


HP Smart Tank Wireless 450 series 





توياتلمحا لجدو

١ ............................................................................................................................. HP Smart Tank Wireless 450 series تعليمات  ١

٢ ................................................................................................................................................................................. تخدامشسالا بدء  ٢

٣ .................................................................................................................................................................... الطابعة اءجزأ

٥ ....................................................................................................................................................... الحبر انخز نظام على فتعرلا

٦ ............................................................................................................................................................... تحكملا حةلو اتميز

٨ ............................................................................................................................................. زموالر حالة ضعرو تحكملا حةلو يحبمصا

١٧ .................................................................................................................................................................. سائطو يلمتح

٢٢ ........................................................................................................................ الطابعة اسطةبو شفهك تم الذي اضيالافتر رقالو حجم ييرغتب قم

٢٣ ............................................................................................................................ يةئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا على يةلصأ سخةن يلمتح

٢٤ ................................................................................................................................................................ رقالو ياتشسساأ

٢٦ .......................................................................................................................... )Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا

٢٧ ..................................................... Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمشسا

٢٨ .................................................................................................................................................................. سكونلا ضعو

٢٩ ................................................................................................................................................................... هادئلا ضعالو

٣٠ .................................................................................................................................................................... تلقائي يقافا

٣١ ........................................................................................................................................................................................ باعةط  ٣

٣٢ ........................................................................................................................................ HP Smart يقبطت خلال من باعةطلا

٣٣ ........................................................................................................................................................ تريوبكملا جهاز من باعةطلا

٣٨ ....................................................................................................................................................... المحمولة ةجهزالأ من باعةطلا

٣٩ ......................................................................................................................................................... ناجحةلا باعةطلل يحاتملت

٤٢ ........................................................................................................................................................................ يبالو خدمات تخدامشسا  ٤

٤٣ .......................................................................................................................................................... يب؟الو خدمات هي ما

٤٤ ............................................................................................................................................................ يبالو خدمات عدادا

٤٥ ............................................................................................................................................... HP ePrint تخدامشسبا باعةطلا

٤٦ ................................................................................................................................. HP Connected ونيلكترالإ قعالمو تخدمشسا

٤٧ ............................................................................................................................................................. يبالو خدمات الةزا

٣ ARWW



٤٨ .......................................................................................................................................................................... الضوئي سحلماو سخنلا  ٥

٤٩ ................................................................................................................................................................ نداتتسلما سخن

٥٠ .................................................................................................................................. HP Smart يقبطت خلال من الضوئي سحلما

٥٢ ............................................................................................................................... HP الطابعة برنامج تخدامشسبا ضوئي سحم اءجربا قم

٥٦ ........................................................................................................................................... Webscan اسطةبو الضوئي سحلما

٥٧ ........................................................................................................................................... نناجحيْلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت

٥٨ ....................................................................................................................................................................... باعةطلا سرأو الحبر ةدارا  ٦

٥٩ ................................................................................................................................................................. الحبر توياتشسم

٦٠ ......................................................................................................................................................... الحبر اناتخز ئةبعت عادةا

٦٣ .......................................................................................................................................................... الحبر ماتتلزشسم طلب

٦٤ ....................................................................................................................................................... فقط دسوالأ بالحبر باعةطلا

٦٥ ...................................................................................................................................... باعةطلا سرأو الحبر مع تعامللا لحو يحاتملت

٦٦ ..................................................................................................................................................................... الطابعة نقل

٦٧ ................................................................................................................................................................................ تكعبطا يلصتو  ٧

٦٨ .................................................................................................................................. يهجتو جهاز مع يةكلسلإ بكةششب تكعبطا يلصتوب قم

٧١ ............................................................................................................................................. جهمو نبدو ًايكلسلإ الطابعة يلصتوب قم

٧٤ ................................................................................................................................... HP Smart يقبطت اسطةبو الطابعة يلصتو

٧٥ .............................................................................................................................................................. يةكلساللا عداداتا

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

٧٧ ............................................................................................................................................ لإسلكي اتصال لىا USB اتصال ييرغت

٧٨ ..................................................................................................................... )نتنتربالإ تصلةلما بالطابعات خاصة( الطابعة ةدارلإ تقدمةم اتدوأ

٨٠ ............................................................................................................................ تخدامهاشساو بكةششب تصلةم طابعة عدادا صبخصو يحاتملت

٨١ ................................................................................................................................................................................... شكلةم حل  ٨

٨٢ ............................................................................................................................................... رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا

٨٨ ......................................................................................................................................................... باعةطلا ؤسر شكلاتم

٩٢ ........................................................................................................................................................... باعةطلبا تعلقةم شاكلم

١٠١ ................................................................................................................................................................ سخنلا شاكلم

١٠٢ .......................................................................................................................................................... الضوئي سحلما شاكلم

١٠٣ ....................................................................................................................................................... الإتصالو بكةششلا شاكلم

١٠٥ ................................................................................................................................ HP Smart يقبطت من ساعدةلما على لالحصو

١٠٦ .................................................................................................................................................... الطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم

١٠٧ ..................................................................................................................................................... تحكملا حةلو في الخطأ زمور

١٠٨ ............................................................................................................................................................... HP دعم خدمة

١١٠ ......................................................................................................................................................................... يةنفلا ماتالمعلو  أ الملحق

١١١ .................................................................................................................................................. HP كةشرب الخاصة اتشعارالإ

ARWW ٤



١١٢ .................................................................................................................................................................... اصفاتالمو

١١٤ ............................................................................................................................................................ يةيمظنتلا اتشعارالإ

١٢١ ............................................................................................................................................. تجاتنلما على يئيبلا افشرالإ برنامج

١٢٨ ......................................................................................................................................................................................... سهرفلا

٥ ARWW



ARWW ٦



HP Smart Tank Wireless 450 series تعليمات١

.تكعبطا تخدامشسا يةفيك على فتعر

٢ صفحة في تخدامشسالا بدء●

٣١ صفحة في باعةط●

٤٢ صفحة في يبالو خدمات تخدامشسا●

٤٨ صفحة في الضوئي سحلماو سخنلا●

٥٨ صفحة في باعةطلا سرأو الحبر ةدارا●

٦٧ صفحة في تكعبطا يلصتو●

٨١ صفحة في شكلةم حل●

١١٠ صفحة في يةنفلا ماتالمعلو●
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تخدامشسالا بدء٢

الطابعة اءجزأ●

الحبر انخز نظام على فتعرلا●

تحكملا حةلو اتميز●

زموالر حالة ضعرو تحكملا حةلو يحبمصا●

سائطو يلمتح●

الطابعة اسطةبو شفهك تم الذي اضيالافتر رقالو حجم ييرغتب قم●

يةئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا على يةلصأ سخةن يلمتح●

رقالو ياتشسساأ●

)Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا●

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

سكونلا ضعو●

هادئلا ضعالو●

 تلقائي يقافا●
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الطابعة اءجزأ

رقالو ضعر يللد1

دخالالإ جدر2

دخالالإ جدر غطاء 3

يةئالضو الماسحة غطاء 4

يةئالضو الماسحة جاجز 5

)يةالحاو طالةا داةكأ اًيضأ ليهاا شاري( اجخرالإ جدر طالةا داةأ 6

اجخرالإ جدر 7

ماميالأ بابلا 8

الحبر انخز 9

الحبر انخز يةطغأ 10

الحبر انخز غطاء 11

تحكملا حةلو 12

شاتطوالخر لىا لصوالو باب 13

٣ الاسشتخدام بدء   ٢ الفصل ARWW



باعةطلا سؤور 14

باعةطلا سأر مزلإج 15

الطاقة يلصتو 16

USB نفذم 17

ARWW الطابعة أجزاء ٤



الحبر انخز نظام على فتعرلا

يفتعرلاالمصطلح

 .انلوالأ ثلاثيلا بالحبر باعةط سرأو دسوالأ بالحبر باعةط سأر: باعةط ساأر ناكه. رقالو على الحبر تضع التي باعةطلا يةلأ ناتّمكو باعةطلا سؤور عدُتباعةطلا سؤور

.بكتكم وأ منزلك جخار لىا الطابعة نقلت وأ جديدة باعةط سؤور كبتر نتك ذاا لإا باعةطلا سؤور مزلإج تحفت فلا الطابعة، عدادا بعد:ملاحظة

.شةطوالخر شارنحا ثلم شاكللما نبجتل امير ما على باعةطلا سأر مزلإج غلاقا من تحقق. الحامل في باعةطلا سؤور يتبثت على باعةطلا شاتطوخر حامل على دجوالمو باعةطلا سأر مزلإج يعملباعةطلا سأر مزلإج

.بكتكم وأ منزلك جخار لىا الطابعة نقلت وأ جديدة باعةط سؤور كبتر نتك ذاا لإا باعةطلا سؤور مزلإج تحفت فلا الطابعة، عدادا بعد:ملاحظة

.صفرأو انيجورأو يسماوو دسوأ: ًانيعم ًلونا الحبر اناتخز من كل يطابق. حبر اناتخز بعةرأ جدتو. الطابعة من يمنالأ الجانب في جدتو للحبر يةجخار حاويات الحبر اناتخز تعدالحبر اناتخز

.الحبر اناتخز لغلق تخدمةشسم يةطمطا سدادات الحبر انخز يةطغأ تعدالحبر انخز يةطغأ

 ماتالمعلو من يدللمز. تحكملا حةلو من هيزجتلا يةلعم بدأتو جديدة باعةط سؤور كبتر ندماع يةلمعلا هذه تحدث. باعةطلا سؤوبر الحبر اناتخز صلتو التي الحبر مدادا يببناأ ئةبعت يةلعم هو هيزجتلاهيزجتلا

.١٢ صفحة في باعةطلا سؤور محاذاةو هيزتج يقوناتأ اجعر هيز،جتلا لحو

 .١٢ صفحة في باعةطلا سؤور محاذاةو هيزتج يقوناتأ اجعر المحاذاة، لحو ماتالمعلو من يدللمز. باعةطلا دةجو سيْتح جلأ من باعةطلا سؤور لمحاذاة اءجرالإ هذا تخدمشُسيمحاذاة

٥ الاسشتخدام بدء   ٢ الفصل ARWW



تحكملا حةلو اتميز

يحبالمصاو رارزالأ عن عامة ةنظر

صفالوةالميز

.باعةطلا سؤوبر تعلقةلما شكلاتلماو Wi-Fi Direct حالةو ة،شارالإ ةقوو يةكلساللا الحالةو سائط،الو خطاءأو باعة،طلا سؤور هيزتج حالةو سخ،نلا عدد لىا شيري:  تحكملا حةلو شاشة 1

.يةلالحا يةلمعلا قفيو:  مرالأ لغاءا رز 2

.هاليغشت يقافاو الطابعة في يةكلساللا ياتنمكاالإ يلغشتل:  يةكلساللا رز 3

.يةكلسلإ بكةششب تصلةم الطابعة كانت ما ذاا لىا شيري: باحصم يةكلساللا

.يلهغشت يقافاو Wi-Fi Direct يلغشتب ميقو:  Wi-Fi Direct رز 4

Wi-Fi Direct ل يلغشتلا يقافا وأ يلغشتلا حالة لىا شيري: باحصم Wi-Fi Direct.

.رالز على ضغطة خرأ بعد تيْينثا خلال سخنلا يةلعم بدأتس. اتمر عدة رالز على اضغط نة،الملو سخُنلا عدد لزيادة. انلوبالأ سخن مهمة بدء:  انلوبالأ سخنلا رز5

.ٍانثو ثلاث لمدة انلوبالأ سخنلا رز على بالضغط باعةطلا دةجو يصخشت يرتقر شاءنا نككيم:ملاحظة

.هاليغشت يقافاو الطابعة يلغشتب ميقو:  الطاقة رز6

.باعةطلا سؤور في شاكلم لىا شيري: باحصم باعةطلا سأر يهبنت7

).رقالو شارنحا الةزاوأ رقالو يلمتح بعد ثال،لما يلبس على( تعطل يأ بعد همةلما نافئتشسبا ميقو:  نافئتشسا رز 8

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

تعليماتلا صفحات من يدالمز على لللحصو HP ePrint رز وأ Wi-Fi Direct رز وأ ، يةكلساللا رز لىا ضافةبالإ رالز على اضغط. الطابعة ماتمعلو صفحة باعةطب ميقو:  ماتمعلو رز 9  

 .رارزالأ هذه من بكل بطةتالمر المحددة

ARWW التحكم لوحة ميزات ٦



الوصفالميزة

.يلهغشت يقافاو HP ePrint يلغشتب ميقو:  HP ePrint رز 10

HP ePrint ل يلغشتلا يقافا وأ يلغشتلا حالة لىا شيري: باحصم HP ePrint .يبالو بخدمات الإتصال في شكلةم ثحدو لىا ًيعاسر مضيو الذي باحصالم شيري.

.رالز على ضغطة خرأ بعد تيْينثا خلال سخنلا يةلعم بدأتس. اتمر عدة رالز على اضغط د،سوالأو يضببالأ سخُنلا عدد لزيادة. دسوالأو يضببالأ سخن مهمة بدأي:  دسوبالأ سخنلا رز 11

تحكملا حةلو شاشة يقوناتأ

صفالومزالر

 حالة في الطابعة تكون ندماع رقم بيْو E فالحر بيْ بدلتيو هيز،جتلا اءجرا الطابعة تطلبت ندماع P فالحر لىا تغيريو ندات،تسلما سخن يتم ندماع سخنلا عدد ضيعر:  مزر سخُنلا عدد

.خطأ

.خطأ ثحدو لىا شيري:  مزر خطأ

.رقبالو تعلقي خطأ لىا شيري:  مزر رقالو في خطأ

.اللاسلكي الإتصال حالة يوضح: الحالة زمور يةكلساللا

 ).( ةشارالإ طةشرأ رمزو) ( اللاسلكي يهبنتلا رمزو ،)( يةكلساللا مزر ز،مور ثلاثة من يةكلساللا الحالة زمور تكونت

Wi-Fi Direct َّنأ لىا شيري:  مزر Wi-Fi Direct الإتصال حلةمر في هو وأ يعمل.

 .دسوالأ باعةطلا سأبر صلة ذي خطأ لىا يمنىلا نةيقوالأ يضمو شيريو ان،لوالأ ثلاثيلا باعةطلا سأبر صلة ذي خطأ لىا ىسريلا باعةطلا سأر نةيقوأ يضمو شيري: زمور باعةطلا سأر

٧ الاسشتخدام بدء   ٢ الفصل ARWW



زموالر حالة ضعرو تحكملا حةلو يحبمصا
رالز باحصم الطاقة●

زرموو يحبمصا يةكلساللا●

●Wi-Fi Direct رمزو باحصم

HP ePrint باحصم●

باعةطلا سأر يهبنت باحصمو باعةطلا سأر زمور●  

باعةطلا سؤور محاذاةو هيزتج يقوناتأ●

نافئتشسا باحصمو رقالو في خطأ رمزو ، خطأ مزر●  

سخُنلا عدد مزر●  

الحبر نظام يانةص●

رالز باحصم الطاقة

صفالوالحالة

.يلغشتلا يدق الطابعةيلغشتلا

 .الطابعة يلغشت يقافا تميلغشتلا يقافا

اًيئتلقا يلغشتلا عن الطابعة قفتوت شاط،نلا عدم من تيْعسا ورمر بعد. شاطنلا عدم من دقائق 5 ورمر بعد سكونلا ضعو اًيئتلقا هازلجا يدخل. سكونلا ضعو في الطابعة نأ لىا شيريخافت  

.تريوبكملبا وأ يةكلسلإ بكةششب تصلةم تكن لم ذاا

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

 يقطر عن هالح نككيم التيو خطأ حالة في الطابعة نفا ا،ًيعسر مضيو باحصالمو اًمغلق باعةطلا سؤور لىا لصوالو باب كان ذاا. هنغلقفأ ا،ًحتوفم باعةطلا سؤور لىا لصوالو باب كان ذااعةسرب مضيو

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

زرموو يحبمصا يةكلساللا

.اللاسلكي الإتصال حالة لىا ةشارللا ًمعا يعملون تحكملا حةلو شاشة على يةكلساللا حالة زرموو) ( يةكلساللا رز بجانب يةكلساللا باحصم

.وليالأ عدادالإ ناءثأ المحاذاة يةلعم تملتكا ذاا لإا يةكلساللا حالة زرموو يةكلساللا باحصم يضيء لن

صفالوالحالة

.يةكلسلإ بكةششب تصلةم الطابعة.يعملون همعيجم ةشارالإ طةشرأ رمزو يةكلساللا رمزو ، يةكلساللا باحصم

ARWW الرموز حالة وعرض التحكم لوحة مصابيح ٨



الوصفالحالة

.مضاء غير يةكلساللا باحصالم
 ).( يةكلساللا رز على اضغط ية،كلساللا ياتنمكاالإ يلغشتل. تعمل لإ للطابعة يةكلساللا ياتنمكاالإ

.تلقائيلا اللاسلكي الإتصال ضعو في الطابعة تكون.رةدو في يعملون همعيجم ةشارالإ طةشرأ رمزو يعمل يةكلساللا رمزو ،ًيعاسر مضيو يةكلساللا باحصم

.الطابعة في يةكلساللا ياتنمكاالإ يلطعت يتم.يلهغشت يقف ثم انثو ثلاث لمدة ًيعاسر يةكلساللا باحصم مضيو

.٧٥ صفحة في يةكلساللا عداداتا اجعر مات،المعلو من يدللمز. يةكلساللا عداداتالإ ييرغت

.يةكلسلإ ةشارا جدتو لإ.يعملان اللاسلكي يهبنتلا رمزو يةكلساللا رمزو ،ًيعاسر مضيو يةكلساللا باحصم

.لصوالو نقطة وأ اللاسلكي جهالمو يلغشت من تحقق●

.اللاسلكي جهالمو من اًبيقر الطابعة كحر●

.يةلتالا شكلاتلما حدىا حدثت قد.ًيعاسر مضيو اللاسلكي يهبنتلا رمزو يعمل يةكلساللا رمزو ،ًيعاسر مضيو يةكلساللا باحصم

 .يةكلساللا بكةششلبا بالإتصال شكلةم لديها الطابعة●

.WPS تخدامشسا ندع تداخل سةلج عن شفكلا تم وأ خطأ حدث●

 الفحص يرتقر نةيمعا ثم اللاسلكي، الفحص اءجرلإ ًمعا) ( ماتمعلو زرو) ( يةكلساللا رز على اضغط

.شكلةلما حل يةفيك لحو ماتمعلو على لللحصو

).Wi-Fi Protected Setup )WPS رز على الضغط ضعو في الطابعة تكون.اًمع ةشارالإ طةشرأ مضتوو ، يةكلساللا مزر يضيءو ، يةكلساللا باحصم مضيو

 .ينهاتكو يتم لم لكن للطابعة، يةكلساللا يفةظالو يلغشت تم. يةكلساللا مزر يضيءو يةكلساللا باحصم مضيو

.بكةششلبا الإتصال الطابعة لتحاوو ا،ًسابق ينهاتكو وتم يلغشتلا يدق للطابعة يةكلساللا يفةظالو. اللاسلكي يهبنتلا باحصم مضيوو ب،ناوتلبا ةشارالإ طةشرأ مضتوو ، يةكلساللا مزر يضيءو ، يةكلساللا باحصم مضيو
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Wi-Fi Direct رمزو باحصم

.وليالأ عدادالإ ناءثأ المحاذاة يةلعم تملتكا ذاا لإا Wi-Fi Direct حالة رمزو Wi-Fi Direct باحصم يضيء لن

صفالوالحالة

.تخدامشسللا جاهزو Wi-Fi Direct يلغشت تّم.يعملان Wi-Fi Direct رمزو باحصم

 جهمو نبدو ًايكلسلإ الطابعة يلصتوب قم اجعر ،Wi-Fi Direct تخدامشسبا تكعببطا الإتصال يةفيك فةلمعر

.٧١ صفحة في

.يعمل لإ Wi-Fi Direct.يعملان لإ Wi-Fi Direct رمزو باحصم

).( Wi-Fi Direct رز على اضغط ،Wi-Fi Direct يلغشتل

 Wi-Fi رز على اضغط. Wi-Fi Protected Setup (WPS) الدفع ضعو في لمحمو هازبج الطابعة تصلت.ًيعاسر مضيو Wi-Fi Direct باحصم

Direct ) (الإتصال نهاءلإ.

 Wi-Fi تخدامشسبا بالطابعة الإتصال خرأ جهاز ليحاوو Wi-Fi Direct اتصال من قصىالأ العدد بالفعل لديها الطابعة.باتثب يضاء ثم ان،ثو ثلاث لمدة ًيعاسر Wi-Fi Direct باحصم مضيو
Direct.

.الطابعة عدادبا قام الذي شخصلبا اتصل مات،المعلو من يدلمز. Wi-Fi Direct يلطعت تم.يلهغشت يقف ثم ان،ثو ثلاث لمدة ًيعاسر Wi-Fi Direct باحصم مضيو

HP ePrint باحصم

صفالوالحالة

.تخدامشسللا ةجاهزو HP ePrint ةميز تعمل.مضاء HP ePrint باحصم

.٤٥ صفحة في HP ePrint تخدامشسبا باعةطلا اجعر مات،المعلو من يدللمز

.تعمل لإ HP ePrint ةميز.مضاء غير HP ePrint باحصالم

).( HP ePrint رز على اضغط ،HP ePrint يلغشتل
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الوصفالحالة

.يةلتالا شكلاتلما حدىا حدثت قد.يلهغشت يقف ثم ان،ثو ثلاث لمدة HP ePrint باحصم مضيو

.يبالو خدمات عدادا يتم لم●

.تهيبثت يتم لم لكنو فرتوم للطابعة يبارجا تحديث●

.HP ePrint ةميز يلطعت تم لقد●

 ثم ية،صيخشت صفحة باعةطل قتالو نفس في) ( ماتمعلو زرو) ( HP ePrint رز على اضغط

.الصفحة على تعليماتلا بعتا

.يبالو خدمات بخادم تصلةم غير الطابعة لكن HP ePrint ةميز يلغشت تم.ًيعاسر مضيو HP ePrint باحصم يظل

 ثم ية،صيخشت صفحة باعةطل قتالو نفس في) ( ماتمعلو زرو) ( HP ePrint رز على اضغط

.الصفحة على تعليماتلا بعتا

باعةطلا سأر يهبنت باحصمو باعةطلا سأر زمور

. باعةطلا سأر يهبنت باحصمو باعةطلا سأر يمزر حدأو خطأ مزر مضيو●

الحلببسلا

.يةلتالا شكلاتلما حدىا حدثت قد

 .دمفقو ناسبلما باعةطلا سأر–

.يحصح غير شكلب كبمر ناسبلما باعةطلا سأر–

.سدادةلا وأ تقاليالبر يكيتسبلالا يطشرلا على ناسبلما باعةطلا سأر يتويح اليز ما–

 .ناسبلما باعةطلا سأر دخلأ ا،ًدمفقو باعةطلا سؤور حدأ كان ذاا–

 وأ سدادة دجوو عدم من كدتأو ناسبلما باعةطلا سأر لزفأ الطابعة، في باعةطلا سيأر كلا يبكتر تم ذاا–
.يمةلس يقةبطر باعةطلا سأر دخالا عدأ ثم يه،لع يكيتسبلا يطشر

 جديدة باعةط سؤور كبتر نتك ذاا لإا باعةطلا سؤور مزلإج تحفت فلا الطابعة، عدادا بعد:ملاحظة

.بكتكم وأ منزلك جخار لىا الطابعة نقلت وأ

.٨٨ صفحة في باعةطلا سؤور شكلاتم حل اجعر مات،المعلو من يدللمز

. باعةطلا سأر يهبنت باحصمو باعةطلا سأر ارمزو خطأ مزر مضيو●

الحلببسلا

.يةلتالا شكلاتلما حدىا حدثت قد

.دانمفقو باعةطلا سيأر كلا–

.يحصح غير شكلب بانكمر باعةطلا سيأر كلا–

.سداداتلا وأ يةلتقاالبر يةكيتسبلالا طةشرالأ على باعةطلا سيأر كلا يتويح اليز ما–

.تالفان وأ افقيْتوم غير باعةطلا سيأر كلا–

 .باعةطلا سؤور يبكبتر قم الطابعة، في بةكمر باعةط سؤور يأ دجوو عدم حالة في–

 يطشر وأ سدادة دجوو عدم من كدتأو باعةطلا سيأر لزفأ الطابعة، في باعةطلا سيأر كلا يبكتر تم ذاا–

.يمةلس يقةبطر باعةطلا سيأر دخالا عدأ ثم عليهما، يكيتسبلا

 جديدة باعةط سؤور كبتر نتك ذاا لإا باعةطلا سؤور مزلإج تحفت فلا الطابعة، عدادا بعد:ملاحظة

.بكتكم وأ منزلك جخار لىا الطابعة نقلت وأ

.تكعبلطا بةشسنالما HP باعةط سؤور تخدمشست نكأ من كدتأ–

.ساعدةلما على لللحصو HP بدعم الإتصال رجىُي ،الخطأ ارتمرشسا حالة في–
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باعةطلا سؤور محاذاةو هيزتج يقوناتأ

هيزجتلل تعدةشسم باعةطلا سؤور

 .تحكملا حةلو شاشة على ىخرالأ يقوناتالأ يعجم نطفئت قتالو نفس في. وليالأ الطابعة عدادا ناءثأ امضالو P فالحر لىا سخُنلا عدد نةيقوأ تغيرت●

الحلببسلا

 على ًيلاطو اضغط. حكامبا باعةطلا سأر مزلإج غلاقا منو دنىالأ الحد خط قفو الحبر اناتخز يعجم ملء من كدتأ.هيزجتلل تعدشسم الحبر نظام نأو الجديدة باعةطلا سؤور يبكتر تم نهأ وليالأ عدادالإ ناءثأ الطابعة شفتكت

.بالحبر هيزجتلا بدءل ٍانثو ثلاث لمدة) (  نافئتشسا رز

.الضوئي سحلما وأ سخنلا وأ باعةطلا اءجرا نعيم لنو يةفلالخ في هيزجتلا يجريشس:ملاحظة

المحاذاة حالة نةيقوأ

.امضالو A فالحر لىا سخُنلا عدد نةيقوأ تغيرت●

الحلببسلا

 المحاذاة صفحة باعةط تتم
سحلما تظارنا في هازلجاو  

.الضوئي

 .المحاذاة اءجرلإ تحكملا حةلو على دجوالمو) (  انلوبالأ سخنلا رز على اضغط ثم ية،ئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا على سفلالأ لىا يهلع عبوطالم جهالو يهجتو مع المحاذاة صفحة ضع

 .الضوئي سحلما اءجرا بعد المحاذاة يتهنت. ثابتلا‘ A ’فالحر لىا امضالو‘ A ’فالحر تغيري الضوئي، سحلما بدء ندع:ملاحظة

 .المحاذاة اكتمال دجربم" 0" لىا ثابتلا" A" فالحر تغيريف ولي،الأ الطابعة عدادا ناءثأ هيزجتلا يةلعم من ءجزك المحاذاة حدثت ذاا–

.المحاذاة اكتمال دجربم العادية حالتها لىا تحكملا حةلو شاشة دتعوف ولي،الأ الطابعة عدادا بعد المحاذاة حدثت ذاا–

تقدملا يدق هيزجتلا

.تقدملا يدق باعةطلا سؤور هيزتج●

الحلببسلا

شاشةلا ضتعر ذاا ىتهنا قد هيزجتلا يكون. لالخمو ضعو في الطابعة تكون ندماع يةفلالخ في هيزجتلا يتم نأ يمكن.تقدملا يدق باعةطلا سؤور هيزتج  

"0."

.يةفلالخ في يتم يدهتملا كان ذاا حتى سخنلاو الضوئي سحلماو باعةطلا مكانكبا ليز لم
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نافئتشسا باحصمو رقالو في خطأ رمزو ، خطأ مزر

.يعملون همعيجم نافئتشسا باحصمو رقالو في خطأ رمزو ، خطأ مزر●

الحلببسلا

.دخالالإ جدر في رقو يلمحتب قم.دخالالإ جدر في رقو يأ جديو لإ

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

.ًيعاسر مضونيو همعيجم نافئتشسا باحصمو رقالو في خطأ رمزو ، خطأ مزر●

الحلببسلا

.باعةطلا اصلةلمو) ( نافئتشسا رالز على اضغط ثم رقالو يلمحتب قم.دخالالإ جدر في رقو جديو لإ نهأ شفتكتو باعة،طلا مهمة الطابعة تلمشست

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

سخُنلا عدد مزر

.عةسرب ًيعاجم مضتو نافئتشسا باحصمو رقالو في خطأ رمزو ، خطأ مزر قت،الو نفس وفي. 1 الرقم بيْو E فالحر بيْ سخُنلا عدد مزر بدلتي●

الحلببسلا

 رقالو ضعر من كبرأ باعةطلا همةلم رقالو ضعر َّنأ شفتكتو رق،الو دخالبا بدأتو باعة،طلا مهمة الطابعة تلمشست

.يلهمتح تم الذي
باعةطلا همةلم مرالأ لغاءلإ) ( مرالأ لغاءا رز وأ) ( نافئتشسا رز ماا على اضغط

.باعةطلا بلق يةلتالا اتالخطو حدبأ قم رق،الو حجم تطابق عدم شكلةم نبجتل

.المحمل رقالو مع تطابقيل باعةطلا همةلم رقالو حجم عدادا غير–

.باعةطلا همةلم رقالو حجم عدادا مع تطابقي الذي رقالو يلمحتب قم ثم دخال،الإ جدر من رقالو كل الةزبا قم–

 قم اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة اسطةبو ًيائتلقا شفهك تم الذي اضيالافتر رقالو حجم ييرغت نككيم:يحملت
.٢٢ صفحة في الطابعة اسطةبو شفهك تم الذي اضيالافتر رقالو حجم ييرغتب

.يعمل لإ نافئتشسا باحصم. 2 الرقم بيْو E فالحر بيْ سخُنلا عدد مزر بدلتي●
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الحلببسلا

 ثم المحمل، رقالو مع تطابقم غير باعةطلا همةلم رقالو لطو َّنأ شفتكتو دية،فر لصفحة باعةطلا مهمة الطابعة تلمشست
.خطاءأ دجوو مع الصفحة باعةطب الطابعة متقو

.تيْقيقد لمدة تظرنا وأ تحكملا حةلو في رز يأ على اضغط ،الخطأ لمحو

.باعةطلا بلق يةلتالا اتالخطو حدبأ قم رق،الو لطو تطابق عدم شكلةم نبجتل

.المحمل رقالو مع تطابقيل باعةطلا همةلم رقالو حجم عدادا غير–

.باعةطلا همةلم رقالو حجم عدادا مع تطابقي الذي رقالو يلمحتب قم ثم دخال،الإ جدر من رقالو كل الةزبا قم–

 قم اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة اسطةبو ًيائتلقا شفهك تم الذي اضيالافتر رقالو حجم ييرغت نككيم:يحملت
.٢٢ صفحة في الطابعة اسطةبو شفهك تم الذي اضيالافتر رقالو حجم ييرغتب

.ًيعاسر مضونيو همعيجم نافئتشسا باحصمو رقالو في خطأ رمزو ، خطأ مزر قت،الو نفس وفي. 2 الرقم بيْو E فالحر بيْ سخُنلا عدد مزر بدلتي●

الحلببسلا

 ثم المحمل، رقالو مع تطابقم غير باعةطلا همةلم رقالو لطو َّنأ شفتكتو تعددة،م لصفحة باعةطلا مهمة الطابعة تلمشست
.خطاءأ دجوو مع ولىالأ الصفحة باعةطب الطابعة متقو

 ).(  مرالأ لغاءا رز على اضغط باعة،طلا همةلم مرالأ لغاءلإ–

 خطاءالأ نفس تكون فسو). ( نافئتشسا رز على اضغط ية،قبتلما الصفحات باعةط اصلةلمو–

.ولىالأ الصفحة ثلم يةقبتلما الصفحات في دةجومو

 قم اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة اسطةبو ًيائتلقا شفهك تم الذي اضيالافتر رقالو حجم ييرغت نككيم:يحملت
.٢٢ صفحة في الطابعة اسطةبو شفهك تم الذي اضيالافتر رقالو حجم ييرغتب

. الطاقة رالز باحصم يضيءو نافئتشسا باحصم مضيو قت،الو نفس وفي. 3 الرقمو E فالحر بيْ سخُنلا عدد مزر بدلتت●

الحلببسلا

سارم عاقةا عدم منو امير ما على باعةطلا سؤور مزلإج غلاقا من تحقق ثم باعة،طلا سؤور لىا لصوالو باب تحفا.الطابعة داخل شةطوالخر بةعر يقتعأ  

 رز على اضغط ثم باعة،طلا سؤور لىا لصوالو باب غلقأو يميْ،لا يةحنا شاتطوالخر حامل انقل. باعةطلا بةعر

 على لللحصو٨٢ صفحة في رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا اجعر. باعةطلا اصلةلمو) (  نافئتشسا

.ماتالمعلو من يدالمز

نقلت وأ جديدة باعةط سؤور كبتر نتك ذاا لإا باعةطلا سؤور مزلإج تحفت فلا الطابعة، عدادا بعد:ملاحظة  

.بكتكم وأ منزلك جخار لىا الطابعة
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. نافئتشسا باحصمو رقالو في خطأ رمزو خطأ مزر مضيو قت،الو نفس وفي. 4 الرقمو E فالحر بيْ سخُنلا عدد مزر بدلتي●

الحلببسلا

.باعةطلا تابعةلم) ( نافئتشسا رالز على اضغط ثم رق،الو شارنحا بمحو قم.رقالو في شارنحا جديو

.٨٢ صفحة في رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا اجعر مات،المعلو من يدللمز

.ًيعاسر مضونيو تحكملا حةلو في يحبالمصا يعجم قت،الو نفس وفي. 5 الرقم بيْو E فالحر بيْ سخُنلا عدد مزر بدلتي●

الحلببسلا

.هاليغشت ثم الطابعة يلغشت يقافبا قم.تعمل لإ يةئالضو الماسحة

.يعمل لإ الضوئي الماسح كان ذاا حتى باعةطلا في الطابعة تمرشستس. HPبـ اتصل شكلة،لما ارتمرشسا حالة وفي

 .6 الرقمو E فالحر بيْ سخُنلا عدد نةيقوأ بدلتت●

الحلببسلا

.الطابعة بطض عدأ.خطأ حالة في الطابعة

.الطابعة يلغشت يقافبا قم.١

.الطاقة سلك بفصل قم.٢

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

.الطابعة يلغشتب قم.٤

.HPبـ اتصل شكلة،لما ارتمرشسا حالة وفي

 .7 الرقمو E فالحر بيْ سخُنلا عدد نةيقوأ بدلتت●
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الحلببسلا

 .ساعدةملل HP بدعم اتصل.بها حسمولما يةلوالأ اتهيزجتلا لعدد قصىالأ الحد لىا الطابعة صلتو

الحبر نظام يانةص

.ًيعاسر مضونيو همعيجم نافئتشسا باحصمو خطأ مزر قت،الو نفس وفي. 9 الرقم بيْو E فالحر بيْ سخُنلا عدد مزر بدلتي

الحلببسلا

:الخطأ لحل يةلتالا اءاتجرالإ ّذنف.الحبر نظام يانةص متلز

 الحبر اناتخز ئةبعت عادةا اجعر مات،المعلو من يدللمز. مرالأ ملز ذاا الحبر اًيفضم الحبر اناتخز افحص●

.٦٠ صفحة في

.الطابعة داخل الحبر اكمتر الةزلإ غلقهأ ثم بالكامل، باعةطلا سؤور لىا لصوالو باب تحفا●

.باعةطلا سأر مزلإج تحفت لإ:ملاحظة
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سائطو يلمتح
.تابعةملل رقو حجم حدد

كامل جمبح رقو يلمحتل

 .دخالالإ جدر فعار.١

 .ساريلا لىا رقالو ضعر جهمو اسحب.٢

.قفتوت حتى سفللأ رقالو زمةر مالةبا قم ثم على،لأ باعةطلا جانبو سفللأ ةالقصير الحافة جعل مع دخالالإ جدر في رقالو زمةر دخلأ.٣
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.رقالو حافة ندع قفتوي حتى ًانييم رقالو ضعر يللد ادفع.٤

 .جللخار جالدر تدادماو اجخرالإ جدر اسحب.٥

صغير جمبح رقو يلمحتل

 .دخالالإ جدر فعار.١

ARWW وسائط تحميل ١٨



 .ساريلا لىا رقالو ضعر جهمو اسحب.٢

 رقالو زمةر ادفعو علىالأ لىا باعةطلل المخصص جهالوو سفلالأ لىا ةالقصير الحافة يهجتو مع دخالالإ جدر من يمنالأ الجانب قصىأ في) رالصو رقو ثلم( جمالح الصغير رقالو من زمةر دخلأ.٣
.قفتوت حتى سفلللأ

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

 .جللخار جالدر تدادماو اجخرالإ جدر اسحب.٥
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فظرالأ يلمحتل

 .دخالالإ جدر فعار.١

 .ساريلا لىا رقالو ضعر جهمو اسحب.٢

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

سانللا ذات فظرللأ بةشسنلبا. ساريلاو سفلللأ سانللا يهجتو مع ًدياعمو فظرالأ دخلأ يلة،الطو الحافة على دجوالمو سانللا ذات فظرللأ بةشسنلبا. علىللأ باعةطلل المخصص جهالو يهجتو يجب  
.مامالأو سفلللأ سانللا يهجتو مع ًدياعمو فظرالأ دخلأ ة،القصير الحافة على دجوالمو

ARWW وسائط تحميل ٢٠



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

 .جللخار جالدر تدادماو اجخرالإ جدر اسحب.٥
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الطابعة اسطةبو شفهك تم الذي اضيالافتر رقالو حجم ييرغتب قم
 صغير وأ سطتوم وأ بير،ك جملح اضيالافتر رقالو حجم ييرغت نككيم. جمالح سطتوم وأ صغير وأ بيرك يلهمتح تم الذي رقالو هل شافتكا يمكنها كما اًّيئتلقا رقبالو دخالالإ جدر يلمتح شافتكا للطابعة يمكن
.الطابعة اسطةبو شفهك يتم الذي

.الطابعة اسطةبو شفهك يتم الذي اضيالافتر رقالو حجم ييرغتل

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

.)عداداتا( Settings يببوتلا علامة قفو انقر.٢

.يهف بغوالمر يارلخا حدد ثم ،رقالوو اجدرالأ ةدارا قفو انقر ،يلاتضفتلا سمق في.٣

.يقبطت على انقر.٤

ARWW الطابعة بواسطة كشفه تم الذي الافتراضي الورق حجم بتغيير قم ٢٢



يةئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا على يةلصأ سخةن يلمتح

يةئالضو الماسحة جاجز على يةلصأ سخةن يلمحتل

.الضوئي الماسح غطاء فعار.١

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

.يةئالضو الماسحة غطاء غلقأ.٣
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رقالو ياتشسساأ
باعةط دةجو على لللحصو HP تاجنا من رقو تخدمشسا. ةبيرك ياتكم اءشر بلق باعةطلا رقو اعنوأ من عةنوتم عةمجمو  بارتخا فضلالأ منو. يةبتكالم راقوالأ اعنوأ معظم مع يدلجا للعمل الطابعة تصميم تم  
.HP رقو لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو www.hp.com  على HP يبو قعمو ةبزيار قم. ثلىم

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

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

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

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

باعةطلل بها الموصى رقالو اعنوأ●

HP من رقالو ماتتلزشسم طلب●

باعةطلل بها الموصى رقالو اعنوأ

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

.تكقطنم/بلدك في رقالو اعنوأ بعض فرتوت لإ قد

رصو باعةط

●HP Premium Plus Photo Paper 

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

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

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

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

 HP Everyday Photo Paper رقو●

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

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

HP Photo Value Packs باعةطلا محز●

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

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

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

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

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

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

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

يةميولا باعةطلا

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

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

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

 HP  من باعةط رقو●

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

●HP Office Paper )من تبكالم رقو HP(

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

 HP Office Recycled Paper رقو●

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

HP من رقالو ماتتلزشسم طلب

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

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

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

٢٥ الاسشتخدام بدء   ٢ الفصل ARWW

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


)Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا
:الطابعة برنامج تحفل يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ يامقلا وأ تبكالم سطح على الطابعة مزر على ًجادومز ًانقر انقر ،HP الطابعة برنامج يتبثت بعد

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

.تهيبثتو HP طابعة برنامج يلتنزل تريوبكملا على يبالو ضتعرشسم في hp.com.123.دخلفأ ،HP طابعة برنامج يتبثتب تقم لم ذاا:ملاحظة

ARWW )Windows التشغيل نظام( HP طابعة برنامج افتح ٢٦
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 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمشسا
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 تخدامهاشساو  
 و Dropbox و Google Drive و iCloud ثلم( شائعةلا الاجتماعي اصلتولاو يةبسحالا الخدماتو يةصنلا سائلالرو ونيلكترالإ يدالبر ونيلكترالإ يدالبر خلال من رالصوو نداتتسلما

Facebook .(طابعات عدادا اًيضأ نككيم HP طلبهاو ماتتلزشسلما بةقامر لىا ضافةبالإ الجديدة.

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

HP Smart يقبطت يتبثتل

 ةالظاهر شاداترالإ 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 شفتكيشس ذلك، بعدو. تريوبكملا بها تصلي التي بكةششلا نفسب هاليصتوو الطابعة يلغشت من كدتأ▲

HP Smart يقبطت لحو ماتالمعلو من يدمز على لالحصو

 من الضوئي سحلما و ٣٢ صفحة في HP Smart يقبطت خلال من باعةطلا اجعر ،HP Smart اسطةبو شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلا يقةطر عن يةشسساأ شاداترا على لللحصو
 .١٠٥ صفحة في HP Smart يقبطت من ساعدةلما على لالحصو و ٥٠ صفحة في HP Smart يقبطت خلال

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

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

●Windows :www.hp.com/go/hpsmartwin-help 
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سكونلا ضعو
.سكونلا ضعو في يةبهركلا الطاقة تخدامشسا يللقت يتم●

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

.سكونلا ضعو في تعمل لإ الطابعة تحكم حةلو شاشةو خافت الطاقة رز باحصم●

.الطابعة لىا ضوئي سحم وأ باعةط مهمة سالرا يقطر عن وأ تحكم،لا حةلو على دةجوالمو رارزالأ حدأ على بالضغط للطابعة سكونلا ضعو نهاءا يمكن●

‘سكونلا’ ضعو عداداتا ييرغتل

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

.)عداداتا( Settings يببوتلا علامة قفو انقر.٢

.بالمطلو يارلخا حددو الطاقة فيرتو ضعو قفو انقر ،الطاقة ةداراسمق في.٣

.يقبطت على انقر.٤
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هادئلا ضعالو
 عن ناتجةلا ضاءالضو يللقتل. العادي رقالو على يةعيبط باعةط دةجو مع باعةطلل فقط هادئلا ضعالو 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

يلغشت يقافا يتم ندماع الحال هو كما يقةالطر نفسب الطابعة تعمل يف،المظار وأ رالصو باعةطب قمت ذاا وأ دةجو فضلأ وأ دةسولما دةبجو عادي رقو على بعطت نتك ذاا هادئ،لا ضعالو في:ملاحظة  
.هادئلا ضعالو

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

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

 .هادئلا ضعالو يببوتلا علامة قفو انقر.٢

.)يلغشت يقافا( Off وأ )يلغشت( On قفو انقر.٣

.عدادالإ حفظ على انقر.٤

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

.HP Utility تحفا.١

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

.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

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

 .)عداداتا( Settings يببوتلا علامة قفو انقر.٢

.يلغشت يقافا وأ يلغشت حدد ثم ،هادئلا ضعالو حدد ،يلاتضفت سمق في.٣

.يقبطت على انقر.٤
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تلقائي يقافا
 ةمر الطابعة يلغشتل الطاقة رز تخدامشسا يكلع يجب لذا ا،ًتمام الطابعة يلغشت يقافا على تلقائي يقافا تعمل. الطاقة اسشتهلاك يللقتل شاطنلا عدم من تيْعسا ورمر بعد الطابعة يلغشت يقافبا ةالميز متقو
 ضعو الطابعة تدخل تلقائي، يقافا يلطعت يتم ندماع حتى. الإتصال اتيارخو الطابعة اتقدر سبح اًيئتلقا هاليطعت وأ تلقائي يقافا تمكيْ يتمف للطاقة، ةفرالمو ةالميز هذه تدعم تكعبطا كانت ذاا .ىخرأ

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

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

 ودةمز طابعة من Ethernet بكةششب اتصال وأ USB اتصال وأ فاكس اتصال شاءنا ندع وأ للطابعة Wi-Fi Direct ةقدر وأ يةكلساللا ةالقدر يلغشت ندع تلقائي يقافا يلطعت يتم●
.Ethernet بكةشش وأ USB وأ الفاكس اتبقدر
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باعةط٣

HP Smart يقبطت خلال من باعةطلا●

تريوبكملا جهاز من باعةطلا●

المحمولة ةجهزالأ من باعةطلا●

ناجحةلا باعةطلل يحاتملت●
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HP Smart يقبطت خلال من باعةطلا
 HP يقبطت تخدامشسا عن ماتالمعلو من يدللمز. Windows 10 وأ iOS وأ Android جهاز من باعةطلا جلأ من HP Smart يقبطت تخدامشسلإ يةشسساأ 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

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

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

.تكعبطا تحديد تم نهأ من تحقق ية،شسيئالر 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،شسيئالر 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

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

.باعةطلا بدءل سهلما وأ باعةط على انقر.٧

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
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تريوبكملا جهاز من باعةطلا
نداتتسم باعةط●

رالصو باعةط●

فظرالأ باعةط●

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

نداتتسم باعةط

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

)Windows يلغشتلا نظام( ندتسم باعةطل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

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

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

 .باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة في بةشسنالما اتيارلخا حدد.٤

.ىخرأ باعةط عداداتا ييرغتل ىخرالأ يببوتلا علامات على انقر

.٤٠ صفحة في الطابعة عدادا يحاتملت انظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو تخدامشسبا رقالو حجم ييْعتو دخالالإ 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.٥

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

)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 لإ نتك ذاا

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

٣٣ طباعة   ٣ الفصل ARWW



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

.الاتجاه حدد●

.جمالح ييرغتل يةئولما بةشسنلا دخلأ●

).باعةط( Print قفو انقر.٤

)Windows يلغشتلا نظام( الصفحة يجهو على باعةطلل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

.خصائص ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

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

 .ًّيدويا جهيْالو على باعةطلا سدلةنلما القائمة من اًيارخ حدد ثم )جةدوالمز باعةطلا( جهيْالو على باعةطلا تصارخا حدد ،باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة من.٤

.ىخرأ باعةط عداداتا ييرغتل ىخرالأ يببوتلا علامات على انقر

.٤٠ صفحة في الطابعة عدادا يحاتملت انظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو تخدامشسبا رقالو حجم ييْعتو دخالالإ 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.٥

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

)macOS و OS X( الصفحة يجهو على باعةطلل

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

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

.فقط ديةفر لىا باعةطلل صفحات عدادا ييْعتب قم.٣

).باعةط( Print قفو انقر.٤

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

 .للطابعة ماميالأ للجانب اجهمو ندتسملل غالفار الجانبو الطابعة داخل لىا الطابعة جخار زبارلا فالطر تقلني يثبح ندتسلما يلمتح عدأ.٦

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

).باعةط( Print قفو انقر.٨

رالصو باعةط

.١٧ صفحة في سائطو يلمتح اجعر رق،الو يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز. حتوفم اجخرالإ جدر َّنأو دخالالإ جدر في محمل رصو رقو لديك َّنأ من كدتأ ندات،تسلما باعةط بلق
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)Windows يلغشتلا نظام( رالصو رقو على رةصو باعةطل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة يلغشت من كدتأ.٢

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

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

 .باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة في بةشسنالما اتيارلخا حدد.٤

.ىخرأ باعةط عداداتا ييرغتل ىخرالأ يببوتلا علامات على انقر

.٤٠ صفحة في الطابعة عدادا يحاتملت انظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو تخدامشسبا رقالو حجم ييْعتو دخالالإ جدر في يححصلا رقالو يلمتح على صاحر رق،الو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

.خصائص ارالحو بعمر غلاقلإ OK على انقر.٥

.باعةطلا بدءل OK وأ باعةط على انقر.٦

 .عاتبوطالم دةجو انخفاض لىا دييؤ مما تفاف،لوالا جعدتلا في بدأي لإ حتى رالصو رقو ينتخزب قم. دخالالإ جدر من تخدمشسلما غير رالصو رقو جخرأ باعة،طلا من الانتهاء 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 لإ نتك ذاا

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

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

.الاتجاه حدد●

::يةلتالا عداداتالإ 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( Color Options 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
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فظرالأ باعةط

 وأ فة،خرالمز وأ اللامعة فظرالأ تخدمشست لإ. دخالالإ جدر في كثرأ وأ احدو فظر يلمتح نككيم. حتوفم اجخرالإ جدر َّنأو دخالالإ جدر في محملة يفمظار لديك َّنأ من كدتأ ندات،تسلما باعةط بلق
.١٧ صفحة في سائطو يلمتح اجعر ف،ظرالأ يلمتح عن ماتالمعلو من يدللمز. افذنو وأ شابكم بها التي فظرالأ

.مَتخدشسلما يقبطتلبا الخاصة الوثائق اجعر ف،ظرالأ على تهعباطل نصلا يقشسنت يةفيك صبخصو يلصتفا على للاطلاع:ملاحظة

)Windows يلغشتلا نظام( وفمظر باعةطل

).باعةط( Print قفو انقر البرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة في.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

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

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

 .باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة في بةشسنالما اتيارلخا حدد.٤

.ىخرأ باعةط عداداتا ييرغتل ىخرالأ يببوتلا علامات على انقر

.٤٠ صفحة في الطابعة عدادا يحاتملت انظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو تخدامشسبا رقالو حجم ييْعتو دخالالإ جدر في يححصلا رقالو يلمتح على صاحر رق،الو حجم ييرغتب يامكق حالة في:ملاحظة

.خصائص ارالحو بعمر غلاقلإ OK على انقر.٥

.باعةطلا بدءل OK وأ باعةط على انقر.٦

)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 لإ 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

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

.رالصو رقو على يةلعا دةجو ذاتو اضحةو رصو باعةطل) dpi( صةبولا في نقطةلل قصىالأ الحد ضعو تخدمشسا

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

.www.support.hp.com على الطابعة لدعم يبالو قعمو رز مة،المدعو باعةطلا دقة توياتشسم على للاطلاع
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)Windows يلغشتلا نظام( صةبولا في نقاطلا لعدد قصىالأ الحد ضعو في باعةطلل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.الطابعة تحديد من كدتأ.٢

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

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

.بةشسنالما 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 على انقر ثم ،تقدمم يببوتلا علامة على انقر●

Windows 7 وWindows Vista وWindows XP

.ناسبلما رقالو عنو حدد ،سائطالو 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 غلاقلإ افقمو على انقر ثم). صةبولا في نقطةلل قصىالأ بالحد باعةطلا( Print in Max DPI سدلةنلما القائمة من) نعم( Yes حدد ،)الطابعة

.٤٠ صفحة في الطابعة عدادا يحاتملت انظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

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

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

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رالصو باعةط اتيارخ بطض.٣

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

).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 عداداتالإ 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
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المحمولة ةجهزالأ من باعةطلا

المحمولة ةجهزالأ من باعةطلا

 .Amazon Kindle و Chromebook و Windows Mobile و Android و iOS ةجهزأ ذلك في بما المحمولة، ةجهزالأ من ةباشرم رالصوو نداتتسلما باعةط نككيم

.٣٢ صفحة في HP Smart يقبطت خلال من باعةطلا اجعر مات،المعلو من يدللمز. المحمولة ةجهزالأ من باعةطلل HP Smart يقبطت تخدامشسا اًيضأ نككيم:ملاحظة

المحمولة ةجهزالأ من باعةطلل

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

 جهمو نبدو ًايكلسلإ الطابعة يلصتوب قم اجعر مات،المعلو من يدللمز. لمحمو جهاز من باعةطلل Wi-Fi Direct تخدمشسفا جه،بمو الإتصال ندو باعةطلا في غبتر نتك ذاا:يحملت
.٧١ صفحة في

:لالمحمو كجهاز على باعةطلا تمكيْب قم.٢

●iOS: يارخ تخدمشسا Print )باعةط (قائمة من Share )كةشارم.(

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

●Android: ضافيالإ 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 ضافيالإ المكون يدعم:ملاحظة
 .Google Play جرتم في فرتولما HP ePrint يقبطت تخدامشسبا باعةطلا قدمأ

●Windows Mobile: اًبقشسم اًتبثم تييأ البرنامج نلأ عدادالإ لىا حاجة لإ. هازلجا قائمة من باعةط المس.

 .طابعة ضافةا المعالج تخدامشسبا 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 تمكيْل تهيبثتو يبالو على Wi-Fi و USB. 

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

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

 .ىخرأ بلغة وأ ىخرأ نطقةم/بلد في يبالو على) المحمولة ةجهزللأ

 قمت الذي رقالو لمطابقة بدقة رقالو حجم ييْعت نا). ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو ١٧ 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
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ناجحةلا باعةطلل يحاتملت
الحبرو باعةطلا سؤور لحو يحاتملت●

رقالو يلمتح لحو يحاتملت●

 الطابعة عدادا يحاتملت●

.ناسبم شكلب الطابعة عداداو يححصلا نحولا على رقالو يلمتح يجبو كاف، حبر على الحبر اناتخز يتوتح نأ يجبو ام،ير ما على HP من باعةطلا سؤور تعمل نأ يجب نجاح،ب باعةطلل

.الضوئي سحلما وأ سخنلا على باعةطلا عداداتا يسرت لإ

الحبرو باعةطلا سؤور لحو يحاتملت

.يةلصالأ HP باعةط سؤور تخدمشسا●

.يحةصح يقةبطر انلوالأ ثلاثيلا باعةطلا سرأو دسوالأ باعةطلا سأر ّبكر●

.٨٨ صفحة في باعةطلا سؤور شكلاتم حل اجعر مات،المعلو من يدللمز

.كاف حبر فرتو من كدتألل الحبر اناتخز في الحبر توياتشسم افحص●

.٥٩ صفحة في الحبر توياتشسم اجعر مات،المعلو من يدللمز

.ماتالمعلو من يدمز على لللحصو ٩٢ صفحة في باعةطلبا تعلقةم شاكلم اجعةمر فيرجى بولة،قم غير باعةطلا دةجو كانت ذاا●

.ىخرالأ تلو ةمر هولةسب تائجنلا فضلأ على لالحصو في ساعدتكلم HP راقوأو طابعات مع هابارتخاو HP من يةلصالأ بارحالأو باعةطلا سؤور تصميم تم:ملاحظة

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

رقالو يلمتح لحو يحاتملت

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

.علىللأ باعةطلل المخصص جهالو تجهي يثبح رقالو يلمحتب قم●

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

.دخالالإ جدر في رقالو ناءثنا ببست لإ رقالو ضعر جهاتمو نأ من كدتأ راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالإ يةحاو في رقالو ضعر جهاتمو بطضب قم●

.١٧ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز
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الطابعة عدادا يحاتملت

)Windows يلغشتلا نظام( الطابعة عداداتا يحاتملت

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

يعجم ييْعت نككيم يثبح المحدد، يفةظالو عنول بةشسنالما عداداتالإ ينتخزب باعةطلا تصارخا ميقو. بةالمطلو باعةطلا يلاتضفت ييْعتل بالمطلو قتالو فيرتول باعةطلا اتتصارخا تخدامشسا نككيم●  
.افقمو انقر ثم ب،المطلو تصارخالا حددو ،باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة لىا تقلنا باعة،طلا اتتصارخا حدأ تخدامشسلإ. احدةو ةنقرب اتيارلخا

 انقر ثم ،باعةطلا تصارخا وأ باعةطلا اتتصارخا يببوتلا علامة حددو ،تقدمم وأ ،يططختلا وأ ،دةالجو/رقةالو يببوتلا علامة في بةالمطلو باعةطلا يلاتضفت ضع جديد، باعةط تصارخا ضافةلإ
.افقمو انقر ثم ا،ًاسم دخلأو كـ حفظ

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

.يةضاالافتر باعةطلا اتتصارخا حذف نككيم لإ:ملاحظة

:رقالو جدرو رقالو عداداتا همفل●

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

.رقالو به المحمل رقالو جدر حدد: رقالو مصدر–

 .تخدمهشست 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 تخدامشسا يتم: انلوالأ–

.نخفضةلما وأ العادية دةالجو ذات دسوالأو يضبالأ عاتبوطملل فقط دسوالأ الحبر تخدامشسا 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 تخدامشسا يتم: دةالجو عالي ماديالر جتدر–

:باعةطلا دةجو عداداتا همفل●

.كثرأ حبر تخدمشسي 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 لإ ندماع وأ نخفضةم الحبر توياتشسم تكون ندماع دنىالأ صةبولا في نقاطلا مقدار ًعادة تخدمشُسي: دةسوم–

.باعةطلا مهام لمعظم ملائم: عادي–

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

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

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

:يططختلاو الصفحة عداداتا همفل●

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

 .رقةالو يجهو كلا على باعةطلا اءجرا يتم حتى رقةالو جهوأ حدأ على باعةطلا بعد ًيدويا الصفحات اقلب: ًيدويا جهيْالو على باعةطلا–
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.جهيْالو على باعةطلا ندع رقةللو يلةالطو الحافة من الصفحات قلب دتو نتك ذاا تحديدهاب قم: يلةالطو الحافة من القلب○

.جهيْالو 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 تيْحفص ضعبو ميقوو. يبتك رةصو في الصفحات تعددم ندتسم باعةط لك يحتي: يبتكلا وأ يبتكلا يططتخ–  
.رقالو حجم

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

.رقةالو في كثرأ وأ تيْحفصب ندتسم باعةطب متقو نتك ذاا التهازا وأ الصفحات لىا دالحدو ضافةا على ساعدكي: الصفحة دحدو وأ طارا نبدو–

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

.الصفحات كافة باعةط وأ فقط يةتوشسلما 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 عكاسا–

)macOS و OS X( الطابعة عداداتا يحاتملت

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

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

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

٤١ طباعة   ٣ الفصل ARWW



يبالو خدمات تخدامشسا٤

يب؟الو خدمات هي ما●

يبالو خدمات عدادا●

HP ePrint تخدامشسبا باعةطلا●

HP Connected ونيلكترالإ قعالمو تخدمشسا●

يبالو خدمات الةزا●

ARWW ٤٢



يب؟الو خدمات هي ما

HP ePrint 

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

 حالة ضلعر لالدخو يلجست نككيم ناطق،لما/لالدو بعض في فرتوي لإ قد مما)  HP Connected  )www.hpconnected.com في سابح على لللحصو يلجستلا دجربم
 على لالحصوو لديك HP ePrint بطابعة الخاص ونيلكترالإ يدالبر اننوع تخدامشسا يمكنهم يمنف تحكملا نككيم كما لديك، HP ePrint طابعة تظارنا قائمة ةداراو ،HP ePrint مهام
.HP ePrint صبخصو ساعدةلما

٤٣ الويب خدمات اسشتخدام   ٤ الفصل ARWW
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يبالو خدمات عدادا
.لإسلكي اتصال تخدامشسبا نتنتربالإ تكعبطا اتصال من كدتأ يب،الو خدمات عدادا بلق

يبالو خدمات عدادلإ

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

. يبالو خدمات يببوتلا علامة انقر.٢

 .تخدامشسالا وطشر لبوقل شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ 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

.يبالو خدمات عدادلإ 1 ةالخطو في دةجوالمو شاداترالإ بعتا. يلغشتلا يدعت ثم تهيبثتو تحديثلا يلتنزب الطابعة متقوشس للطابعة، تحديث فرتو حالة في:ملاحظة

 على رثوعلا من تمكنت لم ذاا. يلكو خادم عدادلإ شاشةلا على المقدمة شاداترالإ بعتفا يل،كللو عداداتا تخدمشست لديك بكةششلا كانت ذااو يلكالو عداداتا دخالا نكم لبُط ذاا:ملاحظة
.بكةششلا لك عدأ الذي شخصلبا وأ بكةششلا ولسؤبم فاتصل يل،كالو يلصتفا

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

ARWW الويب خدمات اعداد ٤٤



HP ePrint تخدامشسبا باعةطلا
.مكان يأ منو قتو يأ في عليها HP ePrint يفةظو تمكيْ ىجر التي الطابعة على باعةطلبا HP ePrint لك سمحت

.نتنترالإ لىا منها لصوالو يمكن شطةن بكةششب الطابعة يلصتو تم نهأ من كدتأ ،HP ePrint تخدامشسا بلق

HP ePrint تخدامشسبا ندتسم باعةطل

.يبالو خدمات عدادبا قمت قد نكأ من كدتأ.١

 .٤٤ صفحة في يبالو خدمات عدادا اجعر مات،المعلو من يدللمز

.الصفحة من تكعببطا الخاص ونيلكترالإ يدالبر اننوع على اعثر ثم مات،معلو صفحة باعةطل قتالو نفس في) ( ماتمعلو زرو) ( HP ePrint رز على اضغط.٢

.الطابعة لىا ونيلكترالإ يدالبر يقطر عن بك الخاص ندتسلما سالربا قم.٣

 .ونيلكترالإ يدالبر يقبطت تحفا نقال،لا هازلجا وأ تريوبكملا من.أ

.يقبطتلبا فقةالمر نداتتسلما اجعر نقال،لا هازلجا وأ تريوبكملل ونيلكترالإ يدالبر يقبطت تخدامشسا لحو ماتمعلو على لللحصو:ملاحظة

.تهعباطل ندتسلما فاقهراو جديد ونيلكترا يدبر شاءنا.ب

.ونيلكترالإ الطابعة يدبر اننوع ليا ونيلكترالإ يدالبر سالرا.ج

.فقالمر ندتسلما باعةطب الطابعة متقو

 HP الخادم بلقي لإ. ىخرالأ لالحقو في ونيلكترالإ يدالبر من يةفضاا ينناوع يأ تدخل لإ". To) "لىا( حقل في فقط HP ePrint ونيلكترالإ يدالبر اننوع دخالبا قم:ملاحظة
ePrint الحقل في ونيلكترا يدبر ينناوع عدة دجوو حالة في ونيلكترالإ يدالبر باعةط مهام )To" (الحقل في اننوع يأ وأ" لىا) "Cc" (سخةن."

 حالة من تحققلا نككيم. هالباقتشسا قتبو وأ هالباقتشسبا ضمان ناكه يسلف ى،خرالأ يةنولكترالإ سائلالر لىا بةشسنلبا مرالأ هو كماو. بالهقتشسا دجربم ونيلكترالإ يدالبر باعةط تتمس:ملاحظة
.ناطقلما/بلدانلا بعض في قعالمو هذا فرتوي لإ قد). HP Connected )www.hpconnected.com على باعةطلا

باعتهاط يجب التي نداتتسم ماأ. صليالأ ندتسلما عن نصلا تدفقو يقشسنتلا, نمطلا تلفيخ قد. يةلصالأ سخةنلا عن تلفةمخ بدوت قد HP ePrint اسطةبو عةبوطالم نداتتسلما:ملاحظة  
.عبوطالم هرظم في كبرأ تحكم على لالحصو جلأ من تر،يوبكملا في برنامج يقبطت خلال من باعتهاطب نوصيف ،)يةعشر نداتتسم ثلم( علأ دةبجو

HP ePrint يلغشت يقافلإ

).( HP ePrint رز على اضغط الطابعة، في تحكملا حةلو من▲

.٤٧ صفحة في يبالو خدمات الةزا انظر يب،الو خدمات كافة الةزلإ:ملاحظة

.ماتالمعلو من يدللمز ذلكو نتنترالإ لىا تقالنللا ناه انقر

٤٥ الويب خدمات اسشتخدام   ٤ الفصل ARWW
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HP Connected ونيلكترالإ قعالمو تخدمشسا
نككيم. تكعبطا لىا يةنولكترالإ سائلالر سالربا هال حسمولما ونيلكترالإ يدالبر ينناوع تحديدو ،HP ePrint علىأ ىتوشسم على حماية عدادلإ HP لـ تابعلا المجاني HP Connectedقعمو تخدمشسا  
.ىخرالأ يةنالمجا الخدمات عن ًفضلا تج،نلما ثاتيتحد على لالحصو اًيضأ

 . www.hpconnected.com: نةيعم طوشرو دنوب علىو يةفضاا ماتمعلو على للاطلاع) ناطقلما/بلدانلا يعجم في فرتوي لإ قد( HP Connected يبالو قعمو لىا تقلنا

ARWW HP Connected الإلكتروني الموقع اسشتخدم ٤٦
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يبالو خدمات الةزا
:يةلتالا اتالخطو كملأ يب،الو خدمات الةزلإ

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

.يبالو خدمات عداداتا سمق من يبالو خدمات الةزا على انقر ثم ،يبالو خدمات يببوتلا علامة على انقر.٢

 .يبالو خدمات الةزا على انقر.٣

 .بك الخاصة الطابعة من يبالو خدمات الةزلإ نعم على انقر.٤

٤٧ الويب خدمات اسشتخدام   ٤ الفصل ARWW



الضوئي سحلماو سخنلا٥

نداتتسلما سخن●

HP Smart يقبطت خلال من الضوئي سحلما●

HP الطابعة برنامج تخدامشسبا ضوئي سحم اءجربا قم●

Webscan اسطةبو الضوئي سحلما●

نناجحيْلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت●

ARWW ٤٨



نداتتسلما سخن

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

 حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمشسا اجعر يق،بطتلا هذا لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو. لالمحمو كجهاز من سخنلل HP Smart يقبطت تخدامشسا اًيضأ نككيم
 .٢٧ صفحة في Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما

نداتتسلما سخنل

.دخالالإ جدر في رقو يلمحتب قم.١

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

 .يةئالضو الماسحة يةاوز ندع نةيقوالأ من ببالقر سفللأ صليالأ باعةطلا جهو لحّم.٢

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

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

سخنلا ندع رقالو عداداتا ييرغتل اجعر يل،صتفالل. رقالو عداداتا مع تطابقي الذي رقالو يلمحتب قم وأ الطابعة، في يلهمتح تم ما لمطابقة رقالو عداداتا ييرغتب قم:ملاحظة  
.٤٩ صفحة في

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

.رالز على رتكرلما بالضغط سخنلا عدد زيادة نككيم:يحملت

سخنلا ندع رقالو عداداتا ييرغتل

رقالو هذا عنو ييرغتلذلك ّذنفالحالي رقالو عنو
 الطابعة ضعر شاشة ضتعر
مزالر هذا

العادي رقالو
.انثو ثلاث لمدة قتالو نفس في)  ( سخنلا ريز كلا على ارتمرشسالا مع اضغط

يةفاغرتوالفو رالصو رقو

يةفاغرتوالفو رالصو رقو
.انثو ثلاث لمدة قتالو نفس في)  ( سخنلا ريز كلا على ارتمرشسالا مع اضغط

العادي رقالو

٤٩ الضوئي والمسح النسخ   ٥ الفصل ARWW



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 اًّيئضو رالصو وأ نداتتسلما سحلم HP Smart يقبطت تخدامشسا نككيم  
 و يةصنلا سائلالرو ونيلكترالإ يدالبر عبر كتهاشارمو يةبسحالا ينتخزلا نصاتم على وأ اًّيلمح الضوئي سحلما تائجن حفظو باعةطلا نككيم. كتهاشارم وأ هاظفح بلق اًّيئضو حةسومالم رةالصو تعديل من

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

Windows 10 نظامب يعمل جهاز من الضوئي سحلما●

iOS وأ Android جهاز من الضوئي سحلما●

 يقبطت تخدامشسا عن ماتالمعلو من يدللمز. Windows 10 وأ iOS وأ Android جهاز من الضوئي سحلما جلأ من HP Smart يقبطت تخدامشسلإ يةشسساأ شاداترا سمقلا هذا فريو
HP Smart، لىا تقلنا:

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

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

Windows 10 نظامب يعمل جهاز من الضوئي سحلما

للطابعة يةئالضو الماسحة تخدامشسبا 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 تخدمشسا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP Smart تحفا.٢
.٢٧ صفحة في

.يةئالضو الماسحة حدد ثم ،ضوئي سحم حدد.٣

 .يةشسساالأ عداداتالإ تعديلل هاسلما وأ عداداتالإ نةيقوأ على انقر.٤

.المصدر سدلةنلما القائمة من‘ جاجيالز سطحلا’ حدد

 .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 ضافةلإ سهلما وأ ضافةا على انقر●

.يتهمااوز وأ هماعبششت 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 تخدامشسبا اًيئضو رةصو وأ ندتسم سحلم

يرتحرل HP Smart تخدامشسا نككيم ذلك، بعدو. هازلجا اكامير تخدامشسبا عةبوطم رةصو وأ ندتسلم الضوئي سحملل HP Smart يقبطتلا تخدامشسا 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 تخدمشسا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP Smart تحفا.١
.٢٧ صفحة في

.االكامير حدد ثم ،ضوئي سحم حدد.٢

ARWW HP Smart تطبيق خلال من الضوئي المسح ٥٠
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.رةصو تقاطللإ سهلما وأ شاشةلل سفليلا ءالجز من تديرشسلما 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

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

.يتهمااوز وأ هماعبششت 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

اًبقشسم اًيئضو هماحسم تم رةصو وأ ندتسم يرتحرل

.كجهاز على اًيئضو هماحسم تم قد كان التي رالصو وأ نداتتسلما تعديلل تخدامهاشسا 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 تخدمشسا اجعر مات،المعلو من يدللمز. HP Smart تحفا.١
.٢٧ صفحة في

.محلي ادتيرشسا 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 ضافةلإ سهلما وأ ضافةا على انقر●

.يتهمااوز وأ هماعبششت 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

.تخدامهشسا ادالمر الضوئي سحلما يارخ المس.٣

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

".ضوئي سحم" نةيقوأ قفو انقر ثم الضوئي، سحلما عداداتا ييرغتو دخالالإ مصدر تحديدل" عداداتالإ" نةيقوأ قفو فانقر للطابعة، يةئالضو الماسحة تخدامشسبا الضوئي سحلما حددت ذاا●

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

 .باعتهماط وأ كتهماشارم وأ هماظفبح قم ا،ًّيئضو حيْسومالم رةالصو وأ ندتسلما تعديل من يتهنت ندماع.٤

٥١ الضوئي والمسح النسخ   ٥ الفصل ARWW



HP الطابعة برنامج تخدامشسبا ضوئي سحم اءجربا قم
تريوبكم من الضوئي سحلما●

)Windows يلغشتلا نظام( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت●

)Windows يلغشتلا نظام( جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا●

تريوبكم من الضوئي سحلما

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

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

 .يةئالضو الماسحة يةاوز ندع نةيقوالأ من ببالقر سفللأ صليالأ باعةطلا جهو لحّم.١

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

●Windows 10 :على انقرو ،يقاتبطتلا يعجم حددو ،بدء على انقر تر،يوبكملا تبكم سطح من HP، الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ حدد ثم الطابعة، مجلد على انقر ثم.

.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، مجلد على انقر ثم 
.الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ حدد ثم الطابعة،

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

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

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

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

.الضوئي سحلما ياتلعم يعلجم عداداتالإ تعديلو اجعةلمر‘ الضوئي سحلما’ ارالحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في دجوالمو يدالمز باطتار على انقر:ملاحظة

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

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

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

 .يةئالضو الماسحة يةاوز ندع نةيقوالأ من ببالقر سفللأ صليالأ باعةطلا جهو لحّم.١

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

●Windows 10 :على انقرو ،يقاتبطتلا يعجم حددو ،بدء على انقر تر،يوبكملا تبكم سطح من HP، الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ حدد ثم الطابعة، مجلد على انقر ثم.

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

ARWW HP الطابعة برنامج باسشتخدام ضوئي مسح باجراء قم ٥٢



●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، مجلد على انقر ثم 
.الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ حدد ثم الطابعة،

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

. ضوئي سحم على انقر ثم اءه،جرا يدتر الذي الضوئي سحلما عنو اختر.٤

.فقكمر اًيئضو حسومالم الملف سالرلإ بك الخاص ونيلكترالإ يدالبر برنامج تحفل JPEG يقشسنتب ونيلكترا يدبر وأ PDF يقشسنتب ونيلكترا يدبر اختر

.الضوئي سحلما ياتلعم يعلجم عداداتالإ تعديلو اجعةلمر‘ الضوئي سحلما’ ارالحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في دجوالمو يدالمز باطتار على انقر:ملاحظة

.٥٣ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( 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

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

.HP من الضوئي سحلما تحفا.١

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

.يدهتر الذي الضوئي سحلما يفتعر ملف عنو اختر.٢

.ضوئي سحم على انقر.٣

:يقةطر فةمعر لك يحتي مما HP Scan برنامج تخدامشسا لحو يدالمز فةلمعر نتنتربالإ اتصل

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

.الضوئي سحلما بلق هاطبضو رالصو نةيمعا●

)Windows يلغشتلا نظام( الضوئي سحلما عداداتا ييرغت

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

 .يةئالضو الماسحة يةاوز ندع نةيقوالأ من ببالقر سفللأ صليالأ باعةطلا جهو لحّم.١

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

●Windows 10 :على انقرو ،يقاتبطتلا يعجم حددو ،بدء على انقر تر،يوبكملا تبكم سطح من HP، الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ حدد ثم الطابعة، مجلد على انقر ثم.

.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، مجلد على انقر ثم 
.الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ حدد ثم الطابعة،

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

٥٣ الضوئي والمسح النسخ   ٥ الفصل ARWW
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.HP Scan ارحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في يدالمز باطتار قفو انقر.٤

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

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

.سدلةنلما ائمالقو تخدامشسبا عداداتالإ معظم ييرغتو نةيمعا نككيم

 مرالأ لغاءا على نقرلا  افقمو على نقرلبا لبوقلا ماا يكلع يجب. عداداتالإ يميْ على) ائدز علامة+ ( اسطةبو هؤلإء لىا شاري. جديد ءجز ضعر اسطةبو كبرأ ونةبمر عداداتالإ بعض سمحت
.يةليصفتلا عداداتبالإ الخاص ءالجز لىا دةللعو ءالجز هذا على اتييرغت يةأ لغاءلإ

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

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

. ضوئي سحم قفو انقر ثم تصار،خالا يميْ على الحفظ مزر قفو انقر●

.اللغات يعمبج قعالمو هذا فرتوي لإ قد الحالي، قتالو في. يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. HP Scan برنامج تخدامشسا لحو يدالمز على فتعر 

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

.الضوئي سحلما بلق هاطبضو رالصو نةيمعا●

)Windows يلغشتلا نظام( جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا

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

 .يةئالضو الماسحة يةاوز ندع نةيقوالأ من ببالقر سفللأ صليالأ باعةطلا جهو لحّم.١

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

●Windows 10 :على انقرو ،يقاتبطتلا يعجم حددو ،بدء على انقر تر،يوبكملا تبكم سطح من HP، الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ حدد ثم الطابعة، مجلد على انقر ثم.

.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، مجلد على انقر ثم 
.الطابعة اسم تحمل التي نةيقوالأ حدد ثم الطابعة،

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

. جديد ضوئي سحم تصارخا شاءنا قفو انقر.٤

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

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

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

ARWW HP الطابعة برنامج باسشتخدام ضوئي مسح باجراء قم ٥٤
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.ضوئي سحم يلأ عداداتالإ تعديلو نةيلمعا الضوئي سحلما ارحو بعمر من يمنىلا يةالعلو يةاوالز في يدالمز باطتار قفو انقر:ملاحظة

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

٥٥ الضوئي والمسح النسخ   ٥ الفصل ARWW



Webscan اسطةبو الضوئي سحلما
.يبو ضتعرشسم تخدامشسبا 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

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

 على لللحصو بكةششلا عدادبا قام الذي شخصلا وأ بكةششلا ولسؤبم اتصل. بكةششلا 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

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

. عداداتا يببوتلا علامة انقر.٢

.ولسؤلما عداداتا قفو انقر ،مانالأ سمق في.٣

.Webscan تمكيْل Webscan حدد.٤

.)يقبطت( Apply قفو انقر.٥

Webscan تخدامشسبا سحملل

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

 .يةئالضو الماسحة يةاوز ندع نةيقوالأ من ببالقر سفللأ صليالأ باعةطلا جهو لحّم.١

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

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

. ضوئي سحم يببوتلا علامة انقر.٣

. الضوئي سحلما بدء 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

ARWW Webscan بواسطة الضوئي المسح ٥٦



نناجحيْلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت

:نجاحب الضوئي سحلماو سخنلا اءجرلإ يةلتالا يحاتملتلا تخدمشسا

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

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

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

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

سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمشسا اجعر يق،بطتلا هذا لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو. لالمحمو كجهاز من الضوئي سحملل HP Smart يقبطت تخدامشسا اًيضأ نككيم●  
 .٢٧ صفحة في Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي

٥٧ الضوئي والمسح النسخ   ٥ الفصل ARWW



باعةطلا سرأو الحبر ةدارا٦

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

الحبر توياتشسم●

الحبر اناتخز ئةبعت عادةا●

الحبر ماتتلزشسم طلب●

فقط دسوالأ بالحبر باعةطلا●

باعةطلا سرأو الحبر مع تعامللا لحو يحاتملت●

الطابعة نقل●

ARWW ٥٨



الحبر توياتشسم
 .ضافتهاا يجب التي الحبر يةكمو اناتالخز ئةبعت يهف يجب الذي قتالو تحديدل الحبر اناتخز على دةجوالمو الحبر ىتوشسم طخطو تخدمشسا

.قصىالأ الحد خط الفعلي الحبر ىتوشسم زتجاوي لإأ يجب: قصىالأ الحد خط1

.دنىالأ الحد خط سفلأ لىا الفعلي الحبر ىتوشسم نخفضي لإأ يجب: دنىالأ الحد خط2

.ذلك بعد حكامبا يةطالمطا سداداتلا اسطةبو الحبر اناتخز غلقأو انات،الخز ئةبعت ندع الحبر انخز بلون الحبر جاجةز لون بملاءمة قم

.ةمر لولأ اناتالخز ئةبعت ندع قصىالأ الحد خط من يللقب سفلأ اناتالخز من كل في الحبر ىتوشسم يكونشس

 .الطابعة تلافا لىا باعةطلا ديتؤ قد دنى،الأ الحد خط سفلأ الحبر ىتوشسم يكون ندماع. ناسبلما بالحبر انالخز ئةبعت عدفأ ية،ميولا باعةطلا ناءثأ دنىالأ الحد خط لىا الحبر ىتوشسم لصوو لإحظت ذاا

.الحبر بسرت لىا قصىالأ الحد خط زتجاو دييؤ فقد. قصىالأ الحد طخطو الحبر ىتوشسم زتجاوي لإأ على صاحر الحبر، اناتخز ئةبعت عادةا ندع

.HP نعص غير من بارحالأ تخدامشسبا وأ/و يحصح غير شكلب الحبر اناتخز ئةبعت عن تجنت تجنملل صلاحا وأ يانةص ياتلعم يةأ الضمان شملي لإ:ملاحظة

٥٩ الطباعة ورأس الحبر ادارة   ٦ الفصل ARWW



الحبر اناتخز ئةبعت عادةا

الحبر اناتخز ئةبعت عادةلإ

.الحبر انخز غطاء فعار.١

.تهئبعت عادةا يدتر الذي الحبر انخز غطاء لزأ.٢

.تحهفل الغطاء من يالعلو ءالجز اسحب ثم جاجة،الز على الغطاء يبكتر عدأ ثم جاجة،الز ختم لزأ ثم ته،لازلإ الحبر جاجةز غطاء ّلف.٣

ARWW الحبر خزانات تعبئة اعادة ٦٠



.ىخرأ ةمر انالخز في هالخدأو جاجةالز لزفأ ر،الفو على الحبر من جاجةالز يغتفر يتم لم ذاا. فقط قصىالأ الحد خط لىا الحبر انخز ملء عدأو ان،الخز هةفو على هاعضو الحبر جاجةز سكمأ.٤

.اءجرالإ هذا ناءثأ الحبر جاجةز على الضغط نبتج:يهبنت

.جافو دبار مكان في سيأر ضعو في جاجةالز ينتخزب قم. قصىالأ الحد خط لىا انالخز ملء بعد جاجةالز في الحبر من قدر بقىيس:ملاحظة

.حكامبا الحبر انخز غطاء غلقأ.٥

.ىخرالأ الحبر اناتخز ئةبعت عادةلإ 5 لىا 2 اتالخطو رّكر.٦

.الحبر انخز غطاء غلقأ.٧

الحبر جاجاتز مع تعامللا ياطاتتحا

:الحبر جاجاتز مع تعامللا في يةلتالا يحاتملتلا تخدمشسا

.طفالالأ لناوتم عن اًيدعب الحبر جاجاتبز تفظحا●

.الحبر اناتخز ملء في غبتر ندماع فقط الحبر جاجةز تحفا●

٦١ الطباعة ورأس الحبر ادارة   ٦ الفصل ARWW



.الحبر بسرت نبجتل هاحتف بعد عليها الضغط وأ هاهز وأ الحبر جاجةز مالةبا تقم لإ●

.مظلمو دبار مكان في الحبر جاجاتز ينتخزب قم●

ARWW الحبر خزانات تعبئة اعادة ٦٢



الحبر ماتتلزشسم طلب
.الحبر جاجاتز قامرأ تحديدل عليها دةجوالمو الملصقات افحص الحبر، جاجاتز طلب بلق

بةشسنالما الحبر جاجاتز على رثوعلل باتلالمطا بعتا ثم بذلك، تكبلمطا تمت ذاا تكقطنم/بلدك دّحد.  www.hp.com/buy/supplies لىا تقلنا للطابعة، يةلصالأ HP ماتتلزشسم لطلب  
.بك الخاصة للطابعة

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

٦٣ الطباعة ورأس الحبر ادارة   ٦ الفصل ARWW
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فقط دسوالأ بالحبر باعةطلا
 لىا دنىالأ الحد خط سفلأ الحبر ىتوشسم يكون ندماع باعةطلا اءجرا دييؤ فقد. الحبر يةكمل دنىالأ الحد طخطو سفلأ لىا يةلعفلا الحبر توياتشسم انخفاض عدم من كدتأ فقط، دسوالأ بالحبر باعةطلا بلق
.الطابعة تلافا

)Windows يلغشتلا نظام( فقط دسوالأ بالحبر باعةطلل

).باعةط( Print حدد برنامجك من.١

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

.خصائص ارالحو بعمر تحفي الذي رالز قفو انقر.٣

 Printer وأ) الطابعة عدادا( Printer Setup وأ) اتيارخ( Options وأ) خصائص( Properties رالز هذا سمىي قد تخدمه،شست الذي مجيالبر يقبطتلا لىا ًناداتسا
Properties )الطابعة خصائص( Printer )الطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.بةشسنالما اتيارلخا حدد.٤

Windows 10 و Windows 8.1 و Windows 8:

.دةالجو/رقالو يببوتلا علامة على انقر●

 .افقمو على انقر ثم القائمة، من فقط دسوالأ الحبر حدد ،ماديالر جتدرب باعةطلا من●

Windows 7 وWindows Vista وWindows XP

 .تقدمةم اتيارخ ارالحو بعمر تحفل تقدمم رز على انقر ،دةالجو/رقالو وأ يططختلا يببوتلا علامة من●

 .افقمو على انقر ثم ،فقط دسوالأ الحبر حدد ،ماديالر جتدرب باعةطلا سدلةنلما القائمة من●

)macOS و OS X( فقط دسوالأ بالحبر 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 قفو انقر باعة،طلبا الخاص ارالحو بعمر في اتيارخ ىتر لإ نتك ذاا

 .خرلأ يقبطت من اتيارلخا ماكنأ تلفتخ نأ يمكن:ملاحظة

).رقالو دةجو/عنو( Paper Type/Quality اختر ثقة،بنلما القائمة من.٤

).باعةط( Print على انقر ثم ،)ماديالر جتدر( Grayscale اختر ،‘اللون’ ثقةبنلما القائمة من.٥
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باعةطلا سرأو الحبر مع تعامللا لحو يحاتملت

باعةطلا سأبر خاصة يحاتملت

:باعةطلا سؤور مع تعامللا في يةلتالا يحاتملتلا تخدمشسا

 . الطاقة رالز باحصم نطفئي حتى تظرناو الطاقة رز تخدامشسبا ًادائم الطابعة قفوأ جفاف،لل باعةطلا سؤور يضتعر نبجتل●

.الحبر رُّبخت من الحد على باعةطلا سؤور على اقيالو يطشرلا كتر يعمل. يبهاكلتر اًجاهز تكون حتى منها اللاصقة طةشرالأ لتز ولإ باعةطلا سؤور تحفت لإ●

 بعد. باعةطلا سأر مزلإج غلقأ ثم مكانها، في باعةطلا سؤور انغلاق من كدتأ. تحةف كل رمزو للون باعةط سأر بكل الخاصيْ مزالرو اللون بملاءمة قم. بةشسنالما تحاتفلا في باعةطلا سؤور دخلأ●
.بكتكم وأ منزلك جخار لىا الطابعة نقلت وأ جديد باعةط سأر كبتر نتك ذاا لإا باعةطلا سأر مزلإج تحفت لإ بالحبر، هاهيزتجو الجديدة باعةطلا سؤور يبكتر

.ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو٩٢ صفحة في باعةطلبا تعلقةم شاكلم اجعر. ثلىم باعةط دةجو على لللحصو باعةطلا شاتطولخر محاذاة اءجربا قم●

.جفافلل ضتعري قد بداخله الحبر نفا ية،محم غير الطابعة جخار باعةطلا سأر بقاء حالة في. يمكن ما عسربأ بهيكتر عادةا لفحاو ما، ببسل الطابعة من باعةطلا سأر الةزبا قمت ذاا●

بالحبر خاصة يحاتملت

:الحبر مع تعامللا في يةلتالا يحاتملتلا تخدمشسا

.باعةطلا بلق دنىالأ الحد خط قفو الحبر اناتخز ملء من كدتأ●

.الطابعة تلافا لىا باعةطلا ديتؤ قد دنى،الأ الحد خط سفلأ الحبر ىتوشسم يكون ندماع. دنىالأ الحد خط لىا فيها الحبر ىتوشسم لصوو ندع الحبر اناتخز ملء عدأ●

.هاطتلاخاو بارحالأ بسرت في قصىالأ الحد خط زتجاو ببستي قد. الطابعة مالةا وأ ماللاز من كثرأ الحبر اناتخز ملء يقطر عن الحبر ىتوشسلم قصىالأ الحد خط زتجاو نبتج●

٦٥ الطباعة ورأس الحبر ادارة   ٦ الفصل ARWW



الطابعة نقل
 .يةلتالا شاداترالإ بعتا الحبر، بسرت وأ بالطابعة رالضر لحاقا تفاديل

 .الطابعة اءتوشسا على حافظو اًمغلق باعةطلا سأر بمزلإج تفظحفا بك،تكم وأ منزلك داخل الطابعة نقلت نتك ذاا

.HP بدعم اتصل وأ www.hp.com/support ةبزيار تفضل بك،تكم وأ منزلك جخار الطابعة نقلب يامكق حال في

ARWW الطابعة نقل ٦٦
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تكعبطا يلصتو٧

يهجتو جهاز مع يةكلسلإ بكةششب تكعبطا يلصتوب قم●

جهمو نبدو ًايكلسلإ الطابعة يلصتوب قم●

HP Smart يقبطت اسطةبو الطابعة يلصتو●

يةكلساللا عداداتا●

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

لإسلكي اتصال لىا USB اتصال ييرغت●

)نتنتربالإ تصلةلما بالطابعات خاصة( الطابعة ةدارلإ تقدمةم اتدوأ●

تخدامهاشساو بكةششب تصلةم طابعة عدادا صبخصو يحاتملت●

٦٧ طابعتك توصيل   ٧ الفصل ARWW



يهجتو جهاز مع يةكلسلإ بكةششب تكعبطا يلصتوب قم

 .انثو ثلاث لمدة) ( ماتمعلو رز على اضغط اللاسلكي، يعسرلا بدءلا يللد باعةطل:يحملت

Wi-Fi Protected Setup (WPS) تخدامشسبا يةكلسلإ بكةشش لىا تكعبطا يلصتوب قم●

HP الطابعة برنامج تخدامشسبا يةكلسلإ بكةشش لىا الطابعة يلصتوب قم●

Wi-Fi Protected Setup (WPS) تخدامشسبا يةكلسلإ بكةشش لىا تكعبطا يلصتوب قم

:يلي ما دجوو من كدتأ ،WPS تخدامشسبا يةكلسلإ بكةششب تكعبطا يلصتو نأ بلق

.لصوو نقطة وأ WPS على ممكن لإسلكي جهمو تضمنت 802.11b/g/n يةكلسلإ بكةشش●

.تزيجاهرج 2.4 تخدامشسبا الإتصالإت فقط الطابعة تدعم:ملاحظة

.تريوبكملا جهاز على HP الطابعة برنامج يتبثت من كدتأ. الطابعة يلصتول تخدامهاشسا يدتر التي يةكلساللا بكةششلبا بالفعل تصلم تريوبكم●

.PIN يقةطر بعتا بك، الخاص جهالمو في ضغط رز افرتو من اًكدتأم تكن لم ذاا. الضغط رز يقةطر بعتا ،WPS الضغط ربز ودمز WPS جهلمو زتكحو حالة في

)PBC( الضغط رز ينتكو يقةطر تخدامشسلإ

.ًيعاسر يضمالو في يةكلساللا باحصم بدأي. WPS الضغط ضعو بدءل ٍانثو 3 من كثرلأ بالطابعة دجوالمو) ( يةكلساللا رز على ارتمرشسالا مع اضغط.١

.لديك جهبالمو دجوالمو WPS رالز على اضغط.٢

.لإسلكي اتصال شاءنا يتم ينماب تيْقيقد اليلحو قتالمؤ يلغشت في تجنلما بدأي:ملاحظة

PIN يقةطر تخدامشسلإ

.WPS ةبميز الخاص) PIN( شخصيلا فّالمعر رقم قعمو حدد ثم بكة،ششلا ينتكو صفحة باعةطل قتالو نفس في)( ماتمعلو زرو) ( يةكلساللا رز على اضغط.١

.عةبوطالم ماتالمعلو صفحة سفلأ WPS ةبميز الخاص PIN مزر باعةط تتم

.يضمالو في يةكلساللا باحصم بدأي. انثو 3 من كثرلأ بالطابعة تحكملا حةلو من) ( يةكلساللا رز على ارتمرشسالا مع اضغط.٢

 .WPS ةبميز الخاص PIN مزر دخلأ ثم ية،كلساللا لصوالو نقطة وأ اللاسلكي جهالمو برنامج وأ ساعدةلما ينتكولا داةأ تحفا.٣

 .يةكلساللا لصوالو نقطةب وأ جهبالمو فقةالمر الوثائق اجعر ين،تكولل ساعدةلما داةالأ تخدامشسا لحو ماتالمعلو من يدللمز:ملاحظة

.ًائيضم بقىي نهكلو ًيعاسر يضمالو عن يةكلساللا باحصم قفتوي نجاح،ب الطابعة اتصال حالة في. اًبيتقر تيْقيقد تظرنا

ARWW توجيه جهاز مع لإسلكية بششبكة طابعتك بتوصيل قم ٦٨



HP الطابعة برنامج تخدامشسبا يةكلسلإ بكةشش لىا الطابعة يلصتوب قم

:يةلتالا ناصرعلا هيزتج من تحقق نة،مضم يةكلسلإ WLAN 802.11 بكةششب الطابعة يلصتول

.لصوو نقطة وأ لإسلكي جهمو تضمنت 802.11b/g/n يةكلسلإ بكةشش●

.تزيجاهرج 2.4 تخدامشسبا فقط الإتصالإت الطابعة تدعم:ملاحظة

.الطابعة يلصتول تخدامهاشسا يدتر التي يةكلساللا بكةششلبا بالفعل تصلم تريوبكم●

).SSID( بكةششلا اسم●

).الحاجة ندع( WPA ةبارع وأ WEP تاحفم●

)Windows يلغشتلا نظام( الطابعة برنامج HP برنامج تخدامشسبا تكعبطا يلصتول

:يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم لإ، مأ HP الطابعة برنامج يتبثتب قمت قد نتك ذاا ما على ًاعتمادا.١

بك الخاص تريوبكملا جهاز على HP الطابعة برنامج يتبثتب تقم لم ذاا

.تهيبثتو الطابعة برنامج يلتنزل hp.com.123 ةبزيار قم.أ

 برنامج نكم يطلب حتى USB كابل يلصتوب تقم لإ. بك الخاص تريوبكملا جهازو الطابعة بيْ قتالمؤ للاتصال USB كابل دجوو متلزشسي قد البرنامج، يتبثت ناءثأ:ملاحظة
.بذلك يامقلا الطابعة

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا ثم ،يةكلساللا حدد ذلك، نكم طلبُي ندماع.ب

بك الخاص تريوبكملا جهاز على بتثم HP الطابعة برنامج لديك كان ذاا

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

.اتدوالأ على انقر الطابعة، برنامج من.ب

.امجالبرو هازلجا عدادا على انقر.ج

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا ثم ،يةكلساللا على انقرو ،جديد جهاز يلصتو على انقر.د

.ًائيضم بقىي نهكل يضمالو عن رقزالأ يةكلساللا باحصالم قفتوي نجاح،ب الطابعة يلصتو بعدو.٢

)macOS و OS X( الطابعة برنامج HP تخدامشسبا تكعبطا يلصتول

:يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم لإ، مأ HP الطابعة برنامج يتبثتب قمت قد نتك ذاا ما على ًاعتمادا.١

بك الخاص تريوبكملا جهاز على HP الطابعة برنامج يتبثتب تقم لم ذاا

.تهيبثتو الطابعة برنامج يلتنزل hp.com.123 ةبزيار قم▲
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بك الخاص تريوبكملا جهاز على بتثم HP الطابعة برنامج لديك كان ذاا

. يقاتبطتلا مجلد في دجوالمو HP مجلد في HP Utility على تيْمر انقر.أ

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعّتا ثم ،‘ةجهزالأ’ قائمة من جديد جهاز عدادا اختر شاشة،لا من يالعلو ءالجز في القائمة يطشر من.ب

.ًائيضم بقىي نهكلو يضمالو عن رقزالأ يةكلساللا باحصالم قفتوي نجاح،ب الطابعة يلصتو بعدو.٢

)Windows يلغشتلا نظام( جديدة طابعة يلصتول

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

.اتدوالأ على انقر الطابعة، برنامج من.٢

.امجالبرو هازلجا عدادا حدد.٣

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

)macOS و OS X( جديدة طابعة يلصتول

. نظاملا يلاتضفت تحفا.١

. طابعاتو ماسحات على انقر بك، الخاص يلغشتلا نظامل اًفقو.٢

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

.القائمة من الجديدة الطابعة حدد.٤
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جهمو نبدو ًايكلسلإ الطابعة يلصتوب قم
.دةجومو يةكلسلإ بكةششب للاتصال الحاجة ندو ًايكلسلإ الإتصال نهكيم خرأ جهاز وأ لوحي تريوبكم وأ ذكي هاتف وأ تريوبكم جهاز من ًايكلسلإ باعةطلا نككيم ،HP من Wi-Fi Direct تخدامشسبا

Wi-Fi Direct تخدامشسا شاداترا

.تكعبطا في يعمل Wi-Fi Direct نأ كدتأ●

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

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

 حدد. الطابعة برنامج يتبثتب قم ثم بالطابعة، الخاصة Wi-Fi Direct ةشاربا تريوبكملا يلصتوب ًولإأ قم تر،يوبكملا على HP طابعة برنامج يتبثتب قمت قد تكن لم ذاا
Wireless )الإتصال عنو تحديدب الطابعة برنامج بكليطا ندماع) يةكلساللا.

 .افقتوم باعةط يقبطت يتبثتب يامكق من كدتأف ،ًمحمولإ اًجهاز تخدمشست نتك ذاا–

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

.لإسلكي اتصال خلال من بكةششب وأ USB بلك خلال من تريوبكم هازبج ماا اًيضأ الطابعة يلصتو ناءثأ Wi-Fi Direct تخدامشسا يمكن●

.نتنتربالإ طابعة وأ لمحمو جهاز وأ تريوبكم جهاز يلصتول Wi-Fi Direct تخدامشسا يمكن لإ●

Wi-Fi Direct يلغشت يقافا وأ يلغشتل

).( Wi-Fi Direct رز اضغط الطابعة، في تحكملا حةلو في

 صفحة باعةطل) ( ماتمعلو رز على اضغط ور،المر كلمةو Wi-Fi Direct اسم على رثوعلل. باتثب Wi-Fi Direct باحصم ضاءُي ،Wi-Fi Direct يلغشت حالة في●

.الطابعة ماتمعلو

 بعد. Wi-Fi Direct تخدامشسا يةفيك لحو تعليماتلا يللالد فريو. Wi-Fi Direct يللد باعةطب ًيائتلقا الطابعة متقو ة،مر لولأ Wi-Fi Direct يلغشتب متقو ندماع:ملاحظة

.اللغات يعمبج ًافرتوم غير يللالد يكون قد. Wi-Fi Direct يللد باعةطل ًمعا) ( ماتمعلو زرو) ( Wi-Fi Direct رز على الضغط نككيم ذلك،

. Wi-Fi Direct باحصم نطفئي ،Wi-Fi Direct يلغشت يقافا ندع●

.٨ صفحة في زموالر حالة ضعرو تحكملا حةلو يحبمصا اجعر ،Wi-Fi Direct باحصم حالة لحو ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو●

Wi-Fi Direct تدعم التي يةكلساللا بكةششلبا الإتصال على قادر لمحمو جهاز من باعةطلل

جرتم من ضافيالإ المكون هذا يلمتح نككيم. لالمحمو كجهاز على HP Print Service ضافيالإ المكون من صدارا حدثأ يتبثتب قمت نكأ من كدتأ ،Google Android ةجهزلأ بةشسنلبا  
.Google Play يقاتبطت

.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 مكانبالإ يقبطت من ندتسلما حدد ل،المحمو كجهاز من.٣

.ةفرتولما الطابعات قائمة هرظت

).تكعبطا يفتعرب متقو يدةفر فحرأ هي**  يثح( DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless ثلم الظاهر Wi-Fi Direct اسم اختر ة،فرتولما الطابعات قائمة من.٤
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.باعةطلا مهمة سليرو ًيائتلقا بالطابعة تصلي فسو لالمحمو هازلجا نفا ،)اضيالافتر عدادالإ( ًيائتلقا للطابعة Wi-Fi Direct اتصال مانأ ىتوشسم كان ذاا●

.باعةطلا بدءو بالطابعة للاتصال يةلتالا اءاتجرالإ حدبأ قم ،ًيدويا لىا عدادها يتم للطابعة Wi-Fi Direct اتصال مانأ ىتوشسم كان ذاا●

بقىيو ًيعاسر يضمالو عن باحصالم قفتوي فسو). ( Wi-Fi Direct رز على اضغط ،ًيعاسر يضمالو في الطابعة على Wi-Fi Direct باحصم تمرشسا ذاا–  

.ًتابثا

 .الصفحة على تعليماتلا بعتا ،PIN مزر مع صفحة باعةطب الطابعة قامت ذاا–

.٧٨ صفحة في المضمن يبالو خادم تحف اجعر مات،المعلو من يدللمز). EWS( المضمن يبالو خادم من للطابعة Wi-Fi Direct اتصال مانأ ىتوشسم عدادا ييرغت نككيم:يحملت

Wi-Fi Direct يدعم ولإ ية،كلسلإ بكةششب الإتصال 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.١
mobile_printing_apps.html.

.الطابعة على Wi-Fi Direct يلغشتب قمت نكأ من كدتأ.٢

.لالمحمو هازلجا مع ودةالمز الوثائق اجعر مات،المعلو من يدللمز. لالمحمو كجهاز في) Wi-Fi( اللاسلكي الإتصال يلغشتب قم.٣

يةكلساللا بكاتششلا قائمة من Wi-Fi Direct اسم اختر. نةخسا نقطة وأ جديدة لإسلكي اتصال بكةششب للاتصال يعيبطلا اءجرالإ تخدمشسا. جديدة بكةششب اتصل ل،المحمو هازلجا من.٤  
).تكعبلطا فةالمعر يدةالفر فحرالأ هي**  تبرعت يثح( DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless ثاللما يلبس على وضة،المعر

.بذلك بةلالمطا ندع للطابعة Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ.٥

.ندتسلما بعطا.٦

)Windows يلغشتلا نظام( ًايكلسلإ الإتصال 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 الإتصال بكةشش يلغشتب قم.٢

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

 وضة،المعر يةكلساللا بكاتششلا قائمة من Wi-Fi Direct اسم اختر. نةخسا نقطة وأ جديدة لإسلكي اتصال بكةششب للاتصال يعيبطلا اءجرالإ تخدمشسا. جديدة بكةششب اتصل تر،يوبكملا من.٣
).تكعبلطا فةالمعر يدةالفر فحرالأ هي**  تبرعت يثح( DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless ثاللما يلبس على

.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ

يةلتالا اتالخطو بعتفا ،USB بلك اسطةبو تريوبكملا هازبج هاليصتوو الطابعة يبكتر تم ذاا. يةكلسلإ بكةشش خلال من تريوبكم هازبج تصلةم كانتو الطابعة يتبثت تم ذاا 5 رقم ةالخطو لىا تقلنا.٤  
.Wi-Fi Direct اتصال تخدامشسبا الطابعة برنامج يتبثتل

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

●Windows 10 :على انقرو ،يقاتبطتلا يعجم حددو ،بدء على انقر تر،يوبكملا تبكم سطح من HP، اسم تحمل التي نةيقوالأ حدد ثم الطابعة، مجلد على انقر ثم 
.الطابعة

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

.اتدوالأ على انقر الطابعة، برنامج من.ب

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

 .لإسلكي حدد ،الإتصال اتيارخ البرنامج شاشة ضعر ندع.د

.شفةتكالم الطابعات قائمة من بك الخاصة HP طابعة برنامج حدد

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا.ه

.ندتسلما بعطا.٥

)macOS و OS X( ًايكلسلإ الإتصال على قادر تريوبكم جهاز من باعةطلا

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

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

.Apple جهاز مع ودةالمز الوثائق اجعر, ماتالمعلو من يدللمز

 الخاصة الطابعة يفتعرل تخدمشُست يدةفر فحرأ هي**  يثح( DIRECT-**-HP Smart Tank Wireless 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
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HP Smart يقبطت اسطةبو الطابعة يلصتو
HP Smart يقبطت اسطةبو عدادللا

 من يدمز على لللحصو. Windows و Android و iOS ةجهزأ على HP Smart يقبطتلا دعم يتم. يةكلساللا تككبشش على الطابعة عدادلإ HP Smart يقبطت تخدامشسا نككيم
.٢٧ صفحة في Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمشسا اجعر يق،بطتلا هذا لحو ماتالمعلو

عسرأ عدادالإ يةلعم لجعل Bluetooth تخدمشسي Bluetooth) .HP Smart يلغشت من تحققف ،Android وأ iOS يلغشتلا نظامب يعمل ًمحمولإ اًجهاز تخدمشست نتك ذاا.١  
.)Android و iOS يلغشتلا نظامب تعمل التي المحمولة ةجهزالأ على هلسأو

.Bluetooth عبر باعةطلا دعم يتم لإ. غير لإ الطابعة عدادلإ Bluetooth تخدمشسي HP Smart:ملاحظة

 .HP Smart يقبطت تحفا.٢

٣.Windows :تككبشش لىا طابعة ضافةلإ شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا ثم سهلما وأ جديدة طابعة عدادا على انقر ية،شسيئالر شاشةلا من. 

iOS/Android :تككبشش لىا طابعة ضافةلإ شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا. طابعة ضافةا المس ثم ائدالز نةيقوأ على انقر يةشسيئالر شاشةلا من. 
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يةكلساللا عداداتا
ييرغتو هاليغشت يقافا وأ يةكلساللا يفةظو يلغشتو بكة،ششلا عداداتا يخص فيما باعةطلا ماتمعلو تضمني هذاو بكة،ششلا ةدارا مهام من عةنوم يلةكشت يذفنتو تهداراو للطابعة اللاسلكي الإتصال عدادا نككيم  
.يةكلساللا عداداتا

.هاليغشت يقافا وأ للطابعة يةكلساللا مكاناتالإ يلغشتل

.بالطابعة يةكلساللا مكاناتالإ يلغشت يقافا وأ يلغشتل) ( يةكلساللا رز على اضغط

. ةشارالإ طةشرأ رمزو يةكلساللا مزر الطابعة شاشة ضتعرو رقزالأ باللون يضيء يةكلساللا باحصم نفا ية،كساللا بكةششلبا شطن اتصال ذات الطابعة كانت ذاا●

.مطفأ يةكلساللا باحصم يكونشسف ية،كلساللا يةنمكاالإ يلغشت يقافا تم ذاا●

.٨ صفحة في زموالر حالة ضعرو تحكملا حةلو يحبمصا اجعر ية،كلساللا الحالة لحو ماتالمعلو من يدالمز على لللحصو●

بكةششلا ينتكو صفحةو يةكلساللا بكةششلا بارتخا يرتقر باعةطل

.قتالو نفس في) ( ماتمعلو زرو) ( يةكلساللا رز على اضغط

.يدالمزو هافشك تم التي بكاتششلاو ية،كلساللا بكةششلا ةشارا ةقوو ية،كلساللا بكةششلا لحالة يةصيخشتلا تائجنلا يةكلساللا بكةششلا بارتخا يرتقر يوضح●

.يدالمزو بكةششلا اسمو يف،ضالم اسمو بكة،ششلا حالة من كلًا بكةششلا ينتكو صفحة توضح●

)Windows يلغشتلا نظام( يةكلساللا عداداتالإ ييرغتل

.الطابعة برنامج يتبثت بالفعل تم ذاا تاحةم يقةالطر هذه

.ذلك نكم طلبُي حتى USB كابل يلصتوب تقم لإ. USB كابل فيرتو يقةالطر هذه تطلبت:ملاحظة

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

.اتدوالأ على انقر الطابعة، برنامج من.٢

.امجالبرو هازلجا عدادا على انقر.٣

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا. يةكلساللا عداداتالإ بطض عادةا حدد.٤

.يةضاالافتر عداداتالإ لىا بكةششلا عداداتا تعادةشسلإ

.ٍانثو ثلاث لمدة عليهما الضغط في تمرشساو ا،ًاحدو نًاأ بالطابعة الخاصة تحكملا حةلو في) ( مرالأ لغاءا زرو) ( يةكلساللا رز على اضغط●
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)بكيشش غير اتصال( USB كابل تخدامشسبا تريوبكملبا الطابعة يلصتوب قم
.تريوبكملبا اتصال شاءنا نككيم يثبح عةسرلا فائق خلفي USB 2.0 نفذم الطابعة تدعم

USB كابل خلال من الطابعة يلصتول

.تهيبثتو الطابعة برنامج يلتنزل hp.com.123 ةبزيار قم.١

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

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

.شاشةلا على هرظت التي شاداترالإ بعتا.٣

.يلغشتو يلصتو هازجك الطابعة يلغشت يتمس الطابعة، برنامج يتبثت حال في

ARWW )ششبكي غير اتصال( USB كابل باسشتخدام بالكمبيوتر الطابعة بتوصيل قم ٧٦
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لإسلكي اتصال لىا USB اتصال ييرغت
 يةكلسلإ بكةشش. يةكلسلإ بكةشش اتصال لىا ييرغتلا هولةسب نككيمف تر،يوبكملا هازبج الطابعة يلصتوب ًةباشرم ميقو الذيو ،USB كابل تخدامشسبا البرنامج يتبثتب قمتو الطابعة عدادبا ًولإأ قمت ذاا

802.11b/g/n لصوو نقطة وأ لإسلكي جهمو تضمنت.

.فقط تزهر يجاج 2.4 ددبتر يةكلساللا الإتصالإت الطابعة تدعم:ملاحظة

 :نأ كدتأ ية،كلس لإ بكةشش ليا USB اتصال من ييرغتلا بلق

 .بلكلا فصل نكم طلبٌي نأ ليا USB بلك تخدامشسبا بك الخاص تريوبكملا هازبج تصلةم الطابعة●

.بها الطابعة يلصاتو يدتر التي يةكلساللا بكةششلبا بالفعل تصلم تريوبكم●

)Windows يلغشتلا نظام( يةكلسلإ بكةشش اتصال لىا USB اتصال من ييرغتلا

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

.اتدوالأ على انقر الطابعة، برنامج من.٢

.امجالبرو هازلجا عدادا على انقر.٣

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

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

.الطابعة عن USB بلك افصل.١

.٧٥ صفحة في يةكلساللا عداداتا اجعر مات،المعلو من يدللمز. بها الخاصة بكةششلا ياتضاافتر لىا الطابعة تعادةشسبا قم.٢

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

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

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

:يةلتالا باتلطتلما من كلًا بونلي الطابعةو تريوبكملا نأ من تحقق تابعة،لما بلق.١

 .USB بلك اسطةبو اًّيلحا تريوبكملبا تصلةم الطابعة●

.اًّيلحا بكةششلبا تصلم تريوبكملا●

 الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمشسا اجعر ،Windows 10 يلغشتلا نظامب يعمل تريوبكم في يقبطتلا تحف عن ماتالمعلو من يدلمز. HP Smart يقبطت تحفا.٢
 .٢٧ 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

 .يةشسيئالر يقبطتلا شاشة علىأ" اًّيكلسلإ الطابعة يلصتوب هلسأ باعةطلا اجعل" نصلا رهوظ ندع يدالمز فةمعر على انقر.٤
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)نتنتربالإ تصلةلما بالطابعات خاصة( الطابعة ةدارلإ تقدمةم اتدوأ
.بك الخاص تريوبكملا جهاز خلال من الطابعة ةداراو عداداتالإ ييرغتو الحالة، ماتمعلو ضعر في) EWS( المضمن يبالو ملقم تخدامشسا نككيم بكات،ششلا حدىبا تصلةم الطابعة تكون ندماع

.اتالميز بعض افرتوت لإ قد هذا، معو. نتنتربالإ ًتصلام تكون نأ ندو) EWS( نّالمضم يبالو خادم تخدامشساو تحف نككيم:ملاحظة

.ورمر كلمة لىا تاجتح فقد عدادات،الإ بعض ييرغت وأ ضلعر:ملاحظة

المضمن يبالو خادم تحف●

باطتالار يفتعر ملفات لحو●

المضمن يبالو خادم تحف

.المضمن يبالو ملقم تحفل يةلتالا سائلالو حدىا تخدامشسا نككيم

بكةششلا خلال من نّالمضم يبالو خادم تحفا

.بكةششلا ينتكو صفحة باعةطل) ( ماتمعلو زرو) ( يةكلساللا رز على اضغط بالطابعة، تحكملا حةلو في.١

.بكةششلا ينتكو صفحة من بالطابعة الخاص يفضالم اسم وأ IP اننوع فةمعر.٢

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

.تريوبكملا على ممدعو يبو تصفحم في للطابعة نهييعت تم الذي يفضالم اسم وأ IP اننوع تبكا.٣

.http://192.168.0.12: يبالو ضتعرشسم في تيالأ اننوعلا تبكفا ،IP 192.168.0.12 هو لديك اننوع كان ذاا, ثاللما يلبس على

Windows) HP يلغشتلا نظام( الطابعة برنامج خلال من نّالمضم يبالو ملقم تحفل

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

.)EWS( للطابعة يةشسيئالر الصفحة قفو انقر ثم ، )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan قفو انقر.٢

Wi-Fi Direct خلال من نّالمضم يبالو خادم تحفل

 رز على اضغط ور،المر كلمةو Wi-Fi Direct اسم على رثوعلل. ىخرأ ةمر يلهغشتل) ( Wi-Fi Direct رز على اضغط ضاءة،الإ عن Wi-Fi Direct باحصم قفتو ذاا.١

.الطابعة ماتمعلو صفحة باعةطل) ( ماتمعلو

 DIRECT-**-HP Smart Tank: ثاللما يلبس على باسم، Wi-Fi Direct بالإتصال وقم عن ابحثو اللاسلكي، يةصخا يلغشتب قم ل،المحمو هازلجا وأ اللاسلكي تريوبكملا من.٢
Wireless .ورمر كلمة دخلأ Wi-Fi Direct بذلك تكبلمطا ندع.

.http://192.168.223.1: تاليلا اننوعلا تبكا بك، الخاص تريوبكملا جهاز على دجوالمو مالمدعو يبالو تصفحم في.٣

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

ARWW )بالإنترنت المتصلة بالطابعات خاصة( الطابعة لإدارة متقدمة أدوات ٧٨



ضتعرشسلما تخدامشسا 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 ضتعرشسلما ينتكو نككيم  
.فيها بغوالمر غير باطتالار يفتعر ملفات الةزلإ

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

)عدادالإ معالجات تخدامشسا ندع خصبالأ اًيدفم ذلك يعد( يقبطتلا كتتر يثح العمل بدء●

EWS ضتعرشسم لغة عدادا رُّتذك●

يةشسيئالر الصفحة EWS صفحة يصخشت●

.يبالو ضتعرشسم 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
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تخدامهاشساو بكةششب تصلةم طابعة عدادا صبخصو يحاتملت
:تخدامهاشساو بكةششب تصلةم طابعة عدادا جلأ من يةلتالا يحاتملتلا تخدمشسا

 على عليها رثوعلا تم التي بكاتششلا سماءأ دسرت ثم, يةكلسلإ جهاتمو عن بحثلبا الطابعة متقو. لصوالو نقطة وأ اللاسلكي جهالمو يلغشت من كدتأ ية،كلسلإ بكةششب تصلةم طابعة عدادبا متقو ندماع●
.تريوبكملا

.الطابعة ذلك في بما تك،كبشش على خرأ جهاز يأ لىا لصوالو من تمكنت نأ بلق VPN عن الإتصال قطع يكلع جبيف ،)VPN( خاصة يةضاافتر بكةششب ًتصلام تريوبكملا كان ذاا●

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. يةكلساللا باعةطلل الطابعةو بكةششلا ينتكو لحو يدالمز تعلم●

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. تككبششل مانالأ عداداتا على رثوعلا يقةطر على فتعر●

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. HP Print and Scan Doctor ساعدةلما داةالأ على فتعر●

 .فقط Windows يلغشتلا نظام في ساعدةلما داةالأ هذه فرتوت :ملاحظة

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. لإسلكي اتصال لىا USB اتصال من ييرغتلا يقةطر على فتعر●

.يدالمز فةلمعر نتنتربالإ للاتصال ناه انقر. الطابعة عدادا ناءثأ وساتالفير مكافحةو الحماية جدار برنامجي مع العمل يقةطر على فتعر●

ARWW واسشتخدامها بششبكة متصلة طابعة اعداد بخصوص تلميحات ٨٠

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_keyword=lp70041-all&h_client=s-h-e004-01&h_lang=k&h_cc=emea_middle_east
http://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductNameOID=16180712&TapasOnline=NETWORK_SECURITY&OS=Windows
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_keyword=lp70044-win&h_client=s-h-e004-01&h_lang=k&h_cc=emea_middle_east
http://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductNameOID=16180712&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS&OS=Windows
http://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductNameOID=16180712&TapasOnline=NETWORK_FIREWALL&OS=Windows


شكلةم حل٨

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا●

باعةطلا ؤسر شكلاتم●

باعةطلبا تعلقةم شاكلم●

سخنلا شاكلم●

الضوئي سحلما شاكلم●

الإتصالو بكةششلا شاكلم●

HP Smart يقبطت من ساعدةلما على لالحصو●

الطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم●

تحكملا حةلو في الخطأ زمور●

HP دعم خدمة●

٨١ مشكلة حل   ٨ الفصل ARWW



رقالو تغذية شاكلمو رقالو شارنحا
فعله؟ يدتر الذي ما

رقالو شارنحا يرتحر

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

.رقالو تغذية وأ رقالو شاكلم حلو رقالو شارنحا يرتحرل ةبخطو ةخطو تعليمات على احصل

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

رقالو شارنحا يرتحر لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

.اقعمو عدة في رقالو شارنحا شاكلم تحدث نأ يمكن

دخالالإ جدر من رقالو شارنحا يرتحرل

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

.دخالالإ جدر جخار فقبر شرحنلما رقالو اسحب.٢

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

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

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

اجخرالإ جدر من رقالو شارنحا يرتحرل

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

ARWW الورق تغذية ومشاكل الورق انحشار ٨٢

http://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=k&cc=emea_middle_east&ProductNameOID=16180712&TapasOnline=TSHOOT_PAPER_JAM


.اجخرالإ جدر جخار فقبر شرحنلما رقالو اسحب.٢

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

باعةطلا سؤور لىا لصوالو نطقةم من رقالو شارنحا يرتحرل

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

.شرحنلما رقالو لزأ.٢

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

 .الطابعة في خفائهلإ ساعةلا بعقار باتجاه اجخرالإ جدر يرتدوب قم ثم اج،خرالإ جدر تدادما غلقأ.ب

 .ماميالأ الطابعة باب تحفا.ج

.باعةطلا سأر لىا لصوالو باب تحفا.د
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.يميْلا لىا كهحر الطابعة، سطو في دجومو باعةطلا يشطاخر حامل كان ذاا. باعةطلا بةعر سارم عاقةا عدم منو امير ما على باعةطلا سؤور مزلإج غلاقا من تحقق.ه

.بكتكم وأ منزلك جخار لىا الطابعة نقلت وأ جديدة باعةط سؤور كبتر نتك ذاا لإا باعةطلا سؤور مزلإج تحفت فلا الطابعة، عدادا بعد:ملاحظة

.شرحنلما رقالو لزأ.و

.ماميالأ بابلا غلقأ ثم باعة،طلا سأر لىا لصوالو باب غلقأ.ز

 .جللخار جالدر تدادماو اجخرالإ جدر اسحب.ح

.الطابعة يلغشتل) ( الطاقة رز على اضغط.٣
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الطابعة داخل من رقالو شارنحا يرتحرل

.حكامبا الحبر اناتخز سدادات غلاقا من تحقق الحبر، بسرت نعلم:ملاحظة

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

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

.تحهفل الطابعة يفظنت باب على سانيْللا كلا اسحب ثم الطابعة، من سفليلا ءالجز على الطابعة يفظنت باب قعمو حدد فق،بر جانبها على الطابعة اقلب.٣

.شرحنلما رقالو لزأ.٤

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

.ىخرأ ةمر الطابعة يلغشتل) ( الطاقة رز على اضغط ثم قائمة، الطابعة انصب.٦

باعةطلا بةعر شارنحا يرتحر

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

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

.اللغات يعمبج تاحةم نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالجات تكون لإ قد:ملاحظة
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باعةطلا بةعر شارنحا يرتحر لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

 ".٨٢ صفحة في رقالو شارنحا يرتحر" من" باعةطلا سؤور لىا لصوالو نطقةم من رقالو شارنحا يرتحرل" اجعر ماتالمعلو من يدللمز. باعةطلا بةعر عاقةا لىا ديتؤ رق،الو ثلم ياء،ششأ يأ الةزبا قم

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

رقالو شارنحا نبتج يقةطر على فتعر

.يةلتالا شاداترالإ بعتا رق،الو اتشارنحا نبتج في ساعدةملل

.قلالأ على صفحات 5 يلمتح على صاحر لكن م،اللاز من كثرأ دخالالإ جدر يلمتح نبتج تائج،نلا فضلأ على لللحصو●

.الطابعة تخدامشسا عدم ندع دخالالإ جدر غلاقاو رقالو الةزا يقطر عن ساخوالأو بارغلا من يةلخا الطابعة على حافظ●

.رةتكرم رةبصو اجخرالإ جدر من عبوطالم رقالو جخرأ●

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

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

.HP رقو عن ماتالمعلو من يدمز على لللحصو ٢٤ صفحة في رقالو ياتشسساأ اجعر. داءأ ثلمأ على لللحصو HP رقو تخدمشسا

.دخالالإ جدر في رقالو ناءثنا ببست لإ رقالو ضعر جهاتمو نأ من كدتأ راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالإ يةحاو في رقالو ضعر جهاتمو بطضب قم●

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

.رقالو لحِّم ثم ًولإأ الطابعة من رقالو نفدي حتى تظرنفا رق،الو منها نفدي نأ شكو على الطابعة كانت ذاا. باعةطلبا الطابعة يامق ناءثأ رقالو لِّتحم لإ●

رقالو تغذية شاكلم حل

ها؟جهاتو التي شكلةلما هي ما

   دخالالإ جدر من رقالو فعر يتم لإ●

.١٧ صفحة في سائطو يلمتح اجعر مات،المعلو من يدللمز. دخالالإ جدر في رقالو يلمتح من كدتأ–

.دخالالإ جدر في رقالو ناءثنا ببست لإ رقالو ضعر جهاتمو نأ من كدتأ راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالإ يةحاو في رقالو ضعر جهاتمو بطضب قم–

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

.رقالو اناتسطوأ فّنظ–

   مائلة الصفحات●

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

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

  ةالمر في صفحة من كثرأ خذأ●

.دخالالإ جدر في رقالو ناءثنا ببست لإ رقالو ضعر جهاتمو نأ من كدتأ راقوالأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالالإ يةحاو في رقالو ضعر جهاتمو بطضب قم–

.دخالالإ جدر في رقالو يلمتح زيادة عدم من كدتأ–

.بعضلا هاضعبب تصقةلم غير يلهمتح تم الذي رقالو قطع َّنأ من كدتأ–
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.يةلعفاو داءأ فضلأ على لللحصو HP رقو تخدمشسا–

.رقالو اناتسطوأ فّنظ–

يةئتلقا داةأ تخدامشسبا رقالو اناتسطوأ يفظنتل

.الطابعة يلغشتل) ( الطاقة رز على اضغط.١

.دخالالإ جدر من رقالو لزأ.٢

 الطاقة رز عن بعكصا فعار ثم ات،مر بعشس) (  انلوبالأ سخنلا رز على اضغطو ات،مر ثلاث) (  مرالأ لغاءا رز على اضغطو ،)(  الطاقة رز على ًيلاطو اضغط.٣

).(

.تابعةلما بلق ضاءالضو صدارا عن الطابعة قفتوت حتى تظرنا. اًبيتقر احدةو يقةقد لمدة ضاءالضو بعض الطابعة تصدرشس

.ًيدويا رقالو اناتسطوأ يفظنتب قم شكلة،لما ارتمرشسا حالة في. باعةطلا لحاو.٤

ًيدويا رقالو اناتسطوأ يفظنتل

:يةلتالا ادالمو تحضيرب قم.١

برالو من يةلخا يلةطو قماش قطعة●

)الطابعة تلف ببست قد ربونصلا ياهم( ةبأعم ياهم وأ مصفاة ياهم وأ ةمقطر ياةم●

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

.للطابعة الخلفي ءالجز عن الطاقة سلك افصل.٣

.بالفعل فصله يتم لم ذاا USB بلك افصل.٤

.دخالالإ جدر فعار.٥

.به سكماو دخالالإ جدر عدر فعار.٦

.رقالو شارنحا في ببستلاو رقالو سارم في عقوالو من بةيالغر اءجزالأ نعبم دخالالإ جدر عدر ميقو. دخالالإ جدر عدر الةزبا تقم لإ:ملاحظة

.ساحةلما هذه ضاءةلإ ييدو باحصم لىا تاجتح قد. اللون ماديةر رقالو تقاطلا اناتاسطو ضعمو حددو ح،توفالم دخالالإ جدر عبر انظر.٧

.ائدالز الماء من تخلصلل القماش قطعة اعصر ثم ة،مقطر ياهم وأ ةبأعم ياهبم يلةطو قماش قطعة بلل.٨

.ساخوالأو بةترالأ اكمتر الةزلإ تدلةعم يقةبطر اضغط. صابعكأ تخدامشسبا علىللأ هافلب قم ثم انات،سطوالأ على القماش قطعة بتث.٩

.دخالالإ جدر عدر لنزأ.١٠

.جفتل يقةقد 15 وأ 10 لمدة اناتالاسطو كاتر.١١

.للطابعة الخلفي ءالجز في يارتلا سلك يلصتو عدأ.١٢

.مرالأ ملز ذاا بالطابعة USB بلك يلصتو عدأ.١٣

.الطابعة يلغشتل الطاقة رز على اضغط.١٤
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باعةطلا ؤسر شكلاتم

باعةط سأر في شكلةم ناكه كانت ذاا ما تحديد

.٨ صفحة في زموالر حالة ضعرو تحكملا حةلو يحبمصا اجعر مات،المعلو من يدللمز. بةشسنالما باعةطلا سأر نةيقوأو باعةطلا سأر يهبنت باحصم حالة افحص باعة،ط سأر في شكلةم ناكه كانت ذاا ما تحديدل

باعةطلا سؤور شكلاتم حل

.بكتكم وأ منزلك جخار لىا الطابعة نقلت وأ جديدة باعةط سؤور كبتر نتك ذاا لإا باعةطلا سؤور مزلإج تحفت فلا الطابعة، عدادا بعد:ملاحظة

 من كل من سدادةلاو يكيتسبلالا يطشرلا من يةقاالو القطعة الةزا من تحققلا مع باعةطلا سأر الةزا لحاو باعة،طلا سأر في شكلةم لىا شيرت سالةالر كانت ذاا وأ باعة،طلا سأر يبكتر بعد خطأ حدث ذاا
.ساعدةلما على لللحصو HP لـ الدعم سمقب الإتصال رجىُي شكلة،لما حل يتم لم ذاا. باعةطلا سأر تلامس نقاط فّنظ شكلة،لما ارتمرشسا حالة في. باعةطلا سأر دخالا عدأ ثم باعة،طلا سؤور

يحصح شكلب باعةطلا سأر يبكتر من تحققلل

.الطابعة يلغشت من كدتأ.١

 .الطابعة في خفائهلإ ساعةلا بعقار باتجاه اجخرالإ جدر يرتدوب قم ثم اج،خرالإ جدر تدادما غلقأ.٢

.بهيكتر عدأ ثم باعةطلا سأر لزأ.٣

 .ماميالأ الطابعة باب تحفا.أ
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.كتحرلبا باعةطلا بةعر بدأت حتى اًبيتقر ٍانثو ثلاث لمدة دسوبالأ سخنلا رز على ًيلاطو اضغط. باعةطلا سأر لىا لصوالو باب تحفا.ب

.بكتكم وأ منزلك جخار لىا الطابعة نقلت وأ جديدة باعةط سؤور كبتر نتك ذاا لإا باعةطلا سؤور مزلإج تحفت فلا الطابعة، عدادا بعد:ملاحظة

.تحهفل باعةطلا سأر مزلإج على اضغط.ج

.الحامل من باعةطلا سأر لزأ.د

 من يكيتسبلالا يطشرلاو باعةطلا سأر من سدادةلا لزأ دها،جوو حالة في. باعةطلا سأبر الخاصة تلامسلا نقاط على يكيتسبلا يطشر وأ باعةطلا سأر على سدادة دجوو عدم من تحقق.ه
.تلامسلا نقاط

.باعةطلا سأر في يةئهرباكلا تلامسلا نقاط تلمس لإ:ملاحظة
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.مكانه في نغلقي حتى تحةفلا في باعةطلا سأر لقزأ.و

.شةطوالخر شارنحا ثلم شاكللما نبجتل امير ما على باعةطلا سأر مزلإج غلاقا من تحقق. حكامبا باعةطلا سأر مزلإج غلقأ.ز

.باعةطلا سؤور لىا لصوالو باب غلقأ.ح

 .ماميالأ الطابعة باب اغلق.ط
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 .جللخار جالدر تدادماو اجخرالإ جدر اسحب.٤
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باعةطلبا تعلقةم شاكلم
فعله؟ يدتر الذي ما

)باعةطلا تعذرت( الصفحة باعةط عدم شاكلم حل

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

 .فقط Windows يلغشتلا نظام في ساعدةلما داةالأ هذه فرتوت :ملاحظة

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

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

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

باعةطلا بعدم تعلقت شاكلم لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

)Windows يلغشتلا نظام( باعةطلا شاكلم لحل

:يبتبالتر يلي ما بفجر باعة،طلا تعذر تمرشسا ذاا. دخالالإ جدر في رقو دجوو منو الطابعة يلغشت من كدتأ

.شاشةلا على هرظت التي تعليماتلا باعتا يقطر عن هالبح وقم الطابعة برنامج من خطأ سائلر يأ دجوو من تحقق.١

.الإتصال من كدتأ لإسلكي، اتصال يقطر عن بالطابعة ًتصلام تريوبكملا كان ذاا. ىخرأ ةمر يلهصتو عادةاو بلكلا بفصل قم ،USB بلك يقطر عن بالطابعة ًتصلام تريوبكملا كان ذاا.٢

.بكةششلبا تصلةم غير وأ يلغشتلا يقافا يدق ستيل الطابعة نأ كدتأ.٣

بكةششلبا تصلةم غير وأ يلغشتلا يقافا يدق ستيل الطابعة نأ من كدتألل

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

●Windows 10 :في ابدأ قائمة من Windows، نظام حددو ،يقاتبطتلا يعجم على انقر Windows، ةجهزالأ ضعر على انقر ثم ،تحكملا حةلو حددو  
.تالصوو ةالاجهز قائمة ضمن الطابعاتو

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

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

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

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

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

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

.ىخرأ ةمر باعةطلا لحاو يير،غت يبأ قمت ذاا.د

.يةضاالافتر الطابعة هي تكون يثبح الطابعة بطض من تحقق.٤
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يةضاالافتر الطابعة هي تكون يثبح الطابعة بطض من تحققلل

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

●Windows 10 :في ابدأ قائمة من Windows، نظام حددو ،يقاتبطتلا يعجم على انقر Windows، ةجهزالأ ضعر على انقر ثم ،تحكملا حةلو حددو  
.تالصوو ةالاجهز قائمة ضمن الطابعاتو

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

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

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

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

.يةضاالافتر الطابعة تكون يثبح يحةحصلا الطابعة بطض من كدتأ.ب

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

.يةضاالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلا الطابعة تجنلما قفو يمنالأ سالماو ربز انقر ية،ضاالافتر الطابعة تكون يثبح يحةحصلا غير الطابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدامشسا لحاو.د

.باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا يلغشت عدأ.٥

باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا يلغشت عادةلإ

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

Windows 10

i.في ابدأ قائمة من Windows، نظام على انقر ثم ،يقاتبطتلا يعجم على انقر Windows. 

ii.يةدارا اتدوأ على انقر ثم ،الحمايةو نظاملا على انقرو ،تحكملا حةلو على انقر.

iii.خدمات قفو اًجدومز اًنقر انقر.

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

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

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

Windows 8.1 و Windows 8

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

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

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

iv.خصائص قفو انقر ثم ،باعةطلل قتالمؤ ينتخزلا قفو يمنالأ سالماو ربز انقر.
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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.على اًجدومز اًنقر انقر Services )خدمات.(

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.على اًجدومز اًنقر انقر Services )خدمات.(

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

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

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

Windows XP

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

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

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

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

.يةضاالافتر الطابعة تكون يثبح يحةحصلا الطابعة بطض من كدتأ.ب

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

.يةضاالافتر كالطابعة بطض حددو يحةحصلا الطابعة تجنلما قفو يمنالأ سالماو ربز انقر ية،ضاالافتر الطابعة تكون يثبح يحةحصلا غير الطابعة بطض حالة في.ج

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدامشسا لحاو.د

.تريوبكملا يلغشت عدأ.٦

.باعةطلا تظارنا قائمة غّفر.٧

باعةطلا تظارنا قائمة سحلم

:بك الخاص يلغشتلا نظامل اًبعت يةلتالا ياءششالأ حدىبا قم.أ
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●Windows 10 :في ابدأ قائمة من Windows، نظام حددو ،يقاتبطتلا يعجم على انقر Windows، ةجهزالأ ضعر على انقر ثم ،تحكملا حةلو حددو  
.تالصوو ةالاجهز قائمة ضمن الطابعاتو

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

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

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

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

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

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

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

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

)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

. يةئالضو الماسحاتو الطابعات على انقر ،نظاملا يلاتضفت من.أ

.باعةطلا مهام تظارنا قائمة تحف رز قفو انقر.ب

.تحديدهال باعةط مهمة قفو انقر.ج

:باعةطلا مهمة ةدارلإ يةلتالا رارزالأ تخدمشسا

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

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

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

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

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

.تريوبكملا يلغشت عدأ.٤

باعةطلا دةبجو تعلقت شاكلم حل

نتنترالإ على صلاحهااو باعةطلا دةبجو تعلقةلما خطاءالأ شافكتشسا.باعةطلا دةبجو تعلقةلما شاكللما معظم لحل جةتدرم شاداترا
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باعةطلا دةبجو تعلقت شاكلم لحل تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

 . الطاقة رالز باحصم نطفئي حتى تظرناو الطاقة رز تخدامشسبا ًادائم الطابعة قفوأ جفاف،لل باعةطلا سؤور يضتعر نبجتل:ملاحظة

باعةطلا دةجو سيْحتل

.HP نعص من يةلصالأ بارحالأو باعةطلا سؤور تخدامكشسا من كدتأ.١

.دنىالأ الحد خط قفو الحبر اناتخز يعجم ملء من كدتأ●

.دنىالأ الحد خط لىا الحبر ىتوشسم صلو ذاا الحبر اناتخز ئةبعت عادةا في رّفك●

.رقالو عنو افحص.٢

.٢٤ صفحة في رقالو ياتشسساأ اجعر مات،المعلو من يدللمز. ®ColorLok بمعايير ميلتز الذي رقالو وأ ،HPرقو من يةلعا دةجو تخدمشسا باعة،طلل دةجو فضلأ على لللحصو●

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

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

.٤٠ صفحة في الطابعة عدادا يحاتملت اجعر باعة،طلا عداداتا لحو ماتالمعلو من يدللمز. تخدمشسلما رقالو عنو ناسبت باعةطلا عداداتا نأ من كدتألل الطابعة برنامج افحص.٣

 .يةصيخشت صفحة باعةطل انثو ثلاثة لمدة تحكملا حةلو على دجوالمو) (  انلوبالأ سخنلا رز على اضغط.٤
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.يةصيخشتلا الصفحة في ىخرالأ توياتلمحا لىا ضافةبالإ داءسولاو اءالصفرو يةناجورالأو يةسماولا بعاتالمر اجعر.٥

.داءسولاو نةالملو بعاتالمر من دةمفقو ًاءجزأ وأ اًطخطو يةصيخشتلا الصفحة تهرظأ ذاا) شاتطوالخر( باعةطلا سؤور نظف.٦

.نفعكت قد باعةطلا سؤور محاذاة نأ لىا يةصيخشتلا الصفحة تشارأ لىا وأ عات،بوطالم على نةنسم يمةقتشسلما طالخطو تهرظ ذاا) شاتطوالخر( باعةطلا سؤور بمحاذاة قم.٧

 .HP لـ الدعم سمقب فاتصل محاذاتها،و) شاتطوالخر( باعةطلا سؤور يفظنت بعد باعةطلا دةجو في شاكللما تتمرشسا ذاا.٨

)Windows يلغشتلا نظام) (شاتطوالخر( باعةطلا سؤور يفظنتل

).شاتطوالخر( باعةطلا سؤور عمر تقصيرو الحبر اسشتهلاك لىا يةورالضر غير يفظنتلا ياتلعم ديتؤ. فقط ةورالضر ندع) شاتطوالخر( باعةطلا سؤور يفظنتب قم:يهبنت

.دخالالإ جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمشسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.١

.٢٦ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة برنامج تحفا.٢
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 Printer لىا لصوللو) الطابعة على الحفاظ( Maintain Your Printer قفو انقر ثم )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan قفو انقر ،الطابعة برنامج في.٣
Toolbox )الطابعة اتدوأ قندوص.(

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا. هازلجا خدمات يببوتلا علامة من شاتطوالخر يفظنت على انقر.٤

)Windows يلغشتلا نظام) (شاتطوالخر( باعةطلا سؤور لمحاذاة

.دخالالإ جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمشسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.١

.٢٦ صفحة في )Windows يلغشتلا نظام( HP طابعة برنامج تحفا اجعر مات،المعلو من يدللمز. الطابعة برنامج تحفا.٢

.الطابعة اتدوأ قندوص لىا لصوللو) الطابعة على الحفاظ( Maintain Your Printer قفو انقر ثم )ضوئي سحمو باعةط( Print & Scan قفو انقر ،الطابعة برنامج في.٣

.الطابعة اتدوأ قندوص هرظي
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.هازلجا خدمات يببوتلا علامة من شاتطوالخر محاذاة على انقر.٤

.محاذاة صفحة باعةطب الطابعة متقو

 صفحة سحلم ضوئي سحم على انقر ثم ية،ئالضو للماسحة جاجيالز سطحلا على سفلللأ يهلع عبوطالم جهالو يهجتو مع باعةطلا سؤور محاذاة صفحة يلمحتل شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتا.٥
.اًّيئضو المحاذاة

.منها تخلص وأ باعةطلا سؤور محاذاة رقةو يرتدو عدأ. باعةطلا سؤور بمحاذاة الطابعة متقو

)macOS و OS X) (شاتطوالخر( باعةطلا سؤور يفظنتل

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

.دخالالإ جدر في A4 وأ Letter جمبح عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.١

.HP Utility تحفا.٢

 .يقاتبطتلا مجلد في دجوالمو HP مجلد في HP Utility جدتو :ملاحظة
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.نافذةلا ساري على ةجهزالأ قائمة من بك الخاصة الطابعة حدد.٣

).باعةطلا سؤور يفظنت( Clean Printheads قفو انقر.٤

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتاو يفظنت على انقر.٥

.باعةطلا سأر عمر تقصيرو الحبر اسشتهلاك 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 ارتمرشسا حالة في. باعةطلا سأر محاذاة لحاو يف،ظنتلا بعد يفةعض بدوت باعةطلا دةجو التز ما ذاا:ملاحظة

.)دعمو ماتمعلو( Information and Support ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.٦

)macOS و OS X) (شاتطوالخر( باعةطلا سؤور لمحاذاة

.دخالالإ جدر في A4 وأ Letter جمبح عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.١

.HP Utility تحفا.٢

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

.نافذةلا ساري على ةجهزالأ قائمة من بك الخاصة الطابعة حدد.٣

).محاذاة( Align قفو انقر.٤

.شاشةلا على ةالظاهر شاداترالإ بعتاو محاذاة على انقر.٥

.)دعمو ماتمعلو( Information and Support ءالجز ليا دةللعو) عداداتالإ كافة( All Settings قفو انقر.٦
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سخنلا شاكلم

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

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

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

٥٧ صفحة في نناجحيْلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت
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الضوئي سحلما شاكلم

HP Print and Scan 
Doctor

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

 .فقط Windows يلغشتلا نظام في ساعدةلما داةالأ هذه فرتوت :ملاحظة

نتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالج تخدامشساالضوئي سحلما شكلاتم حل

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

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

٥٧ صفحة في نناجحيْلا الضوئي سحلماو سخنلا يحاتملت

ARWW الضوئي المسح مشاكل ١٠٢
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الإتصالو بكةششلا شاكلم
فعله؟ يدتر الذي ما

اللاسلكي بالإتصال تعلقت شاكلم حل

.يةلتالا صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسا اتيارخ حدأ اختر

HP Print and Scan 
Doctor

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

 .فقط Windows يلغشتلا نظام في ساعدةلما داةالأ هذه فرتوت :ملاحظة

 خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالج تخدامشسا
نتنترالإ على صلاحهااو

.تعمل تعد لم لكنها هاليصتو تم وأ اًبدأ الطابعة يلصتو يتم لم ذاا ،صلاحهااو يةكلساللا خطاءأ شافكتشسا●

.بالطابعة يلصتولا من تريوبكملا نعتم نهاأ تقدعت نتك ذاا ،صلاحهااو وساتالفير مكافحة برنامج وأ الحماية جدار خطاءأ شافكتشسا●

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

صلاحهااو يةكلساللا خطاءأ شافكتشسا لحو تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

.بكةششلا ئةيته صفحةو يةكلساللا بكةششلا بارتخا يرتقر باعةطل قتالو نفس في) ( ماتمعلو زرو) ( يةكلساللا رز على اضغط▲

اللاسلكي الإتصال تخص التي بكةششلا عداداتا على اعثر

.يةلتالا صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسا اتيارخ حدأ اختر

HP Print and Scan Doctorيعد HP Print and Scan Doctor بكةششلا اسم على هالخلا من فتعرلا نككيم ساعدةم داةأ )SSID (ورالمر كلمةو )بكةششلا تاحفم.(

 .فقط Windows يلغشتلا نظام في ساعدةلما داةالأ هذه فرتوت :ملاحظة

 على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالج تخدامشسا
نتنترالإ

.يةكلساللا ورمر كلمةو) SSID( بكةششلا اسم على رثوعلا يقةطر على فتعر

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

Wi-Fi Direct باتصال تعلقةلما شاكللما حل

.Wi-Fi Direct ينتكو يقةطر على فتعر وأ صلاحهااو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتشسبا قمنتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالج تخدامشسا

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

صلاحهااو Wi-Fi Direct خطاءأ شافكتشسلإ تعليماتلا سمق في العامة شاداترالإ أاقر

.ىخرأ ةمر يلهغشتل) ( Wi-Fi Direct رز على اضغط ضاءة،الإ عن باحصالم قفتو ذاا. للطابعة تحكملا حةلو في يعمل Wi-Fi Direct باحصم َّنأ من كدتأ.١

.به اتصلو تكعببطا الخاص Wi-Fi Direct اسم عن ابحث ثم ،)Wi-Fi( اللاسلكي الإتصال يلغشتب قم المحمولة، ةجهزالأ حدأ وأ بك الخاص اللاسلكي تريوبكملا جهاز من.٢

١٠٣ مشكلة حل   ٨ الفصل ARWW
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.بذلك تكبلمطا ندع Wi-Fi Direct ورمر كلمة دخلأ.٣

/www.hp.com ةزيار نككيم نقالة،لا ةجهزالأ من باعةطلا لحو ماتالمعلو من يدلمز. افقتوم باعةط يقبطت يتبثتب يامكق من كدتأف ،ًمحمولإ اًجهاز تخدمشست نتك ذاا.٤
global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

لإسلكي اتصال لىا USB اتصال ييرغت

.يةلتالا صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسا اتيارخ حدأ اختر

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

 .فقط Windows يلغشتلا نظام في ساعدةلما داةالأ هذه فرتوت :ملاحظة

.Wi-Fi Direct وأ لإسلكي اتصال لىا USB اتصال ييرغتنتنترالإ على صلاحهااو خطاءالأ شافكتشسلإ HP معالج تخدامشسا

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

٧٧ صفحة في لإسلكي اتصال لىا USB اتصال ييرغت

ARWW والإتصال الششبكة مشاكل ١٠٤
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HP Smart يقبطت من ساعدةلما على لالحصو
ساعدةمو تعليمات على لللحصو بالدعم الإتصال اتيارخو تعليماتلا ىتومح لىا لصوللو باطاتتارو) ىخرأ شاكلمو رقالو شارنحا( باعةطلا شاكلم صبخصو بيهاتنتلا HP Smart يقبطت لك يقدم  
.يةفضاا

١٠٥ مشكلة حل   ٨ الفصل ARWW



الطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم

باعةطلا سؤور لىا لصوالو باب غلاقا

.باعةطلا بدءل باعةطلا سؤور باب غلاقا يجب●

قعتوم غير شكلب الطابعة يلغشت يقافا يتم

الطاقةو هربيكلا يارتلا صلاتو من كدتأ●

.سليم طاقة خذبمأ حكامبا الطابعة طاقة سلك يلصتو من كدتأ●

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

الطابعة شلف حل

.HP كةشرب اتصل شكلة،لما حل من تمكنت لم ذاا. هاليغشت ثم الطابعة يلغشت يقافا●

ARWW الطابعة بأجهزة تتعلق مشاكل ١٠٦



تحكملا حةلو في الخطأ زمور
 بيْ بدلتي سخُنلا عدد مزر كان ذاا ثال،لما يلبس على. خطأ زموكر الرقمو E فالحر يعمل. خطأ حالة في الطابعة َّنأ لىا شيري نهفا رقم، بيْو E فالحر بيْ بدلتي الطابعة شاشة على سخُنلا عدد مزر كان ذاا

.حدثت قد رقالو شارنحا شكلةم َّنبأ لىا شيري نهفا ،4 الرقم بيْو E فالحر

.٨ صفحة في زموالر حالة ضعرو تحكملا حةلو يحبمصا في سخُنلا عدد زمور لحو ماتالمعلو اجعر له، المقابلة لالحلوو الخطأ مزر تحديدل

١٠٧ مشكلة حل   ٨ الفصل ARWW



HP دعم خدمة
عةنوتم اتيارخ HP كةشرب الخاص نتنترالإ بكةشش على الدعم يقدم. www.support.hp.com يبالو على الطابعة دعم قعمو نرُز الدعم، ماتمعلوو تجنلما ثاتيتحد حدثأ على لللحصو  

:تكعبطا يلغشت في ساعدةملل

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

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

.بك الخاصة يقاتلعتلاو ئلةشسالأ شرناو

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

 اجعر يق،بطتلا هذا لحو ماتالمعلو من يدمز على لللحصو. صلاحهااو خطاءالأ شافتكا نشأب ساعدةم على لالحصوو الطابعة خطاءأ لفحص HP Smart يقبطت تخدامشسا اًيضأ نككيم:ملاحظة
 .٢٧ صفحة في Windows 10 وأ Android وأ iOS جهاز من شكلاتلما حلو الضوئي سحلماو باعةطلل HP Smart يقبطت تخدمشسا

HP كةشرب الإتصال

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

.نتنترالإ عبر HP كةشرل الدعم يلكو مع تحدث

.HP كةشرل الدعم يلكبو اتصل

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

)HP Smart Tank Wireless 450 ثلم الطابعة على دجومو( تجنلما اسم●

)ماميالأ بابلا داخل دجومو( تجنلما رقم●

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

ARWW HP دعم خدمة ١٠٨
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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

.تكعبلطا ةفرتولما تدمالم الضمان اتيارخ شفكتشسا ثم بك، الخاصة اللغةو نطقةلما/بلدلا حدد ، www.hp.com/support لىا اذهب. يةفضاا مسور نظير للطابعة تدةمالم الخدمة خطط فرتوت

١٠٩ مشكلة حل   ٨ الفصل ARWW
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يةنفلا ماتالمعلوأ

.بقشسم شعارا نبدو تعديللل ضةعر يقةثالو هذه في دةارالو ماتالمعلو. الطابعة صبخصو يةيمظنتلا ماتالمعلوو يةنقتلا اصفاتالمو سمقلا هذا فريو

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

 HP كةشرب الخاصة اتشعارالإ●

اصفاتالمو●

يةيمظنتلا اتشعارالإ●

تجاتنلما على يئيبلا افشرالإ برنامج●

ARWW ١١٠



 HP كةشرب الخاصة اتشعارالإ
.شعارا نبدو ييرغتلل ندتسلما هذا في دةارالو ماتالمعلو تخضع

 خدماتو تجاتنلم يدةحالو الضمانات نا. شرنلاو بعطلا قحقو انيْقو يهلع نصت ما ناءثتشسبا ،HP كةشر من بقشسم 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 ًّياأ 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. 

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

١١١ الفنية المعلومات   أ الملحق ARWW



اصفاتالمو
. www.hp.com/support على تجنلما ياناتب رقةو اجعر تج،نلما اصفاتمو من يدمز على لللحصو

نظاملا باتلطتم

/www.hp.com على نتنترالإ عبر للدعم HP لـ ونيلكترالإ قعالمو رز دعمه،و يةلبقتشسلما يلغشتلا نظام اتصدارا وأ نظاملاو امجالبر باتلطتم لحو ماتمعلو على لللحصو●
support .

ّةيئيبلا اصفاتالمو

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

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

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

)نهايتهرف جةدر 140 لىا 104(- يةئوم جةدر 60 لىا 40): -ينتخزلا( يةليغشتلا غير ةارالحر جةدر نطاق●

يففط شكلب اًششوم الطابعة اجخرا يكون نأ الممكن من ،ٍعال يسيطناغموهرك مجال دجوو حالة في●

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

دخالالإ جدر سعة

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

5 حتى: فظرالأ●

20 حتى: سهرفلا بطاقات●

20 حتى: رالصو رقو من رقاتو●

اجخرالإ يةحاو سعة

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

5 حتى: فظرالأ●

10 حتى: سهرفلا بطاقات●

10 حتى: رالصو رقو من رقاتو●

رقالو حجم

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

رقالو زانوأ

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

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

)ًطلار 75( ٢م/جم 280 حتى: رالصو رقو●

باعةطلا اصفاتمو

ندتسلما يدقعت سبح تلفتخ باعةطلا عاتسر●

الطلب سبح inkjet يةارحر باعةط: يقةالطر●

PCL3 GUI: اللغة●

سخنلا اصفاتمو

صةبولا في يةبصر نقطة 300 × 600 حتى: الدقة●

يةقمالر رالصو معالجة●

ازالطرو ندتسلما يدقعت لمدى اًفقو سخنلا عاتسر تلفتخ●

سحلما اصفاتمو

ضوئي صةبولا في نقطة 1200 × 1200 حتى: الدقة●

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

)مادير ىتوشسم 256( مادير بت 8 ان،لوأ بت 24: انلوأ●

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

باعةطلا دقة

.www.support.hp.com على الطابعة لدعم يبالو قعمو رز مة،المدعو باعةطلا دقة توياتشسم على للاطلاع●

يةتصو ماتمعلو

.HP لـ يبالو قعمو من يةتالصو تعليماتلا لىا لصوالو نككيمف نت،نترالإ لىا لصوالو تكعتطاشسبا كان ذاا●
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يةيمظنتلا اتشعارالإ
.بها جدتو التي نطقةلما/ بلدلا في يةيمظنتلا ئاتيهلا من تجنلما باتلطتم مع الطابعة افقتوت

:يةلتالا يعضاالمو على سمقلا هذا يتويح

يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم●

FCC يانب●

●VCCI )ئةفلا B (يابانلا في تخدميْشسملل افقتولا يانب

الطاقة سلك عن يابانلا في تخدميْشسملل شعارا●

رياكو في تخدميْشسملل شعارا●

يانلمالأ ضاءالضو بعاثنا يانب●

روبيوالأ للاتحاد يميظنتلا شعارالإ●

افقتولا علانا●

يةكلساللا تجاتنملل يةيمظنت ياناتب●

يميظنتلا ازالطر يفتعر رقم

 HP Smart( يقسوتلا اسمو يميظنتلا الرقم هذا بيْ الخلط عدم جب. SNPRH-1506-01 هو تجكنبم الخاص يميظنتلا ازالطر رقم. ازللطر يميظنت رقم ييْعت تم يمي،ظنتلا يفتعرلا اضغرلأ
Tank Wireless 450 series، ( تجنلما قامرأ وأ) لخاZ4B53A، Z4B54A، 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.

● 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.
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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.

VCCI )ئةفلا B (يابانلا في تخدميْشسملل 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 تخدميْشسملل 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。

رياكو في تخدميْشسملل شعارا

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 

하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

يانلمالأ ضاءالضو بعاثنا يانب

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

روبيوالأ للاتحاد يميظنتلا شعارالإ

:تاليلا يبالو قعمو على افقتولبا الخاص الكامل علانالإ على رثوعلا يمكن. بها لالمعمو ناسقةتلما يةبرووالأ المعاييرو يةبرووالأ جيهاتتولل CE علامة تحمل التي تجاتنلما ثلتتم

www.hp.eu/certificates )به الخاص يميظنتلا ازالطر رقم وأ تجنلما ازطر اسم تخدامشسبا ابحث )RMN(، يةيمظنتلا العلامة في يهلع رثوعلا يمكن الذيو.( 

.HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany هي يةيمظنتلا رموبالأ تعلقةلما الإتصال نقطة
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يةكلسلإ ظائفو هال التي تجاتنلما

EMF

.يةكلساللا دداتالتر شعاعلإ ضتعرلبا الخاصة) ICNIRP( يةلالدو شاداترالإ تجنلما هذا يلبي●

 الاتحاد باتلطتم مع افقتوي اللاسلكي دداتلتر ضتعرلا توياتشسم نأ سم 20 هاقدر سافةلم بعدلا يضمن العادي، تخدامشسالا ناءثأ اللاسلكي بالقتشسوالا سالرللا جهاز على تجنلما تملششا 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 بيْ ما سالرالإ ددبتر تجنلما هذا يعمل–

:a/b/g/n 802.11 سالرا جهاز ذات تجاتنملل●

سالرا ةقدر مع تز،هر يجام 5710 و تزهر يجام 5170 بيْ كذلكو تز،هر يجام 2483.5 و تزهر يجام 2400 بيْ ما حاوتتر التي سالرالإ دداتبتر تجنلما هذا يلغشت يتم–  
.قلأ وأ) اطو يجام dBm )100 20 بمعدل

ئاتيبلل دمحدو تزهر يجاج 5.35 لىا 5.15 دديالتر نطاقلبا IEEE 802.11x يةكلساللا يةلالمح بكةششلا اجهةو تخدامشسا يعد: يهبنت–  
 خدمات مع تدخللا شاكلم لىا هذا WLAN هازلج الخارجي تخدامشسالا دييؤ قد. لالجدو في نهاشأ الموضح بلدانلا يعجم في فقط يةلخالدا
.دةجوالمو سالرالإ
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افقتولا علانا
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يةكلساللا تجاتنملل يةيمظنت ياناتب

:يةكلسلإ تجاتنبم تعلقت التيو يةلتالا يةيمظنتلا ماتالمعلو على الفصل هذا يتويح

اللاسلكي ددالتر شعاعلإ ضتعرلا●

يلازالبر في تخدميْشسملل شعارا●

نداك في تخدميْشسملل شعارا●

انتايو في تخدميْشسملل شعارا●

يكشسكالم في تخدميْشسملل شعارا●

يابانلا في تخدميْشسملل ملاحظة●

رياكو في تخدميْشسملل شعارا●

اللاسلكي ددالتر شعاعلإ 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.

يلازالبر في تخدميْشسملل 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.

نداك في تخدميْشسملل 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 
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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 تخدميْشسملل 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。

يكشسكالم في تخدميْشسملل 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 تخدميْشسملل 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 تخدميْشسملل شعارا

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

(무선 모듈이 탑재된 제품인 경우)

ARWW التنظيمية الإشعارات ١٢٠



تجاتنلما على يئيبلا افشرالإ برنامج
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 تخدامشسبا 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  

.صلاحالإو الفك ياتلعم يلهستل ذلكو عةسرب ليهاا لصوللو يةهمالأ بالغة اءجزالأ تصميم تم. العادية

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

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment 

ئةيبلبا خاصة يحاتملت●

1275/2008 روبيوالأ الاتحاد يةضمفو لإئحة●

 رقالو●

يةكيتسبلالا ادالمو●

مانالأ ياناتب راقوأ●

يرتدولا عادةا برنامج●

 HP Inkjet ماتتلزشسم يرتدو عادةا برنامج●

الطاقة اسشتهلاك●

تخدميْشسلما اسطةبو تالفةلا ةجهزالأ من تخلصلا●

يلازالبر في نفاياتلا من تخلصلا●

يةئيايمك ادمو●

)انتايو( يدةقالم ادالمو علامة دجوو علانا وطشر●

)الصيْ( توياتهمامحو ةالخطر ناصرعلا/ةالخطر ادالمو لجدو●

)ندهلا( ةالخطر ادالمو حظر●

)ياناكروأ( ةالخطر ادالمو حظر●

)ياكتر( ةالخطر ادالمو على وضةالمفر ديوقلا يانب●

●EPEAT

)الصيْ( SEPA Ecolabel تخدمشسم ماتمعلو●

سخنلاو الفاكسو باعةطلا ةجهزلأ يةنيصلا الطاقة هادةش ملصق●

ئةيبلبا خاصة يحاتملت

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

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

productdata/itecodesktop-pc.html.

رقالو

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

يةكيتسبلالا ادالمو

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

مانالأ ياناتب راقوأ

.الطلب سبح وأ www.hp.com/go/ecodata على يةئيبلا ماتالمعلوو تجنلما عن يةئقاالو ماتالمعلوو سلامةلا ياناتب راقوأ من كل فرتوي

يرتدولا عادةا برنامج

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

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

 HP Inkjet ماتتلزشسم يرتدو عادةا برنامج

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

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

الطاقة اسشتهلاك

 اعتماد ذات يةيرتصولا تجاتنلما على يةلتالا العلامة هرظتشس. تحدةلما الولإيات 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
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تخدميْشسلما اسطةبو تالفةلا ةجهزالأ من تخلصلا

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

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

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

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 

يةئيايمك ادمو

 REACH  )Regulation EC No 1907/2006 ofثلم يةنالقانو باتلطتلما مع افقتولل ةورالضر سبح ناتتجانم في يةئيايمكلا ادالمو نشأب نائلعملا ماتمعلو تقديمب HP كةشر متلتز
the European Parliament and the Council( .في تجنلما هذال بةشسنلبا يةئيايمكلا ماتالمعلو يرتقر على رثوعلا يمكن :www.hp.com/go/reach.
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)انتايو( يدةقالم ادالمو علامة دجوو علانا وطشر
 台灣 限用物質含有情況標示聲明書 

 Taiwan 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

(Pb)

汞

(Hg)

鎘

(Cd)

六價鉻

(Cr+6)

多溴聯苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

 列印引擎 

 Print engine 
—◯◯◯◯◯

 外殼和纸匣 

 External casing and trays 
◯◯◯◯◯◯

 電源供應器 

 Power supply 
—◯◯◯◯◯

 電線 

 Cables 
◯◯◯◯◯◯

 印刷電路板 

 Print printed circuit board 
—◯◯◯◯◯

 控制面板 

 Control panel 
—◯◯◯◯◯

 墨水匣 

 Cartridge 
◯◯◯◯◯◯

 掃描器組件 

 Scanner assembly 
—◯◯◯◯◯

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.〝◯〞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: “◯” 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.
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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.

)الصيْ( 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 ◯◯◯◯◯◯

 电线 ◯◯◯◯◯◯

 印刷电路板 X◯◯◯◯◯

 打印系统 X◯◯◯◯◯

 显示器 X◯◯◯◯◯

 喷墨打印机墨盒 ◯◯◯◯◯◯

 驱动光盘 X◯◯◯◯◯

 扫描仪 X◯◯◯◯◯

 网络配件 X◯◯◯◯◯

 电池板 X◯◯◯◯◯

 自动双面打印系统 ◯◯◯◯◯◯

 外部电源 X◯◯◯◯◯

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

◯：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。
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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.

)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

)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.

)الصيْ( SEPA Ecolabel تخدمشسم 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。
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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。

– 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。
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