاداترالا تخدمسسا

). عدادا(   المس ثم ،) عدادا(   ضلعر ساريلل اسحب ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

).يةسسيئالر الصفحة(  رز المس ية،سسيئالر الصفحة شاشة ضعر عدم حالة في:ملاحظة

.بالمطلو يارلخا المس ثم ،سكونلا المس ،الطاقة ةدارا المس.٢

تلقائيلا يلغشتلا يقافا

 الطاقة رز تخدامسسا يكلع يجب لذا ا،ًتمام الطابعة يلغشت يقافبا" اًيئتلقا يلغشتلا يقافا" يارخ ميقو. الطاقة اسستهلاك يللقتل شاطنلا عدم من ساعات 2 ورمر بعد الطابعة يلغشت يقافبا ةالميز هذه متقو
.ىخرأ ةمر الطابعة يلغشتل

 ،"اًيئتلقا يلغشتلا يقافا" يارخ يلطعت حالة في حتى. الاتصال اتيارخو الطابعة اتقدر سبح اًيئتلقا هاليطعت وأ" اًيئتلقا يلغشتلا يقافا" ةميز تمكين يتم للطاقة، ةفرالمو ةالميز هذه تدعم تكعبطا كانت ذاا
.تخدمةسسلما الطاقة فيرتول شاطنلا عدم من دقائق 5 بعد" سكونلا" ضعو الطابعة تدخل

 .اتالقدر تلكل تخدامهاسسا عدم وأ Wi-Fi Direct وأ الفاكس وأ بكةسشلبا الاتصال يةنمكابا الطابعة ويدتز عدم حالة في وأ الطابعة، يلغشت ندع" اًيئتلقا يلغشتلا يقافا" تمكين يتم●

 Ethernet بكةسشب اتصال وأ USB اتصال وأ فاكس اتصال شاءنا ندع وأ للطابعة Wi-Fi Direct وأ اللاسلكي الاتصال يةنمكاا يلغشت يتم ندماع" اًيئتلقا يلغشتلا يقافا" يلطعت يتم●
.Ethernet بكةسشب الاتصال وأ USB وأ الفاكس ياتنمكابا دةّومز طابعة من

.يلغشتلا يدق اللاسلكي الاتصال وأ تصلةم الطابعة تكون ندماع حتى" اًيئتلقا يلغشتلا يقافا" ةميز تمكين نككيم ية،بطارلا طاقة فيرتول:يحملت

.الطابعة من سريالأ ماميالأ الجانب في دجوالمو) الطاقة رز(  تخدامسسبا يأ يحة،صح يقةبطر ًادائم الطابعة يلغشت قفوأ:يهبنت

.باعةطلا دةجوو شاتطوالخر في شاكلم ثحدو في ببستي مما يح،حصلا هاعضمو لىا باعةطلا بةعر دتعو لا قد يح،صح غير شكلب الطابعة يلغشت يقافا حالة في

هادئلا ضعالو

 فضلبأ باعةطلا ندع هادئلا ضعالو يلطعت يتم ذلك، على ةعلاو. غير لا عادي رقو على باعةطلا ندع ذلك يعمل. باعةطلا دةجو على ثيرتألا ندو عام شكلب ضاءالضو من للحد باعةطلا من بطئي هادئلا ضعالو
.اًيضاافتر هادئلا ضعالو يلغشت يقافا يتم. هادئلا ضعالو يلغشت يقافبا قم ية،عيبط عةسرب باعةطلل. هادئلا ضعالو يلغشتب قم باعة،طلا عن ناتجةلا ضاءالضو يللقتل. يةيمتقدلا وضالعر دةبجو وأ دةجو

.فظرالأ وأ رالصو باعةط ندع هادئلا ضعالو يعمل لا:ملاحظة
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الطابعة في تحكملا حةلو من هادئلا ضعالو يلغشت يقافا وأ يلغشتل

). عدادا(   المس ية،سسيئالر شاشةلا من.١

.يلهغشت يقافا وأ يلهغشتل هادئلا ضعالو اربجو الذي بديلتلا رز المس.٢

)Windows( الطابعة برنامج خلال من يلهغشت يقافا وأ هادئلا ضعالو يلغشتل

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

. هادئلا ضعالو على انقر.٢

. يلغشتلا يقافا وأ يلغشتلا حدد.٣

.عدادالا حفظ على انقر.٤

)macOS و OS X( الطابعة برنامج خلال من يلهغشت يقافا وأ هادئلا ضعالو يلغشتل

 .٤٩ صفحة في )macOS و HP Utility (OS X اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP Utility ساعدةلما داةالأ تحفا.١

.الطابعة حدد.٢

. هادئلا ضعالو على انقر.٣

. يلغشتلا يقافا وأ يلغشتلا حدد.٤

.نالأ يقبطت على انقر.٥

)EWS( المضمن يبالو ملقم خلال من يلهغشت يقافا وأ هادئلا ضعالو يلغشتل

.٥٠ صفحة في المضمن يبالو خادم تحف اجعر مات،المعلو من يدللمز). EWS( نّالمضم يبالو ملقم تحفا.١

. )عداداتالا( Settings يببوتلا علامة على انقر.٢

. يلغشتلا يقافا وأ  يلغشتلا حدد ثم ، هادئلا ضعالو حدد ، يلاتضفت سمق من.٣

.يقبطت على انقر.٤

باعةطلبا الطابعة يامق ناءثأ هادئلا ضعالو يلغشتل

.هادئلا ضعالو يلغشتل) هادئلا ضعالو(  المس باعة،طلا شاشة من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من▲

.فقط يةلالحا باعةطلا همةلم تخدمسُسي نهأ كما يةلالحا الصفحة باعةط بعد لاا هادئلا ضعالو يلغشت يتم لا:ملاحظة

باعةطلا ماتتلزسسم في تصادقالا

:يلي بما يامقلا لحاو رق،الوو الحبر ثلم باعةطلا ماتتلزسسم تخدامسسا في تصادقللا

/www.hp.com ةبزيار قم مات،المعلو من يدمز على لللحصو. HP Planet Partners كبالكو في كاءشر برنامج خلال من HP من يةلصالأ الحبر يشطاخر يعنصت عادةبا قم●
recycle.

.رقةالو يجهو كلا على باعةطلبا ذلكو رقالو تخدامسسا قلل●

.قلأ اًحبر سستهلكي دةسولما ضعو نأ ذلك دة،سوملل ضعو لىا الطابعة يلغشت برنامج في باعةطلا دةجو ييرغتب قم●

.شاتطوللخر اضيالافتر العمر من نقصي كما الحبر اسستهلاك لىا دييؤ فذلك. ةورالضر ندع لاا باعةطلا سأر يفظنتب تقم لا●

ARWW HP EcoSolutions )حلول HP البيئية( ٤
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الطابعة اءجزأ

ماميالأ نظرلما

HP ENVY 5000 All-in-One series لـ يعلو شكلو ماميأ نظرم  ١-٢ شكل

صفالوةالميز

غطاء1

الغطاء بطانة2

يةئالضو الماسحة جاجز3

شاتطوالخر لىا لصوالو باب4

رقالو سارم غطاء5

الحبر شاتطوخر6

)الطاقة ربز اًيضأ يهلا شاري( يلغشتلا رز7

يةمماالأ حةاللو8

الطابعة شاشة9

)يةالحاو طالةا داةكأ اًيضأ ليهاا شاري( اجخرالا جدر طالةا داةأ10

رقالو ضعر جهاتمو11

رقالو جدر12

رقالو جدر باب13
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خلفي نظرم

HP ENVY 5000 All-in-One series لـ خلفي نظرم  ٢-٢ شكل

صفالوةالميز

.HP بلق من ودالمز الطاقة سلك فقط تخدمسسا. الطاقة يلصتو1

الخلفي USB نفذم2

الحالة يحبمصاو تحكملا حةلو

يحبالمصاو رارزالأ عن عامة ةنظر

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو ظائفلو اًيعسر اًجعمر به تعلقلما لالجدوو تاليلا يحيضتولا الرسم فريو

صفالوو الاسملاصقة بطاقة

.هاليغشت يقافاو الطابعة يلغشتب ميقو: الطاقة رز 1

.سابقةلا شاشةلا لىا عجوللر: سابقلا رز 2

.يةلالحا يةلمعلبا الخاصة تعليماتلا قائمة تحفي:  تعليماتلا رز 3

.الطابعة يلغشت ندع هاضعر يتم التي شاشةلا وهي ية،سسيئالر شاشةلا لىا عجوبالر ميقو: يةسسيئالر الصفحة رز 4

.القائمة ناصرع خلال من يرتمرلبا قم وأ القائمة، اتيارخ تحديدل شاشةلا بلمس قم: تحكملا حةلو ضعر شاشة 5

.للطابعة اللاسلكي الاتصال حالة يوضح: اللاسلكي باحصالم 6

.باعةطلا نككيمو تم قد اللاسلكي الاتصال ان لىا شيري ثابت رقوأ باحصم●

.يةكلساللا ةشارالا نطاق في الطابعة نأ من كدتأ. بكةسشلبا تصلةم غير الطابعة لكنو يل،غشتلا يدق اللاسلكي الاتصال نأ لىا باحصملل بطيءلا يضمالو شيري●
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والوصف الاسملاصقة بطاقة

الطابعة شاشة على دةارالو سائلالر انظر. اللاسلكي الاتصال في خطأ دجوو لىا باحصملل يعسرلا يضمالو شيري●

 ).اللاسلكي يلغشت يقافا( Wireless Off ضالعر شاشة هرظتسسو اللاسلكي الاتصال باحصم نطفئيس اللاسلكي، الاتصال يلغشت يقافا حالة في●

تحكملا حةلو شاشة زمور

ضالغرمزالر

.سخنلا عداداتا ييرغت وأ سخنلا عنو تحديد نككيم يثح سخن قائمة تحف يحتي:  سخن

.الضوئي سحملل جهةو تحديد نككيم يثح ضوئي سحم قائمة تحف يحتي:  ضوئي سحم

.يانةصلا ظائفو يذفنتل اتدوالأ تخدامسساو يضلاتفتلا ييرغت نككيم يثح عدادا قائمة تحفي:  عدادا

.نصائحلاو الطابعة اتميز لحو ماتالمعلوو يةحيضتولا هاتيديوفلا ضعر لك يحتت التي تعليماتلا قائمة تحفي:  تعليمات

.ماتمعلو صفحة باعةط وأ ،HP ePrint عداداتا ييرغتو ،HP ePrint حالة يلصتفا من تحققلا نككيم يثح ،يبالو خدمات ملخص قائمة تحفت: HP ePrint نةيقوأ

.هورمر كلمةو Wi-Fi Direct اسم ضعرو Wi-Fi Direct يلغشت يقافاو Wi-Fi Direct يلغشت نككيم يثح Wi-Fi Direct قائمة تحفي: Wi-Fi Direct مزر

 الاتصال شاكلم يصخشت في ساعدي الذيو ية،كلساللا بارتخا يرتقر باعةط اًيضأ نككيم. بها الخاصة عداداتالا ييرغتو يةكلساللا حالة فحص نككيم يثح اللاسلكي الاتصال ملخص قائمة تحفي:  يةكلساللا مزر

.بكةسشلبا

.قعتولما اهتوسسم من قلأ الحبر ىتوسسم كان ذاا اًتحذير اًمزر ضيعر. باعةط شةطوخر لكل ةالمقدر الحبر توياتسسم ضيعر: الحبر مزر

نبجتل ناولكتم في بديلة حبر شةطوخر هيزتج تبرعفا الحبر، توياتسسم انخفاض لىا المؤشرات حدأ ةشارا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو اتتحذيرلا فرتو:ملاحظة  

.بولةقم غير باعةطلا دةجو بحصت نأ لىا الحبر شاتطوخر بدالتسا يجب لا. باعةطلا ياتلعم في تملةمح اتخيرتأ

الطابعة عداداتا ييرغت

.الطابعة تخدامسسا يةفيك توضح تعليمات على لللحصو وأ يرتقارلا باعةطل وأ عداداتهااو الطابعة ظائفو ييرغتل تحكملا حةلو تخدمسسا

.تريوبكملا جهاز على الطابعة ةدارا اتدوأ تخدامسسبا الطابعة عداداتا ييرغت اًيضأ نككيم تر،يوبكم هازبج تصلةم الطابعة كانت ذاا:يحملت

.٤٩ صفحة في الطابعة ةدارا اتدوأ اجعر ات،دوالأ هذه لحو ماتالمعلو من يدللمز
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يفةظو عداداتا ييرغت

.تاحةلما الطابعة ظائفو هارظبا تحكملا حةبلو الخاصة يةسسيئالر الصفحة شاشة متقو

.عداداتهاا ييرغت يدتر التي يفةظالو نةيقوأ المس ية،سسيئالر شاشةلا من تحكم،لا حةلو شاشة من.١

.هييرغت يدتر الذي عدادالا المس ثم ة،فرتولما عداداتالا خلال يرتمرلبا وقم)  )عداداتالا( Settings(   المس يفة،ظالو تحديد بعد.٢

.عداداتالا ييرغتل تحكملا حةلو شاشة على هرظت التي باتلالمطا بعتا.٣

.يةسسيئالر الصفحة شاشة لىا دةللعو) يةسسيئالر الصفحة(  المس:يحملت

الطابعة عداداتا ييرغت

.عدادا قائمة خلال من تاحةلما اتيارلخا تخدمسسا ير،تقارلا باعةطل وأ الطابعة عداداتا ييرغتل

). عدادا(   المس ثم ،) عدادا(   ضلعر ساريلل اسحب ية،سسيئالر شاشةلا من تحكم،لا حةلو شاشة من.١

.تاحةلما اتيارلخا ضلعر شاشةلا على سفلللأو علىللأ اسحب.٢

.عداداتها ييرغت يدتر الذي يارلخا المس.٣

.يةسسيئالر الصفحة شاشة لىا دةللعو) يةسسيئالر الصفحة(  المس:يحملت

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

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

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

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

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

باعةطلل بها الموصى رقالو اعنوأ●

HP من رقالو ماتتلزسسم طلب●

تخدامهسساو رقالو تحديد لحو يحاتملت●

باعةطلل بها الموصى رقالو اعنوأ

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

.تكقطنم/بلدك في رقالو اعنوأ بعض فرتوت لا قد
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رصو باعةط

●HP Premium Plus Photo Paper 

 رالفو على جفافلل قابلةو يلةجم رصو باعةط نككيم ،HP من اًجد الفاخر رالصو رقو تخدامسسبا. رالصو فضلأ على لللحصو HP من دةجو علىبأ HP من اًجد الفاخر رالصو رقو يحظى
 × 13( صاتبو 7 × 5 و) سم 15 × 10( صاتبو 6 × 4 و صةبو 11 × 8.5 و A4 ذلك في بما تعددة،م رقو حجامأ الطابعة تدعم. الطابعة من ةباشرم كتهاشارم نككيم يثبح

 رالصو رقو فريو. الخاصة رالصو وعاتشرمو لديك رالصو فضلأ هداءا وأ ضعر وأ طيرتأل ثاليم وهو). لامع نصف( اللمعان يففخ وأ لامع – بينيطشتبو صةبو 17 × 11 و) سم 18
.تحمللاو يةفاالاحتر دةالجو يثح من ائعةر تائجن HP من اًجد الفاخر

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

 الخاصة عاتبوطالم شابهت. بةطوالرو صابعالأ بصماتو بقعلاو الماء مةمقاو على تهبقدر عنولا هذا تميزي. يخهطلت ندو هولةسب معه تعامللا يحتي الذي الجفاف يعسرلا بهيطشتب هذا اللامع رالصو 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. المحل في معالجتها تمت رصو يتهارؤو هاسلم ندع بك
.ًيلاطو متدو نداتتسم على لحصولك الحمض من رقالو يخلو). صاتبو

 HP Everyday Photo Paper رقو●

ندع يقةقدو اضحةو رصو على احصل. هلةسلا المعالجة جلأ من عةسرب نهثم لالمعقو رقالو هذا يجف. رللصو يةضعر باعةطل مّمصم رقو تخدامسسبا تكلفة،لا نخفضةم يةميو نةملو لقطات باعةطب قم  
 من رقالو يخلو. سم 15 × 10 صاتبو 6 × 4 و صاتبو 7 × 5 و صةبو 11 × 8.5 و A4 ذلك في بما عدة، حجامبأ فرتوي نها. الحبر نفثل طابعة يةأ مع رقالو هذا تخدامكسسا

.ًيلاطو متدو نداتتسم على لحصولك الحمض

العمل نداتتسم

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

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

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

 ولىالأ للصفحات يةتجارلا ماتسوالرو اجهاخرا المعاد رةالمصو بهسش ادللمو ثلمالأ يارتخالا هي راقوالأ هذه. جهينالو تخدامسسا جلأ من رقةالو يجهو على لامعة بقةطب يةلطم راقوالأ هذه تكون
.يماتتقولاو يةيجوالتر يديةالبر سائلالرو اتشرنلاو الخاصة يةيمتقدلا وضالعرو يرتقارلا من

اللامع غير 180 افيالاحتر HP رقو وأ راتشونملل اللامع غير HP رقو●

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

يةميولا باعةطلا

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

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

انلوالأ تخدامسسلا ناسبم شفافلا غير عنولا هذاو. نصلا في اًحوضوو انلوالأ في ًابيرك ًانيبات )HP من ساطع يضبأ Inkjet رقو( HP Bright White Inkjet Paper فريو  
 .يةنعلاالا اتشرنلاو يرتقارلا ية،بارخالا سائلللر اًتمام اًبسسنام يجعله مما خلاله، من نفادها ندو جهينالو على

 HP  من باعةط رقو●

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

●HP Office Paper )من تبكالم رقو HP(

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

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

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

دةجوو الكفاءة معايير مع افقتولل تقلسسم شكلب ColorLok شعار راقوأ كافة بارتخا يتم. يةميولا نداتتسلما سخنو باعةط في ColorLok شعار تضمنت عادية راقوأ تخدامسسبا HP توصي  
 كاتشر بلق من تلفةمخ حجامأو زانوبأ ColorLok شعار تضمنت راقوأ عن ابحث. العادي رقالو من قصرأ شكلب تجف يكةسم داءسو انلوأو قةشرمو اضحةو انلوأ ذات نداتتسم تاجناو باعةطلا
.رقللو ةبيرك نعةصم

تخدامهسساو رقالو تحديد لحو يحاتملت

.يةلتالا شاداترالا بعتا تائج،نلا فضلأ على للحصو

.ةمر كل في رالصو جدر وأ رقالو جدر داخل رقالو من فقط اًاحدو ًاعنو لحِّم●

.امير ما على سائطالو يلمتح من كدتأ ج،الدر يلمتح ندع●

.جالدر على الحمل زيادة عدم يجب●

:جالدر في يةلتالا رقالو اعنوأ يلمتح نبتج بالطابعة، تعلقةلما ىخرالأ شكلاتلماو ئةيدر باعةط دةجو على لالحصوو رقالو شارنحا تفاديل●

اءجزالأ تعددةلما النماذج●

جعدةتلما وأ تفةلالم وأ تالفةلا سائطالو●

بثقو وأ عةمقطو اءجزأ على يتوتح التي سائطالو●

.يدج شكلب الحبر تصتم لا التي وأ شةنقولما وأ يكمسلا يجسسنلا ذات سائطالو●

تمددها هلسي التي وأ للغاية يفةفالخ سائطالو●

يكبشالما وأ يسبالدبا على يتوتح التي سائطالو●

سائطو يلمتح
.تابعةملل رقو حجم حدد

صغير جمبح رقو يلمحتل

.رقالو جدر باب تحفا.١
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.جللخار رقالو جدر اسحب.٢

.رقالو لحّم.٣

.علىللأ HP اتشعارو سفلللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع رالصو رقو يلمحتب قم ثم رق،الو جدر من رقاتالو كل لزأ●

.قفتوي حتى مامالأ لىا رالصو رقو كحر●

.رالصو رقو حافة تجاه حكامبا رقالو ضعر جهاتمو ادفع●

.رقالو جدر باب غلقأ ثم كان، كما الطابعة داخل لىا رقالو جدر ادفع.٤

.ّايدويا جالدر طالةا داةأ اسحب.٥

 .بها تفظحا وأ الطابعة شاشة على ةالظاهر رقالو عداداتا ّغير.٦

كامل جمبح رقو يلمحتل

.رقالو جدر باب تحفا.١
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.جللخار رقالو ضعر يجهمو كّحرو جللخار رقالو جدر اسحب.٢

.رقالو يلمحتب قم.٣

.سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالوو مامللأ ةالقصير الحافة يهجتو مع رقالو جدر في رقالو مةحز دخلأ●

.قفتوي حتى مامالأ لىا رقالو ادفع●

.رقالو افحو ندع قفاتوي حتى للداخل رقالو ضعر يجهمو يكتحرب قم●

.رقالو جدر باب غلقأ ثم كان، كما للداخل رقالو جدر ادفع.٤

ARWW وسائط تحميل ١٢



.ّايدويا جالدر طالةا داةأ اسحب.٥

 .بها تفظحا وأ الطابعة شاشة على ةالظاهر رقالو عداداتا ّغير.٦

فظرالأ يلمحتل

.رقالو جدر باب تحفا.١

.اًبقسسم هاليمتح تم سائطو يةأ الةزبا قم ثم مامللأ رقالو ضعر يجهمو كحرو رقالو جدر سحبب قم.٢

فظرالأ يلمتح.٣

 .الرسم فقو فظرالأ لحّم. سفللأ يهلع باعةطلا ادالمر جهالو يهجتو يجب. رقالو جدر سطو كثرأ وأ اًاحدو ًافظر دخلأ●

.قفتوت حتى للداخل فظرالأ زمةر ادفع●

.قفتوي حتى فظرالأ زمةر على للداخل رقالو ضعر يللد يكتحرب قم●

.للداخل رقالو جدر ادفع.٤
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.ّايدويا جالدر طالةا داةأ اسحب.٥

.لةّالمحم فظرالأ عنو دّحد الطابعة، شاشة على رقالو حجم قائمة في.٦

يةلصأ سخةن يلمتح
الضوئي للماسح جاجيالز سطحلا على يةلصأ سخةن يلمحتل

.الضوئي الماسح غطاء فعار.١

.جاجيالز سطحلل يمنىلا يةمماالأ يةاوالز على سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع يةلصالأ سخةنلا لحّم.٢
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.يةئالضو الماسحة غطاء غلقأ.٣

الطابعة تحديث
.ثاتيتحدلا دجوو من اًيئتلقا الطابعة تحققت يب،الو خدمات تمكين وتم بكةسشب تصلةم الطابعة كانت ذاا ا،ًيضاافتر

الطابعة في تحكملا حةلو تخدامسسبا الطابعة تحديث

). عدادا(   المسو)  عدادا(   ضلعر ساريلل اسحب ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.اتدوأ المس.٢

.الطابعة تحديث المس.٣

.نالأ تحقق المس.٤

اًيئتلقا ثاتيتحدلا عن بحثتل الطابعة تمكين

). عدادا(   المسو)  عدادا(   ضلعر ساريلل اسحب ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.اتدوأ المس.٢

.الطابعة تحديث المس.٣

.الطابعة تحديث اتيارخ المس.٤

.فرتو ندع يهبنت وأ) سنحتسسم( تلقائي يتبثت المس.٥

نّالمضم يبالو خادم تخدامسسبا الطابعة تحديث

.)EWS( نّالمضم يبالو خادم تحفا.١

 .٤٩ صفحة في المضمن يبالو خادم اجعر مات،المعلو من يدللمز

).اتدوأ( Tools يببوتلا علامة قفو انقر.٢

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعّتا ثم ،ثابتلا البرنامج ثاتيتحد على انقر ،الطابعة ثاتيتحد سمق في.٣

 .يلغشتلا يدعت ثم ته،يبثتو تحديثلا يلتنزب الطابعة متقو فسوف للطابعة، تحديث فرتوي كان ذاا:ملاحظة

 فاتصل يل،صتفالا لديك تكن لم ذاا. يلكو ملقم عدادلا شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتفا يل،كللو عداداتا تخدمسست لديك بكةسشلا كانت ذااو يلكالو عداداتا دخالبا تكبلمطا تمت ذاا:ملاحظة
.بكةسشلا عدادبا قام الذي شخصلا وأ بكةسشلا ولسؤبم

١٥ التشغيل في الشروع   ٢ الفصل ARWW



)HP (Windows طابعة برنامج تحفا
اتيارخ لحو ماتالمعلو من يدالمز فرتوت. هاغيرو باعةطلا شاكلم حلو الطابعة يانةصو باعةطلا ماتتلزسسم طلبو ةالمقدر الحبر توياتسسم فحصو الطابعة عداداتا ينتكول HP طابعة برنامج تخدامسسا نككيم  

.يللالد هذا خلال من ةفرتولما الطابعة برنامج

:لديك دجوالمو يلغشتلا نظام سبح ذلكو يةلتالا رموالأ حدبأ قم ،HP طابعة امجبر يتبثت بعد

 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمسسا اجعر الطابعة، برنامج من ًبدلا HP Smart يقبطت تخدمسست نتك ذاا:ملاحظة
Windows 10 ١٦ صفحة في

●Windows 10 :حدد ،بدءلا على انقر تر،يوبكملا تبكم سطح من HP الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ حدد ثم يقات،بطتلا قائمة من.

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

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

●Windows 7 و Windows Vista و Windows XP :على انقرو ،امجالبر كافة حددو ،ابدأ على انقر تر،يوبكملا تبكم سطح من HP، ثم الطابعة، مجلد على انقر ثم 
.الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ حدد

 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمسسا
Windows 10

HP Smart )باسم اًسابق وفالمعر HP All-in-One Printer Remote (طابعة عدادا في ساعدكي HP كةشارم نككيم. تهاداراو كتهاشارمو الضوئي سحلماو باعةطلا في تخدامهاسساو  
 و Dropbox و Google Drive و iCloud ثلم( شائعةلا الاجتماعي اصلتولاو يةبسحالا الخدماتو يةصنلا سائلالرو ونيلكترالا يدالبر ونيلكترالا يدالبر خلال من رالصوو نداتتسلما

Facebook .(طابعات عدادا اًيضأ نككيم HP طلبهاو ماتتلزسسلما بةقامر لىا ضافةبالا الجديدة.

.الطابعات زطر بعض في اتالميز بعض فرتوت لا قد. اللغات يعمبج HP Smart يقبطت فرتوي لا قد:ملاحظة

HP Smart يقبطت يتبثتل

 ةالظاهر شاداترالا بعتاو hp.com.123 قعمو لىا تقلنا ك،جهاز على يقبطتلا يتبثتل. Windows 10 و Android و iOS ةجهزأ على HP Smart يقبطتل دعم فرتوي▲
.كجهاز يقاتبطت جرتم لىا لصوللو شاشةلا على

Windows 10 يلغشتلا نظامب يعمل تريوبكم جهاز في HP Smart يقبطت تحفل

.يقاتبطتلا قائمة من HP Smart حدد ثم ،ابدأ قفو انقر هاز،لجا تبكم سطح من ،HP Smart يقبطت يتبثت بعد▲

تكعبطا يلصتو

 .اًيئتلقا الطابعة HP Smart شفتكيسس ذلك، بعدو. تريوبكملا بها تصلي التي بكةسشلا نفسب هاليصتوو الطابعة يلغشت من كدتأ▲

HP Smart يقبطت لحو ماتالمعلو من يدمز على لالحصو

 من الضوئي سحلما و ١٨ صفحة في HP Smart يقبطت خلال من باعةطلا اجعر ،HP Smart اسطةبو شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلا يقةطر عن يةسسساأ شاداترا على لللحصو
 .٦٩ صفحة في HP Smart يقبطت من ساعدةلما على لالحصو و ٢٨ صفحة في HP Smart يقبطت خلال

 :لىا تقلنا شكلات،لما حلو الطابعة اتميز لىا لصوالوو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart تخدامسسا عن ماتالمعلو من يدللمز

●iOS/Android :www.hp.com/go/hpsmart-help 

●Windows :www.hp.com/go/hpsmartwin-help 

ARWW )HP (Windows طابعة برنامج افتح ١٦
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الطابعة يلغشت يقافا

.هرباءكلا يطشر يلغشت يقافا وأ الطاقة سلك فصل بلق الطاقة باحصم نطفئي حتى تظرنا. الطابعة يلغشت يقافلا) الطاقة رز(  على اضغط

.باعةطلا دةجوو شاتطوالخر في شاكلم ثحدو في ببستي مما يح،حصلا هاعضمو لىا باعةطلا بةعر دتعو لا قد يح،صح غير شكلب الطابعة يلغشت يقافا حالة في:يهبنت

١٧ التشغيل في الشروع   ٢ الفصل ARWW



باعةط٣

 اتميز تخدامسسا ندع وأ رق،الو من نةيعم اعنوأ على باعةطلا ندع وأ باعة،طلا دةجو ييرغت يدتر ندماع فقط ًيدويا عداداتالا ييرغتب قم. البرنامج يقبطت اسطةبو اًيلأ باعةطلا عداداتا معظم مع تعامللا يتم
.خاصة

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

HP Smart يقبطت خلال من باعةطلا●

HP طابعة برنامج اسطةبو نداتتسلما باعةط●

HP طابعة برنامج اسطةبو رالصو باعةط●

فظرالأ على باعةطلا●

 )جهينو من عبوطم شاءنا( جهينالو على باعةطلا●

المحمولة ةجهزالأ على دةجوالمو يقاتبطتلا من باعةطلا●

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

ناجحةلا باعةطلل يحاتملت●

HP Smart يقبطت خلال من باعةطلا
 HP يقبطت تخدامسسا عن ماتالمعلو من يدللمز. Windows 10 وأ iOS وأ Android جهاز من باعةطلا جلأ من HP Smart يقبطت تخدامسسلا يةسسساأ شاداترا سمقلا هذا فريو

Smart، لىا تقلنا:

●iOS/Android :www.hp.com/go/hpsmart-help 

●Windows :www.hp.com/go/hpsmartwin-help 

Windows 10 نظامب يعمل جهاز من باعةطلل

.١٠ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز. دخالالا جدر في رقو يلمحتب قم.١

Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمسسا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP Smart تحفا.٢
.١٦ صفحة في

.تكعبطا تحديد تم نهأ من تحقق ية،سسيئالر HP Smart شاشة من.٣

.تاحةلما الطابعات يعجم ضلعر تلفةمخ طابعة تحديد حدد ثم ها،سلما وأ شاشةلا سريأ اتدوالأ يطشر في دةجوالمو الطابعة نةيقوأ على فانقر تلفة،مخ طابعة تحديد في غبتر نتك ذاا:يحملت

.سهلما وأ باعةط على انقر ية،سسيئالر شاشةلا من سفليلا ءالجز في.٤

 .سهلما وأ باعةطلل رالصو تحديد على انقر ثم باعتها،ط ادالمر رةالصو عن ابحث ،رةصو باعةط حدد.٥

 .سهلما وأ باعةط على انقر ثم ته،عباط ادالمر PDF الـ ملف عن ابحث ،ندتسم باعةط حدد

.٢٤ صفحة في ناجحةلا باعةطلل يحاتملت اجعر باعة،طلا عداداتا لحو ماتالمعلو من يدللمز. سهلما وأ يةفضاا عداداتا على انقر عدادات،الا من يدالمز ضلعر. بةسسنالما اتيارلخا اختر.٦

.باعةطلا بدءل سهلما وأ باعةط على انقر.٧

ARWW HP Smart تطبيق خلال من الطباعة ١٨
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iOS وأ Android جهاز من باعةطلل

 .HP Smart يقبطت تحفا.١

 .جديدة طابعة ضافةا وأ تلفةمخ طابعة لىا بديلتلا دترأ ذاا ائدالز نةيقوأ المس.٢

.يةعالاجتما سائطالو اقعمو وأ سحابيلا ينتخزلا من وأ كجهاز من نداتتسلماو رالصو باعةط نككيم.). الخ Facebook رصو باعةط وأ رالصو باعةط ًثلام( باعةطلا اتيارخ من اًاحدو المس.٣

.باعتهاط ادالمر رالصو وأ رةالصو تحديدب قم.٤

 .باعةط المس.٥

HP طابعة برنامج اسطةبو نداتتسلما باعةط
 )Windows( نداتتسلما باعةط

.١٠ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز. دخالالا جدر في رقو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print حدد برنامجك من.٢

.الطابعة تحديد من كدتأ.٣

).خصائص( Properties ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٤

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

 الطابعة ةدارا اتدوأ اجعر ،HP امجبر لحو ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو. بالطابعة فقةالمر HP امجبر خلال من اتييرغتلا دخلأ باعة،طلا مهام لكافة باعةطلا عداداتا بطضل:ملاحظة
.٤٩ صفحة في

 .باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة في بةسسنالما اتيارلخا حدد.٥

.ىخرأ باعةط عداداتا ييرغتل ىخرالأ يببوتلا علامات على انقر

.٢٤ صفحة في ناجحةلا باعةطلل يحاتملت انظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو تخدامسسبا رقالو حجم يينعتو دخالالا جدر في يححصلا رقالو يلمتح على صاحر رق،الو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

).خصائص( Properties ارحو بعمر لىا دةللعو) افقمو( OK قفو انقر.٦

.باعةطلا بدءل) افقمو( OK وأ) باعةط( Print قفو انقر.٧

)macOS و OS X( نداتتسلما باعةط

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

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

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

١٩ طباعة   ٣ الفصل ARWW



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

.الاتجاه حدد●

.جمالح ييرغتل يةئولما بةسسنلا دخلأ●

).باعةط( Print قفو انقر.٤

HP طابعة برنامج اسطةبو رالصو باعةط
.تريوبكملا من رةصو باعةط نككيم

بلق ٍتوسسم رالصو رقو سطح يكون نأ يجب. عاتبوطالم دةجو في الطعن لىا دييؤ قد مما تفاف،لوالا جعدتلا في رقالو بدأي فقد. دخالالا جدر في تخدمسسم غير رصو رقو كتتر لا:ملاحظة  
.باعةطلا

ةجهزبأ الخاصة باعةطلا قعمو ةبزيار قم, ماتالمعلو من يدللمز) اللوحي تريوبكملا وأ الذكي هاتفلا ثلم( بك الخاص لالمحمو هازلجا على دةجوالمو رالصوو الوثائق باعةطل الطابعة هذه تخدامسسا نككيم:يحملت  
).اللغات يعمبج قعالمو هذا فرتوي لا قد الحالي، قتالو في). ( www.hp.com/go/mobileprinting(  نتنترالا على HP بـ الخاصة لالمحمو

 )Windows( تريوبكملا من رصو باعةطل

.١٠ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز. دخالالا جدر في رقو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print حدد برنامجك من.٢

.الطابعة يلغشت من كدتأ.٣

).خصائص( Properties ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٤

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

 .باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة في بةسسنالما اتيارلخا حدد.٥

.ىخرأ باعةط عداداتا ييرغتل ىخرالأ يببوتلا علامات على انقر

.٢٤ صفحة في ناجحةلا باعةطلل يحاتملت انظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو تخدامسسبا رقالو حجم يينعتو دخالالا جدر في يححصلا رقالو يلمتح على صاحر رق،الو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

.خصائص ارالحو بعمر غلاقلا OK على انقر.٦

.باعةطلا بدءل OK وأ باعةط على انقر.٧

 .عاتبوطالم دةجو انخفاض لىا دييؤ مما تفاف،لوالا جعدتلا في بدأي لا حتى رالصو رقو ينتخزب قم. رقالو جدر من تخدمسسلما غير رالصو رقو جخرأ باعة،طلا يةلعم انتهاء بعد :ملاحظة

)macOS و OS X( تريوبكملا من رصو باعةطل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

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

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

ARWW HP طابعة برنامج بواسطة الصور طباعة ٢٠

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


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

.الاتجاه حدد●

::يةلتالا عداداتالا اختر ثم ،)رقالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality اختر ثقةبنلما القائمة من.٤

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

.دقة قصىأ وأ دةجو فضلأ فريو الذي يارلخا حدد: دةالجو●

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

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

–On )تدالعبا رةالصو حدة بطضب ميقو. رةالصو على كيزالتر اءجربا اًيئتلقا ميقو: )يلغشت.

).باعةط( Print قفو انقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عداداتا يةأ حدد.٥

فظرالأ على باعةطلا
:يةلتالا الخصائص ذات فظرالأ تخدامسسا نبتج

للغاية ملسالأ يبطشتلا●

افذنولا وأ يفطالخطا وأ الملصقات●

تفةلم وأ ناسقةتم غير وأ يكةسم حافات●

حال يبأ تالفةلا وأ قةالممز وأ جعدةتلما ناطقلما●

.شدةو بحدة المحملة فظرالأ ناياث ثني من كدتأ

.تخدمهاسست التي امجالبر مع تاحةلما نداتتسلما اجعر, فظرأ على باعةطلا عن ماتالمعلو من يدللمز:ملاحظة

 )Windows( فظرأ باعةطل

.١٠ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز. دخالالا جدر في رقو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print قفو انقر البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة في.٢

.الطابعة تحديد من كدتأ.٣

).خصائص( Properties ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٤

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

 الطابعة ةدارا اتدوأ اجعر ،HP امجبر لحو ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو. بالطابعة فقةالمر HP امجبر خلال من اتييرغتلا دخلأ باعة،طلا مهام لكافة باعةطلا عداداتا بطضل:ملاحظة
.٤٩ صفحة في

 .باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة في بةسسنالما اتيارلخا حدد.٥

.ىخرأ باعةط عداداتا ييرغتل ىخرالأ يببوتلا علامات على انقر

.٢٤ صفحة في ناجحةلا باعةطلل يحاتملت انظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو تخدامسسبا رقالو حجم يينعتو دخالالا جدر في يححصلا رقالو يلمتح على صاحر رق،الو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة
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.خصائص ارالحو بعمر غلاقلا OK على انقر.٦

.باعةطلا بدءل OK وأ باعةط على انقر.٧

)macOS و OS X( فظرأ باعةطل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

).رقالو حجم( Paper Size ثقةبنلما القائمة في ناسبلما فالظر حجم اختر.٣

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

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

).عادي رقو( Plain Paper على طبوضم رقالو عنو عدادا نأ تحقق ثم) رقةالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality اختر ثقة،بنلما القائمة من.٤

).باعةط( Print قفو انقر.٥

    )جهينو من عبوطم شاءنا( جهينالو على باعةطلا
) Windows( رقةالو يجهو على باعةطلل

.١٠ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز. دخالالا جدر في رقو يلمحتب قم.١

).باعةط( Print حدد برنامجك من.٢

.الطابعة تحديد من كدتأ.٣

.خصائص ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٤

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

 الطابعة ةدارا اتدوأ اجعر ،HP امجبر لحو ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو. بالطابعة فقةالمر HP امجبر خلال من اتييرغتلا دخلأ باعة،طلا مهام لكافة باعةطلا عداداتا بطضل:ملاحظة
.٤٩ صفحة في

 .جهينالو على باعةط سدلةنلما القائمة من اتيارلخا حدأ حدد. جهينالو على باعةطلا عدادا تدعم التي اتتصارخالا حدأ حدد ،باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة من.٥

.ىخرأ باعةط عداداتا ييرغتل ىخرالأ يببوتلا علامات على انقر

.٢٤ صفحة في ناجحةلا باعةطلل يحاتملت انظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو تخدامسسبا رقالو حجم يينعتو دخالالا جدر في يححصلا رقالو يلمتح على صاحر رق،الو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

).خصائص( Properties ارحو بعمر لىا دةللعو) افقمو( OK قفو انقر.٦

.باعةطلا بدءل) افقمو( OK وأ) باعةط( Print قفو انقر.٧

)macOS و OS X( رقةالو يجهو على باعةطلل

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

.ثقةبنلما القائمة من) يططتخ( Layout اختر باعة،طلا ارحو بعمر ضمن.٢

).باعةط( Print اختر ثم جهين،الو ذي رقللو بالمطلو بطالر عنو حدد.٣

ARWW )وجهين من مطبوع انشاء( الوجهين على الطباعة ٢٢



المحمولة ةجهزالأ على دةجوالمو يقاتبطتلا من باعةطلا

المحمولة ةجهزالأ على دةجوالمو يقاتبطتلا من باعةطلا

 و Chromebook و Windows Mobile و Android و iOS ةجهزأ من المحمولة، ةجهزالأ على دةجوالمو يقاتبطتلا عديد من ةباشرم رالصوو نداتتسلما باعةط نككيم
Amazon Kindle. 

المحمولة ةجهزالأ على دةجوالمو يقاتبطتلا من باعةطلل

 .لالمحمو هازلجا بها تصلي التي بكةسشلا نفسب الطابعة يلصتو من كدتأ.١

:لالمحمو كجهاز على باعةطلا تمكينب قم.٢

●iOS: يارخ تخدمسسا Print )باعةط (قائمة من Share )نلأ عدادالا لىا حاجة لا). كةشارم iOS AirPrint اًبقسسم اًتبثم تييأ. 

.حدثأ وأ iOS 4.2 نظامب تعمل التي ةجهزالأ على اًبقسسم اًتبثم AirPrint تييأ:ملاحظة

●Android: ضافيالا نّالمكو يلتنزب قم HP Print Service )ةجهزأ معظم يدعمه الذي Android (جرتم من Google Play كجهاز على نهيكتمب وقم.

 وأ Android 4.3 نظامب تعمل التي ةجهزللأ يمكن. حدثأ وأ Android 4.4 نظامب تعمل التي ةجهزالأ HP Print Service ضافيالا المكون يدعم:ملاحظة
 .Google Play جرتم في فرتولما HP ePrint يقبطت تخدامسسبا باعةطلا قدمأ

●Windows Mobile: اًبقسسم اًتبثم تييأ البرنامج نلأ عدادالا لىا حاجة لا. هازلجا قائمة من باعةط المس.

 .طابعة ضافةا المعالج تخدامسسبا احدةو ةلمر الطابعة عدادا مكيلز قد تك،عبطا دسر عدم حالة في:ملاحظة

●Chromebook: يقبطت يلتنزب قم HP Print for Chrome جرتم من Chrome يقطر عن باعةطلا تمكينل تهيبثتو يبالو على Wi-Fi و USB. 

●Amazon Kindle Fire HD9 و HDX: ضافيالا المكون يلتنز يتمس ة،مر لولأ كجهاز على باعةط تحديدك ندع HP Print Service باعةطلا تمكينل اًيئتلقا  
.المحمولة ةجهزالأ من

 فرتو عدم حالة في. www.hp.com/go/mobileprinting ةزيار يرجى المحمولة، ةجهزالأ يقاتبطت من باعةطلا تمكين لحو يةليصفت ماتمعلو على لللحصو:ملاحظة
 وأ ىخرأ نطقةم/بلد في يبالو على) المحمولة ةجهزللأ HP باعةط( HP Mobile Printing قعمو لىا جيهكتو يتم قد تك،غلب وأ تكقطنم/بلدك في هذا يبالو قعمو من محلي صدارا

 .ىخرأ بلغة

 قمت الذي رقالو لمطابقة بدقة رقالو حجم يينعت نا). ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو ١٠ صفحة في سائطو يلمتح اجعر( بالطابعة الخاصة رقالو عداداتا مع لّالمحم رقالو افقتو من كدتأ.٣
 .تهعباط تتمس الذي رقالو حجم فةمعر لالمحمو هازجلل يحتي يلهمحتب

.١٨ صفحة في HP Smart يقبطت خلال من باعةطلا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP Smart يقبطت من ةباشرم نداتتسلماو رالصو باعةط اًيضأ نككيم

المحمولة ةجهزالأ من صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسا ماتمعلوو الطابعة اتميز لىا لصوالو

:لىا تقلنا ،HP Smart يقبطت اسطةبو شكلاتلما حلو الطابعة اتميز لىا لصوالو عن ماتالمعلو من يدللمز

●iOS/Android :www.hp.com/go/hpsmart-help

●Windows :www.hp.com/go/hpsmartwin-help

)dpi( صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدامسسبا باعةطلا
.رالصو رقو على يةلعا دةجو ذات حادة رصو باعةطل) dpi( صةبولا في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدمسسا

.صالقر سافةم من ةبيرك يةكم تطلبتو ىخرالأ عداداتالا خلال من باعةطلا من لطوأ ًاتقو صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعبو باعةطلا تمرسست
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)Windows( صةبولا في نقاطلا لعدد قصىالأ الحد ضعو في باعةطلل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

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

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

.بةسسنالما اتيارلخا حدد.٤

Windows 10 و Windows 8.1 و Windows 8:

.الملائم رقالو عنو حدد ،رقالو عنو سدلةنلما القائمة من. الملائم رقالو حجم حدد ،رقالو حجم سدلةنلما القائمة من. دةالجو/رقالو يببوتلا علامة على انقر●

.صةبولا في نقطةلل قصىالأ بالحد باعةطلا حدد). تقدمم( Advanced يببوتلا علامة قفو انقر●

Windows 7 وWindows Vista وWindows XP

.ناسبلما رقالو عنو حدد ،سائطو سدلةنلما القائمة في. دةالجو/رقالو يببوتلا علامة على انقر●

 اتميز( Printer Features نطقةم في). رقالو حجم( Paper Size سدلةنلما القائمة من ناسبلما رقالو حجم حدد). تقدمم( Advanced رالز قفو انقر●
.تقدمةم اتيارخ ارالحو بعمر غلاقلا افقمو على انقر ثم). صةبولا في نقطةلل قصىالأ بالحد باعةطلا( Print in Max DPI سدلةنلما القائمة من) نعم( Yes حدد ،)الطابعة

.٢٤ صفحة في ناجحةلا باعةطلل يحاتملت انظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.باعةطلل افقمو على انقر ثم ،يططتخ يببوتلا علامة في رقالو اتجاه كدأ.٥

)macOS و OS X( صةبولا في نقاطلا لعدد قصىالأ الحد تخدامسسبا باعةطلل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

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

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

.يححصلا رقالو يلمحتب قمت نكأ من كدتأف رق،الو حجم ييرغتب قمت ذاا:ملاحظة

.الاتجاه حدد●

::يةلتالا عداداتالا اختر ثم ،)رقالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality اختر ثقةبنلما القائمة من.٤

●Paper Type )ناسبلما رقالو عنو): رقالو عنو

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

).باعةط( Print قفو انقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عداداتا يةأ حدد.٥

ناجحةلا باعةطلل يحاتملت
.الضوئي سحلما وأ سخنلا على بقطنت فلا فقط باعةطلا على الطابعة يلغشت برنامج في المحددة امجالبر عداداتا بقطنت
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.٢٢ صفحة في )جهينو من عبوطم شاءنا( جهينالو على باعةطلا اجعر مات،المعلو من يدللمز. رقةالو يجهو على ندتسلما باعةط نككيم

بالحبر خاصة يحاتملت

.ماتالمعلو من يدمز على لللحصو ٥٨ صفحة في باعةطلبا تعلقةم شاكلم اجعةمر فيرجى بولة،قم غير باعةطلا دةجو كانت ذاا●

.يةلصالأ HP شاتطوخر تخدمسسا●

.ىخرالأ تلو ةمر هولةسب تائجنلا فضلأ على لالحصو في ساعدتكلم HP راقوأو طابعات مع هابارتخاو يةلصالأ HP شاتطوخر تصميم تم

ستيل ماتتلزسسم تخدامسسلا ًيجةتن تجنملل صلاحا وأ يانةص ياتلعم يةأ الضمان شملي لا. HP نعص من ستيل ماتتلزسسم تخدامسسا ندع يتهاقثومو وأ تائجنلا دةجو HP تضمن لا:ملاحظة  
.HP نعص من

.www.hp.com/go/anticounterfeit لىا تقلنفا ،HP نعص من يةلصأ شاتطوخر اءشرب قمت نكأ تقدعت نتك ذاا

.يحةصح يقةبطر انلووبالأ دسوبالأ باعةطلا شستيطوخر بتث●

.٣٨ صفحة في شاتطوالخر بدالتسا اجعر مات،المعلو من يدللمز

.كاف حبر فرتو من كدتألل شاتطوالخر في ةالمقدر الحبر توياتسسم افحص●

.فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو

.٣٧ صفحة في ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص اجعر مات،المعلو من يدللمز

 بديلة حبر شةطوخر هيزتج تبرعفا الحبر، توياتسسم انخفاض لىا المؤشرات حدأ ةشارا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو اتتحذيرلا فرتو:ملاحظة
.بولةقم غير باعةطلا دةجو بحصت نأ لىا الحبر شاتطوخر بدالتسا يجب لا. باعةطلا ياتلعم في تملةمح اتخيرتأ نبجتل ناولكتم في

 .باعةطلا دةجو في شاكلم لىا امير ما على الطابعة يلغشت يقافا عدم دييؤ قد. الطابعة يلغشت يقافلا الطاقة رز اًمدو تخدمسسا●

رقالو يلمتح لحو يحاتملت

.١٠ صفحة في سائطو يلمتح اًيضأ اجعر مات،المعلو من يدللمز

.هاعنوو باعةطلا ادمو حجم يينعتب تطالبسس دخال،الا جدر في رقالو يلمتح بعد. هاعنوو باعةطلا ادمو حجم يينعتب وقم يحصح شكلب دخالالا جدر في رقالو يلمتح من كدتأ●

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

.سفلالأ لىا باعةطلل المخصص جهالو يهجتو مع رقالو يلمحتب قم●

.هاقيتمز وأ نيهاث يتم لم افالحو نأو ٍتوسسم ضعو في دخالالا جدر في هاليمتح تم التي راقوالأ نأ من كدتأ●

 )Windows( الطابعة عداداتا يحاتملت

.HP من الطابعة ببرنامج) يلاتضفتلا بطض( Set Preferences قفو انقر ثم ، )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan قفو انقر باعة،طلل يةضاالافتر عداداتالا ييرغتل●

.ماتالمعلو من يدلمز ١٦ صفحة في )HP (Windows طابعة برنامج تحفا اجعر ،HP طابعة برنامج تحفل

يعجم يينعت نككيم يثبح المحدد، يفةظالو عنول بةسسنالما عداداتالا ينتخزب باعةطلا تصارخا ميقو. بةالمطلو باعةطلا يلاتضفت يينعتل بالمطلو قتالو فيرتول باعةطلا اتتصارخا تخدامسسا نككيم●  
.افقمو انقر ثم ب،المطلو تصارخالا حددو ،باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة لىا تقلنا باعة،طلا اتتصارخا حدأ تخدامسسلا. احدةو ةنقرب اتيارلخا

 باسم حفظ على انقر ،باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة ضمن بةالمطلو باعةطلا يلاتضفت حدد شاءه،نا يدتر للذي ًاشابهم اًدجومو اًتصارخا حدد باعة،طلل جديد تصارخا ضافةلا
.افقمو على انقر ثم الاسم، ًمدخلا

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

.يةضاالافتر باعةطلا اتتصارخا حذف نككيم لا:ملاحظة
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:رقالو جدرو رقالو عداداتا همفل●

–Paper Size )دخالالا جدر في المحمل رقالو حجم حدد: )رقالو حجم.

 .تخدمهسست الذي رقالو عنو حدد: سائطالو وأ رقالو عنو–

:يضبالأو دسوالأ اللون باعةط وأ انلوالأ باعةط عداداتا همفل●

.انلوالأ كاملة عاتبوطم فيرتول شاتطوالخر يعجم من الحبر تخدامسسا يتم: انلوالأ–

.نخفضةلما وأ العادية دةالجو ذات دسوالأو يضبالأ عاتبوطملل فقط دسوالأ الحبر تخدامسسا يتم: فقط دسوأ حبر وأ يضبأو دسوأ–

.دةالجو يةلعا يضبالأو دسوالأ عاتبوطلم ماديالرو دسوالأ جاتدر من كبرأ عةمجمو فيرتول انلوالأ شاتطوخر من كل من الحبر تخدامسسا يتم: دةالجو عالي ماديالر جتدر–

:باعةطلا دةجو عداداتا همفل●

.كثرأ حبر تخدمسسي قدو باعةطلا عةسر بطيءُي نهكلو ،ًيلاصفت كثرأو وضحأ عاتبوطم علىالأ صةبولا في نقاطلا مقدار فريو). صةبو لكل نقطة( صةبولا في باعةطلا دقة نقاطب باعةطلا دةجو ياسق يتم

.دةالجو يةلعا عاتبوطم لىا حاجة ناكه تكون لا ندماع وأ نخفضةم الحبر توياتسسم تكون ندماع دنىالأ صةبولا في نقاطلا مقدار ًعادة تخدمسُسي: دةسوم–

.باعةطلا مهام لمعظم ملائم: عادي–

 .العادي عن صةبولا في نقاطلا من علىأ ىتوسسم: فضلالأ–

.باعةطلا دةجو يخدمل صةبولا في نقاط علىأ عدادا تاحُي: صةبولا في نقطةلل قصىالأ بالحد باعةطلا–

 .باعةطلا دةجو سينحتل ماتسوالرو رالصو في الحدةو تجانسلا ىتوسسم بطض على ةالميز هذه تعمل: HP Real Life ياتنقت–

:يططختلاو الصفحة عداداتا همفل●

.يةقفالأ عاتبوطملل فقيأ وأ يةسسأالر عاتبوطملل ديعمو حدد: الاتجاه–

 .رقةالو يجهو كلا على باعةطلا اءجرا يتم حتى رقةالو جهوأ حدأ على باعةطلا بعد ًيدويا الصفحات اقلب: ًيدويا جهينالو على باعةطلا–

.جهينالو على باعةطلا ندع رقةللو يلةالطو الحافة من الصفحات قلب دتو نتك ذاا تحديدهاب قم: يلةالطو الحافة من القلب○

.جهينالو على باعةطلا ندع رقةللو ةالقصير الحافة من الصفحات قلب دتو نتك ذاا تحديدهاب قم: ةالقصير الحافة من القلب○

نصفب يبتك داخل طيها ذلك بعد يمكن التيو رقةالو من جانب كل على تينحفص ضعبو ميقوو. يبتك رةصو في الصفحات تعددم ندتسم باعةط لك يحتي: يبتكلا وأ يبتكلا يططتخ–  
.رقالو حجم

.يمينلا لىا ساريلا من اءةبالقر متقو نتك ذاا يارلخا هذا حدد. سريالأ الجانب في يبتكلا داخل يهط بعد يدلجتلا جانب هرظي: يبتكلل سريالأ بطالر وأ سريالأ بطالر○

.ساريلا لىا يمينلا من اءةبالقر متقو نتك ذاا يارلخا هذا حدد. يمنالأ الجانب في يبتكلا داخل يهط بعد يدلجتلا جانب هرظي: يبتكلل يمنالأ بطالر وأ يمنالأ بطالر○

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

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

.الصفحات كافة باعةط وأ فقط يةتوسسلما الصفحات باعةط وأ فقط، تلفةلمخا الصفحات باعةطب لك سمحي: باعتهاط بالمطلو الصفحات–

.يبتالتر يعكس وأ الخلف لىا مالأ من الصفحات باعةط لك يحُتي: الصفحات يبتتر وأ الصفحات يبتتر عكس–

)macOS و OS X( الطابعة عداداتا يحاتملت

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

 .ثقةبنلما ائمالقو من دةالجوو ناسبلما رقالو عنو تحديدل) رقةالو/دةجو/عنو( Paper Type/Quality ءالجز تارخا باعة،طلا ارحو بعمر في●
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الضوئي سحلماو سخنلا٤

سخن●

الضوئي سحلما●

نناجحينلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت●

سخن
 عنو ييرغت ثلم تقدمة،لما عداداتللا هولةسب لصوالو نككيم. عادي رقو على سخنلل دسوأ وأ يضبأ وأ انلوالأو سخنلا عدد تحديدب هولةس بكل متقو نأ الطابعة شاشة على دةجوالمو سخنلا قائمة لك سمحت
.سخةنلا حجم عادةاو سخة،نلا متوق جةدر تعديلو الصفحة، حجمو

سخنلل

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

. سخن المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.٢

:العدد تحديدل يلي ما حدبأ قم. بالمطلو سخُنلا عدد حدد.٣

.نقاصها وأ العدد لزيادة يرتمرلا يطشر على يمينلا وأ ساريلل سحبلا نككيم. يرتمرلا يطشر في اًعدد حدد●

.معين عدد دخاللا يرتمرلا يطشر يمين على يحتالمفا حةلو رز المس●

.عداداتالا من هاغيرو دةالجوو عهنوو رقالو حجم تحديدل) عداداتالا(  المس.٤

 على اربجو بديلتلا رز المس ية،ئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا على سفلللأ يهلع عبوطالم جهالوو صليالأ ندتسلما يلمحتب قم احدة،و رقةو يجهو على يةلصالأ سخةنلا من تينحفص سخنل:يحملت
 .يلغشت لىا نهييعتل جهينالو

.‘سخنلا’ قائمة لىا دةللعو) سابقلا(  المس.٥

.سخنلا مهمة بدءل انلوبالأ بدءلا وأ دسوبالأ بدءلا المس.٦

الضوئي سحلما
.ونيلكترالا يدالبر تلمسسم وأ تريوبكملا ثلم جهات،الو من العديد لىا هالساراو ىخرالأ رقالو اعنوأو رالصوو نداتتسلما سحم نككيم

.HP من البرنامج يتبثت بعد فقط الضوئي سحلما ظائفو بعض تاحت:ملاحظة

.٦٦ صفحة في الضوئي سحلما شاكلم انظر ا،ًيئضو نداتتسلما سحم في شاكلم اجهتو نتك ذاا:يحملت

HP Smart يقبطت خلال من الضوئي سحلما●

HP طابعة برنامج تخدامسسبا الضوئي سحلما●

 بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو من سحلما●
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Webscan اسطةبو الضوئي سحلما●

HP Smart يقبطت خلال من الضوئي سحلما

نككتم يةيرتحر اتدوأ HP Smart شملي.كجهاز اكامير اسطةبو الضوئي سحلما يذفنت نككيم كما للطابعة يةئالضو الماسحة من اّايئضو رالصو وأ نداتتسلما سحلم HP Smart يقبطت تخدامسسا نككيم  
 و يةصنلا سائلالرو ونيلكترالا يدالبر عبر كتهاشارمو يةبسحالا ينتخزلا نصاتم على وأ اّايلمح الضوئي سحلما تائجن حفظو باعةطلا نككيم. كتهاشارم وأ هاظفح بلق اّايئضو حةسومالم رةالصو تعديل من

Facebook و Instagram اسطةبو الضوئي سحلما يذفنتل. هاغيرو HP Smart تخدمسسلما هازلجا عنو على اًاعتماد دناهأ ناسبلما سمقلا في ةفرتولما شاداترالا بعتا.

Windows 10 نظامب يعمل جهاز من الضوئي سحلما●

iOS وأ Android جهاز من الضوئي سحلما●

Windows 10 نظامب يعمل جهاز من الضوئي سحلما

للطابعة يةئالضو الماسحة تخدامسسبا اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحلم

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

Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمسسا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP Smart تحفا.٢
.١٦ صفحة في

.يةئالضو الماسحة حدد ثم ،ضوئي سحم حدد.٣

 .يةسسساالأ عداداتالا تعديلل هاسلما وأ عداداتالا نةيقوأ على انقر.٤

.يةئالضو الماسحة زجاجو نداتتسلما تغذية حدةو من كل من الضوئي سحلما تدعم تكعبطا كانت ذاا يححصلا دخالالا مصدر تحديد من كدتأ:ملاحظة

 .مرالأ ملز ذاا هاليتعدو رةالصو نةيلمعا هاسلما وأ نةيالمعا نةيقوأ على انقر.٥

.هاسلما وأ الضوئي سحلما نةيقوأ على انقر.٦

:مرالأ ملز ذاا ىخرأ تعديلات اءجرا.٧

.رالصو وأ نداتتسلما من يدالمز ضافةلا سهلما وأ ضافةا على انقر●

.يتهمااوز وأ هماعبسشت وأ هماعسطو وأ باينهمات تعديل وأ همايرتدول وأ رةالصو وأ ندتسلما لقص سهلما وأ يرتحر على انقر●

.ينخرالأ مع تهكشارلم هاسلما وأ كةشارلما نةيقوأ على انقر وأ لحفظه هاسلما وأ الحفظ نةيقوأ على انقر ثم يده،تر الذي ندتسلما عنو حدد.٨

هازلجا اكامير تخدامسسبا اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحلم

يرتحرل HP Smart تخدامسسا نككيم ذلك، بعدو. هازلجا اكامير تخدامسسبا عةبوطم رةصو وأ ندتسلم الضوئي سحملل HP Smart يقبطتلا تخدامسسا نككيم ا،كامير على يتويح كجهاز كان ذاا  
.كتهاشارم وأ باعتهاط وأ هاظفح وأ رةالصو

Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمسسا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP Smart تحفا.١
.١٦ صفحة في

.االكامير حدد ثم ،ضوئي سحم حدد.٢

.رةصو تقاطللا سهلما وأ شاشةلل سفليلا ءالجز من تديرسسلما رالز على انقر ثم ا،الكامير مامأ رةصو وأ اًندتسم ضع.٣

.هاسلما وأ‘ يقبطت’ نةيقوأ على انقر. مرالأ ملز ذاا دالحدو بطضا.٤

:مرالأ ملز ذاا ىخرأ تعديلات اءجرا.٥
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.رالصو وأ نداتتسلما من يدالمز ضافةلا سهلما وأ ضافةا على انقر●

.يتهمااوز وأ هماعبسشت وأ هماعسطو وأ باينهمات تعديل وأ همايرتدول وأ رةالصو وأ ندتسلما لقص سهلما وأ يرتحر على انقر●

.ينخرالأ مع تهكشارلم هاسلما وأ كةشارلما نةيقوأ على انقر وأ لحفظه هاسلما وأ الحفظ نةيقوأ على انقر ثم يده،تر الذي ندتسلما عنو حدد.٦

اًبقسسم اًيئضو هماحسم تم رةصو وأ ندتسم يرتحرل

.كجهاز على اًيئضو هماحسم تم رةصو وأ ندتسم تعديلل تخدامهاسسا نككيم يثبح ير،تدولا وأ القص ثلم ير،تحرلا اتدوأ HP Smart فريو

Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمسسا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP Smart تحفا.١
.١٦ صفحة في

.محلي ادتيرسسا حدد ثم ،ضوئي سحم حدد.٢

.سهلما وأ تحف على انقر ثم هما،ليتعد ادالمر رةالصو وأ ندتسلما حدد.٣

.هاسلما وأ‘ يقبطت’ نةيقوأ على انقر. مرالأ ملز ذاا دالحدو بطضا.٤

:مرالأ ملز ذاا ىخرأ تعديلات اءجرا.٥

.رالصو وأ نداتتسلما من يدالمز ضافةلا سهلما وأ ضافةا على انقر●

.يتهمااوز وأ هماعبسشت وأ هماعسطو وأ باينهمات تعديل وأ همايرتدول وأ رةالصو وأ ندتسلما لقص سهلما وأ يرتحر على انقر●

.ينخرالأ مع تهكشارلم وأ الملف لحفظ هماسلما وأ كةشارم وأ حفظ على انقر ثم يده،تر الذي الملف عنو حدد.٦

iOS وأ Android جهاز من الضوئي سحلما

iOS وأ Android جهاز من الضوئي سحملل

 .HP Smart يقبطت تحفا.١

 .جديدة طابعة ضافةا وأ تلفةمخ طابعة لىا بديلتلا دترأ ذاا ائدالز نةيقوأ المس.٢

.تخدامهسسا ادالمر الضوئي سحلما يارخ المس.٣

.االكامير اسطةبو ندتسلما وأ رةالصو سحما. المدمجة االكامير تحف يتمس ا،الكامير تخدامسسبا الضوئي سحلما حددت ذاا●

".ضوئي سحم" نةيقوأ قفو انقر ثم الضوئي، سحلما عداداتا ييرغتو دخالالا مصدر تحديدل" عداداتالا" نةيقوأ قفو فانقر للطابعة، يةئالضو الماسحة تخدامسسبا الضوئي سحلما حددت ذاا●

.يةئالضو الماسحة زجاجو نداتتسلما تغذية حدةو من كل من الضوئي سحلما تدعم تكعبطا كانت ذاا يححصلا دخالالا مصدر تحديد من كدتأ:ملاحظة

 .باعتهماط وأ كتهماشارم وأ هماظفبح قم ا،ّايئضو حينسومالم رةالصو وأ ندتسلما تعديل من يتهنت ندماع.٤

 HP طابعة برنامج تخدامسسبا الضوئي سحلما

تريوبكم لىا الضوئي سحلما●

ونيلكترالا يدالبر لىا الضوئي سحلما●  

 )Windows( جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا●

 )Windows( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت●

تريوبكم لىا الضوئي سحلما

.هماليغشتو بعضلبا هماضعب تريوبكملاو الطابعة من كلا يلصتو يجب. به الموصى HP طابعة برنامج يتبثتب قمت قد نكأ من كدتأ الضوئي، سحلمبا يامقلا بلق
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.الضوئي سحلما بلق الطابعة برنامج يلغشت يجب ،Windows يلغشتلا نظام ذات تريوبكملا ةجهزأ فعلى ذلك، لىا ضافةبالا

 )Windows( تريوبكملا لىا الضوئي سحلما ةميز تمكينل

.هاليطعت يمكن ولا اًيضاافتر تريوبكم لىا الضوئي سحلما ةميز تمكين يتم ،USB اتصال خلال من تريوبكملا هازبج تصلةم الطابعة كانت ذاا

.ينهاكتم عادةا في غبتر نتكو ةالميز يلطعت تم ذاا يةلتالا شاداترالا بعّتا بكة،سشلبا ًاتصالا تخدامكسسا حالة في

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

. ضوئي سحم سمق لىا تقلنا.٢

.تريوبكملا لىا الضوئي سحلما ةدارا حدد.٣

.تمكين قفو انقر.٤

)macOS و OS X( تريوبكملا لىا الضوئي سحلما ةميز تمكينل

.ىخرأ ةمر ينهاكتم عادةا في بةغالرو ةالميز هذه يلطعت حالة في شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا بعتا. نعصالم خلال من اضيافتر شكلب تريوبكملا هازلج الضوئي سحلما ةميز تمكين يتم

.HP Utility تحفا.١

 .يقاتبطتلا مجلد في دجوالمو HP مجلد في HP Utility جدتو :ملاحظة

.تريوبكملا لىا الضوئي سحلما قفو انقر ،الضوئي سحلما عداداتا تحت.٢

).تريوبكملا لىا الضوئي سحلما تمكين( Enable Scan to Computer نحديد تم قد نهأ من كدتأ.٣

 )HP )Windows طابعة برنامج من اًيئضو يةلصأ سخةن سحلم

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

.١٦ صفحة في )HP (Windows طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفا.٢

 . رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم على انقر ثم ، ضوئي سحم على انقر ، )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan ضمن الطابعة، برنامج في.٣

. ضوئي سحم على انقر ثم اءه،جرا يدتر الذي الضوئي سحلما عنو حدد ،الضوئي سحلما اتتصارخا ضمن.٤

يةليصفتلا عداداتالا اجعةلمر‘ الضوئي سحلما’ ارالحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في دجوالمو يدالمز باطتار على انقر. هاليتعدو يةسسساالأ عداداتالا اجعةمر يةلوالأ شاشةلا يحتت :ملاحظة  
 .هاليتعدو

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

)macOS و HP )OS X طابعة برنامج من اًيئضو يةلصأ سخةن سحلم

.HP من الضوئي سحلما تحفا.١

.ثابتلا صالقر من علىالأ ىتوسسلما في HP/يقاتبطتلا مجلد في HP Scan جديو

. ضوئي سحم قفو انقر.٢

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعّتاو بالمطلو الضوئي سحلما يفتعر ملف عنو حدد.٣
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ونيلكترالا يدالبر لىا الضوئي سحلما

 )HP )Windows طابعة برنامج خلال من ونيلكترالا يدالبر لىا اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحلم

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

.١٦ صفحة في )HP (Windows طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفا.٢

 . رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم على انقر ثم ، ضوئي سحم على انقر ، )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan ضمن الطابعة، برنامج في.٣

. ضوئي سحم على انقر ثم ، JPEG يقسسنتب ونيلكترا يدبر وأ PDF يقسسنتب ونيلكترا يدبر حدد ،الضوئي سحلما اتتصارخا ضمن.٤

يةليصفتلا عداداتالا اجعةلمر‘ الضوئي سحلما’ ارالحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في دجوالمو يدالمز باطتار على انقر. هاليتعدو يةسسساالأ عداداتالا اجعةمر يةلوالأ شاشةلا يحتت :ملاحظة  
 .هاليتعدو

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

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

 )Windows( جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا

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

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

.١٦ صفحة في )HP (Windows طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفا.٢

 . رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم على انقر ثم ، ضوئي سحم على انقر ، )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan ضمن الطابعة، برنامج في.٣

. جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا قفو انقر.٤

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

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

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

يةليصفتلا عداداتالا اجعةلمر‘ الضوئي سحلما’ ارالحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في دجوالمو يدالمز باطتار على انقر. هاليتعدو يةسسساالأ عداداتالا اجعةمر يةلوالأ شاشةلا يحتت :ملاحظة  
 .هاليتعدو

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

 )Windows( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت

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

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

.١٦ صفحة في )HP (Windows طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP طابعة برنامج تحفا.٢

 . رةصو وأ ندتسلم ضوئي سحم على انقر ثم ، ضوئي سحم على انقر ، )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan ضمن الطابعة، برنامج في.٣

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

.المميز سمقلا في عداداتالا ييرغتب يمنالأ دالعمو لك سمحي. سمق لكل يةلالحا عداداتالا سريالأ دالعمو يلخص. يمينلا على يةليصفتلا عداداتبالا الخاص ءالجز هرظي
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.سمقلا ذلك في عداداتالا نةيلمعا يةليصفتلا عداداتبالا الخاص ءالجز ساري على سمق كل قفو انقر.٥

.سدلةنلما ائمالقو تخدامسسبا عداداتالا معظم ييرغتو نةيمعا نككيم

 ءالجز هذا على اتييرغت يلأ مرالأ لغاءا وأ لبوق ماا يكلع يجب. عداداتالا يمين على) ائدز علامة+ ( اسطةبو هؤلاء لىا شاري. جديد ءجز ضعر اسطةبو كبرأ ونةبمر عداداتالا بعض سمحت
.يةليصفتلا عداداتبالا الخاص ءالجز لىا دةللعو

.يةلتالا اءاتجرالا حدبأ قم عدادات،الا ييرغت من يتتهنا قد تكون ندماع.٦

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

 الضوئي سحلما مهمة على اتييرغتلا ثرتؤ لذلك، ًاخلاف. اًلاحق تخدامهاسسا عادةا نككيم يثح تصارخالا في اتييرغتلا حفظ لىا ذلك دييؤ. تصارخالا يمين على الحفظ نةيقوأ على انقر●
. ضوئي سحم على انقر ثم. فقط يةلالحا

.اللغات يعمبج قعالمو هذا فرتوي لا قد الحالي، قتالو في. يدالمز فةلمعر نتنتربالا للاتصال ناه انقر. HP Scan برنامج تخدامسسا لحو يدالمز على فتعر 

.باينتلا توياتسسمو الضوئي سحلما دقةو رةالصو ملف عنو ثلم الضوئي، سحلما عداداتا يصصتخ●

.يةبسحالا اصقرالأ كاتمحرو بكةسشلا مجلدات لىا الضوئي سحلما●

.الضوئي سحلما بلق هاطبضو رالصو نةيمعا●

بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو من سحلما

الطابعة في تحكملا حةلو من اًيئضو يةلصأ سخةن سحم

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

. ضوئي سحم المس.٢

.يهلا الضوئي سحلما يدتر الذي تريوبكملا جهاز المس.٣

.بالمطلو الضوئي سحلما عنو حدد.٤

.)افقمو( OK بلمس قم.٥

Webscan اسطةبو الضوئي سحلما

   .يبو ضتعرسسم تخدامسسبا تريوبكملا جهاز لىا بك الخاصة الطابعة من نداتتسلماو رللصو الضوئي سحلمبا يامقلا لك يحتت نّالمضم يبالو لملقم ةميز Webscan عدُت

.بك الخاص تريوبكملا جهاز على الطابعة برنامج تكيبثت عدم حالة في حتى ةالميز هذه تاحت

.٤٩ صفحة في المضمن يبالو خادم اجعر مات،المعلو من يدلمز

 .EWS المضمن يبالو ملقم خلال من ةالميز هذه تمكين نككيم. اضيافتر شكلب) يبو سحم( Webscan يقافا يتم:ملاحظة

 على لللحصو بكةسشلا عدادبا قام الذي شخصلا وأ بكةسشلا ولسؤبم اتصل. بكةسشلا ولسؤم يدي على طفائها لىا ذلك شيري بمار) EWS( المضمن يبالو ملقم في Webscan تحف من تمكنت لم ذاا
.ماتالمعلو من يدمز

)يبو سحم( Webscan ةميز يلعفتل

.٤٩ صفحة في المضمن يبالو خادم اجعر مات،المعلو من يدللمز. نّالمضم يبالو ملقم تحفب قم.١

. )عداداتالا( Settings يببوتلا علامة انقر.٢

.ولسؤلما عداداتا قفو انقر ،مانالأ سمق في.٣
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.Webscan تمكينل EWS من Webscan حدد.٤

.)يقبطت( Apply قفو انقر.٥

Webscan تخدامسسبا سحملل

.HP طابعة برنامج من الضوئي سحلمبا قم الضوئي، سحملل يةفضاا ظائفو وأ اتيارخ على لللحصو. الضوئي سحملل يةسسساأ اتيارخ Webscan تخدامسسبا الضوئي سحلما يحتي

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

.٤٩ صفحة في المضمن يبالو خادم اجعر مات،المعلو من يدللمز. نّالمضم يبالو ملقم تحفب قم.٢

. ضوئي سحم يببوتلا علامة انقر.٣

. )سحلما بدء( Start Scan قفو انقر ثم عداداتا يةأ ييرغتب قم سر،يالأ ءالجز في Webscan قفو انقر ثم سر،يالأ ءالجز في) يبو سحم( Webscan قفو انقر.٤

نناجحينلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت

:نجاحب الضوئي سحلماو سخنلا اءجرلا يةلتالا يحاتملتلا تخدمسسا

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

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

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

 .الطابعة برنامج من سحلمبا ابدأ ه،غيرو الملف عنو وأ سحلما دقة وأ جاتالمخر عنو وأ سحلما حجم بطض دترأ ذاا●

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

.الطابعة شاشة من ضوئي سحم تحديد من ًالطابعةبدلا برنامج بـ الضوئي سحلما بدءب قم ملفات، عدة من ًبدلا احدو ملف في صفحات عدة على يتويح ندتسم على الضوئي سحلما اءجرا دترأ ذاا●
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يبالو خدمات٥

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

يب؟الو خدمات هي ما●

يبالو خدمات عدادا●

 HP ePrint تخدامسسبا باعةطلا●

يبالو خدمات الةزا●

يب؟الو خدمات هي ما
.طلاقالا على تريوبكم نبدوو شاكل،م قلأو عسرأ شكلب باعتهاطو ندات،تسلما على لالحصوو نت،نترللا لصوالو عةسر في ساعدتكم يمكنها يبالو تدعم ةتكربم ًحلولا الطابعة تقدم

.USB بلك اسطةبو تصلةم الطابعة كانت ذاا هذه نتنترالا اتميز تخدامسسا نككيم لا. نتنتربالا الطابعة يلصتو يجب هذه، يبالو اتميز تخدامسسلا :ملاحظة

HP ePrint 

سالرا عن ةبارع نهلأ يطسسب مرالأو. ماكنالأ يعجم منو قتو يأ في ذلكو عليها HP ePrint تمكين تم التي تكعبطا من باعةطلا لك يحتتو HP من يةنمجا خدمة HP ePrint تعد●  
 سعكبو كان نفا. بذلك يامقلل ىخرأ خاصة امجبر وأ يلغشت امجبر لىا تاجتح لنو. تكعبطا في يبالو خدمات تمكين ندع تهقلت التيو للطابعة المخصص ونيلكترالا يدالبر اننوع لىا يةنولكترا سالةر
. HP ePrint تخدامسسبا نتك يثماح باعةطلا اءجرا اًيضأ سعكبو يكونسس وني،لكترالا يدالبر عبر سالةر سالرا

.HP ePrint عداداتا ينتكول يهلا لالدخو يلجستو )ناطقلما/بلدانلا بعض في فرتوم غير يكون قد( HP Connected في سابح يلجست نككيم:ملاحظة

 تظارنا قائمة ةداراو ، HP ePrint مهام حالة ضلعر لالدخو يلجست نككيم ،)ناطقلما/بلدانلا بعض في فرتوم غير يكون قد( HP Connected في سابح يلجستب متقو نأ دجربم
HP ePrint ،بـ الخاص ونيلكترالا يدالبر اننوع تخدامسسا نهكيم يمنف تحكملاو للطابعة HP ePrint ،تخدامسسا يةفيك توضح تعليمات على لالحصو نككيم كما للطابعة HP ePrint .

يبالو خدمات عدادا
 .نتنتربالا الطابعة اتصال من كدتأ يب،الو خدمات عدادا بلق

:يةلتالا قالطر من يأ بعتا يب،الو خدمات عدادلا

بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو تخدامسسبا يبالو خدمات عدادا

). عدادا(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

 . يبالو خدمات المس.٢

 .‘يبالو خدمات’ عدادا دنوب لبوقل نعم المس.٣

.‘يبالو خدمات’ عداداو ثاتيتحدلا عن بحثلبا اّايئتلقا الطابعة متقوسس.٤

.نجاحلبا تم قد‘ يبالو خدمات’ عدادا نأ يتأر ذاا افقمو المس.٥

 .شاشةلا على‘ يبالو خدمات ملخص’ ًضةعار ماتمعلو صفحة باعةطب متقو نهافا بالملقم، تصلةم الطابعة تكون ندماع.٦
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نّالمضم يبو ملقم اًتخدمسسم يبالو خدمات عدادا

.٤٩ صفحة في المضمن يبالو خادم اجعر مات،المعلو من يدللمز. EWS نّالمضم يبالو ملقم تحفا.١

. يبالو خدمات يببوتلا علامة انقر.٢

 .تخدامسسالا وطشر لبوقل شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتاو تابعةم على انقر ثم ، عدادا على انقر ، يبالو خدمات عداداتا سمق في.٣

.ذلك نكم لبُط ذاا يتها،بثتب يامقلاو هال ثاتيتحد دجوو من تحققلبا للطابعة سماحلا اختر.٤

.الطابعة يلغشت يعاد ثم ا،ًيئتلقا يتهابثتو تاحةلما ثاتيتحدلا يلتنز يتم:ملاحظة

 على رثوعلا من تمكنت لم ذاا. يلكو ملقم عدادلا شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتفا يل،كللو عداداتا تخدمسست لديك بكةسشلا كانت ذااو يلكالو عداداتا دخالبا تكبلمطا تمت ذاا:ملاحظة
.بكةسشلا لك عدأ الذي شخصلبا وأ بكةسشلا ولسؤبم فاتصل يل،كالو يلصتفا

.عدادالا يةلعم من للانتهاء ماتالمعلو صفحة في دةارالو تعليماتلا بعتا. ماتمعلو صفحة باعةطب متقو نهافا بالخادم، تصلةم الطابعة تكون ندماع.٥

 )HP(Windows طابعة برنامج اسطةبو يبالو خدمات عدادا

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

 ).نّالمضم يبالو خادم( للطابعة يةسسيئالر الصفحة تحف يتم. باعةطلا ضمن يببالو الطابعة يلصتو دّحد ثم )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan على تينمر انقر هر،ظتسس التي نافذةلا في.٢

.تخدامسسالا وطشر لبوقل شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتا ثم ،تابعةم على انقر ، يبالو خدمات يببوتلا علامة من.٣

.ذلك نكم لبُط ذاا يتها،بثتب يامقلاو هال ثاتيتحد دجوو من تحققلبا للطابعة سماحلا اختر.٤

.الطابعة يلغشت يعاد ثم ا،ًيئتلقا يتهابثتو تاحةلما ثاتيتحدلا يلتنز يتم:ملاحظة

يل،صتفالا لديك تكن لم ذاا. يلكو ملقم عدادلا شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتفا يل،كللو عداداتا تخدمسست لديك بكةسشلا كانت ذااو يلكالو عداداتا دخالبا تكبلمطا تمت ذاا:ملاحظة  
.بكةسشلا عدادبا قام الذي شخصلا وأ بكةسشلا ولسؤبم فاتصل

.عدادالا يةلعم من للانتهاء ماتالمعلو صفحة في دةارالو تعليماتلا بعتا. ماتمعلو صفحة باعةطب متقو نهافا بالخادم، تصلةم الطابعة تكون ندماع.٥

 HP ePrint تخدامسسبا باعةطلا
:يلي بما يامقلا يجب ، HP ePrint تخدامسسلا

ونيلكترا يدبرو نتنترا به لمحمو جهاز وأ تريوبكم لديك نأ من كدتأ●

.٣٤ صفحة في يبالو خدمات عدادا اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة على يبالو خدمات تمكينب قم●

..ناطقلما/بلدانلا بعض في قعالمو هذا فرتوي لا قد HP Connected ةبزيار تفضل ات،الميز حدثأ على فتعرلاو  HP ePrint عداداتا ينتكوو ةدارا عن ماتالمعلو من يدللمز:يحملت

. HP ePrint اسطةبو باعةطلل

 .ونيلكترالا يدالبر يقبطت تحفا ل،المحمو كجهاز وأ كتريوبكم من.١

.تهعباط ادالمر الملف بها فقرأ ثم جديدة، يةنولكترا سالةر شئنأ.٢

 .يةنولكترالا سالةالر سالرا يارخ حدد ثم ،"لىا" الحقل في  HP ePrint لـ ونيلكترالا يدالبر اننوع دخلأ.٣

 ديالبر من تعددةبم ينناوع دجوو حالة في باعةطلا ظائفو HP ePrint ملقم بلقي لا. Cc حقل وأ سالرالا حقل في ونيلكترالا يدالبر من يةفضاا ينناوع يأ تدخل لا:ملاحظة
.ونيلكترالا
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 HP ePrint لـ ونيلكترالا يدالبر اننوع على رثوعلل

). عدادا(   المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

 .يبالو خدمات المس.٢

 .ونيلكترالا يدالبر اننوع ضعر المس.٣

.ونيلكترالا يدالبر اننوع يصصتخ يةفيك لحو شاداتراو الطابعة مزر على يتوتح ماتمعلو صفحة باعةطل ماتالمعلو باعةط المس:ملاحظة

 HP ePrint يلغشت يقافلا

).يبالو خدمات عداداتا(  المس ثم ،) HP ePrint(   المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.هاليغشت يقافلا HP ePrint اربجو بديلتلا رز المس.٢

.٣٦ صفحة في يبالو خدمات الةزا انظر يب،الو خدمات كافة الةزلا:ملاحظة

يبالو خدمات الةزا
.يبالو خدمات الةزلا يةلتالا شاداترالا تخدمسسا

بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو تخدامسسبا يبالو خدمات الةزلا

).يبالو خدمات عداداتا(  المس ثم ،)HP ePrint(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.يبالو خدمات الةزا المس.٢

نّالمضم يبالو ملقم تخدامسسبا يبالو خدمات الةزلا

.٤٩ صفحة في المضمن يبالو خادم اجعر مات،المعلو من يدلمز. EWS نّالمضم يبالو خادم تحفا.١

.يبالو خدمات عداداتا سمق من يبالو خدمات الةزا قفو انقر ثم, يبالو خدمات يببوتلا علامة قفو انقر.٢

 .يبالو خدمات الةزا قفو انقر.٣

 .بك الخاصة الطابعة من يبالو خدمات الةزلا) نعم( Yes قفو انقر.٤
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شاتطوالخر مع تعامللا٦

باعةطلا وسرؤو شاتطوالخر عن ماتمعلو●  

 ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص●

شاتطوالخر بدالتسا●

يشطاالخر طلب●  

احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامسسا●

باعةطلا ماتتلزسسم ينتخز●

شاتطوبالخر الخاصة الضمان ماتمعلو●

باعةطلا وسرؤو شاتطوالخر عن ماتمعلو
.ناسقةتم باعةط دةجو ضمانو HP شاتطوخر يانةص في يةلتالا يحاتملتلا ساعدكت

.ولىالأ ةللمر يبكالتر تخص ولا شاتطوالخر بدالتسبا تعلقت يللالد هذا في دةارالو شاداترالا●

.ليهاا تاجتح نأ لىا صليالأ هافيلغت في مغلفة شاتطوالخر يعمبج تفظحا●

.١٧ صفحة في الطابعة يلغشت يقافا اجعر مات،المعلو من يدللمز. امير ما على الطابعة يلغشت يقافا من كدتأ●

).نهايتهرف جةدر 95-59 وأ يةئوم جةدر 35-15( فةالغر ةارحر جةدر في شاتطوالخر ينتخزب قم●

.شاتطوللخر اضيالافتر العمر من نقصي كما للحبر طالمفر الاسستهلاك لىا دييؤ ذلك نفا. ةورالضر ندع لاا باعةطلا سأر يفظنتب متقو لا●

.باعةطلا في تةقمؤ شاكلم ثحدو لىا نةشوبخ هاعم تعامللا وأ شاتطوالخر يكتحر, سقاطا دييؤ قد. بحذر شاتطوالخر مع تعامل●

:الطابعة في خرأ تلف يأ عقوو وأ الطابعة من الحبر بسرت نعلم يلي بما فقم الطابعة، نقلب متقو نتك ذاا●

.الطابعة فصل بلق يةلخالدا كةالحر اتصوأ يعجم قفتوت حتى تظرنا). الطاقة رز(  على الضغط يقطر عن الطابعة يلغشت يقافا من كدتأ●

.تةبثُم شاتطوالخر كتر من كدتأ●

.نهم يالعلو ءالجز وأ تهممقد وأ تهخرمؤ وأ بهنجا على ضعهو يتم لاأ يجبو توسسم سطح قفو ثابت وهو الطابعة نقل يتم نأ يجب●

صلة ذات يعضامو

٣٧ صفحة في ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص●

  ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص
.HP Smart وأ الطابعة في تحكملا حةلو وأ الطابعة برنامج خلال من ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص نككيم

الطابعة في تحكملا حةلو خلال من ةالمقدر الحبر توياتسسم لفحص

.ةالمقدر الحبر توياتسسم لفحص) الحبر(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من▲
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)Windows( الطابعة برنامج من الحبر توياتسسم لفحص

.HP طابعة برنامج تحفا.١

.ةالمقدر توياتسسلما على انقر الطابعة، برنامج في.٢

)macOS و OS X( الطابعة برنامج HP برنامج خلال من الحبر توياتسسم لفحص

.HP Utility تحفا.١

 .يقاتبطتلا مجلد في دجوالمو HP مجلد في HP Utility جدتو :ملاحظة

.طارالا ساري على ةجهزالأ قائمة من HP ENVY 5000 series حدد.٢

).ماتتلزسسلما حالة( Supplies Status قفو انقر.٣

.ةالمقدر الحبر توياتسسم هرظت

.الدعم و ماتالمعلو ءالجز ليا دةللعو) عداداتالا كافة( All Settings قفو انقر.٤

HP Smart من الحبر توياتسسم لفحص

.الطابعة رةصو اربجو شاشة،لا علىأ تكعبلطا ةالمقدر الحبر توياتسسم هرظت. لالمحمو كجهاز من HP Smart تحفا▲

ناولكتم في بديلة حبر شةطوخر هيزتج تبرعفا الحبر، توياتسسم انخفاض لىا المؤشرات حدأ ةشارا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو اتتحذيرلا فرتو:ملاحظة  
.بولةقم غير باعةطلا دةجو بحصت نأ لىا الحبر شاتطوخر بدالتسا يجب لا. باعةطلا ياتلعم في تملةمح اتخيرتأ نبجتل

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

 التي باعة،طلا سؤور يانةص وفي باعةطلل شاتطوالخرو الطابعة هيزجتب ميقو الذي ئة،يتهلا اءجرا في ذلك في بما تلفة،لمخا قالطر من بالعديد باعةطلا اءجرا في شاتطوالخر من حبر تخدامسسا يتم:ملاحظة
/www.hp.com/go اجعر مات،المعلو من يدلمز. تخدامهاسسا بعد شةطوالخر في للحبر بقايا بعض بقىت ذلك، لىا ضافةبالا. امير ما على الحبر يابسسناو يفةظن باعةطلا تحاتف على بالحفاظ متقو

inkusage .

شاتطوالخر بدالتسا

.٨٦ صفحة في HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةا برنامج اجعر تخدمة،سسلما الحبر ماتتلزسسم يرتدو عادةا لحو ماتمعلو على لللحصو:ملاحظة

.٤٠ صفحة في يشطاالخر طلب اجعر للطابعة، بديلة شاتطوخر دجوو عدم حالة في

.فقط يةنجليزالا باللغة HP يبو قعمو من اءجزالأ بعض فرتوت الحالي، قتالو في:ملاحظة

.ناطقلما/بلدانلا كل في شاتطوالخر كافة فرتوت لا:ملاحظة

شاتطوالخر بدالتسلا

.الطاقة يلغشت من تحقق.١

.القديمة شةطوالخر الةزبا قم.٢

.لصوالو باب تحفب قم.أ
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.تحةفلا من شةطوالخر الةزبا قم ثم. شةطوالخر تحةف على المزلاج تحفا.ب

.جديدة شةطوخر دخلأ.٣

يفلغتلا من شةطوالخر جخرأ.أ

.سحبلا سانل تخدامسسبا يكيتسبلالا يطشرلا لزأ.ب
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.مكانها في تقرسست حتى المزلاج غلقأو تحةفلا لىا الجديدة شةطوالخر لقزأ.ج

.شةطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ.٤

 .جديدة حبر شةطوخر يتبثت بعد اًندتسم باعةط ندع الحبر شاتطوخر بمحاذاة الطابعة برنامج يكصتو:ملاحظة

 يشطاالخر طلب
يعجم في نتنترالا عبر شاتطوالخر طلب يةنمكاا اعتماد يتم لا.) فقط يةنجليزالا باللغة HP يبو قعمو من اءجزالأ بعض فرتوت الحالي، قتالو في. ( www.hp.com لىا تقلنا يش،طاخر لطلب  

/www.hp.com/buy صفحة ةزيار نككيم ذلك لىا ضافةبالا. قسوت قائمة باعةطو محلي محل على رثوعلاو هاتفلا عبر الطلب عن ماتمعلو بلدانلا من للعديد نفا ذلك، مع. ناطقلما/بلدانلا
supplies تجاتنم اءشر لحو ماتالمعلو على لللحصو HP بلدك في.

:يةلتالا ماكنالأ في باعةطلا شةطوخر رقم على رثوعلا نككيمو. هالبداتسبا متقو التي يشطاالخر يماثل شةطوخر رقم ذات بديلة يشطاخر فقط تخدمسسا

.٤٩ صفحة في المضمن يبالو خادم اجعر مات،المعلو من يدللمز. ماتتلزسسلما حالة على نقرلا تجنلما ماتمعلو ضمن ثم ، اتدوأ يببوتلا علامة على اًناقر المضمن، يبالو ملقم في●

.هالبداتسبا متقو التي شةطوالخر على دجوالمو الملصق من●

.الملصقة بطاقةلا ضعمو تحديدل شةطوالخر لىا لصوالو باب تحفا. الطابعة داخل ملصقة بطاقة على●

.HP Smart عن ًاثحبا ،www.support.hp.com اجعر هاب،سبا ماتالمعلو على لللحصو. HP Smart في●

.نفصلم شكلب اءشرلل الطابعة مع تيتأ التي عدادالا شةطوخر فرتوت لا:ملاحظة

احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامسسا
 بةعر من باعةطلا شةطوخر الةزا حالة في احدةالو شةطوالخر ضعو يلغشت بدأي. فقط احدةو باعةط شةطوخر خلال من HP ENVY 5000 series يلغشتل احدةالو شةطوالخر ضعو تخدمسسا

.تريوبكملا اسطةبو هاملما باعةطو ر،الصو و ندات،تسلما سخن الطابعة يتجر احدة،الو شةطوالخر ضعو تخدامسسا ناءثأ. باعةطلا شةطوخر

 الطابعة، في باعةط شستيطوخر يتبثت من الرغم على سالةالر ضعر حالة في. الطابعة شاشة على سالةر ضعرُت احدة،الو شةطوالخر ضعو على HP ENVY 5000 series يلغشت ندع:ملاحظة
.تةبثلما باعةطلا شةطوخر على الطابعة فتعرت فلن, باعةطلا شةطولخر تلامسلا نقاط يغطي يكيتسبلالا يطشرلا كان ذاا. باعةطلا شستيطوخر من اقيالو يكيتسبلالا يطشرلا الةزا من تحققلا يكلع

احدةالو شةطوالخر ضعو نهاءا

.احدةالو شةطوالخر ضعو نهاءلاHP ENVY 5000 series في باعةط شستيطوخر يتبثتب قم●
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باعةطلا ماتتلزسسم ينتخز
يلغشت يقافا اجعر مات،المعلو من يدللمز. تخدامهاسسا عدم ندع يحصح شكلب الطابعة يلغشت يقافا من كدتأ شات،طوللخر حالة فضلأ لضمان ذلك، مع. يلةطو ةلفتر الطابعة داخل شةطوالخر كتر يمكن  
.١٧ صفحة في الطابعة

شاتطوبالخر الخاصة الضمان ماتمعلو
 وأ هاعينصت وأ ئتهابعت عادةا تمت التي HP حبر شاتطوخر الضمان هذا شملي لا. اًيصصخ له المصمم HP من باعةط جهاز في الطابعة تخدامسسا حالة في HP نعص من شةطوبخر الخاص الضمان يسري

.بها بثعلا وأ تخدامهاسسا ساءةا وأ تجديدها

:موضح هو كما ميو/هرش/نةسس يقسسنتب تجنلما على الضمان انتهاء تاريخ على رثوعلا يمكن. الضمان ةفتر ِتهنت ولم نفذي لم HP حبر نأ طالما شةطوالخر على الضمان يسري الضمان ةفتر خلال

.تجنلما مع ودةالمز عةبوطالم الوثائق اجعر ،HP كةشرل دالمحدو الضمان يانب من سخةن على لللحصو
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بكةسشلا عدادا٧

.٤٩ صفحة في المضمن يبالو خادم اجعر مات،المعلو من يدللمز). EWS وأ المضمن يبالو خادم( للطابعة يةسسيئالر الصفحة من يةفضاا تقدمةم عداداتا فرتوت

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

ًايكلسلا للاتصال الطابعة عدادا●

بكةسشلا عداداتا ييرغت●

Wi-Fi Direct تخدامسسا●

ًايكلسلا للاتصال الطابعة عدادا
بدايةلا بلق●

يةكلساللا تككبسش في الطابعة عدادا●

الاتصال عنو ييرغت●

اللاسلكي الاتصال تبرخا●

للطابعة يةكلساللا مكاناتالا يقافا وأ يلغشتب قم●

٦٦ صفحة في الاتصالو بكةسشلا شاكلم اجعر بالطابعة، بالاتصال تعلقةم شكلاتم ّيأ تكجهاو ذاا:ملاحظة

). HP Wireless Printing Center ( www.hp.com/go/wirelessprinting ةبزيار قم ،ًياكلسلا الطابعة تخدامسساو عدادا لحو ماتالمعلو من يدللمز:يحملت

سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمسسا اجعر يق،بطتلا على لالحصو عن ماتالمعلو من يدللمز. يةكلساللا تككبسش على دةجوالمو الطابعات عدادلا HP Smart تخدامسسا نككيم:يحملت  
.١٦ صفحة في Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي

بدايةلا بلق

:يلي مما كدتأ

.امير ما على هالعمو يةكلساللا بكةسشلا عدادا●

).subnet( بكةسشلا نفس في تخدمهاسست التي تريوبكملا ةجهزأو الطابعة دجوو●

:بها الخاصة ورالمر كلمة و) SSID( يةكلساللا بكةسشلا فّمعر دخالا نكم طلبُي قد الطابعة، يلصتو ندع

●SSID بك الخاصة يةكلساللا بكةسشلا اسم هو.

 تاحفم وأ WPA ةبارع يةكلساللا تككبسش تخدمسست قد ب،المطلو الحماية ىتوسسم على اًاعتمادو. بذلك نكم ذنا ندو يةكلساللا تككبسشب الاتصال من ينخرالأ نعتمف يةكلساللا ورمر كلمة ماأ●
WEP.

.بهنبجا وأ اللاسلكي جهالمو خلف عليها رثوعلا نككيم ًياناحفأ يةكلساللا تككبسش عدادا نذم الحماية ورمر تاحفم وأ بكةسشلا اسم تغير لم ذااو

 هذه على رثوعلا من تمكنت لم ذاا. اللاسلكي جهالمو وأ تريوبكملا مع بها ودتز التي الوثائق اجعر مات،المعلو هذه تذكر يكلع تعذر ذاا وأ الحماية ورمر تاحفم وأ بكةسشلا اسم على رثوعلا من تمكنت لم ذاا
.يةكلساللا بكةسشلا لك عدأ بالذي وأ بكةسشلا ولسؤبم فاتصل ه،ذكر بقسس ما بعد حتى ماتالمعلو

ARWW لاسلكيًا للاتصال الطابعة اعداد ٤٢
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يةكلساللا تككبسش في الطابعة عدادا

.الطابعة في تحكملا حةلو من عدادللا

.اللاسلكي الاتصال عدادلا الطابعة في تحكملا حةلو شاشة من اللاسلكي الاتصال عدادا معالج تخدمسسا

.٤٢ صفحة في بدايةلا بلق في القائمة خلال من تقلنا تابعة،لما بلق:ملاحظة

). يةكلساللا(   المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

). عداداتا(   المس.٢

.Wi-Fi Protected Setup وأ اللاسلكي عدادالا معالج المس.٣

.عدادالا يةلعم تماملا شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتا.٤

يةكلساللا الاتصال بكةسش على الطابعة عدادلا ٤٣ صفحة في الاتصال عنو ييرغت في دةارالو شاداترالا بعتفا ،USB اتصال ثلم الاتصال، قطر من تلفةمخ يقةطر عبر الطابعة تخدمسست بالفعل نتك ذاا  
.بك الخاصة

HP Smart يقبطت اسطةبو عدادللا

 ماتالمعلو من يدمز على لللحصو. Windows و Android و iOS ةجهزأ على HP Smart يقبطتلا دعم يتم. يةكلساللا تككبسش على الطابعة عدادلا HP Smart تخدامسسا نككيم
.١٦ صفحة في Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمسسا اجعر يق،بطتلا هذا لحو

عسرأ عدادالا يةلعم لجعل Bluetooth تخدمسسي Bluetooth) .HP Smart يلغشت من تحققف ،Android وأ iOS يلغشتلا نظامب يعمل ًمحمولا اًجهاز تخدمسست نتك ذاا.١  
.)Android و iOS يلغشتلا نظامب تعمل التي المحمولة ةجهزالأ على هلسأو

.Bluetooth عبر باعةطلا دعم يتم لا. غير لا الطابعة عدادلا Bluetooth تخدمسسي HP Smart:ملاحظة

 .HP Smart يقبطت تحفا.٢

٣.Windows :تككبسش لىا طابعة ضافةلا شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتا ثم سهلما وأ جديدة طابعة عدادا على انقر ية،سسيئالر شاشةلا من. 

iOS/Android :تككبسش لىا طابعة ضافةلا شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتا. طابعة ضافةا المس ثم ائدالز نةيقوأ على انقر يةسسيئالر شاشةلا من. 

الاتصال عنو ييرغت

).لاسلكي اتصال لىا USB اتصال من ثاللما يلبس على( الاتصال عنو تعديلل البرنامج تخدامسسا نككيم بكة،سشلبا وأ تريوبكملبا الطابعة يلكصتوو HP برنامج تكيبثت بعد

 )Windows( يةكلسلا بكةسش لىا USB يقطر عن الاتصال من ييرغتلا

.٤٢ صفحة في بدايةلا بلق في القائمة خلال من تقلنا تابعة،لما بلق

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

.اتدوالأ على انقر.٢

.امجالبرو هازلجا عدادا على انقر.٣

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتا. يةكلساللا لىا USB عبر تصلم جهاز يلتحو حدد.٤

)Windows 10  )Windows يلغشتلا نظامب يعمل تريوبكم على HP Smart يقبطت اسطةبو يةكلساللا بكةسشلا لىا USB يلصتو من بديلتلل

:يةلتالا باتلطتلما من كلًا بونلي الطابعةو تريوبكملا نأ من تحقق تابعة،لما بلق.١
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 .USB بلك اسطةبو اّايلحا تريوبكملبا تصلةم الطابعة●

.اّايلحا بكةسشلبا تصلم تريوبكملا●

 الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمسسا اجعر ،Windows 10 يلغشتلا نظامب يعمل تريوبكم في يقبطتلا تحف عن ماتالمعلو من يدلمز. HP Smart يقبطت تحفا.٢
 .١٦ صفحة في Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٣

.تاحةلما الطابعات يعجم ضلعر تلفةمخ طابعة تحديد حدد ثم شاشة،لا سريأ اتدوالأ يطشر في دةجوالمو الطابعة نةيقوأ على فانقر تلفة،مخ طابعة تحديد في غبتر نتك ذاا:يحملت

 .يةسسيئالر يقبطتلا شاشة علىأ" اّايكلسلا الطابعة يلصتوب هلسأ باعةطلا اجعل" نصلا رهوظ ندع يدالمز فةمعر على انقر.٤

)macOS و OS X( لاسلكي اتصال لىا USB اتصال من ييرغتلل

.الطابعة عن USB بلك افصل.١

.٧١ صفحة في يةلصالأ نعصالم عداداتاو ياتضاافتر تعادةسسا اجعر مات،المعلو من يدللمز. بها الخاصة بكةسشلا ياتضاافتر لىا الطابعة تعادةسسبا قم.٢

.hp.com.123 قعمو من HP Easy Start من صدارا حدثأ يلتنزب قم.٣

.الطابعة يلصتول شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتاو HP Easy Start تحفا.٤

.اللغات يعمبج قعالمو هذا فرتوي لا قد الحالي، قتالو في. يدالمز فةلمعر نتنتربالا للاتصال ناه انقر. لاسلكي اتصال لىا USB اتصال من ييرغتلا يقةطر عن يدالمز على فتعر

) USB )Windows يلصتو لىا لاسلكي يلصتو ييرغتل

.٦ صفحة في خلفي نظرم اجعر تحديد،لبا قعالمو فةلمعر. الطابعة من يةفلالخ هةلجبا USB نفذم جديو. USB كابل تخدامسسبا تريوبكملا هازبج الطابعة يلصتوب قم▲

)macOS و USB )OS X يلصتو لىا لاسلكي يلصتو ييرغتل

. نظاملا يلاتضفت تحفا.١

. طابعاتو ماسحات على انقر.٢

.الحالي يلصتولل اًدجومو كان ذاا الفاكس، دخاللا بةسسنلبا اءجرالا نفس رّكر. القائمة سفلأ-  على انقرو سريالأ ءالجز في تكعبطا حدد.٣

.الطابعةو تريوبكملبا USB بلك لّصو.٤

.ساريلا على الطابعات قائمة سفلأ دةجوالمو+  قفو انقر.٥

.القائمة من الجديدة USB طابعة حدد.٦

.تخدامسسا ثقةبنلما القائمة من الطابعة ازطر اسم اختر.٧

.ضافةا على انقر.٨

اللاسلكي الاتصال تبرخا

 ذاا. IP اننوعو )MAC( ةجهزالأ اننوعو الطابعة حالة عن ماتمعلو اللاسلكي الاتصال ماتمعلو صفحة فرتو. اللاسلكي الطابعة اتصال عن ماتمعلو على لللحصو اللاسلكي الاتصال بارتخا صفحة بعطا
يلصتفا بارتخالا يرتقر ضيعر بكة،سشب الطابعة اتصال حالة في. يةكلساللا بارتخا يرتقر في يةصيخشت ماتمعلو تجدسسف لاسلكي، اتصال شاءنا محاولة شلتف ذاا وأ اللاسلكي الاتصال في شكلةم ناكه كانت  
.بكةسشلا عداداتا عن
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اللاسلكي الاتصال بارتخا يرتقر باعةط

). عداداتا(   المس ثم ،) يةكلساللا(   المس ية،سسيئالر شاشةلا من الطابعة، في تحكملا حةلو شاشة على.١

يرتقارلا باعةط المس.٢

).اللاسلكي الاتصال بارتخا يرتقر( Wireless Test Report المس.٣

للطابعة يةكلساللا مكاناتالا يقافا وأ يلغشتب قم

.اللاسلكي الاتصال ةميز يلغشت ندع الطابعة في تحكملا حةبلو رقزالأ باحصالم يضيء

). عداداتا(   المس ثم ،) يةكلساللا(   المس ية،سسيئالر شاشةلا من الطابعة، في تحكملا حةلو شاشة على.١

.هاليغشت يقافا وأ يةكلساللا يفةظالو يلغشتل يةكلساللا اربجو بديلتلا رز المس.٢

بكةسشلا عداداتا ييرغت
بكة،سشلل يةضاالافتر اتيارلخا تعادةسسا بكة،سشلا عداداتا ييرغتو ضعر ذلك في بما. بكةسشلا ةدارا مهام من عةنوم يلةكشت يذفنتو تهداراو للطابعة اللاسلكي الاتصال عدادا من الطابعة في تحكملا حةلو نككتم  
.يلهغشت يقافا وأ اللاسلكي سالرالا يلغشت

ابةبولا و ،IP عداداتا و صلة،الو عةسر عداداتا تضمنت هي و( اًتقدمم اًتخدمسسم نتك ذاا لاا عداداتالا هذه بعض تغير لاأ يكلع يجب ذلك، معو. تكحار جلأ من بكةسشلا عداداتا فرتوت:يهبنت  
).الحماية جدار عداداتا و ية،ضاالافتر

 بكةسشلا عداداتا باعةطل

:يلي مما اًاحدو نفذ

.بكةسشلا ينتكو صفحة باعةطل ماتالمعلو باعةط المس. بكةسشلا حالة شاشة ضلعر) اللاسلكي الاتصال(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من●

.بكةسشلا ينتكو يرتقر المس ثم ،اتدوالأ المسو ،) عدادا(   المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من●

IP عداداتا ييرغتل

بكةسشلا ناعق وأ IP اننوع ثلم( تلفةمخ عداداتا تخدامسسا في غبتر نتكو ا،ًتقدمم اًتخدمسسم نتك ذاا ذلك، معو. اًيئتلقا IP عداداتا بطضب ميقوو تلقائي هو IP عداداتلا اضيالافتر IP عدادا  
.ًيدويا هاييرغت نككيم ،)يةضاالافتر ةارّبعلا وأ يةعالفر

ابةبولاو يةعالفر بكةسشلا ناعق ثلم ىخرالأ بةالمطلو عداداتبالا الطابعة ينتكو جهللمو ذلك يحتيو. ًولاأ تلقائيلا ضعالو تخدامسسبا بةكشلبا الطابعة يلصتوب يوصى ي،يدو IP اننوع عدادا بلق:يحملت  
.DNS اننوعو يةضاالافتر

.بالطابعة الاتصال من بكةسشلا مكونات تمكنت لا يت،بثتلا يةلعم ناءثأ صالح غير IP اننوع دخالا ندع. ًيدويا IP اننوع يينعت ندع بهتنا:يهبنت

). عداداتا(   المس ثم ،)يةكلساللا(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من الطابعة، في تحكملا حةلو شاشة على.١

.تقدمةم عداداتا المس.٢

.IP عداداتا المس.٣

.بكةسشلا من الطابعة الةزا لىا IP اننوع ييرغت دييؤ نهبأ كتخبر سالةر هرظت

.تابعةملل  افقمو المس.٤

:يةلتالا عداداتللا بةسسنالما ماتالمعلو دخلأ ثم ،ييدو المس ،ًيدويا عداداتالا ييرغتل. اضيالافتر يارلخا هو تلقائي.٥
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 IP اننوع●

يةعالفر بكةسشلا ناعق●

يةضاالافتر ةارّبعلا●

DNS اننوع●

.يقبطت المس ثم ات،ييرغتلا دخلأ.٦

Wi-Fi Direct تخدامسسا
.دةجومو يةكلسلا بكةسشب للاتصال الحاجة ندو ًايكلسلا الاتصال نهكيم خرأ جهاز وأ لوحي تريوبكم وأ ذكي هاتف وأ تريوبكم جهاز من ًايكلسلا باعةطلا نككيم ،HP من Wi-Fi Direct تخدامسسبا

Wi-Fi Direct تخدامسسا شاداترا

.بالمطلو البرنامج على يتويح لالمحمو هازلجا وأ تريوبكملا جهاز نأ من كدتأ●

.للطابعة HP امجبر يتبثتب يامكق من كدتأ تر،يوبكم جهاز تخدمسست نتك ذاا–

بكليطا ندماع) يةكلساللا( Wireless حدد. الطابعة برنامج يتبثتب قم ثم ،Wi-Fi Direct بـ ًولاأ فاتصل تر،يوبكملا على HP طابعة برنامج يتبثتب قمت قد تكن لم ذاا  
.الاتصال عنو تحديدب الطابعة برنامج

/www.hp.com ةزيار نككيم نقالة،لا ةجهزالأ من باعةطلا لحو ماتالمعلو من يدلمز. افقتوم باعةط يقبطت يتبثتب يامكق من كدتأف ،ًمحمولا اًجهاز تخدمسست نتك ذاا–
global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

.تكعبطا في يعمل Wi-Fi Direct نأ كدتأ●

.Wi-Fi Direct اتصال نفس ةجهزأ سةخم لىا يصل المحمولة ةجهزالأو تريوبكملا ةجهزأ من عدد تخدمسسي نأ يمكن●

.لاسلكي اتصال خلال من بكةسشب وأ USB كابل خلال من تريوبكم هازبج ماا اًيضأ الطابعة يلصتو ناءثأ Wi-Fi Direct تخدامسسا يمكن●

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

 Wi-Fi Direct يلغشتل

).Wi-Fi Direct(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

). )عداداتالا( Settings(   المس.٢

.يلهغشتل Wi-Fi Direct اربجو بديلتلا رز فالمس ، يلغشتلا يقافا حالة في يكون Wi-Fi Direct نأ شاشةلا ضتعر ذاا.٣

.٤٩ صفحة في المضمن يبالو خادم اجعر ،)EWS( المضمن يبالو ملقم تخدامسسا لحو ماتالمعلو من يدلمز. المضمن يبالو ملقم خلال من Wi-Fi Direct يلغشت اًيضأ نككيم:يحملت

الاتصال بسلوأ ييرغتل

).Wi-Fi Direct(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

). )عداداتالا( Settings(   المس.٢

. ييدو وأ تلقائي حدد ثم الاتصال بسلوأ المس.٣
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Wi-Fi Direct تدعم التي يةكلساللا بكةسشلبا الاتصال على قادر لمحمو جهاز من باعةطلل

.Google Play يقاتبطت جرتم من ضافيالا المكون هذا يلمتح نككيم. لالمحمو كجهاز على HP باعةطلا لخدمة ضافيالا المكون من سخةن حدثأ يتبثتب قمت نكأ من كدتأ

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

.لالمحمو هازلجا مع ودةالمز الوثائق اجعر مات،المعلو من يدللمز. لالمحمو كجهاز على Wi-Fi Direct يلغشتب قم.٢

.ندتسلما باعةطل يارلخا حدد ثم ته،عباط مكانبالا يقبطت من ندتسلما حدد ل،المحمو كجهاز من.٣

.ةفرتولما الطابعات قائمة هرظت

 )تكعبطا تحدد التي يدةالفر فحرالأ**  ّتعد يثح( DIRECT-**- HP ENVY 5000 series ثلم وضالمعر Wi-Fi Direct اسم اختر تاحة،لما الطابعات قائمة من.٤
.لالمحمو هازلجا يلصتول

 مزر دخلأ بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو على PIN مزر ضعر حالة في. بالطابعة للاتصال بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو على ةالظاهر شاداترالا بعتا ا،ًيئتلقا بالطابعة لالمحمو هازلجا تصلي لم ذاا
PIN لالمحمو هازلجا من.

.باعةطلا الطابعة بدأت نجاح،ب بالطابعة لالمحمو هازلجا اتصال ندع

Wi-Fi Direct يدعم ولا ية،كلسلا بكةسشب الاتصال على قادر لمحمو جهاز من باعةطلل

/www.hp.com/global/us/en/eprint ةبزيار تفضل مات،المعلو من يدلمز. لالمحمو كجهاز مع افقتوم باعةط يقبطت يتبثتب قمت نكأ من كدتأ
mobile_printing_apps.html.

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

.لالمحمو هازلجا مع ودةالمز الوثائق اجعر مات،المعلو من يدللمز. لالمحمو كجهاز في اللاسلكي الاتصال يلغشتب قم.٢

.Wi-Fi Direct تخدامسسا من تمكنت فلن اللاسلكي، الاتصال يةصخا يدعم لا الالجو كجهاز كان ذاا:ملاحظة

يةكلساللا بكاتسشلا قائمة من Wi-Fi Direct اسم اختر. نةخسا نقطة وأ جديدة لاسلكي اتصال بكةسشب للاتصال يعيبطلا اءجرالا تخدمسسا. جديدة بكةسشب اتصل ل،المحمو هازلجا من.٣  
).تكعبلطا فةالمعر يدةالفر فحرالأ هي**  تبرعت يثح( DIRECT-**- HP ENVY 5000 series ثاللما يلبس على وضة،المعر

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

).Wi-Fi Direct(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من الطابعة، في تحكملا حةلو شاشة على ،Wi-Fi Direct ورمر كلمة على لللحصو:ملاحظة

.ندتسلما بعطا.٤

 )Windows( ًايكلسلا الاتصال على قادر تريوبكم جهاز من باعةطلا

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

.تريوبكملا جهاز مع ودةالمز الوثائق اجعر مات،المعلو من يدللمز. تريوبكملبا Wi-Fi اللاسلكي الاتصال بكةسش يلغشتب قم.٢

. Wi-Fi Direct ةميز تخدامسسا من تمكنت فلن ،Wi-Fi يةنقت يدعم لا تريوبكملا كان ذاا:ملاحظة

 وضة،المعر يةكلساللا بكاتسشلا قائمة من Wi-Fi Direct اسم اختر. نةخسا نقطة وأ جديدة لاسلكي اتصال بكةسشب للاتصال يعيبطلا اءجرالا تخدمسسا. جديدة بكةسشب اتصل تر،يوبكملا من.٣
).تكعبلطا فةالمعر يدةالفر فحرالأ هي**  تبرعت يثح( DIRECT-**- HP ENVY 5000 series ثاللما يلبس على

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

).Wi-Fi Direct(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من الطابعة، في تحكملا حةلو شاشة على ،Wi-Fi Direct ورمر كلمة على لللحصو:ملاحظة

٤٧ الشسبكة اعداد   ٧ الفصل ARWW
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يةلتالا اتالخطو بعتفا ،USB بلك اسطةبو تريوبكملا هازبج هاليصتوو الطابعة يبكتر تم ذاا. يةكلسلا بكةسش خلال من تريوبكم هازبج تصلةم كانتو الطابعة يتبثت تم ذاا 5 رقم ةالخطو لىا تقلنا.٤  
.Wi-Fi Direct اتصال تخدامسسبا الطابعة برنامج يتبثتل

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

.اتدوالأ على انقر.ب

.جديد جهاز يلصتو حدد ثم ،امجالبرو هازلجا عدادا على انقر.ج

.يةكلساللا لىا USB عبر تصلم جهاز يلتحو يارخ تحدد فلا ،Wi-Fi Direct لىا الاتصال يلتحو يدتر نتكو USB عبر الطابعة يتبثتب قمت قد نتك ذاا:ملاحظة

 .لاسلكي حدد ،الاتصال اتيارخ البرنامج شاشة ضعر ندع.د

.عليها رثوعلا تم التي بالطابعات القائمة من بك الخاصة HP طابعة حدد.ه

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتا.و

.ندتسلما بعطا.٥

)macOS و OS X( ًايكلسلا الاتصال على قادر تريوبكم جهاز من باعةطلا

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

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

.Apple جهاز مع ودةالمز الوثائق اجعر, ماتالمعلو من يدللمز

 الخاصة الطابعة يفتعرل تخدمسُست يدةفر فحرأ هي**  يثح( DIRECT-**- HP ENVY 5000 series ثلم ،Wi-Fi Direct اسم اخترو Wi-Fi نةيقوأ على انقر.٣
).بك

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

.الطابعة ضفأ.٤

. نظاملا يلاتضفت تحفا.أ

. طابعاتو ماسحات على انقر بك، الخاص يلغشتلا نظامل اًفقو.ب

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

).ضافةا( Add قفو انقرو ،)الطابعة اسم اربجو يمنالأ دالعمو في دةجومو" Bonjour" كلمة تكون( شفةتكالم الطابعات قائمة من الطابعة حدد.د

.اللغات يعمبج قعالمو هذا فرتوي لا قد الحالي، قتالو في. Wi-Fi Direct عدادا لحو تعليماتلا من يدللمز وأ نتنترالا على صلاحهااو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتسسا اتيارلخ ناه انقر 

ARWW Wi-Fi Direct اسستخدام ٤٨
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الطابعة ةدارا اتدوأ٨

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

HP Smart يقبطت●

 )Windows( اتدوالأ قندوص●

●HP Utility (OS X و macOS(

 المضمن يبالو خادم●

HP Smart يقبطت
 لىا لصوالوو يةصيخشتلا يرتقارلا باعةط اًيضأ نككيم. بكةسشلاو الطابعة ماتمعلوو الحبر حالة ضعر نككيم. الطابعة عداداتا تحديثو يةلالحا الطابعة ماتمعلو ضعر HP Smart يقبطت لك يحتي
شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمسسا اجعر ،HP Smart يقبطت لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو. هاييرغتو الطابعة عداداتا ضعرو باعةطلا دةجو اتدوأ  

.١٦ صفحة في Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من

) Windows( اتدوالأ قندوص
.الطابعة عن يانةصلا ماتمعلو اتدوالأ قندوص فريو

.٧٤ صفحة في اصفاتالمو اجعر نظام،لا باتلطتم لحو ماتمعلو على لللحصو. نظاملا باتلطتم توفيسسي تريوبكملا كان ذاا ،HP طابعة برنامج مع‘ اتدوالأ قندوص’ يتبثت يمكن:ملاحظة

)اتدوالأ قندوص( Toolbox تحفل

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

. )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan قفو انقر.٢

.بك الخاصة الطابعة يانةص قفو انقر.٣

HP Utility (OS X و macOS(
.يبالو قعبمو الدعم ماتمعلو على لالحصوو نتنترالا عبر ماتتلزسسلما طلبو هازلجا ةمعايرو الطابعة عداداتا ينتكول اتدوأ على HP Utility يتوتح

.المحددة للطابعة اًفقو HP Utility في تاحةلما اتالميز تلفتخ:ملاحظة

نبجتل لديك فرتوت بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ, الحبر توياتسسم انخفاض لىا للحبر مؤشر ةشارا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو اتتحذيرلا فرتو  
.بولةقم غير باعةطلا دةجو تكون نأ لىا شاتطوالخر بدالتسا يكلع يجب لا. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح اتخيرتأ

.ثابتلا صالقر من علىالأ ىتوسسلما في  يقاتبطتلا مجلد في دجوالمو HP مجلد في HP Utility على تينمر انقر

 المضمن يبالو خادم
.بك لخاص تريوبكملا خلال من هازلجا ةداراو عداداتالا ييرغتو الحالة ماتمعلو ضلعر) EWS( بالطابعة الخاص نّالمضم يبالو خادم تخدامسسا نككيم بكات،سشلا حدىبا الطابعة تصلت ندماع

٤٩ الطابعة ادارة أدوات   ٨ الفصل ARWW



.هاييرغتو عداداتالا بعض ضلعر سر لكلمة تاجتح قد:ملاحظة

.الحالة هذه في اتالميز بعض تاحت لا ذلك، مع. نتنتربالا اتصال دجوو نبدو تخدامهسساو نّالمضم يبالو ملقم تحف نككيمو:ملاحظة

باطتالار يفتعر ملفات لحو●

 المضمن يبالو خادم تحف●

 المضمن يبالو ملقم تحف تعذر●

باطتالار يفتعر ملفات لحو

 على. القادمة تكزيار ندع كتريوبكم على فتعرلا من EWS الملفات هذه تمكن. تصفحلا خلال ثابتلا صالقر في) باطتالار يفتعر ملفات( للغاية ةصغير يةّصن ملفات) EWS( المضمن يبالو ملقم كيتر
 ملفات بعض ينتخز يتم. يةلتالا ةالمر في EWS لىا صولكو ندع اللغة بهذه الصفحات ضعر يتم يثبح ةتارلمخا اللغة رُّتذك في باطتالار يفتعر ملف ساعدي فسوف ،EWS لغة نتّكو ذاا ثال،لما يلبس
.ًيدويا عليها ما سحم يتم حتى تريوبكملا جهاز على) للعملاء محددة يلاتضفت ينتخزب متقو التي باطتالار يفتعر ملفات( باطتالار يفتعر

ضتعرسسلما تخدامسسا اًيضأ يمكن. هاضفر وأ منها ملفات لبوقب ارالقر لك تاحي يثح الملفات هذه يكلع ضتعر ندماع نبهكيل نهيتكو نككيم كما, باطتالار يفتعر ملفات يعجم بلقيل ضتعرسسلما ينتكو نككيم  
.فيها بغوالمر غير باطتالار يفتعر ملفات الةزلا

:يةلتالا اتالميز من كثرأ وأ احدةو تعطل فسوف باط،تالار يفتعر ملفات يلطعت تاختر ذاا ك،هازلج

عدادالا معالجات بعض تخدامسسا●

EWS ضتعرسسم لغة عدادا رُّتذك●

يةسسيئالر الصفحة EWS صفحة يصخشت●

.يبالو ضتعرسسم خلال من تاحةلما الوثائق اجعر ها،فحذو باطتالار يفتعر ملفات ضعر قطر لحو ماتمعلوو باطتالار يفتعر ملفاتو يةصالخصو عداداتا ييرغت يقةطر لحو ماتمعلو على للاطلاع

المضمن يبالو خادم تحف

.Wi-Fi Direct وأ بكةسشلا خلال من ماا المضمن يبالو ملقم لىا لصوالو نككيم

بكةسشلا خلال من نّالمضم يبالو خادم تحفا

.بكةسشلا ينتكو صفحة باعةط يقطر عن وأ) اللاسلكي الاتصال(  بلمس بالطابعة الخاص يفضالم اسم وأ IP الـ اننوع على فتعر.١

.IP اننوع لديها يكون نأ يجبو ما بكةسش على الطابعة دجوو يجب:ملاحظة

.بك الخاص تريوبكملا على من تمدعم يبو ضتعرسسم في ذلكو للطابعة نهييعت تم الذي يفضالم اسم وأ IP اننوع تبكا.٢

.http://123.123.123.123: يبالو ضتعرسسم في تاليلا اننوعلا تبكفا ،123.123.123.123 هو IP الـ اننوع كان ذاا ثال،لما يلبس على

Wi-Fi Direct خلال من نّالمضم يبالو خادم تحفل

).Wi-Fi Direct(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

). )عداداتالا( Settings(   المس.٢

.يلهغشتل Wi-Fi Direct اربجو بديلتلا رز فالمس ، يلغشتلا يقافا حالة في يكون Wi-Fi Direct نأ شاشةلا ضتعر ذاا.٣

 DIRECT-**- HP ENVY 5000: ثاللما يلبس على باسم، Wi-Fi Direct بالاتصال وقم عن ابحثو اللاسلكي، يةصخا يلغشتب قم ل،المحمو هازلجا وأ اللاسلكي تريوبكملا من.٤
series )تكعبلطا فةالمعر ةالمميز زموالر هي**  تبرعت يثح.(

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

ARWW المضمن الويب خادم ٥٠



).Wi-Fi Direct(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من الطابعة، في تحكملا حةلو شاشة على ،Wi-Fi Direct ورمر كلمة على لللحصو:ملاحظة

.http://192.168.223.1: تاليلا اننوعلا تبكا بك، الخاص تريوبكملا جهاز على دجوالمو مالمدعو يبالو تصفحم في.٥

 المضمن يبالو ملقم تحف تعذر

بكةسشلا عدادا افحص

.بكةسشلبا هازلجا يلصتول crossover كابل وأ هاتف سلك تخدامسسا عدم من كدتأ●

.بالطابعة بكةسشلا كابل يلصتو حكاما من كدتأ●

.يحصح نحو على بها الخاص جهالموو لالمحوو بكةسشلا رمحو عمل من كدتأ●

تريوبكملا افحص

.الطابعة بها تصلت التي بكةسشلا نفسب تخدمسسلما تريوبكملا اتصال من كدتأ●

يبالو ضتعرسسم افحص

.٧٤ صفحة في اصفاتالمو اجعر نظام،لا باتلطتم لحو ماتمعلو على لللحصو. نظاملا باتلطتم دنىأ نتنترالا تصفحم يفاءتسا من كدتأ●

.يبالو ضتعرسسم مع ةفرتولما الوثائق اجعر مات،المعلو من يدللمز. عداداتالا هذه يقافا بجر نت،نتربالا للاتصال ما يلكو ملقم عداداتا يبالو ضتعرسسم تخدامسسا حالة في●

 .يبالو ضتعرسسم مع ةفرتولما الوثائق اجعر مات،المعلو من يدللمز. لديك يبالو ضتعرسسم في باطتالار يفتعر ملفاتو JavaScript تمكين من كدتأ●

للطابعة IP اننوع فحص

.للطابعة IP اننوع صحة من كدتأ●

).اللاسلكي الاتصال(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من بالطابعة، الخاص IP الـ اننوع على فتعرلل

 ،اتدوالأ المسو ،) عدادا(   المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من بكة،سشلا ينتكو صفحة باعةط يقطر عن بالطابعة الخاص IP الـ اننوع على لللحصو

.بكةسشلا ينتكو يرتقر المس ثم

 جهللمو IP اننوع يكون قد ثال،لما يلبس على. جهللمو IP اننوع يقسسنت بالطابعة الخاص IP اننوع يقسسنت شابهي نأ يجب. صالح بالطابعة الخاص IP اننوع نأ من كدتأ●
.10.0.0.5 وأ 192.168.0.5 للطابعة IP اننوعو 10.0.0.1 وأ 192.168.0.1

.بكةسشلبا الطابعة اتصال يتم لن ،0.0.0.0 وأ XXX.XXX.169.254 بهسشي بالطابعة الخاص IP اننوع كان ذاا

اتدوأو ماتمعلو يبالو قعمو فريو.  www.support.hp.com على نتالانتر عبر HP دعم قعمو ةزيار نككيم ،Windows نظامب يعمل تريوبكم جهاز تخدمسست نتك ذاا:يحملت  
.شائعةلا الطابعة شاكلم من العديد يححصت في ساعدتكم نككيم ساعدةم

٥١ الطابعة ادارة أدوات   ٨ الفصل ARWW
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شكلةم حل٩

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا●

الحبر شةطوبخر تعلقةم شاكلم●

باعةطلبا تعلقةم شاكلم●

سخنلا شاكلم●

الضوئي سحلما شاكلم●

الاتصالو بكةسشلا شاكلم●

الطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم●

 بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو من ساعدةلما على لللحصو●

HP Smart يقبطت من ساعدةلما على لالحصو●

الطابعة يرتقار همف●

يبالو خدمات اسطةبو شاكللما حل●

الطابعة يانةص●

يةلصالأ نعصالم عداداتاو ياتضاافتر تعادةسسا●

HP دعم خدمة●

رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا
فعله؟ يدتر الذي ما

رقالو شارنحا يرتحر

.نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالج تخدمسسا.رقالو شارنحا شاكلم حل

 .تهيتغذ وأ رقبالو تعلقةلم شكلاتلما حلو الطابعة في رقالو شارنحا يرتحرل شاداترا

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

رقالو شارنحا يرتحر لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالا أاقر

.الطابعة داخل عدة ماكنأ في رقالو شارنحا يحدث قد

.يمكن ما عسربأ رقالو شارنحا الةزبا قم باعة،طلا سألر تملمح تلف ثحدو نعلم:يهبنت
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الداخلي رقالو شارنحا يرتحر

 يقتمز لىا للطابعة ماميالأ ءالجز من جللخار شرحنلما رقالو سحب دييؤ قد. رقالو شارنحا يرتحرل دناهأ دةارالو اتالخطو بعتا ذلك من ًبدلا. للطابعة ماميالأ ءالجز من شرحنلما رقالو الةزبا تقم لا:يهبنت
 .لاحق قتو في رقالو شارنحا حالات من يدمز لىا هذا دييؤ قدو الطابعة؛ داخل قةممز قطع كترو رقالو

.الطابعة داخل رقالو سارم فحص.١

.شةطوالخر لىا لصوالو باب تحفا.أ

.رقالو سارم غطاء لزأ.ب

.شرحنلما رقالو لزأو جهينالو على باعةطلا حدةو غطاء فعار.ج
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.مكانه في حكامبا بهيكتر من كدتأ. رقالو سارم غطاء دخالا عدأ.د

.شةطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ.ه

.يةلالحا همةلما تابعةلم تحكملا حةلو في  افقمو المس.و

 .الطابعة داخل الحبر شةطوخر مكان فحص يرجى شكلة،لما حل يتم لم ذاا.٢

.الحبر شةطوبخر تصللما الكابل لمس نبتج ية،لمعلا هذه ناءثأ وفي:يهبنت

.شةطوالخر لىا لصوالو باب تحفا.أ

.اتجاهك في سحبهمب قم ثم يدينلا تاكلب رشولمحا رقالو اعبانتز قم ثم الطابعة، يمين قصىأ لىا الحبر شةطوخر يكتحرب قم رة،شومح راقوأ دجوو حالة في.ب

.الطابعة داخل يتقب قد تكون قد التي رقالو قطع عن العجلاتو اناتالاسطو في بحثلبا فقم انات،الاسطو من تهلازا ندع رقالو قتمز ذاا:يهبنت

.رقالو شارنحا من يدالمز ثحدو تملحيف الطابعة، من رقالو قطع يعجم الةزبا تقم لم ذاا

.قةممز رقو قطع يةأ الةزلا سابقةلا ةالخطو نفسب يامقلبا قم ثم الطابعة، ساري قصىأ لىا بةالعر يكتحرب قم.ج
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.شةطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ.د

.يةلالحا همةلما تابعةلم تحكملا حةلو في  افقمو المس.ه

.بةالعر شارنحا يرتحر المس ثم ،هاتيديوفلا لىا لصوالو يةفيك المس ية،سسيئالر شاشةلا من تعليمات المس الطابعة، شاشة من ساعدةلما على لللحصو

.جبالدر الخاص ءالجز بفحص قم شكلة،لما ارتمرسسا حالة في.٣

.تمديدهل جللخار رقالو جدر اسحب.أ

.يةلفسلا الطابعة جهة لىا لصوالو جلأ من صبحر جانبها على الطابعة اقلب.ب

.كنحو اجذبهاو يدينلا تاكلب بها سكمأو الطابعة داخل رةشومح راقوأ يةأ مكان حدد. الطابعة في دخالالا جدر مكان بفحص قم.ج

.الطابعة داخل يتقب قد تكون قد التي رقالو قطع عن العجلاتو اناتالاسطو في بحثلبا فقم انات،الاسطو من تهلازا ندع رقالو قتمز ذاا:يهبنت

.رقالو شارنحا من يدالمز ثحدو تملحيف الطابعة، من رقالو قطع يعجم الةزبا تقم لم ذاا

.صبحر العادي هاعضو لىا الطابعة اقلب.د

.للداخل رقالو جدر ادفع.ه

.يةلالحا همةلما تابعةلم تحكملا حةلو في  افقمو المس.و
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باعةطلا بةعر شارنحا يرتحر

نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالج تخدامسسا.باعةطلا بةعر شارنحا شكلةم حل

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

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

باعةطلا بةعر شارنحا يرتحر لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالا أاقر

.باعةطلا بةعر عاقةا لىا ديتؤ رق،الو ثلم ياء،سشأ يأ الةزبا قم

.الطابعة داخل من رشولمحا رقالو الةزا ندع الحذر توخي على اًمدو صاحر. رشولمحا رقالو الةزلا ىخرأ ةجهزأ وأ اتدوأ يأ تخدمسست لا:ملاحظة

رقالو شارنحا نبتج يقةطر على فتعر

.يةلتالا شاداترالا بعتا رق،الو اتشارنحا نبتج في ساعدةملل

.رةتكرم رةبصو اجخرالا يةحاو من عبوطالم رقالو جخرأ●

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

.غلاقها حكاما عادةا يمكن يسك في ٍتوسسم شكلب تخدمسسلما غير رقالو يعجم ينتخزب يهنث وأ رقالو تجعد نعما●

.الطابعة في اًجد اًيققر وأ اًجد ًيكاسم ًارقو تخدمسست لا●

.١٠ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز. اًجد ئانلتمم سايلو يحصح شكلب محملان جينالدر نأ كدتأ●

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

.جمالحو عنولا نفس من بالكامل دخالالا يةحاو في دةجوالمو رقالو زمةر تكون نأ يجب يثح دخال؛الا يةحاو في تلفةمخ حجامأو اعنوبأ راقوأ تضع لا●

.دخالالا جدر في رقالو ثني في ببستي لا رقالو ضعر يللد نأ من كدتأ. راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالا جدر في رقالو ضعر يللد بطضب قم●

.دخالالا جدر في اًجد يدةعب سافةلم رقالو دخاللا ةالقو تخدمسست لا●

.يفةفالخ راقوالأ على للغاية بعةسشتلما رالصو بعطت لا الصفحات، يجهو على تكعباط حالة في●

.٨ صفحة في رقالو ياتسسساأ اجعر مات،المعلو من يدللمز. للطابعة بها الموصى رقالو اعنوأ تخدامسسبا قم●

.باعةطلبا الطابعة يامق ناءثأ رقالو لّتحم لا. رقالو ضفأ ثم ًولاأ الطابعة من رقالو نفدي نبأ فاسمح رق،الو منها نفدي نأ شكو على الطابعة كانت ذاا●

رقالو تغذية شاكلم حل

ها؟جهاتو التي شكلةلما هي ما

   جالدر  من رقالو تقاطلا يتم لم●

.يلهمتح بلق رقالو بهز قم. ١٠ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدلمز. جالدر في رقالو يلمتح من كدتأ●

.يقةض تكون نأ ندو زمةالر لحو دلةالأ ضعو حكاما من ًيضاأ تحققلا يجبو. المحمل رقالو جملح بةسسنالماو جالدر في دةجوالمو يحةحصلا العلامات على رقالو ضعر دلةأ ضعو من كدتأ●

.تفافلللا المقابل الاتجاه في يهنث يقطر عن رقالو دبفر. جالدر في دجوالمو رقالو تفافلاو تجعد عدم من كدتأ●

   مائلة الصفحات●
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 محاذاة من كدتألا مع يح،صح شكلب رقالو يلمتح عدأو الطابعة من دخالالا جدر اسحب حاجة، ناكه كانت ذاا. رقالو ضعر يللد يحاذي دخالالا يةحاو في المحمل رقالو نأ من كدتأ●
.يحةصح يقةبطر رقالو يجهمو

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

  ةالمر في صفحة من كثرأ خذأ●

 تكون نأ ندو زمةالر لحو جهاتالمو ضعو حكاما من ًيضاأ تحققلا يجبو. المحمل رقالو جملح بةسسنالماو جالدر في دةجوالمو يحةحصلا العلامات على رقالو ضعر دلةأ ضعو من كدتأ●
.يقةض

.جالدر يف رقالو يلمتح زيادة عدم من كدتأ●

.يةلعفاو داءأ فضلأ على لللحصو HP رقو تخدمسسا●

الحبر شةطوبخر تعلقةم شاكلم
 حبر، شةطوخر من كل من يكيتسبلالا يطشرلا في يةقاالو القطعة الةزا من تحققلاو الحبر، يشطاخر الةزا لحاو شة،طوالخر في شكلةم لىا شيرت سالةالر كانت ذاا وأ شة،طوالخر يتبثت بعد خطأ حدث ذاا
 اجعر الحبر، شاتطوخر بدالتسا لحو ماتمعلو على للاطلاع. الحبر شاتطوخر بدلتسا شكلة،لما حل يتم لم ذاا. شةطوالخر صلاتمو يفظنتب قم شكلة،لما ارتمرسسا حالة في. الحبر يشطاخر دخالا عدأ ثم
.٣٨ صفحة في شاتطوالخر بدالتسا

شةطوبالخر الخاصة تلامسلا نقاط يفظنتل

 دييؤ فقد. يقةقد 30 من كثرلأ تجنلما جخار الحبر شاتطوخر كتر وصىُي. ممكن قتو عسربأ تجنلما في الحبر شاتطوخر يبكتر عادةا من كدتأ. يلةلق دقائق ىسو يفظنتلا اءجرا قتغرسسي لا:يهبنت
.الحبر شاتطوخر تلف لىا ذلك

.الطاقة يلغشت من تحقق.١

 .شةطوالخر لىا لصوالو باب تحفا.٢

.الخطأ سالةر في ليهاا شارلما شةطوالخر الةزبا قم.٣

 اللون يةبهذ نقاط عن ة بارع هي يةئهرباكلا تلامسلا نقاط. الحبر شةطوخر في يةئهرباكلا تلامسلا نقاط ضعمو حددو علىلأ منها سفليلا ءالجز يهجتو مع انبهاجو من الحبر شةطوخر سكمأ.٤
.باعةطلا شةطوبخر

صفالوةالميز

يةئهرباكلا تلامسلا نقاط1

.سالةنلا من يةلخا قماش بقطعة تلامسلا نقاط سحما.٥
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.شةطوالخر على مكان يأ في الحبر يخطلتب تقم ولا فقط، تلامسلا نقاط لمس اعاةمر يجب:يهبنت

.الحبر شةطوخر في دةجوالمو تلامسلا نقاط مع افقتوت يثبح هاعضو يتم اللون يةبهذ ساميرم بعةرأ من عةمجمو بهسشت تلامسلا نقاط. الطابعة بةعر في تلامسلا نقاط ضع الطابعة، داخل.٦

.باعةطلا شةطوخر في دةجوالمو تلامسلا نقاط سحلم يافلالأ من يةلخاو جافة قماش قطعة وأ سحةمم تخدمسسا.٧

.الحبر شةطوخر يتبثت عادةبا قم.٨

.الخطأ سالةر تفاءخا من كدتأو لصوالو باب غلقأ.٩

.ىخرأ ةمر يلهغشتب وقم تجنلما يلغشت قفوفأ ،الخطأ سالةر تلقىت التز لا نتك ذاا.١٠

باعةط شةطوخر اسطةبو HP ENVY 5000 series يلغشت من تمكنتل احدة؛الو شةطوالخر ضعو تخدامسساو التهازا نككيمف شكلات،م يةأ شاتطوالخر حدىا لك بتبسس ذاا:ملاحظة  
.فقط احدةو

باعةطلبا تعلقةم شاكلم
فعله؟ يدتر الذي ما

)باعةطلا تعذرت( الصفحة باعةط عدم شاكلم حل

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

 .Windows يلغشتلا نظامل فقط ةفرتوم ساعدةلما داةالأ هذه :ملاحظة

هاملما باعةط بعدم تعلقةلما خطاءالأ شافكتسسا شكلاتم  
هالحو

.نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالج تخدمسسا

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

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

باعةطلا بعدم تعلقت شاكلم لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالا أاقر

 )Windows( باعةطلا شاكلم لحل

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

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

.الاتصال يلعفت من تحققف ا،ًيكلسلا بالطابعة ًتصلام تريوبكملا كان ذاا. ىخرأ ةمر يلهصتو عادةاو الكابل بفصل قم ،USB كابل يقطر عن بالطابعة ًتصلام تريوبكملا كان ذاا.٢

.يلغشتلا يقافا يدق كانت ذاا وأ ًاتقمؤ العمل عن قفةتوم الطابعة كانت ذاا ما حدد.٣

يلغشتلا يقافا يدق كانت ذاا وأ ًاتقمؤ العمل عن قفةتوم الطابعة كانت ذاا ما تحديدل

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا اءاتجرالا حدبأ قم.أ

●Windows 10 :في بدءلا قائمة من Windows، نظام حدد Windows ضمن الطابعاتو ةجهزالأ ضعر على انقر ثم ،تحكملا حةلو حدد يقات،بطتلا قائمة من 
.تالصوو ةجهزالأ

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

●Windows 7 :نظام في ابدأ قائمة من Windows، الطابعاتو ةجهزالأ على اضغط.
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●Windows Vista :في ابدأ قائمة من Windows، طابعات قفو انقر ثم ،تحكملا حةلو قفو انقر.

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

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

.اتصال ندو الطابعة تخدامسسا وأ ًاتقمؤ باعةطلا قفتو اربجو يارتخا علامات دجوو عدم من كدتأ ،الطابعة القائمة في.ج

 .باعةطلا محاولة عدفأ, ييرغت يبأ قمت ذاا.د

.يةضاالافتر الطابعة على الطابعة بطض من تحقق.٤

يةضاالافتر الطابعة على الطابعة بطض من تحققلل

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

●Windows 10 :في بدءلا قائمة من Windows، نظام حدد Windows ضمن الطابعاتو ةجهزالأ ضعر على انقر ثم ،تحكملا حةلو حدد يقات،بطتلا قائمة من 
.تالصوو ةجهزالأ

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

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

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

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

.يةضاالافتر الطابعة على يحةحصلا الطابعة بطض من كدتأ.ب

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

.يةضاالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلا الطابعة قفو يمنالأ سالماو ربز فانقر ية،ضاالافتر كالطابعة هاطبظ يدتر التي غير ىخرأ طابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدامسسا لحاو.د

.باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا يلغشت عدأ.٥

باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا يلغشت عادةلا

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

Windows 10

i.في بدءلا قائمة من Windows، في يةدارالا اتدوالأ حدد Windows الخدمات حدد ثم يقات،بطتلا قائمة من. 

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

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

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

Windows 8.1 و Windows 8

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

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

iii.الخدمات على تينمر اضغط وأ جادومز انقر انقر ثم, يةدارا اتدوأ قفو انقر.
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iv.خصائص قفو انقر ثم ،باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا قفو يمنالأ سالماو ربز انقر.

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

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

Windows 7

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

ii.خدمات قفو اًجدومز اًنقر انقر.

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

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

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

Windows Vista

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

ii.خدمات قفو اًجدومز اًنقر انقر.

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

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

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

Windows XP

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

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

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

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

.يةضاالافتر الطابعة على يحةحصلا الطابعة بطض من كدتأ.ب

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

.يةضاالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلا الطابعة قفو يمنالأ سالماو ربز فانقر ية،ضاالافتر كالطابعة هاطبظ يدتر التي غير ىخرأ طابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدامسسا لحاو.د

.تريوبكملا يلغشت عدأ.٦

.باعةطلا تظارنا قائمة غّفر.٧

باعةطلا تظارنا قائمة سحلم

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا ياءسشالأ حدىبا قم.أ
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●Windows 10 :في بدءلا قائمة من Windows، نظام حدد Windows ضمن الطابعاتو ةجهزالأ ضعر على انقر ثم ،تحكملا حةلو حدد يقات،بطتلا قائمة من 
.تالصوو ةجهزالأ

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

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

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

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

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

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

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

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

الطابعة بطض عدأ ثم تكعببطا الطاقة يلصتو افحص

.محكم ٍنحو على بالطابعة الطاقة سلك يلصتو من كدتأ.١

بالطاقة الطابعة يلصتو 1

يارتلا خذبمأ الاتصال 2

.الطابعة يلغشتل الطاقة رالز اضغط. الطابعة يلغشت يقافا لىا ذلك شيريف مضاء، غير كان ذاا. الطابعة على دجوالمو الطاقة رز لىا انظر.٢

.خرأ طاقة خذبمأ هاليصتوب قم ية،ئهرباكلا للطاقة الطابعة بالقتسسا عدم حالة في:ملاحظة

.للطابعة الخلفي ءالجز من الطاقة سلك افصل الطابعة، يلغشت ناءثأ.٣

.بالحائط دجوالمو يارتلا خذمأ عن الطاقة سلك افصل.٤

.يةنثا 15 تظرناو.٥

.بالحائط دجوالمو يارتلا خذبمأ ىخرأ ةمر الطاقة سلك يلصتوب قم.٦

.للطابعة الخلفي ءالجز في يارتلا سلك يلصتو عدأ.٧

.الطابعة يلغشتل الطاقة رز على فاضغط ا،ًيئتلقا الطابعة يلغشت يتم لم ذاا.٨

.ىخرأ ةمر الطابعة تخدامسسا لحاو.٩
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)macOS و OS X( باعةطلا شاكلم لحل

هالبح وقم خطأ سائلر عن ابحث.١

.ىخرأ ةمر يلهصتو عدأ ثم USB كابل افصل.٢

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

تصلم غير مأ ًاتقمؤ قفتوم غير تجنلما نأ من كدتألل

. طابعاتو ماسحات على انقر ،نظاملا يلاتضفت في.أ

.باعةطلا مهام تظارنا قائمة تحف رز قفو انقر.ب

.تحديدهال باعةط مهمة قفو انقر.ج

:باعةطلا مهمة ةدارلا يةلتالا رارزالأ تخدمسسا

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

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

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

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

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

.تريوبكملا يلغشت عدأ.٤

باعةطلا دةبجو تعلقت شاكلم حل

نتنترالا على صلاحهااو باعةطلا دةبجو تعلقةلما خطاءالأ شافكتسساباعةطلا دةبجو تعلقةلما شاكللما معظم لحل جةتدرم شاداترا

باعةطلا دةبجو تعلقت شاكلم لحل تعليماتلا سمق في العامة شاداترالا أاقر

يحتيو. يارتلا صلمو فصل وأ الطابعة عن يارتلا فصل بلقالطاقة رز باحصم نطفئي حتى تظرناو الطاقة، رز تخدامسسبا الطابعة يلغشت يقافا على اًمدو صاحر باعة،طلا دةجو شاكلم نبجتل:ملاحظة  
.الجفاف من يةمحم تكون يثح ف،شوكم غير ضعمو لىا شاتطوالخر يكتحر اءجرالا هذا

 )Windows( باعةطلا دةجو سينحتل

.HP نعص من يةلصأ شاتطوخر تخدامكسسا من كدتأ.١

.رقالو عنو افحص.٢

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

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

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

.دةالجو عداداتا اتيارخ من بةسسنالما باعةطلا دةجوو باعةطلا ادمو سدلةنلما القائمة من ناسبلما رقالو عنو تحديدك من كدتألل الطابعة برنامج افحص.٣

.باعةطلا خصائص لىا لصوللو يلاتضفتلا يينعت على انقر ،باعةطلا سمق في ، )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan ضمن ،الطابعة برنامج في●
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 حالة في باعةطلا شاتطوخر بدالتسا على صاحر. ٣٧ صفحة في ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص اجعر مات،المعلو من يدللمز. يللق شاتطوالخر في الحبر هل ىلتر ةالمقدر الحبر توياتسسم افحص.٤
.بها الحبر ىتوسسم انخفاض

.باعةطلا سأر بمحاذاة قم.٥

الطابعة برنامج خلال من باعةطلا سأر لمحاذاة

.شاتطوالخر بدالتسا ندع باعةطلا سأر محاذاة عادةا تعينت لا. دةالجو يةلعا تائجن على لالحصو باعةطلا سأر محاذاة تضمن:ملاحظة

.دخالالا جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

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

.الطابعة اتدوأ قندوص لىا لصوللو الطابعة يانةص على انقر ،باعةطلا سمق في ، )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan ضمن ،الطابعة برنامج في.ج

.محاذاة رقةو باعةطب الطابعة متقو. هازلجا خدمات يببوتلا علامة في باعةطلا سؤور محاذاة على انقر ،الطابعة اتدوأ قندوص في.د

.شاتطوالخر في الحبر نيقلل لم ذاا يةصيخشت صفحة بعطا.٦

الطابعة برنامج خلال من يةصيخشت صفحة باعةطل

.دخالالا جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

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

.الطابعة اتدوأ قندوص لىا لصوللو الطابعة يانةص على انقر ،باعةطلا سمق في ، )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan ضمن ،الطابعة برنامج في.ج

.يصخشت صفحة باعةطل هازلجا يرتقار يببوتلا علامة على يةصيخشت ماتمعلو باعةط قفو انقر.د

 من اءجزأ في حبر دجوو عدم حالة في وأ داءسولاو نةالملو بعاتالمر في اًطخطو تكظحملا حالة في. يةصيخشتلا الصفحة في دسوالأو صفرالأو انيجورالأو رقزالأ اللون من كل بعاتمر افحص.٧
 .باعةطلا سأر نظفف بعاتالمر

الطابعة برنامج خلال من باعةطلا سأر يفظنتل

 هذه خلال ضاءالضو بعض سمعت قدو. الدقائق بعض يفظنتلا اءجرا قتغرسسي قد. فقط ةورالضر تضيقت ندماع باعةطلا سأر يفظنت بغيني لذلك الحبر، بعض سستهلكت يفظنتلا يةلعم:ملاحظة
.يةلمعلا

.دخالالا جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

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

.الطابعة اتدوأ قندوص لىا لصوللو الطابعة يانةص على انقر ،باعةطلا سمق في ، )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan ضمن ،الطابعة برنامج في.ج

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتا. هازلجا خدمات يببوتلا علامة على الطابعة سؤور محاذاة قفو انقر.د

 العديد يححصت في ساعدتكم نككيم ساعدةم اتدوأو ماتمعلو يبالو قعمو فريو.  www.support.hp.com رز. HP من الدعم فاطلب شكلة،لما باعةطلا سأر يفظنت يحل لم ذاا.٨
.الفني بالدعم الاتصال لحو ماتمعلو على لللحصو  HP اتصال جهات يخص شيء كل قفو انقر ثم نطقة،لما/بلدلا يارتخبا قم بة،لالمطا ندع. شائعةلا الطابعة شاكلم من
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)macOS و OS X( باعةطلا دةجو سينحتل

.HP نعص من يةلصأ شاتطوخر تخدامكسسا من كدتأ.١

.رقالو عنو افحص.٢

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

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

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

).باعةطلا( Print ارالحو بعمر في باعةطلا دةجوو ناسبلما رقالو عنو تحديدب قمت نكأ كدتأ.٣

.يللق شاتطوالخر في الحبر هل ىلتر ةالمقدر الحبر توياتسسم افحص.٤

.بها الحبر ىتوسسم انخفاض حالة في باعةطلا شاتطوخر بدالتسا على صاحر

.باعةطلا سأر بمحاذاة قم.٥

البرنامج خلال من باعةطلا سأر لمحاذاة

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

.HP Utility تحفا.ب

 .يقاتبطتلا مجلد في دجوالمو HP مجلد في HP Utility جدتو :ملاحظة

.نافذةلا ساري على ةجهزالأ قائمة من بك الخاصة الطابعة حدد.ج

).محاذاة( Align قفو انقر.د

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتاو محاذاة على انقر.ه

.الدعم و ماتالمعلو ءالجز ليا دةللعو) عداداتالا كافة( All Settings قفو انقر.و

.بارتخا صفحة باعةطب قم.٦

بارتخا صفحة باعةطل

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

.HP Utility تحفا.ب

 .يقاتبطتلا مجلد في دجوالمو HP مجلد في HP Utility جدتو :ملاحظة

.نافذةلا ساري على ةجهزالأ قائمة من بك الخاصة الطابعة حدد.ج

).بارتخا صفحة( Test Page قفو انقر.د

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالا بعتاو ،بارتخا صفحة باعةط رز على انقر.ه

.نةالملو بعاتالمر وأ نصلا من دةمفقو ًاءجزأ وأ اًطخطو يةصيخشتلا الصفحة تهرظأ ذاا اًيلأ باعةطلا سأر نظف.٧
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اًيلأ باعةطلا سأر يفظنتل

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

.HP Utility تحفا.ب

 .يقاتبطتلا مجلد في دجوالمو HP مجلد في HP Utility جدتو :ملاحظة

.نافذةلا ساري على ةجهزالأ قائمة من بك الخاصة الطابعة حدد.ج

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

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتاو يفظنت على انقر.ه

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

.HP بدعم اتصل المحاذاة،و يفظنتلا بعد باعةطلا دةجو في شاكللما ارتمرسسا حالة في. باعةطلا سأر محاذاة لحاو يف،ظنتلا بعد يفةعض بدوت باعةطلا دةجو التز ما ذاا:ملاحظة

.الدعم و ماتالمعلو ءالجز ليا دةللعو) عداداتالا كافة( All Settings قفو انقر.و

الطابعة شاشة خلال من باعةطلا دةجو سينحتل

.HP نعص من يةلصأ شاتطوخر تخدامكسسا من كدتأ.١

.بةسسنالما باعةطلا دةجوو رقالو عنو تحديد من كدتأ.٢

 حالة في باعةطلا شاتطوخر بدالتسا على صاحر. ٣٧ صفحة في ةالمقدر الحبر توياتسسم فحص اجعر مات،المعلو من يدللمز. يللق شاتطوالخر في الحبر هل ىلتر ةالمقدر الحبر توياتسسم افحص.٣
.بها الحبر ىتوسسم انخفاض

.باعةطلا سأر بمحاذاة قم.٤

الطابعة شاشة خلال من باعةطلا سأر لمحاذاة

.دخالالا جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

). عدادا(   المسو)  عدادا(   ضلعر ساريلل اسحب ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.ب

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتا ثم ،شاتطوالخر محاذاة المس ثم ، اتدوأ المس.ج

.شاتطوالخر في الحبر نيقلل لم ذاا يةصيخشت صفحة بعطا.٥

الطابعة ضعر شاشة خلال من يةصيخشت صفحة باعةطل

.دخالالا جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

). عدادا(   المسو)  عدادا(   ضلعر ساريلل اسحب ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.ب

.باعةطلا دةجو يرتقر المس ثم ، اتدوأ المس.ج

 من اءجزأ في حبر دجوو عدم حالة في وأ داءسولاو نةالملو بعاتالمر في اًطخطو تكظحملا حالة في. يةصيخشتلا الصفحة في دسوالأو صفرالأو انيجورالأو رقزالأ اللون من كل بعاتمر افحص.٦
.باعةطلا سأر يفظنت لىا تابعف بعاتالمر
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الطابعة شاشة من باعةطلا سأر يفظنتل

.دخالالا جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمسسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

). عدادا(   المسو)  عدادا(   ضلعر ساريلل اسحب ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.ب

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتا ثم ،شاتطوالخر يفظنت المس ثم ، اتدوأ المس.ج

 العديد يححصت في ساعدتكم نككيم ساعدةم اتدوأو ماتمعلو يبالو قعمو فريو.  www.support.hp.com رز. HP من الدعم فاطلب شكلة،لما باعةطلا سأر يفظنت يحل لم ذاا.٧
.الفني بالدعم الاتصال لحو ماتمعلو على لللحصو  HP اتصال جهات يخص شيء كل قفو انقر ثم نطقة،لما/بلدلا يارتخبا قم بة،لالمطا ندع. شائعةلا الطابعة شاكلم من

سخنلا شاكلم

.نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالج تخدمسسا.صلاحهااو سخنلا خطاءأ شافكتسسا

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

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

٣٣ صفحة في نناجحينلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت

الضوئي سحلما شاكلم

HP Print and Scan 
Doctor

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

 .Windows يلغشتلا نظامل فقط ةفرتوم ساعدةلما داةالأ هذه :ملاحظة

.نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالج تخدمسساسحلما شكلاتم حل

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

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

٣٣ صفحة في نناجحينلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت

الاتصالو بكةسشلا شاكلم
فعله؟ يدتر الذي ما

اللاسلكي بالاتصال تعلقت شاكلم حل

.يةلتالا صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسا اتيارخ حدأ اختر
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HP Print and Scan Doctorتعد HP Print and Scan Doctor  اًيئتلقا هالحو شكلةلما يصخشت لتحاو ساعدةم داةأ.

 .Windows يلغشتلا نظامل فقط ةفرتوم ساعدةلما داةالأ هذه :ملاحظة

 خطاءالأ شافكتسسلا HP معالج تخدامسسا
نتنترالا على صلاحهااو

.تعمل تعد لم لكنها هاليصتو تم وأ اًبدأ الطابعة يلصتو يتم لم ذاا ،صلاحهااو يةكلساللا خطاءأ شافكتسسا●

.بالطابعة يلصتولا من تريوبكملا نعتم نهاأ تقدعت نتك ذاا ،صلاحهااو وساتالفير مكافحة برنامج وأ الحماية جدار خطاءأ شافكتسسا●

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

صلاحهااو يةكلساللا خطاءأ شافكتسسا لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالا أاقر

.بكةسشلبا الاتصال شاكلم يصخشت في ساعدةملل اللاسلكي الاتصال بارتخا يرتقر باعةطب قم وأ بكةسشلا ينتكو من تحقق

). )عداداتالا( Settings(   المس ثم ،)اللاسلكي الاتصال(  المس بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.يةكلساللا بارتخا يرتقر وأ بكةسشلا ينتكو صفحة المس ثم ،يرتقارلا باعةط المس.٢

اللاسلكي الاتصال تخص التي بكةسشلا عداداتا على اعثر

.يةلتالا صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسا اتيارخ حدأ اختر

HP Print and Scan 
Doctor

).بكةسشلا تاحفم( ورالمر كلمةو) SSID( بكةسشلا اسم على هالخلا من فتعرلا نككيم ساعدةم داةأ HP Print and Scan Doctor يعد

 HP Print and Scan يلغشتب متقو الذيو Windows نظامب يعمل الذي تريوبكملا يكون نأ يجب .Windows يلغشتلا نظامل فقط ةفرتوم ساعدةلما داةالأ هذه :ملاحظة
Doctor لاسلكي اتصال خلال من بكةسشلبا ًتصلام يهلع.

 لحو ماتالمعلو ضعر حدد ثم ،تقدمةم ماتمعلو ضعر حددو شاشة،لا علىأ بكةسشلا يببوتلا علامة على انقرو ،HP Print and Scan Doctor تحفا اللاسلكي، الاتصال عداداتا لفحص

.جهبالمو الخاصة يبالو صفحة تحف تحديدو شاشةلا علىأ بكةسشلا يببوتلا علامة على نقرلبا اللاسلكي الاتصال عداداتا على رثوعلا اًيضأ نككيم. اللاسلكي الاتصال

شافكتسسلا HP معالج تخدامسسا  
نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ

.يةكلساللا ورمر كلمةو) SSID( بكةسشلا اسم على رثوعلا يقةطر على فتعر

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالجاتو HP Print and Scan Doctor تكون لا قد:ملاحظة

Wi-Fi Direct باتصال تعلقةلما شاكللما حل

.Wi-Fi Direct ينتكو يقةطر على فتعر وأ صلاحهااو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتسسبا قمنتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالج تخدامسسا

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالا على صلاحهااو خطاءالأ شافكتسسلا HP معالجات تكون لا قد:ملاحظة

صلاحهااو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتسسلا تعليماتلا سمق في العامة شاداترالا أاقر

:Wi-Fi Direct يلغشت من تحققلل الطابعة افحص.١

).Wi-Fi Direct(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من▲

.به اتصلو تكعببطا الخاص Wi-Fi Direct اسم عن ابحث ثم ،Wi-Fi اتصال يلغشتب قم المحمولة، ةجهزالأ حدأ وأ بك الخاص اللاسلكي تريوبكملا جهاز من.٢

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ.٣
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).Wi-Fi Direct(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من الطابعة، في تحكملا حةلو شاشة على ،Wi-Fi Direct ورمر كلمة على لللحصو:ملاحظة

/www.hp.com ةزيار نككيم نقالة،لا ةجهزالأ من باعةطلا لحو ماتالمعلو من يدلمز. افقتوم باعةط يقبطت يتبثتب يامكق من كدتأف ،ًمحمولا اًجهاز تخدمسست نتك ذاا.٤
global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

الطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم

 .اللغات بعض في فقط يقبطتلا فرتوي. تلقائي شكلب سخنلاو الضوئي سحلماو باعةطلا شكلاتم صلاحاو يصخشتل HP Print and Scan Doctor يلغشتب قم :يحملت

مفاجئ نحو على الطابعة قفتتو

الطاقةو هربيكلا يارتلا صلاتو من كدتأ●

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

حتوفم شاتطوالخر لىا لصوالو باب

.باعةطلا بدءل شاتطوالخر لىا لصوالو باب غلقأ●

شاتطوالخر محاذاة شلف

يةلعم جحنت فلن الحبر، شاتطوخر محاذاة ندع دخالالا جدر في ملون رقو يلمحتب قمت ذاا. دخالالا جدر في تخدمسسم غير يضبأ ًعاديا ًارقو يلكمتح من كدتأ المحاذاة، اءجرا شلف حالة في●  
.المحاذاة

 .شعارتسالا جهاز في ًباطع لديك يكون بمار وأ باعة،طلا سأر يفظنت لىا تاجتح بمافر ر،تكرم شكلب المحاذاة يةلعم شلتف ذاا●

 العديد يححصت في ساعدتكم نككيم ساعدةم اتدوأو ماتمعلو يبالو قعمو فريو.  www.support.hp.com رز. HP من الدعم فاطلب شكلة،لما باعةطلا سأر يفظنت يحل لم ذاا●
.الفني بالدعم الاتصال لحو ماتمعلو على لللحصو  HP اتصال جهات يخص شيء كل قفو انقر ثم نطقة،لما/بلدلا يارتخبا قم بة،لالمطا ندع. شائعةلا الطابعة شاكلم من

الطابعة شلف حل

.HP كةشرب اتصل شكلة،لما حل من تمكنت لم ذاا. هاليغشت ثم الطابعة يلغشت يقافا▲

.٧٢ صفحة في HP دعم خدمة اجعر ،HP بدعم الاتصال لحو ماتالمعلو من يدللمز

بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو من ساعدةلما على لللحصو
.رقالو يلمتح ثلم اءاتجرالا خلال من شدكتر التي كةتحرلما مسوالر تضمنت التي تعليماتلا عاتضومو بعضو الطابعة، عن يدالمز فةلمعر بالطابعة الخاصة تعليماتلا عاتضومو تخدامسسا نككيم

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو على  المس شاشة،ل يةقياسسلا تعليماتلا وأ يةسسيئالر شاشةلا من‘ تعليماتلا’ قائمة لىا لصوللو
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HP Smart يقبطت من ساعدةلما على لالحصو
ساعدةمو تعليمات على لللحصو بالدعم الاتصال اتيارخو تعليماتلا ىتومح لىا لصوللو باطاتتارو) ىخرأ شاكلمو رقالو شارنحا( باعةطلا شاكلم صبخصو بيهاتنتلا HP Smart يقبطت لك يقدم  
.يةفضاا

الطابعة يرتقار همف
.هالحو بالطابعة تعلقةلما شكلاتلما شافتكا في ساعدةملل يةلتالا يرتقارلا باعةط نككيم

 الطابعة حالة يرتقر●

 الاتصال بكةسش ينتكو صفحة●

باعةطلا دةبجو خاص يرتقر●  

يةكلساللا بارتخا يرتقر●  

 يبالو لىا لصوالو بارتخا يرتقر●

الطابعة يرتقر باعةطل

). عدادا(   المسو)  عدادا(   ضلعر ساريلل اسحب ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

. اتدوأ المس.٢

.بالمطلو يارلخا المس.٣

٤٤ صفحة في اللاسلكي الاتصال تبرخا اجعر اللاسلكي، الاتصال بارتخا يرتقر باعةطل:ملاحظة

 الطابعة حالة يرتقر

.صلاحهااو الطابعة خطاءأ شافكتسسا في ساعدتكلم الطابعة حالة يرتقر اًيضأ تخدمسسا. شاتطوالخر حالةو يةلالحا الطابعة ماتمعلو ضلعر الطابعة حالة يرتقر تخدمسسا

.ةخيرالأ حداثبالأ سجل على اًيضأ الطابعة حالة يرتقر يتويح كما

.الاتصال بلق الطابعة حالة يرتقر باعةط يدفالم من يكون ما ًاثيركف ،HP كةشرب للاتصال داع ثمة كان ذاا

  الاتصال بكةسش ينتكو صفحة

ةخيرالأ يرتقرلا صفحة تضمنت. الطابعة بلق من عنها شفكلا تم التي بكاتسشلبا قائمة ضعرو بالطابعة الخاصة بكةسشلا عداداتا شاهدةلم بكةسشلا ينتكو صفحة باعةط نككيم بكة،سشب تصلةم الطابعة كانت ذاا  
شكلب تخدامهاسسا يتم لا التيو بك الخاصة بكةسشلل ناةق يارتخا على هذا ساعدكي قد. تخدمةسسلما اتنوقلاو ةشارالا ةقو لىا ضافةبالا نطقة،لما في عنها شفكلا يمكن التي يةكلساللا بكاتسشلا يعمبج قائمة  
).بكةسشلا داءأ سنيح مما( ىخرالأ بكاتسشلا اسطةبو ثفكم

.القائمة ضعر يتم لا هاليغشت يقافا حالة في. الطابعة في اللاسلكي سالرالا يلغشت يجب نطقة،لما في هافشاتكا تم التي يةكلساللا بكاتسشلبا قائمة على لللحصو:ملاحظة

.الاتصال بلق الصفحة هذه باعةط يدفالم من يكون ما ًاثيركف ،HPبـ للاتصال داع ثمة كان ذاا. بكةسشلبا الاتصال شكلاتم حل في ساعدةملل بكةسشلا ينتكو صفحة تخدامسسا نككيم

    باعةطلا دةبجو خاص يرتقر

ساعدكت فقد عاتك،بوطم دةجو عن اًيضار تكن لم ذاا. نهيع باعةطلا نظام وأ صلي،الأ رةالصو لملف ئةيدر دةجو امج،للبر الخاطئ عدادالا ًثلام-  عديدة بابسسلأ يجةتن باعةطلا دةجو في شاكللما تحدث قد  
 .امير ما على يعمل باعةطلا نظام كان ذاا ما تحديد في باعةطلا دةجو يرتقر صفحة
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 يةكلساللا بارتخا يرتقر

يرتقرلا علىأ في سالةر تجدسس ما، شكلةم شافتكا تم ذاا. اتبارتخالا تائجن يرتقرلا يقدم. اللاسلكي الطابعة لاتصال تلفةمخ حالات لفحص اتبارتخالا من عدد اءجرا يتم ية،كلساللا بارتخا يرتقر باعةط ندع  
.يرتقرلا من سفليلا ءالجز في يةسسساالأ اللاسلكي الاتصال ينتكو يلصتفا بعض تجدسسو. شكلةلما حل يقةطر توضح

 يبالو لىا لصوالو بارتخا يرتقر

.يبالو خدمات على ثرتؤ نأ يمكنها التي نتبالانتر الاتصال شكلاتم على فتعرلا على ساعدةملل يبالو لىا لصوالو يرتقر باعةطب قم

يبالو خدمات اسطةبو شاكللما حل
 :يلي مما تحققف ، HP ePrint ثلم يب،الو خدمات تخدامسسا ندع شاكلم اجهتو نتك ذاا

 .لاسلكي اتصال عبر نتنتربالا تصلةم الطابعة نأ من كدتأ●

.USB كابل اسطةبو تصلةم الطابعة كانت ذاا هذه نتنترالا اتميز تخدامسسا نككيم لا:ملاحظة

.الطابعة في تجنلما ثاتيتحد خرأ يتبثت من كدتأ●

.٣٤ صفحة في يبالو خدمات عدادا اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة في يبالو خدمات تمكين من كدتأ●

.يحصح نحو على بها الخاص جهالموو لالمحوو بكةسشلا رمحو عمل من كدتأ●

.٦٦ صفحة في الاتصالو بكةسشلا شاكلم اجعر مات،المعلو من يدللمز. امير ما على تعمل يةكلساللا بكةسشلا نأ من كدتأ ا،ًيكلسلا الطابعة يلصتو حالة في●

:يلي مما تحققف ، HP ePrint تخدمسست نتك ذاا●

 .للطابعة ونيلكترالا يدالبر اننوع صحة من كدتأ●

تعذرت قد ،"لىا" سطرلا في ىخرأ ونيلكترا يدبر ينناوع دجوو حالة في نأ ذلك. يةنولكترالا سالةالر من" لىا" سطر في دجوالمو يدحالو هو ونيلكترالا الطابعة يدبر اننوع نأ من كدتأ●  
 .هالستر التي فقاتالمر باعةط

/بلدانلا بعض في قعالمو هذا فرتوي لا قد.  HP Connected ةبزيار قم مات،المعلو من يدمز على لللحصو.  HP ePrint باتلطتبم تفي التي نداتتسلما سالكرا من كدتأ●
.ناطقلما

:المدخلة يلكالو الملقم عداداتا يةحصلا من كدتأ نت،نتربالا الاتصال ندع يلكالو الملقم عداداتا تككبسش تخدامسسا حالة في●

 ).Safari وأ ،Internet Explorer، Firefox ثالمأ من( بك الخاص يبالو ضتعرسسم تخدمهاسسي التي عداداتالا افحص●

 .الحماية جدار لك عدأ بالذي وأ ماتالمعلو ياتنقت عن ولسؤلمبا اتصل●

 .المضمن يبالو ملقم خلال من وأ بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو خلال من عداداتالا هذه تحديث يكلع جبيف بك، الخاص الحماية جدار بلق من تخدمةسسلما يلكالو عداداتا تتغير ذاا
.يبالو خدمات خلال من باعةطلا نككيم لن عدادات،الا هذه تحديث عدم حالة وفي

.٣٤ صفحة في يبالو خدمات عدادا اجعر مات،المعلو من يدللمز

 .ناطقلما/بلدانلا بعض في قعالمو هذا فرتوي لا قد.  HP Connected ةبزيار قم تخدامها،سساو يبالو خدمات عدادا لحو يةفضاا تعليمات على لللحصو:يحملت

الطابعة يانةص
فعله؟ يدتر الذي ما
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يةئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا يفظنتب قم

 ملاءمة ثلم الخاصة ظائفالو دقة على ثرتؤو حة،سومالم نداتتسلما دةجو تقللو داء،الأ من تحد قد يةئالضو الماسحة طارا وأ يةئالضو الماسحة غطاء هرظ وأ ية،ئالضو الماسحة جاجز على ساخوالأ وأ ابالتر
.معين صفحة حجم مع سخنلا

يةئالضو الماسحة جاجز يفظنتل

.هربائيكلا بسقالم عن الطاقة سلك افصلو) الطاقة رز(  على بالضغط الطابعة يلغشت قفوأ الطابعة، يفظنت بلق!تحذير

.يةئالضو الماسحة غطاء فعار.١

.تدلعم جاجز فّنظبم هاشر تم برالو من يةلخا ناعمة قماش بقطعة الغطاءو يةئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا فّنظ.٢

 نلأ بون،الكر ريدكلو ابعر وأ ينبنزلا وأ تونيسالأ وأ الخادشة ادالمو على يةتولمحا نظفاتلما تخدامسسا نبتج. جاجيالز يةئالضو الماسحة سطح يفظنتل جاجاتالز نظفم ىسو تخدمسست لا:يهبنت
.جاجالز على اًطخطو كيتر قد نهلأ يلبووبريزالا لكحو تخدامسسا نبتج. يةئالضو الماسحة جاجز تضر ادالمو هذه

.الماسحة تلافاو جاجالز تحت نظفلما بسرت لىا جاجالز نظفم من بيرك مقدار ضعو دييؤ. جاجالز على ةباشرم جاجالز نظفم شتر لا:يهبنت

.الطابعة يلغشتب قم ثم الماسحة، غطاء غلقأ.٣

 جالخار من يفظنتلا

.هربيكلا بسقالم من يارتلا سلك اسحبو) الطاقة(  رز على بالضغط الطابعة يلغشت قفوأ الطابعة، يفظنت بلق!تحذير

.فيها تحكملا حةلوو الطابعة داخل عن يدةعب ائلسولبا تفظحا. الغطاء على من بقعلاو ساخوالأو ابالتر سحلم طيولخا من يةلخاو ًيلالق بللةمو ناعمة سحةمم تخدامسسا

يةلصالأ نعصالم عداداتاو ياتضاافتر تعادةسسا
.بكةسشلا عداداتا وأ نعصملل يةلصالأ عداداتالا لىا الطابعة حالة تعادةسسا نككيم ى،خرأ ةمر عادتهاا في غبترو عدادات،الا بعض ييرغت وأ ظائف،الو بعض يلغشت يقافبا قمت ذاا
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نعصملل يةلصالأ عداداتالا لىا الطابعة تعادةسسا

). عدادا(   المسو)  عدادا(   ضلعر ساريلل اسحب ية،سسيئالر شاشةلا من بالطابعة، الخاصة تحكملا حةلو شاشة من.١

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتا ثم ،نعصالم ياتضاافتر تعادةسسا المس ، اتدوأ المس.٢

نعصملل يةلصالأ عداداتالا لىا الطابعة تعادةسسا

). )عداداتالا( Settings(   المس ثم ،)اللاسلكي الاتصال(  المس ية،سسيئالر شاشةلا من.١

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالا بعتا ثم ،بكةسشلا عداداتا تعادةسسا المس.٢

.بكةسشلا عداداتا يينعت عادةا تم قم نهأ من تحقق ثم بكةسشلا ئةيته صفحة بعطا.٣

.‘تلقائيلا ضعالو’ لىا IP اننوع يينعت عادةا تتم). IP اننوع وأ الاتصال عةسر ثلم( اًسابق ينهاتكو تم التي اللاسلكي الاتصال عداداتا الةزا تتم للطابعة، بكةسشلا عدادتا يينعت عادةا ندع:ملاحظة

 الطابعة شاكلم من العديد يححصت في ساعدكت نأ نهاشأ من ماتمعلوو اتدوأ على لللحصو  www.support.hp.com نتنترالا على HP من ريالفو الدعم قعمو ةزيار نككيم:يحملت
.شائعةلا

)Windows (يلغشتب قم HP Print and Scan Doctor اللغات بعض في فقط يقبطتلا فرتوي. تلقائي شكلب سخنلاو الضوئي سحلماو باعةطلا شكلاتم صلاحاو يصخشتل. 

HP دعم خدمة
ساعدةملل عةنوتم اتيارخ HP كةشرب الخاص نتنترالا بكةسش على الدعم يقدم. www.support.hp.com يبالو على تجنلما دعم قعمو رز الدعم، ماتمعلوو تجنلما ثاتيتحد حدثأ على لللحصو  

:تكعبطا يلغشت في

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

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

.بك الخاصة يقاتلعتلاو ئلةسسالأ شرناو

.بها الموصى لالحلو يجاداو تكعبطا عن شفكلل نتنترالا بكةسش على HP اتدوأ تخدمسسا :شكلاتلما حل

HP كةشرب الاتصال

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

.نتنترالا عبر HP كةشرل الدعم يلكو مع تحدث

.HP كةشرل الدعم يلكبو اتصل

:يةلتالا ماتالمعلو تقديمل ًتعداسسم كن ،HP كةشر بدعم الاتصال ندع
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)HP ENVY 5000 ثلم الطابعة على دجومو( تجنلما اسم●

)شةطوالخر لىا لصوالو باب داخل دجومو( تجنلما رقم●

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

الطابعة يلجست

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

 للضمان يةفضاا اتيارخ

شفكتسسا ثم بك، الخاصة اللغةو نطقةلما/بلدلا حدد ، www.support.hp.com لىا اذهب. يةفضاا مسور نظير HP ENVY 5000 series لـ سعةالمو الخدمات خطط فرتوت  
.تكعبلطا ةفرتولما تدمالم الضمان اتيارخ
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يةنفلا ماتالمعلوأ

.HP ENVY 5000 series هازلج يةلالدو يةيمظنتلا ماتالمعلوو يةنفلا اصفاتالمو سمقلا هذا لناوتي

.HP ENVY 5000 series مع ودةالمز عةبوطالم الوثائق اجعر اصفات،المو من يدالمز على لللحصو

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

 HP كةشرب الخاصة اتشعارالا●

اصفاتالمو●

يةيمظنتلا اتشعارالا●

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

 HP كةشرب الخاصة اتشعارالا
.شعارا نبدو ييرغتلل ندتسلما هذا في دةارالو ماتالمعلو تخضع

 خدماتو تجاتنلم يدةحالو الضمانات نا. شرنلاو بعطلا قحقو انينقو يهلع نصت ما ناءثتسسبا ،HP كةشر من بقسسم تابيك تصريح نبدو جمتهاتر وأ هاليتعد وأ المادة هذه سخن ظريُح. ظةمحفو قالحقو كافة
HP كةشر تخليو. ضافيا ضمان ثابةبم نهأ على ناه ردو مما ّاياأ بارتعا عدم يجبو. الخدماتو تجاتنلما هذه ثلبم فقةالمر يحةالصر الضمان ياناتب ضمن رةشونم HP وأ يةيرتحر وأ يةنف خطاءأ يةأ عن يتهالوسؤم 

.ندتسلما هذا في ردتو الحذف عن ناتجة خطاءأ يةأ

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. 

.ىخرالأ بلدانلا وأ/و تحدةلما الولايات في Microsoft Corporation كةشرل تينيتجار تينمعلا وأ تينلجسم تينيتجار تينمعلا Windows و Microsoft تعد

.يصختر جببمو تخدامهاسسا .HP Inc كةشرل زيجوو هاكللما كةمملو يةتجار علامة Bluetooth عدُت

اصفاتالمو
. www.support.hp.com على تجنلما ياناتب رقةو اجعر تج،نلما اصفاتمو من يدمز على لللحصو. سمقلا هذا فيHP ENVY 5000 series لـ يةنف اصفاتمو فرتو يتم

نظاملا باتلطتم●

يةئيبلا اصفاتالمو●

باعةطلا اصفاتمو●

سحلما اصفاتمو●

سخنلا اصفاتمو●

شةطوالخر يةجتانا●

باعةطلا دقة●

يةتصو ماتمعلو●

نظاملا باتلطتم

. www.support.hp.com على نتنترالا على HP لـ يبالو قعمو رز الدعم،و يلغشتلا نظامب تعلقةم يةلبقتسسم اتصدارا لحو ماتمعلو على لللحصو

ARWW ٧٤ HP بشركة الخاصة الاشعارات

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=14095643&h_client&s-h-e002-1&h_lang=k&h_cc=emea_middle_east
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=14095643&h_client&s-h-e002-1&h_lang=k&h_cc=emea_middle_east
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=14095643&h_client&s-h-e002-1&h_lang=k&h_cc=emea_middle_east
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=14095643&h_client&s-h-e002-1&h_lang=k&h_cc=emea_middle_east


يةئيبلا اصفاتالمو

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

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

يةئوم جةدر 25 ىالقصو تكاثفلا نقطة تعد ؛)به موصى( ثفةكتم غير يةبسن بةطور% 80 لىا% 20: بةطوالر●

)يتنههرف جةدر 140 لىا 40(- يةئوم جةدر 60 لىا 40): -ينتخزلا( يةليغشتلا غير ةارالحر جةدر مدى●

.يففط شكلب اًهشومHP ENVY 5000 series اجخرا يكون نأ الممكن من ،ٍعال يسيطناغموهرك حقل دجوو في●

.يةلعا يةسسيطناغم مجالات دجوو احتمال عن ناتجةلا ضاءالضو يللقتل ذلك من قلأ وأ) قدامأ 10(تارمأ 3 طوله USB كابل تخدامسسبا HP كةشر توصي●

باعةطلا اصفاتمو

.ندتسلما يدقعت سبح تلفتخ باعةطلا عاتسر●

الطلب سبح inkjet يةارحر باعةط: يقةالطر●

PCL3 GUI: اللغة●

سحلما اصفاتمو

صةبولا في نقطة ١٢٠٠ حتى: يةبصرلا الدقة●

صةبولا في نقطة 1200×  1200: هازلجا دقة●

صةبولا في نقطة 1200×  1200: نةسسلمحا الدقة●

)مادير ىتوسسم 256( مادير بت 8, انلوأ بت 24: بتلا عمق●

)صةبو 11.7×  8.5(سم 29.7×  21.6: جاجيالز سطحلا من سحملل حجم قصىأ●

BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF: مةالمدعو الملفات اعنوأ●

Twain: 1.9 صدارا●

سخنلا اصفاتمو

يةقمالر رةالصو معالجة●

.ازالطر سبح سخُنلل قصىالأ العدد تلفيخ●

.ازالطرو ندتسلما يدقعت لمدى اًفقو سخنلا عاتسر تلفتخ●

شةطوالخر يةجتانا

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

باعةطلا دقة

.www.support.hp.com يبالو على الطابعة دعم قعمو رز مة،المدعو باعةطلا دقة توياتسسبم قائمة على لللحصو

.٢٣ صفحة في )dpi( صةبو كل في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدامسسبا باعةطلا اجعر صة،بولا في نقطةلل قصىالأ الحد باعةط لحو ماتمعلو على لللحصو
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يةتصو ماتمعلو

.HPلـ يبالو قعمو من يةتصو تعليمات على لالحصو نككيمف نت،نترالا لىا لصوالو تكعتطاسسبا كان ذاا

يةيمظنتلا اتشعارالا
 .فيها تقيم التي نطقةلما/بلدلا في يةيمظنتلا ئاتيهلا من تجنلما باتلطتم مع HP ENVY 5000 series جهاز افقتوي

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم●

FCC يانب●

رياكو في تخدمينسسملل شعارا●

●VCCI )ئةفلا B (يابانلا في تخدمينسسملل افقتولا يانب

الطاقة سلك عن يابانلا في تخدمينسسملل شعارا●

يانلمالأ ضاءالضو بعاثنا يانب●

روبيوالأ للاتحاد يميظنتلا شعارالا●

يانلماأ في يةئالمر وضبالعر يةنعالم العمل ماكنأ صبخصو يانب●

نديةكلا اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا●

افقتولا علانا●

افقتولا علانا●

يةكلساللا تجاتنملل يةيمظنت ماتمعلو●  

يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم

 HP ENVY( يقسوتلا اسمو يميظنتلا الرقم هذا بين الخلط عدم جب. SNPRC-1702-01 هو تجكنبم الخاص يميظنتلا ازالطر رقم. ازللطر يميظنت رقم يينعت تم يمي،ظنتلا يفتعرلا اضغرلأ
5000 All-in-One series، ( تجنلما قامرأ وأ) لخاM2U85، M2U91 لىا M2U94، لخا.(

FCC يانب

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following 
notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures:

● Reorient or relocate the receiving antenna.

● Increase the separation between the equipment and the receiver.
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● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected.

● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, 
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not 
expressly approved by HP may void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

رياكو في تخدمينسسملل شعارا

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 

하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI )ئةفلا B (يابانلا في تخدمينسسملل افقتولا يانب

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ

やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱

いをして下さい。

VCCI-B

الطاقة سلك عن يابانلا في تخدمينسسملل شعارا

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

يانلمالأ ضاءالضو بعاثنا يانب

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

روبيوالأ للاتحاد يميظنتلا شعارالا
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:هاقيبطت يمكن التي يةلتالا روبيوالأ الاتحاد جيهاتتو من كثرأ وأ احدو مع افقتوت CE العلامة تحمل التي تجاتنلما

 EMC يهجتو ؛EU/2014/35 نخفضلما هدلجا يهجتو ؛)2017 عام RED 2014/53/EU رقم يهجتو به بدلتسا( R&TTE Directive 1999/5/EC يهجتو
Directive 2014/30/EUيهجتو ؛ Ecodesign Directive 2009/125/ECيهجتو ؛ RoHS Directive 2011/65/EU

.يقبطتلل القابلة حدةالمو يةبرووالأ المعايير تخدامسسبا جيهاتتولا هذه مع افقتولا ياسق يتم

:تاليلا يبالو قعمو على افقتولبا الخاص الكامل علانالا على رثوعلا يمكن

www.hp.eu/certificates )به الخاص يميظنتلا ازالطر رقم وأ تجنلما ازطر اسم تخدامسسبا ابحث )RMN(، يةيمظنتلا العلامة في يهلع رثوعلا يمكن الذيو.( 

.HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany هي يةيمظنتلا رموبالأ تعلقةلما الاتصال نقطة

يةكلسلا ظائفو هال التي تجاتنلما

EMF

.يةكلساللا دداتالتر شعاعلا ضتعرلبا الخاصة) ICNIRP( يةلالدو شاداترالا تجنلما هذا يلبي●

 الاتحاد باتلطتم مع افقتوي اللاسلكي دداتلتر ضتعرلا توياتسسم نأ سم 20 هاقدر سافةلم بعدلا يضمن العادي، تخدامسسالا ناءثأ اللاسلكي بالقتسسوالا سالرللا جهاز على تجنلما تملسشا ذاا
.روبيوالأ

روباوأ في يةكلساللا ظائفالو

:Bluetooth وأ b/g/n 802.11 سالرا جهاز ذات تجاتنملل●

.قلٌأ وأ) اطو يجام dBm )100 20 سالرا ةقو مع تز،هر يجام 2483.5 و تزهر يجام 2400 بين ما سالرالا ددبتر تجنلما هذا يعمل–

:a/b/g/n 802.11 سالرا جهاز ذات تجاتنملل●

 في عضاءالأ لالدو يعجم في فقط الداخلي تخدامسسللا تزهر يجاج 5.35-5.15 دديالتر نطاقلا ذات IEEE 802.11x يةكلساللا LAN حداتو تعد: يهبنت –

WLAN هازلج الخارجي تخدامسسالا دييؤ قد). يابصر ريةهوجمو ياكترو اسريسو ًثلام( ىخرالأ يةبرووالأ لالدو معظمو) تينسشنتسشلو ويجالنرو ندالسيأ( EFTA و روبيوالأ الاتحاد
.دةجوالمو سالرالا خدمات مع تدخللا شاكلم لىا هذا

سالرا ةقدر مع تز،هر يجام 5710 و تزهر يجام 5170 بين كذلكو تز،هر يجام 2483.5 و تزهر يجام 2400 بين ما حاوتتر التي سالرالا دداتبتر تجنلما هذا يلغشت يتم–  
.قلأ وأ) اطو يجام dBm )100 20 بمعدل

يانلماأ في يةئالمر وضبالعر يةنعالم العمل ماكنأ صبخصو يانب

 GS-Erklärung (Deutschland) 

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. 
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im 
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

نديةكلا اتفهولا بكةسش تخدميسسم لىا شعارا

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d’Industrie Canada. Le 
numéro d’enregistrement atteste de la conformité de l’appareil. L’abréviation IC qui precede le numéro 
d’enregistrement indique que l’enregistrement a été effectué dans le cadre d’une Déclaration de conformité 
stipulant que les spécifications techniques d’Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette 
abréviation ne signifie en aucun cas que l’appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises électriques reliées à la terre de la 
source d’alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d’alimentation en eau sont, le cas 
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échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones 
rurales.

 REMARQUE: Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une 
indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La 
terminaison d’une interface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, à condition que 
le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.1.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is 
confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that 
registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical 
specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, 
telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution 
might be particularly important in rural areas.

 NOTE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of 
the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an 
interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the 
Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.1, based on FCC Part 68 test results.

افقتولا علانا

.www.hp.eu/certificates على افقتولا علانا مطالعة نككيم

٧٩ الفنية المعلومات   أ الملحق ARWW

http://www.hp.eu/certificates
http://www.hp.eu/certificates
http://www.hp.eu/certificates


افقتولا علانا
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  يةكلساللا تجاتنملل يةيمظنت ماتمعلو

:يةكلسلا تجاتنبم تعلقت التيو يةلتالا يةيمظنتلا ماتالمعلو على الفصل هذا يتويح
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اللاسلكي ددالتر شعاعلا ضتعرلا●

)تزهر يجاج 5( نداك في تخدمينسسملل شعارا●

يلازالبر في تخدمينسسملل شعارا●

نداك في تخدمينسسملل شعارا●

انتايو في تخدمينسسملل شعارا●

يكسسكالم في تخدمينسسملل شعارا●

يابانلا في تخدمينسسملل ملاحظة●

رياكو في تخدمينسسملل شعارا●

)تزهر يجاج 5( يابصر في تخدمينسسملل شعارا●

)تزهر يجاج 5( انتايو في تخدمينسسملل شعارا●

)تزيجاهرج 5( تايلاند في تخدمينسسملل شعارا●

اللاسلكي ددالتر شعاعلا ضتعرلا

 CAUTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. 
Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal 
operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such 
a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the 
possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be 
less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

)تزهر يجاج 5( نداك في تخدمينسسملل شعارا

 CAUTION: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its 
operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Industry Canada requires this product to be used 
indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to 
co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-
GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this 
device.

 ATTENTION: Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une 
utilisation en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. 
Industrie Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de fréquences de 5,15 à 
5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les systèmes mobiles par 
satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation principale dans une 
plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des 
interférences avec cet appareil et l'endommager.

يلازالبر في تخدمينسسملل شعارا

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência 
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência em sistemas operando em 
caráter primário.
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نداك في تخدمينسسملل شعارا

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and 
maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio 
interference to other users, the 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 Industry 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 
Industry 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 Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity 
to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec 
une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie 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'Industrie 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'Industrie 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'Industrie Canada, il est 
recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

انتايو في تخدمينسسملل شعارا

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率
或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改
善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及
醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。
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يكسسكالم في تخدمينسسملل شعارا

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

يابانلا في تخدمينسسملل ملاحظة

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

رياكو في تخدمينسسملل شعارا

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

(무선 모듈이 탑재된 제품인 경우)

)تزهر يجاج 5( يابصر في تخدمينسسملل شعارا

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 
5150-5350 MHz.

)تزهر يجاج 5( انتايو في تخدمينسسملل شعارا

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

)تزيجاهرج 5( تايلاند في تخدمينسسملل شعارا

เคร่ืองวทิยคุมนาคมน้ีมีระดบัการแผค่ล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าสอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัต่อสุขภาพของมนุษยจ์ากการใชเ้คร่ืองวทิยคุมนาคมท่ีคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกาํหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety 
Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National 
Telecommunications Commission.

Environmental product stewardship program )على يئيبلا افشرالا برنامج 
)تجاتنلما

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

 HP's Commitment to the Environment قعمو ةبزيار قم مات،المعلو من يدلمز. صلاحالاو الفك ياتلعم يلهستل ذلكو عةسرب ليهاا لصوللو يةهمالأ بالغة اءجزالأ تصميم تم. العادية
:في يبو على) ئةيبلا على الحفاظ نحو HP امالتز(

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment 

ئةيبلبا خاصة يحاتملت●

1275/2008 روبيوالأ الاتحاد يةضمفو لائحة●

 رقالو●

يةكيتسبلالا ادالمو●

مانالأ ياناتب راقوأ●
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يرتدولا عادةا برنامج●

 HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةا برنامج●

الطاقة اسستهلاك●

تخدمينسسلما اسطةبو تالفةلا ةجهزالأ من تخلصلا●

يةئيايمك ادمو●

)انتايو( يدةقالم ادالمو علامة دجوو علانا وطشر●

)الصين( توياتهمامحو ةالخطر ناصرعلا/ةالخطر ادالمو لجدو●

)ياناكروأ( ةالخطر ادالمو حظر●

)ندهلا( ةالخطر ادالمو حظر●

)ياكتر( ةالخطر ادالمو على وضةالمفر ديوقلا يانب●

●EPEAT

)الصين( SEPA Ecolabel تخدمسسم ماتمعلو●

سخنلاو الفاكسو باعةطلا ةجهزلأ يةنيصلا الطاقة هادةش ملصق●

انتايو في يةبطارلا من تخلصلا●

يةبطارلا صبخصو روبيوالأ الاتحاد يهجتو●

يلازللبر يةبطارلا شعارا●

ريككلوالبر حامض ملح مادة نشأب يانريفولكا ولاية خطارا●

يلازالبر في نفاياتلا من تخلصلا●

ئةيبلبا خاصة يحاتملت

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

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

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

productdata/itecodesktop-pc.html.

رقالو

.EN 12281:2002 و DIN 19309 لـ ًفقاو هيرتدو المعاد رقالو تخدامسسلا ملائم تجنلما هذا

يةكيتسبلالا ادالمو

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

مانالأ ياناتب راقوأ

.الطلب سبح وأ www.hp.com/go/ecodata على يةئيبلا ماتالمعلوو تجنلما عن يةئقاالو ماتالمعلوو سلامةلا ياناتب راقوأ من كل فرتوي
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يرتدولا عادةا برنامج

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

www.hp.com/recycle 

 HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةا برنامج

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

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

الطاقة اسستهلاك

 اعتماد ذات يةيرتصولا تجاتنلما على يةلتالا العلامة هرظتسس. تحدةلما الولايات في ئةيبلا حماية ةزارو بلق من تمدةعم ®ENERGY STAR شعار تحمل التي HP من يرتصولاو باعةطلا معدات نا
ENERGY STAR: 

www.hp.com/go/energystar: في ENERGY STAR اعتماد ذات يرتصولا ةجهزأ زطر عن ماتالمعلو من يدالمز دير

تخدمينسسلما اسطةبو تالفةلا ةجهزالأ من تخلصلا

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

 من ٍيدمز على لللحصو. سستهلكةلما يةنولكترالاو يةئهرباكلا ةجهزالأ نفايات يعنصت عادةا اضغرلأ المخصصة نفاياتلا جمع اكزمر حدلأ هايملستب هاكلسستهت التي ةجهزالأ نفايات

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

يةئيايمك ادمو

 REACH  )Regulation EC No 1907/2006 ofثلم يةنالقانو باتلطتلما مع افقتولل ةورالضر سبح ناتتجانم في يةئيايمكلا ادالمو نشأب نائلعملا ماتمعلو تقديمب HP كةشر متلتز
the European Parliament and the Council( .في تجنلما هذال بةسسنلبا يةئيايمكلا ماتالمعلو يرتقر على رثوعلا يمكن :www.hp.com/go/reach.
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)انتايو( يدةقالم ادالمو علامة دجوو علانا 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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)الصين( توياتهمامحو ةالخطر ناصرعلا/ةالخطر ادالمو 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 000000

 电线 000000

 印刷电路板 X00000

 打印系统 X00000

 显示器 X00000

 喷墨打印机墨盒 000000

 驱动光盘 X00000

 扫描仪 X00000

 网络配件 X00000

 电池板 X00000

 自动双面打印系统 000000

 外部电源 X00000

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0：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。

)ياناكروأ( ةالخطر ادالمو حظر

 Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Украïна) 

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057
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)ندهلا( ةالخطر ادالمو حظر

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous 
substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent 
chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 
weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 
2 of the Rule.

)ياكتر( ةالخطر ادالمو على وضةالمفر ديوقلا يانب

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

EPEAT
Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps 
identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information 
on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/
epeat_printers.pdf.

)الصين( SEPA Ecolabel تخدمسسم ماتمعلو
 中国环境标识认证产品用户说明 

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

سخنلاو الفاكسو باعةطلا ةجهزلأ يةنيصلا الطاقة هادةش ملصق

 复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则 

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示

的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 
21521”）来确定和计算。

١. 能效等级

产品能效等级分 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准
确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子
之和来计算。

٢. 能效信息

喷墨打印机

– 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦

特 (W) 表示。
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– 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延
续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成
像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能

相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

– 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗
模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。

– 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表
示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印
机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能
与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

انتايو في يةبطارلا من تخلصلا

يةبطارلا صبخصو روبيوالأ الاتحاد يهجتو

هذهل بدالتسا وأ يانةص ياتلعم يةأ اءجرا يجب. تجنلما تخدامسسا ةفتر الطو للعمل هايممصت وتم تجنلما عداداتا وأ يقيقالح قتالو ساعة ياناتب تكامل على للحفاظ تخدمسُست يةبطار على تجنلما هذا يتويح  
.هلينالمؤ الخدمة نييف بلق من يةبطارلا

يلازللبر يةبطارلا شعارا

A bateria deste equipamento nao foi projetada para removida pelo cliente.

ريككلوالبر حامض ملح مادة نشأب يانريفولكا ولاية خطارا

Perchlorate material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special 
handling when recycled or disposed of in California.

يلازالبر في نفاياتلا من تخلصلا

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 
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)Windows نظام( خطاءالأب

نخفضم الحبر ىتوسسم●

للغاية نخفضم الحبر ىتوسسم●

شةطوالخر في شكلةم●

احدةالو شةطوالخر ضعو●

بالطابعة الاتصال تعذر●

رقالو حجم افقتو عدم●

العمل عن باعةطلا شاتطوخر بةعر قفتتو●

قدمأ يلج من شةطوخر يبكتر تم●

رقالو جبدر تعلقت شاكلم وأ رقالو شارنحا شكلةم●

رقالو نفد لقد●

الطابعة تعطل●

حتوفم بابلا●

المقلدة شاتطوالخر صبخصو نصائح●

افقةتوم غير شاتطوخر●

جدا قصير رقالو نا●

HP Instant Ink بـ الاتصال يرجى●

نداتتسملل يةلالأ تغذيةلا حدةو في رقالو شارنحا●

يةمالمح تةبثلما HP شةطوخر●

 HP من تخدمةسسم ريةفو حبر شةطوخر●

يةلوالأ شاتطوالخر تخدامسسا●

يةلوالأ شاتطوالخر تخدامسسبا تقم لا●

جهينالو على يةئتلقالا باعةطلل اًجد ًيلاطو رقالو يكون●

نخفضم الحبر ىتوسسم
 .نخفضم سالةالر في ليهاا شارلما شةطوالخر في الحبر ىتوسسم

 لديك فرتوت بديلة شةطوخر هيزتج بارتعالا بعين فخذ الحبر، ىتوسسم انخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتسسا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو
 .باعةطلا دةجو عن ضاالر عدم حالة في لاا باعةطلا شاتطوخر بديلت يكلع يجب لا. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح اتخيرتأ نبجتل

 على لللحصو. ٤٠ صفحة في يشطاالخر طلب اجعر شات،طوالخر طلب لحو ماتمعلو على لللحصو: ٣٨ صفحة في شاتطوالخر بدالتسا اجعر, شاتطوالخر بدالتسا لحو ماتمعلو على لللحصو
 .٨٦ صفحة في HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةا برنامج اجعر تخدمة،سسلما الحبر ماتتلزسسم يرتدو عادةا لحو ماتمعلو
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 بعض بقىت ذلك، لىا ضافةبالا. باعةطلل شاتطوالخرو الطابعة عدادبا متقو التي يل،غشتلا  بدء يةلعم ذلك في بما تلفة،لمخا قالطر من بعدد باعةطلا يةلعم في شاتطوالخر من الحبر تخدامسسا يتم:ملاحظة
. www.hp.com/go/inkusage اجعر مات،المعلو من يدللمز. تخدامهاسسا بعد شةطوالخر في للحبر بقايا

للغاية نخفضم الحبر ىتوسسم
 .اًجد نخفضم سالةالر في ليهاا شارلما شةطوالخر في الحبر ىتوسسم

نبجتل بديلة حبر شةطوخر فيرتو به الموصى من نهفا, الحبر ىتوسسم انخفاض نشأب تحذير سالةلر بالكقتسسا حالة في. فقط يططختلا اضغرلأ اتتقدير الحبر توياتسسم نشأب المؤشراتو بيهاتنتلا فرتو  
 .باعةطلا دةجو عن ضاالر عدم حالة في لاا باعةطلا شاتطوخر بديلت يكلع يجب لا. باعةطلل بةسسنلبا تملةمح اتخيرتأ

 على لللحصو. ٤٠ صفحة في يشطاالخر طلب اجعر شات،طوالخر طلب لحو ماتمعلو على لللحصو: ٣٨ صفحة في شاتطوالخر بدالتسا اجعر, شاتطوالخر بدالتسا لحو ماتمعلو على لللحصو
 .٨٦ صفحة في HP Inkjet ماتتلزسسم يرتدو عادةا برنامج اجعر تخدمة،سسلما الحبر ماتتلزسسم يرتدو عادةا لحو ماتمعلو

 بعض بقىت ذلك، لىا ضافةبالا. باعةطلل شاتطوالخرو الطابعة عدادبا متقو التي يل،غشتلا  بدء يةلعم ذلك في بما تلفة،لمخا قالطر من بعدد باعةطلا يةلعم في شاتطوالخر من الحبر تخدامسسا يتم:ملاحظة
. www.hp.com/go/inkusage اجعر مات،المعلو من يدللمز. تخدامهاسسا بعد شةطوالخر في للحبر بقايا

شةطوالخر في شكلةم
.الطابعة في يحةحصلا غير تحةفلا في دخلةُم وأ افقةتوم غير وأ تالفة وأ دةمفقو سالةالر في ليهاا شارلما شةطوالخر

 .للطابعة شاتطوخر على لالحصو عن ماتمعلو على لللحصو٤٠ صفحة في يشطاالخر طلب اجعر افقة؛توم غير شةطوالخر نأ سالةالر تهرظأ ذاا:ملاحظة

.شكلةلما حل حتى يةقبالا لبالحلو يامقلا لفحاو شكلة،لما لوالأ الحل ّيحل لم ذاا. ًولاأ ًاعيوسش كثرالأ الحل جديو يهف يب،تبتر لالحلو دسر يتم. يةتالأ لالحلو بجر شكلة،لما هذه لحل

هاليغشت عادةا ثم الطابعة يلغشت يقافا: لوالأ الحل●  

 .ىخرأ ةمر هاليغشتب قم ثم الطابعة، يلغشت يقافبا قم

 .تاليلا الحل بجر شكلة،لما تتمرسسا ذاا

يحةصح يقةبطر يشطاالخر يتبثت: ثانيلا الحل●

.يحصح شكلب شاتطوالخر يعجم يبكتر من كدتأ

.٣٨ صفحة في شاتطوالخر بدالتسا اجعر شادات،رالا على لللحصو

احدةالو شةطوالخر ضعو
.دةمفقو احدةو شةطوخر كانت ذاا وأ فقط احدةو بةكمر شةطوخر اسطةبو باعةطلل احدةالو شةطوالخر ضعو يعد

.٤٠ صفحة في احدةالو شةطوالخر ضعو تخدامسسا اجعر مات،المعلو من يدللمز

بالطابعة الاتصال تعذر
 :يةتالأ حداثالأ حدلأ اًنظر بالطابعة الاتصال من تريوبكملا تمكني لم

.الطابعة يلغشت يقافا تم●

 .USB كابل ثلم الطابعة، يلصتو كابل فصل تم●

 .الاتصال طعُق نهأ ذلك فمعنى ية؛كلسلا بكةسشب الطابعة يلصتو حالة في●

٩٣ )Windows نظام( الأخطاء   ب الملحق ARWW

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


.يحصح شكلب الطابعة برنامج يتبثت يتم لم●

.بالطابعة الاتصال) وساتالفير مكافحة امجبرو الحماية انجدر من( تريوبكملا على تةبثلما الحماية امجبر تحظر قد●

:يةتالأ لالحلو بجر شكلة،لما هذه لحل

 . يلغشتلا رز باحصم ضاءةاو الطابعة يلغشت من كدتأ●

 .حكامبا بالطابعة تصلةمو عاملة، ىخرالأ الكابلاتو هربائيكلا يارتلا كابل نأ من كدتأ●

 .سليم بناوتم يارت طاقة خذبمأ حكامبا الطاقة سلك يلصتو من كدتأ●

.امير ما على تعمل يةكلساللا بكةسشلا نأ من كدتأ ية،كلسلا بكةسشب الطابعة اتصال حالة في●

.٦٦ صفحة في الاتصالو بكةسشلا شاكلم اجعر مات،المعلو من يدللمز

.يتهابثت عدأ ثم HP امجبرو طابعة يتبثت لغاءبا قم●

.الاتصال شاكلم ثحدو في ببسلا هي هل شافتكلا قتمؤ شكلب الحماية امجبر لّعط●

رقالو حجم افقتو عدم
 سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدلمز. يةنثا ندتسلما بعطا ثم الطابعة، في يححصلا رقالو يلمتح من كدتأ. الطابعة في لَّالمحم رقالو الطابعة يلغشت برنامج في المحدد عهنو وأ رقالو حجم يطابق لم
 .١٠ صفحة في

 .يةنثا ندتسلما بعطا ثم الطابعة، يلغشت برنامج في تارلمخا رقالو حجم ييرغتب يكلعف جم؛الح يحصح المحمل رقالو كان ذاا:ملاحظة

العمل عن باعةطلا شاتطوخر بةعر قفتتو
).الطابعة في شاتطوالخر تحمل التي القطعة يأ( شاتطوالخر بةعر سدي شيء ثمة

.الطابعة في رقالو شارنحا شفكل

.٥٢ صفحة في رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا اجعر مات،المعلو من يدلمز

قدمأ يلج من شةطوخر يبكتر تم
 ،HP من يةلصأ شةطوخر لديك شةطوالخر كانتو قديم ازطر من طابعة لديك تكن لم ذاا. الطابعة من محددة قديمة زطر مع تخدامهاسسا يمكن ذلك، مع. تكعبطا مع افقةتوم غير قدمأ يلج من شةطوالخر
 في. ٤٠ صفحة في يشطاالخر طلب اجعر نت،نترالا عبر HP من يةلصأ بديلة شاتطوخر لطلب. ٧٢ صفحة في HP دعم خدمة اجعر ،HP بدعم الاتصال لحو ماتالمعلو من يدللمز. HP بدعم اتصل
.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو HP Instant Ink برنامج بـ الخاص يبالو قعمو ةزيار يرجى ،HP Instant Ink خلال من عليها لالحصو تم التي شاتطوبالخر شاكلم ثحدو حالة

رقالو جبدر تعلقت شاكلم وأ رقالو شارنحا شكلةم
.الطابعة في رقالو شرنحا

:يلي ما افحص رق،الو يرتحر لتحاو نأ بلق

.٨ صفحة في رقالو ياتسسساأ اجعر مات،المعلو من يدللمز. تالف وأ بقطم وأ مجعد غير يكونو اصفاتالمو يلبي ًارقو يلكمتح من من كدتأ●

.٧٠ صفحة في الطابعة يانةص اجعر مات،المعلو من يدلمز. الطابعة نظافة من كدتأ●

.١٠ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدلمز. اًجد ئانلتمم سايلو يحصح شكلب محملان جينالدر نأ كدتأ●

.٥٢ صفحة في رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا اجعر رق،الو اتشارنحا نبتج عن ماتالمعلو من يدالمز مع رقالو اتشارنحا يرتحرل شاداترا على للاطلاع
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رقالو نفد لقد
.غفار اضيالافتر جالدر

. افقمو المس ثم كثر،أ رقو يلمحتب قم

.١٠ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدلمز

الطابعة تعطل
:يةتالأ اتالخطو كمالا اسطةبو شكلةلما هذه ثلم شاكلم حل يمكن, عام شكلب. الحبر نظام وأ الطابعة في شكلةم ثمة كانت

.الطابعة يلغشت يقافلا) الطاقة رز(  على اضغط.١

.ىخرأ ةمر يلهصتو عدأ ثم الطاقة، سلك بفصل قم.٢

.الطابعة يلغشتل) الطاقة رز(  على اضغط.٣

.٧٢ صفحة في HP دعم خدمة اجعر ،HP بدعم الاتصال لحو ماتالمعلو من يدللمز. HP بدعم اتصل ثم سالة،الر في فرتولما الخطأ مزر تبكا شكلة،لما ارتمرسسا حالة في

حتوفم بابلا
 .نداتتسلما باعةط من الطابعة تمكنت كي يةطغالأو اببوالأ كل غلاقا يجب

 .اًتمام مغلقة تكون ندماع مكانها لىا تصفق يةطغالأو اببوالأ غلبأ:يحملت

.٧٢ صفحة في HP دعم خدمة اجعر مات،المعلو من يدلمز. HP بدعم اتصل ية؛طغالأو اببوالأ كل غلاقا حكاما بعد شكلةلما ارتمرسسا حالة في

المقلدة شاتطوالخر صبخصو نصائح
/www.hp.com/go على HP ةزيار يرجى تملة،لمحا فالمخاو عن بلاغللا. نهم شةطوالخر هذه اءشرب قمت الذي جرتلمبا اتصل. جديدة يةلصأ HP شةطوخر ستيل تةبثلما شةطوالخر

anticounterfeit  .تابعةم على انقر شة،طوالخر تخدامسسا في ارتمرسسللا.

افقةتوم غير شاتطوخر
.تكعبطا مع افقةتوم غير شةطوالخر

.٣٨ صفحة في شاتطوالخر بدالتسا اجعر الجديدة، شاتطوالخر يتبثت يةفيك لحو ماتالمعلو على لللحصو. افقةتوم شةطوبخر هالبدتساو ًرافو شةطوالخر هذه لزأ: الحل

جدا قصير رقالو نا
 سائطو يلمتحو ٨ صفحة في رقالو ياتسسساأ اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة باتلطتم مع افقتوي الذي رقالو يلمتح يجب. بالمطلو دنىالأ الحد من ثيركب كثرأ يلهمتح تم الذي رقالو يعد
.١٠ صفحة في

HP Instant Ink بـ الاتصال يرجى
 الخاص يبالو قعمو رز وأ الاتصال، شاداترا على لللحصو بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو اجعر. ضافيا تحذير ضعر ندو اًبيقر باعةطلا من تمكنت فلن لااو ،HP Instant Ink بـ الطابعة يلصتو يجب
.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو HP Instant Ink برنامج بـ
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نداتتسملل يةلالأ تغذيةلا حدةو في رقالو شارنحا
.٥٢ صفحة في رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا اجعر مات،المعلو من يدللمز. نداتتسلما تغذية جدر من رقالو شارنحا يرتحر

يةمالمح تةبثلما HP شةطوخر
 في الحبر شةطوخر بدالتسا يجب. HP من يشطاالخر حماية ةميز تخدامسسبا بدايةلا من شةطوالخر بحماية قامت التي الطابعة مع فقط بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو في جةدرُالم الحبر شةطوخر تخدامسسا يمكن
.الطابعة هذه

.٣٨ صفحة في شاتطوالخر بدالتسا اجعر الجديدة، الحبر شةطوخر يتبثت يةفيك لحو ماتالمعلو على لللحصو

 HP من تخدمةسسم ريةفو حبر شةطوخر
.تكعبطا مع افقةتوم غير شةطوالخر

 HP Instant حبر شةطوخر تخدامسسا ىجر ذاا كذلكو. HP Instant Ink ببرنامج سجلةم ستيل بالطابعة HP Instant Ink حبر شةطوخر يتبثتب قمت ذاا يحدث قد الخطأ هذا
Ink ببرنامج سجلةم ىخرأ بطابعة تخدامهاسسا بقسس HP Instant Ink.

.ماتالمعلو من يدمز على لللحصو HP Instant Ink program ببرنامج الخاص يبالو قعمو ةبزيار تفضل

يةلوالأ شاتطوالخر تخدامسسا
 في شلفلا دييؤ. باعةط مهمة لوأ بلق الطابعة ةمعاير على تعمل وهي ،"يةلوأ" علامة عليها شاتطوالخر هذه. شحنلا قندوص في هاعم فقةالمر شاتطوالخر يبكتر يجب ولى،الأ ةالمر في الطابعة عدادا ندع
 عدادا من الانتهاء بعد. الطابعة عدادا تماملا يةلوالأ شاتطوالخر يبكترو اجهاخربا قم العادية، شاتطوالخر من عدد يبكبتر قمت ذاا. خطأ ثحدو لىا تجنملل وليالأ عدادالا ناءثأ يةلوالأ شاتطوالخر يبكتر

.عادية شاتطوخر تخدمسست نأ للطابعة يمكن الطابعة،

.٧٢ صفحة في HP دعم خدمة اجعر مات،المعلو من يدلمز. HP كةشر في الدعم سمق مع اصلتولا يرجى الحبر، نظام ئةيته كمالا على الطابعة ةقدر عدمو خطاءالأ سائللر يكقلت ارتمرسسا حالة في

يةلوالأ شاتطوالخر تخدامسسبا تقم لا
.٣٨ صفحة في شاتطوالخر بدالتسا اجعر مات،المعلو من يدللمز. يةلوالأ شاتطوالخر غير شاتطوخر يتبثتو الةزبا قم. الطابعة ئةيتهب يامقلا بعد يةلوالأ شاتطوالخر تخدامسسا يمكن لا

جهينالو على يةئتلقالا باعةطلل اًجد ًيلاطو رقالو يكون
 على يةيدولا باعةطلا" تحديد يقطر عن ًيدويا رقالو هذا يجهو على باعةطلا نككيم. بالطابعة الخاصة جهينالو على يةئتلقالا باعةطلا حدةو بلق من مالمدعو رقالو لطو يلهمتح تم الذي رقالو لطو زتجاوي
١٠ صفحة في سائطو يلمتح و ٨ صفحة في رقالو ياتسسساأ اجعر مات،المعلو من يدللمز). اًممدعو كان ذاا( الطابعة برنامج في" يةعفشلا الصفحات باعةط" و" يةعفشلا غير الصفحات باعةط" وأ" جهينالو
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