HP Ink Tank 110 series
مدختسملا ليلد

إشعارإت شركة HP
إلمعلومات إلوإردة بهذه إلوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار.
جميع إلحقوق محفوظة .ويحظر نسخ هذه إلمادة أو تعديلها أو ترجمتها دون تصريح كتابي مسشبق من شركة  ،HPباسشتثناء ما تنص عليه قوإنين حقوق إلطبع وإلنشر .وتقتصر إلضمانات إلخاصة بمنتجات وخدمات شركة  HPعلى تلك إلمنصوص عليها في بيانات إلضمان إلصريح إلمرفق بتلك
إلمنتجات وإلخدمات .ولا يوجد في هذإ إلمستند ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ا
ضمانا إضافياا .وتخلي شركة  HPمسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن إلاهمال في هذإ إلمستند.
© .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
تُعد  Macو  OS Xو  macOSو  AirPrintعلامات تجارية مسجلة لشركة  Apple Inc.في إلولايات إلمتحدة ودول أخرى.
يعد  ENERGY STARوعلامة  ENERGY STARعلامتين تجاريتين مملوكتين لوكالة حماية إلبيئة إلأمريكية.
وتُعد  Androidو  Chromebookعلامتين تجاريتين لشركة .Google LLC
وتُعد  Amazonو  Kindleعلامتين تجاريتين لشركة  Amazon.com, Inc.أو إلشركات إلتابعة لها.

جدول إلمحتويات

 ١تعليمات ١ .................................................................................................................................................. HP Ink Tank 110 series
 ٢بدء الاسشتخدإم ٢ .................................................................................................................................................................................
أجزإء إلطابعة ٣ ....................................................................................................................................................................
إلتعرف على نظام خزإن إلحبر ٥ .......................................................................................................................................................
ميزإت لوحة إلتحكم ٦ ...............................................................................................................................................................
مصابيح إلحالة ٧ ....................................................................................................................................................................
تحميل وسائط ١١ ..................................................................................................................................................................
أساسشيات إلورق ١٥ ................................................................................................................................................................
إفتح برنامج طابعة ( HPنظام إلتشغيل ١٧ .......................................................................................................................... )Windows
وضع إلسكون ١٨ ..................................................................................................................................................................
إلوضع إلهادئ ١٩ ...................................................................................................................................................................
إيقاف تلقائي ٢٠ ....................................................................................................................................................................
 ٣طباعة ٢١ ........................................................................................................................................................................................
إلطباعة من جهاز إلكمبيوتر ٢٢ ........................................................................................................................................................
تلميحات للطباعة إلناجحة ٢٧ .........................................................................................................................................................
 ٤إدإرة إلحبر ورأس إلطباعة ٣٠ .......................................................................................................................................................................
مسشتويات إلحبر ٣١ .................................................................................................................................................................
تعبئة خزإنات إلحبر ٣٢ ..............................................................................................................................................................
طلب مسشتلزمات إلحبر ٣٥ ..........................................................................................................................................................
إستبدإل رؤوس إلطباعة (إلخرطوشات) ٣٦ ............................................................................................................................................
إلطباعة بالحبر إلأسود فقط ٤٠ .......................................................................................................................................................
تلميحات حول إلتعامل مع إلحبر ورأس إلطباعة ٤١ ......................................................................................................................................
نقل إلطابعة ٤٢ .....................................................................................................................................................................
 ٥توصيل طابعتك ٤٣ ................................................................................................................................................................................

ARWW

٣

 ٦حل مشكلة ٤٤ ...................................................................................................................................................................................
إنحشار إلورق ومشاكل تغذية إلورق ٤٥ ...............................................................................................................................................
مشكلات رؤس إلطباعة ٥١ .........................................................................................................................................................
مشاكل متعلقة بالطباعة ٥٥ ...........................................................................................................................................................
مشاكل تتعلق بأجهزة إلطابعة ٦٢ ......................................................................................................................................................
خدمة دعم ٦٣ ................................................................................................................................................................ HP
إلملحق أ إلمعلومات إلفنية ٦٥ ..........................................................................................................................................................................
إلموإصفات ٦٦ ......................................................................................................................................................................
إلاشعارإت إلتنظيمية ٦٨ ..............................................................................................................................................................
برنامج إلاشرإف إلبيئي على إلمنتجات ٧٠ ..............................................................................................................................................
إلفهرس ٧٧ ...........................................................................................................................................................................................

٤

ARWW

١

تعليمات HP Ink Tank 110 series

تعرف على كيفية إسشتخدإم طابعتك.

ARWW

●

بدء الاسشتخدإم في صفحة ٢

●

طباعة في صفحة ٢١

●

إدإرة إلحبر ورأس إلطباعة في صفحة ٣٠

●

توصيل طابعتك في صفحة ٤٣

●

حل مشكلة في صفحة ٤٤

●

إلمعلومات إلفنية في صفحة ٦٥

إلفصل  ١تعليمات HP Ink Tank 110 series

١

٢

٢

بدء الاسشتخدإم

●

أجزإء إلطابعة

●

إلتعرف على نظام خزإن إلحبر

●

ميزإت لوحة إلتحكم

●

مصابيح إلحالة

●

تحميل وسائط

●

أساسشيات إلورق

●

إفتح برنامج طابعة ( HPنظام إلتشغيل )Windows

●

وضع إلسكون

●

إلوضع إلهادئ

●

إيقاف تلقائي
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أجزإء إلطابعة

ARWW

1

دليل عرض إلورق

2

درج إلادخال

3

غطاء درج إلادخال

4

أدإة إطالة درج إلاخرإج (يشار إليها أايضا كأدإة إطالة إلحاوية)

5

درج إلاخرإج

6

إلباب إلأمامي

7

خزإن إلحبر

8

غطاء خزإن إلحبر

9

غطاء خزإن إلحبر

10

لوحة إلتحكم

11

باب إلوصول إلى إلخرطوشات

12

رأس إلطباعة

13

مزلاج رأس إلطباعة

إلفصل  ٢بدء الاسشتخدإم

٣

٤

أجزإء إلطابعة

14

توصيل إلطاقة

15

منفذ USB
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إلتعرف على نظام خزإن إلحبر
إلمصطلح

إلتعريف

رؤوس إلطباعة

مكونات ألية إلطباعة إلتي تضع إلحبر على إلورق .هناك رأسا طباعة :رأس طباعة بالحبر إلأسود ورأس طباعة بالحبر إلثلاثي إلألوإن.
تُعد رؤوس إلطباعة ّ
إشعار:

مزلاج رأس إلطباعة

يعمل مزلاج رأس إلطباعة إلموجود على حامل خرطوشات إلطباعة على تثبيت رؤوس إلطباعة في إلحامل .تحقق من إغلاق مزلاج رأس إلطباعة على ما يرإم لتجنب إلمشاكل مثل إنحشار إلخرطوشة.
إشعار:
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بعد إعدإدك إلطابعة ،لا تفتح مزلاج رأس إلطباعة ما لم يتم إرشادك لفعل ذلك.

بعد إعدإدك إلطابعة ،لا تفتح مزلاج رأس إلطباعة ما لم يتم إرشادك لفعل ذلك.

خزإنات إلحبر

تعد خزإنات إلحبر حاويات خارجية للحبر توجد في إلجانب إلأيمن من إلطابعة .توجد أربعة خزإنات حبر .يطابق كل من خزإنات إلحبر ا
لونا معيناا :أسود وسماوي وأرجوإني وأصفر.

أغطية خزإن إلحبر

تعد أغطية خزإن إلحبر سدإدإت مطاطية مسشتخدمة لغلق خزإنات إلحبر.

إلتجهيز

إلتجهيز هو عملية تعبئة أنابيب إمدإد إلحبر إلتي توصل خزإنات إلحبر برؤوس إلطباعة .لا بد من إكمال إجرإء إلتجهيز أثناء إعدإد إلطابعة.

محاذإة

ي ُسشتخدم هذإ إلاجرإء لمحاذإة رؤوس إلطباعة من أجل تحسين جودة إلطباعة .للمزيد من إلمعلومات عن إلمحاذإة ،رإجع "لمحاذإة رؤوس إلطباعة" من مشاكل متعلقة بالطباعة في صفحة .٥٥

إلفصل  ٢بدء الاسشتخدإم

٥

ميزإت لوحة إلتحكم
نظرة عامة عن إلأزرإر وإلمصابيح

إلميزة

إلوصف

1

زر إلطاقة  :يقوم بتشغيل إلطابعة وإيقاف تشغيلها.

2

رأس طباعة بالألوإن مصباح :يشير إلى وجود مشاكل في رؤوس إلطباعة بالألوإن.

3

رأس إلطباعة بالأسود مصباح :يشير إلى وجود مشاكل في رؤوس إلطباعة بالأسود.

4

خطأ مصباح :يشير إلى حدوث خطأ.

5

تحذير مصباح :يشير إلى وجود تحذير أو تنبيه.

6

زر إسشتئناف  :يقوم باسشتئناف إلمهمة بعد أي تعطل (على سبيل إلمثال ،بعد تحميل إلورق أوإزإلة إنحشار إلورق).
إسشتئناف مصباح :يشير إلى أنه يجب إلضغط على زر إسشتئناف لمتابعة إلطباعة بعد حل حالات إلتحذير أو إلخطأ.

7

ملاحظة:

٦

ميزإت لوحة إلتحكم

زر إلغاء إلأمر  :يوقف إلعملية إلحالية.

للمزيد من إلمعلومات عن إلأزرإر وإلأضوإء إلموجودة على لوحة إلتحكم ،رإجع مصابيح إلحالة في صفحة .٧
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مصابيح إلحالة
●

إلطاقة مصباح إلزر

●

مصابيح رأس إلطباعة

●

مؤشرإت إلحالة إلأولية لرأس إلطباعة

●

مصباح خطأ ومصباح تحذير ومصباح إسشتئناف

●

صيانة نظام إلحبر

إلطاقة مصباح إلزر

●

مؤشرإت إلحالة أثناء إلعمل إلطبيعي
إلحالة

إلوصف

إلتشغيل

إلطابعة قيد إلتشغيل.

إيقاف إلتشغيل

إلطابعة قيد إيقاف إلتشغيل.

خافت

إلطابعة في وضع إلسكون .يدخل إلجهاز تلقائايا وضع إلسكون بعد مرور  5دقائق من عدم إلنشاط .بعد مرور ساعتين من عدم إلنشاط ،تتوقف إلطابعة عن إلتشغيل تلقائايا إذإ لم
تكن متصلة بالكمبيوتر.

يومض
يومض بسرعة

●

إلطابعة تقوم بمعالجة مهمة .لالغاء إلمهمة ،إضغط على إلزر إلغاء إلأمر (

).

–

باب إلوصول إلى رؤوس إلطباعة مفتوح .يجب إغلاق إلباب لمتابعة إلطباعة.

–

إلطابعة في حالة خطأ .يمكنك حل إلمشكلة بمتابعة إلرسائل إلظاهرة على إلشاشة من إلكمبيوتر .في حالة عدم مشاهدتك أية رسائل على إلشاشة ,جرب طباعة مستند ما
لتوليد رسالة على إلشاشة.

مؤشرإت إلحالة خلال تحديثات إلبرنامج إلثابت للطابعة
إلحالة

إلوصف

يومض

جار تحديث إلبرنامج إلثابت للطابعة.
ٍ

إلتشغيل

تم تحديث إلبرنامج إلثابت للطابعة.

مصابيح رأس إلطباعة
●

يضيء مصباح زر إلطاقة ؛ ويومض مصباح رأس إلطباعة بسرعة وإلذي يشير إلى مشكلة في رأس إلطباعة.
تضيء جميع إلمصابيح إلأخرى للوحة إلتحكم بسرعة.

ARWW

إلفصل  ٢بدء الاسشتخدإم

٧

إلسبب

إلحل

ربما حدث وإحد مما يلي:

–

إذإ كان أحد رؤوس إلطباعة مفقوادإ ،أدخل رأس إلطباعة إلمناسب.

–

إذإ تم تركيب كلا رأسي إلطباعة في إلطابعة ،فأزل رأس إلطباعة إلمناسب وتأكد من عدم وجود سدإدة أو
شريط بلاستيكي عليه ،ثم أعد إدخال رأس إلطباعة بطريقة سليمة.

–

رأس إلطباعة إلمناسب مفقود.

–

رأس إلطباعة إلمناسب مركب بشكل غير صحيح.

–

ما يزإل يحتوي رأس إلطباعة إلمناسب على إلشريط إلبلاستيكي إلبرتقالي أو إلسدإدة.

–

رأس إلطباعة إلمناسب غير متوإفق أو تالف.

إشعار:

للمزيد من إلمعلومات ،رإجع حل مشكلات رؤوس إلطباعة في صفحة .٥١
–

●

بعد إعدإدك إلطابعة ،لا تفتح مزلاج رأس إلطباعة ما لم يتم إرشادك لفعل ذلك.

تأكد من أنك تسشتخدم رؤوس طباعة  HPإلمناسشبة لطابعتك.

يضيء مصباح زر إلطاقة ؛ يومضان مصباحا رأس إلطباعة إلاثنان بسرعة.
تضيء جميع إلمصابيح إلأخرى للوحة إلتحكم بسرعة.

إلسبب

إلحل

ربما حدث وإحد مما يلي:

–

في حالة عدم وجود أي رؤوس طباعة مركبة في إلطابعة ،قم بتركيب رؤوس إلطباعة.

–

إذإ تم تركيب كلا رأسي إلطباعة في إلطابعة ،فأزل رأسي إلطباعة وتأكد من عدم وجود سدإدة أو شريط
بلاستيكي عليهما ،ثم أعد إدخال رأسي إلطباعة بطريقة سليمة.

–

كلا رأسي إلطباعة مفقودإن.

–

كلا رأسي إلطباعة مركبان بشكل غير صحيح.

–

ما يزإل يحتوي كلا رأسي إلطباعة على إلأشرطة إلبلاستيكية إلبرتقالية أو إلسدإدإت.

–

كلا رأسي إلطباعة غير متوإفقين أو تالفان.

إشعار:

بعد إعدإدك إلطابعة ،لا تفتح مزلاج رأس إلطباعة ما لم يتم إرشادك لفعل ذلك.

–

تأكد من أنك تسشتخدم رؤوس طباعة  HPإلمناسشبة لطابعتك.

–

في حالة إسشتمرإر إلخطأ ،يُرجى إلاتصال بدعم  HPللحصول على إلمساعدة .للمزيد من إلمعلومات ،رإجع
خدمة دعم  HPفي صفحة .٦٣

مؤشرإت إلحالة إلأولية لرأس إلطباعة
●

يومض إلمصباح خطأ و تحذير .

إلسبب

إلحل

وصلت إلطابعة إلى إلحد إلأقصى لعدد إلتجهيزإت إلأولية إلمسموح بها.

إتصل بدعم  HPللمساعدة .للمزيد من إلمعلومات ،رإجع خدمة دعم  HPفي صفحة .٦٣

مصباح خطأ ومصباح تحذير ومصباح إسشتئناف
●

تكون مصابيح رأس إلطباعة ومصباح خطأ منطفئة.
يومضان مصباح تحذير ومصباح إسشتئناف بسرعة.

٨

مصابيح إلحالة
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إلسبب

إلحل

ربما حدث وإحد مما يلي:

–

–

تسشتلم إلطابعة مهمة إلطباعة ،وتكتشف أنه لا يوجد ورق في درج إلادخال.

–

يوجد إنحشار في إلورق.

قم بتحميل إلورق ثم إضغط على إلزر إسشتئناف (

 )لموإصلة إلطباعة.

للحصول على معلومات حول كيفية تحميل إلورق ،رإجع تحميل وسائط في صفحة .١١
–

قم بمحو إنحشار إلورق ،ثم إضغط على إلزر إسشتئناف (

 )لمتابعة إلطباعة.

للمزيد من إلمعلومات ،رإجع إنحشار إلورق ومشاكل تغذية إلورق في صفحة .٤٥

●

ضوء تحذير منطفئ.
تومض مصابيح رأس إلطباعة ومصباح خطأ ومصباح إسشتئناف بسرعة.

إلسبب

إلحل

أعيقت عربة إلخرطوشة دإخل إلطابعة.

إفتح إلباب إلأمامي وباب إلوصول إلى رؤوس إلطباعة ،ثم تحقق من إغلاق مزلاج رؤوس إلطباعة على ما يرإم ومن
فحرك عربة إلطباعة إلى إلجانب إلأيمن من إلطابعة .أغلق باب
عدم إعاقة مسار عربة إلطباعة .إذإ كان إلأمر ا
مطلوبا ّ
إلوصول إلى رؤوس إلطباعة وإلباب إلأمامي ثم إضغط زر إسشتئناف (

 )لموإصلة إلطباعة .رإجع إنحشار إلورق

ومشاكل تغذية إلورق في صفحة ٤٥للحصول على إلمزيد من إلمعلومات.
إشعار:

●

بعد إعدإدك إلطابعة ،لا تفتح مزلاج رأس إلطباعة ما لم يتم إرشادك لفعل ذلك.

ضوء خطأ منطفئ.
يومض ضوء تحذير
تبقى إلمصابيح إلأخرى للوحة إلتحكم بدون تغيير.

إلسبب

إلحل

إلطابعة في حالة خطأ.

أعد تعيين إلطابعة بمتابعة إلخطوإت إلتالية:
.١

قم بايقاف تشغيل إلطابعة.

.٢

قم بفصل سلك إلطاقة.

.٣

إنتظر لمدة دقيقة ،ثم قم بتوصيل سلك إلطاقة مرة أخرى.

.٤

قم بتشغيل إلطابعة.

وفي حالة إسشتمرإر إلمشكلة ،إتصل بـ.HP
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إلفصل  ٢بدء الاسشتخدإم

٩

صيانة نظام إلحبر
ضوء تحذير مضيء.
يكونان مصباح خطأ ومصباح إسشتئناف منطفئان.

إلسبب

إلحل

مسشتوى إلحبر ضعيف في خزإن حبر وإحد أو أكثر ،أو يجب تنفيذ أعمال صيانة لنظام إلحبر.

نفّذ إلاجرإءإت إلتالية لحل إلخطأ:
●

إفحص خزإنات إلحبر مضاايف إلحبر إذإ لزم إلأمر .للحصول على مزيد من إلمعلومات حول إعادة تعبئة خزإنات إلحبر،
رإجع تعبئة خزإنات إلحبر في صفحة .٣٢

●

إفتح باب إلوصول إلى رؤوس إلطباعة بالكامل وأغلقه على إلفور .تساعد هذه إلعملية على إزإلة ترإكم إلحبر وإلحفاظ
على أفضل جودة للطباعة طوإل عمر إلطابعة.

إشعار:

١٠

مصابيح إلحالة

بعد إعدإدك إلطابعة ،لا تفتح مزلاج رأس إلطباعة ما لم يتم إرشادك لفعل ذلك.
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تحميل وسائط
حدد حجم ورق للمتابعة.
لتحميل ورق بحجم كامل
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.١

إرفع درج إلادخال.

.٢

إسحب موجه عرض إلورق إلى إليسار.

.٣

أدخل رزمة إلورق في درج إلادخال مع جعل إلحافة إلقصيرة لأسفل وجانب إلطباعة لأعلى ،ثم قم بامالة رزمة إلورق لأسفل حتى تتوقف.

إلفصل  ٢بدء الاسشتخدإم

١١

.٤

إدفع دليل عرض إلورق يميناا حتى يتوقف عند حافة إلورق.

.٥

إسحب درج إلاخرإج وإمتدإد إلدرج للخارج.

لتحميل ورق بحجم صغير

١٢

تحميل وسائط

.١

إرفع درج إلادخال.

.٢

إسحب موجه عرض إلورق إلى إليسار.
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.٣

أدخل رزمة من إلورق إلصغير إلحجم (مثل ورق إلصور )في أقصى إلجانب إلأيمن من درج إلادخال مع توجيه إلحافة إلقصيرة إلى إلأسفل وإلوجه إلمخصص للطباعة إلى إلأعلى وإدفع رزمة إلورق
للأسفل حتى تتوقف.

.٤

إدفع دليل عرض إلورق يميناا حتى يتوقف عند حافة إلورق.

.٥

إسحب درج إلاخرإج وإمتدإد إلدرج للخارج.

لتحميل إلأظرف
.١
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إرفع درج إلادخال.

إلفصل  ٢بدء الاسشتخدإم

١٣

.٢

إسحب موجه عرض إلورق إلى إليسار.

.٣

أدخل مظروف أو أكثر إلى أقصى إلجانب إلأيمن من درج إلادخال ،ثم قم بتمرير رزمة إلأظرف للأسفل حتى تتوقف.
يجب توجيه إلوجه إلمخصص للطباعة للأعلى .بالنسشبة للأظرف ذإت إللسان إلموجود على إلحافة إلطويلة ،أدخل إلأظرف عمواديا مع توجيه إللسان للأسفل وإليسار .بالنسشبة للأظرف ذإت إللسان
إلموجود على إلحافة إلقصيرة ،أدخل إلأظرف عمواديا مع توجيه إللسان للأسفل وإلأمام.

١٤

تحميل وسائط

.٤

حرك موجه عرض إلورق إلى إليمين على رزمة إلأظرف حتى يتوقف.
ّ

.٥

إسحب درج إلاخرإج وإمتدإد إلدرج للخارج.
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أساسشيات إلورق
تم تصميم إلطابعة للعمل إلجيد مع معظم أنوإع إلأورإق إلمكتبية .ومن إلأفضل إختبار مجموعة متنوعة من أنوإع ورق إلطباعة قبل شرإء كميات كبيرة .إسشتخدم ورق من إنتاج  HPللحصول على جودة طباعة
مثلى .قم بزيارة موقع ويب  HPعلى  www.hp.comللحصول على مزيد من إلمعلومات حول ورق .HP
توصي  HPباسشتخدإم أورإق عادية مع شعار  ColorLokلطباعة إلمستندإت إلعادية .يتم إختبار جميع إلأورإق إلتي تتضمن شعار  ColorLokبشكل مسشتقل
بحيث تلبي معايير عالية من ناحية إلوثوقية وجودة إلطباعة ,وتنتج مستندإت مع تلطخ أ ّ
قل ,تسويد أغمق وألوإن زإهية وتجف بشكل أسرع من أورإق عادية قياسشية .إبحث
عن إلورق إلحامل شعار  ColorLokوإلذي يأتي في ششتى إلأوزإن وإلأحجام لدى منتجي إلورق إلكبار.

يحتوي هذإ إلقسم على إلموإضيع إلتالية:
●

أنوإع إلورق إلموصى بها للطباعة

●

طلب مسشتلزمات إلورق من HP

أنوإع إلورق إلموصى بها للطباعة
للحصول على أفضل جودة من إلطباعة ،توصي شركة  HPباسشتخدإم ورق  HPإلمصمم خص ا
يصا لنوع إلمشروع إلذي تقوم بطباعته.
قد لا تتوفر بعض أنوإع إلورق في بلدك/منطقتك.
طباعة صور
●

HP Premium Plus Photo Paper
يحظى ورق إلطباعة  HP Premium Plus Photo Paperبأعلى جودة من  HPللحصول على أفضل إلصور .باسشتخدإم ورق إلطباعة HP Premium Plus
 ،Photo Paperيمكنك طباعة صور جميلة وقابلة للجفاف على إلفور بحيث يمكنك مشاركتها مباشرة من إلطابعة .يتوفر هذإ إلورق بأحجام عدة ،بما في ذلك  A4و 11 × 8.5بوصة ،و
 6 × 4بوصات ( 15 × 10سم) ،و  7 × 5بوصات ( 18 × 13سم )وبطبقتين خارجيتين – لامعة أو خفيفة إللمعان (نصف لامعة ).وهو مثالي لتأطير أو عرض أو إهدإء أفضل
إلصور لديك ومشروعات إلصور إلخاصة .يعمل ورق إلطباعة  HP Premium Plus Photo Paperعلى إخرإج نتائج رإئعة من حيث إلجودة الاحترإفية وإلتحمل.

●

( HP Advanced Photo Paperورق إلصور إلمتقدم من )HP
يتميز ورق إلصور إللامع هذإ بمادته سريعة إلجفاف من أجل إلتعامل معه بسهولة دون تلطيخه .يتميز هذإ إلنوع بقدرته على مقاومة إلماء وإلبقع وبصمات إلأصابع وإلرطوبة .تشابه إلمطبوعات إلخاصة بك
عند لمسها ورؤيتها صور تمت معالجتها في إلمحل .وهو متوفر بمقاسات متعددة بما في ذلك  ،A4و  11 × 8.5بوصة ،و  15 × 10سم ( 6 × 4بوصات )و  18 × 13سم (7 × 5
بوصات ).يخلو إلورق من إلحمض لحصولك على مستندإت تدوم طو ا
يلا.

●

ورق HP Everyday Photo Paper
مصمم لطباعة عرضية للصور .يجف هذإ إلورق إلمعقول ثمنه بسرعة من أجل إلمعالجة إلسهلة .إحصل على صور وإضحة ودقيقة عند
قم بطباعة لقطات ملونة يومية منخفضة إلتكلفة ،باسشتخدإم ورق ّ
إسشتخدإمك هذإ إلورق مع أية طابعة لنفث إلحبر .متوفر بطبقة خارجية لامعة وبمقاسات متعددة بما في ذلك  ،A4و  11 × 8.5بوصة ،و  7× 5سم و  6 × 4بوصات (15 × 10
سم ).يخلو إلورق من إلحمض لحصولك على مستندإت تدوم طو ا
يلا.

●

حزم إلطباعة HP Photo Value Packs
تجمع حزم  HP Photo Value Packsبشكل مريح كل من خرطوشة إلحبر إلأصلية من  HPوورق  HP Advanced Photo Paperبصورة مريحة لتوفير إلوقت
ولئلا تحتاج إلى إلحذر عند طباعة إلصور بجودة إلمختبر وبثمن معقول مع طابعة  HPخاصتك .تم تصميم إلحبور إلأصلية من  HPمع  HP Advanced Photo Paperليعملان امعا
حيث تنتج صورك طويلة إلأمد ورإئعة إلمنظر ،إلمطبوع تلو إلأخر .هذإ إلخيار مناسب لطباعة مجموعة ضخمة من إلصور أو لطباعة إلصور أكثر من مرة لمشاركتها مع إلأخرين.
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إلفصل  ٢بدء الاسشتخدإم

١٥

مستندإت إلعمل
●

ورق عرض  HPفاخر غير لامع  120جم أو ورق إحترإفي  HPغير لامع 120
تعد هذه إلأورإق أو ا
رإقا قواية غير لامعة على وجه ي إلورقة تناسب إلعرض إلتقديمي ،وإلعروض ،وإلتقارير وإلرسائل إلاخبارية .هذه إلأورإق ثقيلة إلوزن لتحقق روعة إلملمس وإلتأثير.

●

 HP Brochure Paper 180g Glossyأو HP Professional Paper 180 Glossy
تكون هذه إلأورإق مطلية بطبقة لامعة على وجه ي إلورقة من أجل إسشتخدإم إلوجهين .هذه إلأورإق هي الاختيار إلأمثل للموإد ششبه إلمصورة إلمعاد إخرإجها وإلرسومات إلتجارية للصفحات إلأولى
من إلتقارير وإلعروض إلتقديمية إلخاصة وإلنشرإت وإلرسائل إلبريدية إلترويجية وإلتقويمات.

●

ورق منشور  HPغير لامع  180جم أو ورق إحترإفي  HPغير لامع 180
تكون هذه إلأورإق مطلية بطبقة لامعة على وجه ي إلورقة من أجل إسشتخدإم إلوجهين .إن هذه إلأورإق هي الاختيار إلأمثل للموإد ششبه إلمصورة إلمعاد إخرإجها وإلرسومات إلتجارية للصفحات إلأولى
من إلتقارير وإلعروض إلتقديمية إلخاصة وإلنشرإت وإلرسائل إلبريدية إلترويجية وإلتقويمات.

إلطباعة إليومية
تتميز جميع إلأورإق إلم ُدرجة بغرض إلطباعة إليومية بتقنية  ColorLokللتقليل من تلطخ إلورق بالحبر ،وجعل إللون إلأسود أكثر قوة وتوفير إلألوإن إلزإهية.
●

 (HP Bright White Inkjet Paperورق  Inkjetأبيض ساطع من )HP
يوفر ( HP Bright White Inkjet Paperورق  Inkjetأبيض ساطع من  )HPتبايناا كبيراإ في إلألوإن ووضواحا في إلنص .وهذإ إلنوع غير إلشفاف مناسب لاسشتخدإم إلألوإن
تماما للرسائل إلاخبارية ،إلتقارير وإلنشرإت إلاعلانية.
على إلوجهين دون نفادها من خلاله ،مما يجعله مناسشابا ا

●

ورق طباعة من HP
يعتبر ( HP Printing Paperورق إلطباعة من  )HPورق لوظائف متعددة بجودة عالية .ينتج هذإ إلورق مستندإت أقوى عند لمسها ورؤيتها من إلمستندإت إلمطبوعة على ورق عادي
لوظائف متعددة أو على ورق إلنسخ .يخلو إلورق من إلحمض لحصولك على مستندإت تدوم طو ا
يلا.

●

( HP Office Paperورق إلمكتب من )HP
يعتبر ( HP Office Paperورق إلمكتب من  )HPورق لوظائف متعددة بجودة عالية .يناسب إلورق عمل ن ُسخ ,مسودإت ،مذكرإت ومستندإت يومية أخرى .يخلو إلورق من إلحمض
لحصولك على مستندإت تدوم طو ا
يلا.

●

ورق HP Office Recycled Paper
يعتبر ( HP Office Recycled Paperإلورق إلمكتبي إلمعاد تدويره من ) HPورقاا لوظائف متعددة بجودة عالية وإلذي تم تصنيعه من إلألياف إلمعاد تدويرها بمعدل .%30

طلب مسشتلزمات إلورق من HP
تم تصميم إلطابعة للعمل إلجيد مع معظم أنوإع إلأورإق إلمكتبية .إسشتخدم ورق من إنتاج  HPللحصول على جودة طباعة مثلى.
لطلب أورإق  HPومسشتلزمات أخرى ,إنتقل إلى  . www.hp.comفي إلوقت إلحالي ،تتوفر بعض إلأجزإء من موقع ويب  HPباللغة إلانجليزية فقط.
توصي  HPباسشتخدإم أورإق عادية تتضمن شعار  ColorLokفي طباعة ونسخ إلمستندإت إليومية .يتم إختبار كافة أورإق شعار  ColorLokبشكل مسشتقل للتوإفق مع معايير إلكفاءة وجودة
إلطباعة وإنتاج مستندإت ذإت ألوإن وإضحة ومشرقة وألوإن سودإء سميكة تجف بشكل أقصر من إلورق إلعادي .إبحث عن أورإق تتضمن شعار  ColorLokبأوزإن وأحجام مختلفة من قبل شركات
مصنعة كبيرة للورق.

١٦

أساسشيات إلورق
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إفتح برنامج طابعة ( HPنظام إلتشغيل )Windows
بعد تثبيت برنامج إلطابعة  ،HPإنقر نقراإ مزدواجا على رمز إلطابعة على سطح إلمكتب أو إلقيام بأحد إلاجرإءإت إلتالية لفتح برنامج إلطابعة:
●

 :Windows 10من سطح مكتب إلكمبيوتر ،إنقر على إلبدء ،حدد  HPمن قائمة إلتطبيقات ،ثم حدد إلأيقونة إلتي تحمل إسم إلطابعة.

●

نظام إلتشغيل  :Windows 8.1إنقر فوق إلسهم لأسفل في إلزإوية إلسفلى إليسرى من شاشة إبدأ ،ثم حدد إسم إلطابعة.

●

 :Windows 8إنقر بالزر إلأيمن في منطقة فارغة من إلشاشة ،ثم إنقر فوق كل إلتطبيقات من شريط إلتطبيقات ،ثم قم بتحديد إسم إلطابعة.

●

 :Windows 7من سطح مكتب إلكمبيوتر ،إنقر على إبدأ ،وحدد كافة إلبرإمج ،ثم إنقر على  ،HPثم على مجلد إلطابعة ،ثم حدد إلأيقونة إلتي تحمل إسم إلطابعة.

ملاحظة:
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●

إذإ لم تقم بتثبيت برنامج طابعة  ،HPفأدخل hp.com.123.في مسشتعرض إلويب على إلكمبيوتر لتنزيل برنامج طابعة  HPوتثبيته.

●

يمكنك أايضا إسشتخدإم إلقرص إلمضغوط لبرنامج طابعة ( HPإن كان مرافقا )أو تنزيل إلبرنامج من .www.support.hp.com

إلفصل  ٢بدء الاسشتخدإم

١٧

وضع إلسكون
لتوفير إلطاقة ،ستتحول إلطابعة إلى وضع إلسكون تلقائًّيا حال عدم إسشتخدإمها .لاحظ إلنقاط إلمهمة إلتالية بخصوص وضع إلسكون:

١٨

وضع إلسكون

●

يتم تقليل إسشتخدإم إلطاقة إلكهربية في وضع إلسكون.

●

بعد إلاعدإد إلأولي للطابعة ،فسوف تدخل لوضع إلسكون بعد حوإلي  5دقائق من إلخمول.

●

ضوء زر إلطاقة خافت وإلمصابيح إلأخرى على لوحة إلتحكم في إلطابعة لن تضيء في وضع إلسكون.

●

يمكن إنهاء وضع إلسكون للطابعة بالضغط على أحد إلأزرإر إلموجودة على لوحة إلتحكم ،أو عن طريق إرسال مهمة طباعة إلى إلطابعة.
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إلوضع إلهادئ
إلوضع إلهادئ يبطئ من إلطباعة للحد من إلضوضاء إلعام دون إلتأثير على جودة إلطباعة .يعمل إلوضع إلهادئ فقط عند إلطباعة بجودة إلطباعة إلعادية على إلورق إلعادي .لتقليل إلضوضاء عند إلطباعة ،قم
بتشغيل إلوضع إلهادئ .للطباعة بسرعة طبيعية ،قم بايقاف تشغيل إلوضع إلهادئ .يتم إيقاف تشغيل إلوضع إلهادئ إفترإضايا.
ملاحظة:

في إلوضع إلهادئ ،إذإ كنت تطبع على ورق عادي بجودة إلمسودة أو أفضل أو إذإ قمت بطباعة إلصور أو إلأظرف ،تعمل إلطابعة كما لو كان يتم إيقاف تشغيل إلوضع إلهادئ.

لتشغيل إلوضع إلهادئ أو إيقاف تشغيله من خلال برنامج إلطابعة (نظام إلتشغيل )Windows
.١

إفتح برنامج طابعة  .HPللمزيد من إلمعلومات ،رإجع إفتح برنامج طابعة ( HPنظام إلتشغيل  )Windowsفي صفحة .١٧

.٢

إنقر فوق علامة إلتبويب إلوضع إلهادئ.

.٣

إنقر فوق ( Onتشغيل) أو ( Offإيقاف تشغيل).

.٤

إنقر على حفظ إلاعدإد.

لتشغيل إلوضع إلهادئ أو إيقاف تشغيله من خلال برنامج إلطابعة ( OS Xو )macOS
.١

إفتح .HP Utility
ملاحظة:
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توجد  HP Utilityفي مجلد  HPإلموجود في مجلد إلتطبيقات.

.٢

حدد إلطابعة.

.٣

إنقر على إلوضع إلهادئ .

.٤

حدد إلتشغيل أو إيقاف إلتشغيل .

.٥

إنقر على تطبيق إلأن.

إلفصل  ٢بدء الاسشتخدإم

١٩

إيقاف تلقائي
تماما ،لذإ يجب عليك إسشتخدإم زر إلطاقة لتشغيل
تقوم هذه إلميزة بايقاف تشغيل إلطابعة بعد مرور  2ساعات من عدم إلنشاط لتقليل إسشتهلاك إلطاقة .تعمل إيقاف تلقائي على إيقاف تشغيل إلطابعة ا
إلطابعة مرة أخرى .إذإ كانت طابعتك تدعم هذه إلميزة إلموفرة للطاقة ،فيتم تمكين إيقاف تلقائي أو تعطيلها تلقائايا حسب قدرإت إلطابعة وخيارإت إلاتصال .حتى في حالة تعطيل ميزة إيقاف تلقائي ،تدخل
إلطابعة وضع وضع إلسكون في صفحة  ١٨بعد  5دقائق من عدم إلنشاط لتقليل إسشتهلاك إلطاقة.

٢٠

إيقاف تلقائي

●

تعد ميزة إيقاف تلقائي ممكنة دإئم اا إذإ لم تكن إلطابعة تتضمن قدرإت إلششبكة أو إلفاكس.

●

يتم تعطيل إيقاف تلقائي عند تشغيل إلقدرة إللاسلكية أو قدرة  Wi-Fi Directللطابعة أو عند إنشاء إتصال فاكس أو إتصال  USBأو إتصال بششبكة  Ethernetمن طابعة مزودة
بقدرإت إلفاكس أو  USBأو ششبكة .Ethernet
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٣
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طباعة

●

إلطباعة من جهاز إلكمبيوتر

●

تلميحات للطباعة إلناجحة

إلفصل  ٣طباعة

٢١

إلطباعة من جهاز إلكمبيوتر
●

طباعة مستندإت

●

طباعة إلصور

●

طباعة إلأظرف

●

إلطباعة باسشتخدإم وضع إلحد إلأقصى للنقطة في كل بوصة ()dpi

طباعة مستندإت
قبل طباعة إلمستندإت ،تأكد من أَّن لديك ورق محمل في درج إلادخال وأَّن درج إلاخرإج مفتوح .للمزيد من إلمعلومات عن تحميل إلورق ،رإجع تحميل وسائط في صفحة .١١
لطباعة مستند (نظام إلتشغيل )Windows
.١

من برنامجك حدد طباعة.

.٢

تأكد من تحديد إلطابعة.

.٣

إنقر فوق إلزر إلذي يفتح مربع إلحوإر ( Propertiesخصائص).
ناد إلى تطبيق إلبرنامج إلذي تسشتخدمه ،قد يسمى هذإ إلزر ( Propertiesخصائص)( Options ،خيارإت)( Printer Setup ،إعدإد إلطابعة)Printer ،
إست إا
( Propertiesخصائص إلطابعة) ،و( Printerإلطابعة )أو ( Preferencesتفضيلات).

.٤

حدد إلخيارإت إلمناسشبة في علامة إلتبويب إختصارإت إلطباعة أو إختصار إلطباعة.
إنقر على علامات إلتبويب إلأخرى لتغيير إعدإدإت طباعة أخرى.
للمزيد من تلميحات للطباعة ،إنظر تلميحات إعدإد إلطابعة في صفحة .٢٨
ملاحظة:

إذإ قمت بتغيير حجم إلورق ،إحرص على تحميل إلورق إلمناسب في درج إلادخال.

.٥

إنقر فوق ( OKموإفق )للعودة إلى مربع حوإر ( Propertiesخصائص).

.٦

إنقر فوق ( Printطباعة )أو ( OKموإفق )لبدء إلطباعة.

طباعة إلمستندإت ( OS Xو )macOS
.١

من قائمة ( Fileملف )في تطبيق إلبرنامج ،قم باختيار ( Printطباعة).

.٢

تأكد أنك قمت باختيار طابعتك.

.٣

ضبط خيارإت طباعة إلصور
إذإ كنت لا ترى خيارإت في مربع إلحوإر إلخاص بالطباعة ،إنقر فوق ( Show Detailsعرض إلتفاصيل).
●

٢٢

إلطباعة من جهاز إلكمبيوتر

إختر حجم إلظرف إلمناسب في إلقائمة إلمنبثقة ( Paper Sizeحجم إلورق).

ARWW

ملاحظة:

.٤

إذإ قمت بتغيير حجم إلورق ،تأكد من أنك قمت بتحميل إلورق إلصحيح.

●

حدد الاتجاه.

●

أدخل إلنسشبة إلمئوية لتغيير إلحجم.

إنقر فوق ( Printطباعة).

للطباعة على وجه ي إلصفحة (نظام إلتشغيل )Windows
.١

من برنامجك حدد طباعة.

.٢

تأكد من تحديد إلطابعة.

.٣

إنقر فوق إلزر إلذي يفتح مربع إلحوإر خصائص.
ناد إلى تطبيق إلبرنامج إلذي تسشتخدمه ،قد يسمى هذإ إلزر خصائص أو خيارإت أو إعدإد إلطابعة أو خصائص إلطابعة أو إلطابعة أو تفضيلات.
إست إا

.٤

يدويا.
من علامة إلتبويب إختصارإت إلطباعة أو إختصار إلطباعة ،حدد إختصار إلطباعة على إلوجهين (إلطباعة إلمزدوجة) ثم حدد خايارإ من إلقائمة إلمنسدلة إلطباعة على إلوجهين ًّ
إنقر على علامات إلتبويب إلأخرى لتغيير إعدإدإت طباعة أخرى.
للمزيد من تلميحات للطباعة ،إنظر تلميحات إعدإد إلطابعة في صفحة .٢٨
ملاحظة:

إذإ قمت بتغيير حجم إلورق ،إحرص على تحميل إلورق إلمناسب في درج إلادخال.

.٥

إنقر فوق ( OKموإفق )للعودة إلى مربع حوإر ( Propertiesخصائص).

.٦

إنقر فوق ( Printطباعة )أو ( OKموإفق )لبدء إلطباعة.

للطباعة على وجه ي إلصفحة ( OS Xو )macOS
.١

من قائمة ( Fileملف )في تطبيق إلبرنامج ،قم باختيار ( Printطباعة).

.٢

في مربع حوإر إلطباعة ،إختر ( Paper Handlingمعالجة إلورق) ،وقم بتعيين إعدإد ( Page Orderترتيب إلصفحات )على ( Normalعادي).

.٣

قم بتعيين إعدإد صفحات للطباعة إلى فردية فقط.

.٤

إنقر فوق ( Printطباعة).

.٥

بعد طباعة كافة إلصفحات إلفردية إلم ُرقمة من إلمستند ،أزل إلمستند من درج إلاخرإج.

.٦

أعد تحميل إلمستند بحيث ينتقل إلطرف إلبارز خارج إلطابعة إلى دإخل إلطابعة وإلجانب إلفارغ للمستند موإجه للجانب إلأمامي للطابعة.

.٧

ضمن مربع حوإر إلطباعة ،عد إلى إلقائمة إلمنسدلة ( Paper Handlingمعالجة إلورق )وإضبط ترتيب إلصفحات على ( Normalعادي )وإلصفحات إلمرإد طباعتها على Even
( Onlyفردية فقط).

.٨

إنقر فوق ( Printطباعة).

طباعة إلصور
قبل طباعة إلمستندإت ،تأكد من أَّن لديك ورق صور محمل في درج إلادخال وأَّن درج إلاخرإج مفتوح .للمزيد من إلمعلومات عن تحميل إلورق ،رإجع تحميل وسائط في صفحة .١١
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إلفصل  ٣طباعة

٢٣

لطباعة صورة على ورق إلصور (نظام إلتشغيل )Windows
.١

من برنامجك حدد طباعة.

.٢

تأكد من تشغيل إلطابعة.

.٣

إنقر فوق إلزر إلذي يفتح مربع إلحوإر ( Propertiesخصائص).
ناد إلى تطبيق إلبرنامج إلذي تسشتخدمه ،قد يسمى هذإ إلزر ( Propertiesخصائص)( Options ،خيارإت)( Printer Setup ،إعدإد إلطابعة)Printer ،
إست إا
( Propertiesخصائص إلطابعة) ،و( Printerإلطابعة )أو ( Preferencesتفضيلات).

.٤

حدد إلخيارإت إلمناسشبة في علامة إلتبويب إختصارإت إلطباعة أو إختصار إلطباعة.
إنقر على علامات إلتبويب إلأخرى لتغيير إعدإدإت طباعة أخرى.
للمزيد من تلميحات للطباعة ،إنظر تلميحات إعدإد إلطابعة في صفحة .٢٨
إذإ قمت بتغيير حجم إلورق ،إحرص على تحميل إلورق إلمناسب في درج إلادخال.

ملاحظة:
.٥

إنقر على  OKلاغلاق مربع إلحوإر خصائص.

.٦

إنقر على طباعة أو  OKلبدء إلطباعة.
بعد الانتهاء من إلطباعة ،أخرج ورق إلصور غير إلمسشتخدم من درج إلادخال .قم بتخزين ورق إلصور حتى لا يبدأ في إلتجعد والالتفاف ،مما يؤدي إلى إنخفاض جودة إلمطبوعات.

ملاحظة:

لطباعة صور من إلكمبيوتر ( OS Xو )macOS
.١

من قائمة ( Fileملف )في تطبيق إلبرنامج ،قم باختيار ( Printطباعة).

.٢

تأكد أنك قمت باختيار طابعتك.

.٣

ضبط خيارإت طباعة إلصور
إذإ كنت لا ترى خيارإت في مربع إلحوإر إلخاص بالطباعة ،فانقر فوق عرض إلتفاصيل.
●

إختر حجم إلظرف إلمناسب في إلقائمة إلمنبثقة ( Paper Sizeحجم إلورق).
إذإ قمت بتغيير حجم إلورق ،تأكد من أنك قمت بتحميل إلورق إلصحيح.

ملاحظة:
●
.٤

.٥

٢٤

حدد الاتجاه.

من إلقائمة إلمنبثقة إختر ( Paper Type/Qualityنوع/جودة إلورق) ،ثم إختر إلاعدإدإت إلتالية::
●

( Paper Typeنوع إلورق ):نوع ورق إلصور إلفوتوغرإفية إلمناسب

●

إلجودة :حدد إلخيار إلذي يوفر أفضل جودة أو أقصى دقة.

●

إنقر فوق مثلث إلمعلومات ( Color Optionsخيارإت إللون)  ،ثم قم بتحديد خيار ( Photo Fixضبط إلصورة )إلمناسب.
–

( Offإيقاف إلتشغيل) :يؤدي إلى عدم تطبيق أي تعديلات على إلصورة.

–

( Onتشغيل) :يقوم تلقائايا باجرإء إلتركيز على إلصورة .يقوم بضبط حدة إلصورة باعتدإل.

حدد أية إعدإدإت طباعة أخرى مطلوبة ،ثم إنقر فوق ( Printطباعة).

إلطباعة من جهاز إلكمبيوتر
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طباعة إلأظرف
قبل طباعة إلمستندإت ،تأكد من أَّن لديك مظاريف محملة في درج إلادخال وأَّن درج إلاخرإج مفتوح .يمكنك تحميل ظرف وإحد أو أكثر في درج إلادخال .لا تسشتخدم إلأظرف إللامعة أو إلمزخرفة ،أو
إلأظرف إلتي بها مشابك أو نوإفذ .للمزيد من إلمعلومات عن تحميل إلأظرف ،رإجع تحميل وسائط في صفحة .١١
ملاحظة:

للاطلاع على تفاصيل بخصوص كيفية تنسشيق إلنص لطباعته على إلأظرف ،رإجع إلوثائق إلخاصة بالتطبيق إلمسش َ
تخدم.

لطباعة مظروف (نظام إلتشغيل )Windows
.١

في قائمة ( Fileملف )في تطبيق إلبرنامج ،إنقر فوق ( Printطباعة).

.٢

تأكد من تحديد إلطابعة.

.٣

إنقر فوق إلزر إلذي يفتح مربع إلحوإر ( Propertiesخصائص).
ناد إلى تطبيق إلبرنامج إلذي تسشتخدمه ،قد يسمى هذإ إلزر ( Propertiesخصائص)( Options ،خيارإت)( Printer Setup ،إعدإد إلطابعة)Printer ،
إست إا
( Propertiesخصائص إلطابعة) ،و( Printerإلطابعة )أو ( Preferencesتفضيلات).

.٤

حدد إلخيارإت إلمناسشبة في علامة إلتبويب إختصارإت إلطباعة أو إختصار إلطباعة.
إنقر على علامات إلتبويب إلأخرى لتغيير إعدإدإت طباعة أخرى.
للمزيد من تلميحات للطباعة ،إنظر تلميحات إعدإد إلطابعة في صفحة .٢٨
ملاحظة:

إذإ قمت بتغيير حجم إلورق ،إحرص على تحميل إلورق إلمناسب في درج إلادخال.

.٥

إنقر على  OKلاغلاق مربع إلحوإر خصائص.

.٦

إنقر على طباعة أو  OKلبدء إلطباعة.

لطباعة أظرف ( OS Xو )macOS
.١

من قائمة ( Fileملف )في تطبيق إلبرنامج ،قم باختيار ( Printطباعة).

.٢

تأكد أنك قمت باختيار طابعتك.

.٣

إختر حجم إلظرف إلمناسب في إلقائمة إلمنبثقة ( Paper Sizeحجم إلورق).
إذإ كنت لا ترى خيارإت في مربع إلحوإر إلخاص بالطباعة ،فانقر فوق عرض إلتفاصيل.
ملاحظة:

إذإ قمت بتغيير حجم إلورق ،تأكد من أنك قمت بتحميل إلورق إلصحيح.

.٤

من إلقائمة إلمنبثقة ،إختر ( Paper Type/Qualityنوع/جودة إلورقة )ثم تحقق أن إعدإد نوع إلورق مضبوط على ( Plain Paperورق عادي).

.٥

إنقر فوق ( Printطباعة).

إلطباعة باسشتخدإم وضع إلحد إلأقصى للنقطة في كل بوصة ()dpi
إسشتخدم وضع إلحد إلأقصى للنقطة في إلبوصة () dpiلطباعة صور وإضحة وذإت جودة عالية على ورق إلصور.
تسشتمر إلطباعة بوضع إلحد إلأقصى للنقطة في كل بوصة وقتاا أطول من إلطباعة من خلال إلاعدإدإت إلأخرى وتتطلب كمية كبيرة من مسافة إلقرص.
للاطلاع على مسشتويات دقة إلطباعة إلمدعومة ،زر موقع إلويب لدعم إلطابعة على .www.support.hp.com
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إلفصل  ٣طباعة

٢٥

للطباعة في وضع إلحد إلأقصى لعدد إلنقاط في إلبوصة (نظام إلتشغيل )Windows
.١

من برنامجك حدد طباعة.

.٢

تأكد من تحديد إلطابعة.

.٣

إنقر فوق إلزر إلذي يفتح مربع إلحوإر ( Propertiesخصائص).
ناد إلى تطبيق إلبرنامج إلذي تسشتخدمه ،قد يسمى هذإ إلزر ( Propertiesخصائص)( Options ،خيارإت)( Printer Setup ،إعدإد إلطابعة)Printer ،
إست إا
( Propertiesخصائص إلطابعة) ،و( Printerإلطابعة )أو ( Preferencesتفضيلات).

.٤

حدد إلخيارإت إلمناسشبة.
 Windows 10و  Windows 8.1و :Windows 8
●

إنقر على علامة إلتبويب إلورق/إلجودة .من إلقائمة إلمنسدلة حجم إلورق ،حدد حجم إلورق إلملائم .من إلقائمة إلمنسدلة نوع إلورق ،حدد نوع إلورق إلملائم.

●

إنقر على علامة إلتبويب متقدم ،ثم إنقر على إلطباعة بالحد إلأقصى للنقطة في إلبوصة.

Windows 7
●

إنقر على علامة إلتبويب إلورق/إلجودة .في إلقائمة إلمنسدلة إلوسائط ،حدد نوع إلورق إلمناسب.

●

إنقر فوق إلزر ( Advancedمتقدم ).حدد حجم إلورق إلمناسب من إلقائمة إلمنسدلة ( Paper Sizeحجم إلورق ).في منطقة ( Printer Featuresميزإت
إلطابعة) ،حدد ( Yesنعم )من إلقائمة إلمنسدلة ( Print in Max DPIإلطباعة بالحد إلأقصى للنقطة في إلبوصة ).ثم إنقر على موإفق لاغلاق مربع إلحوإر خيارإت متقدمة.

للمزيد من تلميحات للطباعة ،إنظر تلميحات إعدإد إلطابعة في صفحة .٢٨
.٥

أكد الاتجاه في علامة إلتبويب تخطيط ،ثم إنقر على موإفق للطباعة.

للطباعة باسشتخدإم إلحد إلأقصى لعدد إلنقاط في إلبوصة ( OS Xو )macOS
.١

من قائمة ( Fileملف )في تطبيق إلبرنامج ،قم باختيار ( Printطباعة).

.٢

تأكد أنك قمت باختيار طابعتك.

.٣

ضبط خيارإت طباعة إلصور
إذإ كنت لا ترى خيارإت في مربع إلحوإر إلخاص بالطباعة ،إنقر فوق ( Show Detailsعرض إلتفاصيل).
●

إختر حجم إلظرف إلمناسب في إلقائمة إلمنبثقة ( Paper Sizeحجم إلورق).
ملاحظة:

●
.٤

.٥

٢٦

إذإ قمت بتغيير حجم إلورق ،فتأكد من أنك قمت بتحميل إلورق إلصحيح.

حدد الاتجاه.

من إلقائمة إلمنبثقة إختر ( Paper Type/Qualityنوع/جودة إلورق) ،ثم إختر إلاعدإدإت إلتالية::
●

( Paper Typeنوع إلورق ):نوع إلورق إلمناسب

●

( Qualityإلجودة ( Maximum dpi):إلحد إلأقصى لعدد إلنقاط في إلبوصة)

حدد أية إعدإدإت طباعة أخرى مطلوبة ،ثم إنقر فوق ( Printطباعة).

إلطباعة من جهاز إلكمبيوتر
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تلميحات للطباعة إلناجحة
للطباعة بنجاح ،يجب أن تعمل رؤوس إلطباعة من  HPعلى ما يرإم ،ويجب أن تحتوي خزإنات إلحبر على حبر كاف ،ويجب تحميل إلورق على إلنحو إلصحيح وإعدإد إلطابعة بشكل مناسب.
●

تلميحات حول رؤوس إلطباعة وإلحبر

●

تلميحات حول تحميل إلورق

●

تلميحات إعدإد إلطابعة

تلميحات حول رؤوس إلطباعة وإلحبر
●

إسشتخدم رؤوس طباعة  HPإلأصلية.

●

ركّب رأس إلطباعة إلأسود ورأس إلطباعة إلثلاثي إلألوإن بطريقة صحيحة.
للمزيد من إلمعلومات ،رإجع حل مشكلات رؤوس إلطباعة في صفحة .٥١

●

إفحص مسشتويات إلحبر في خزإنات إلحبر للتأكد من توفر حبر كاف.
للمزيد من إلمعلومات ،رإجع مسشتويات إلحبر في صفحة .٣١

●
ملاحظة:

إذإ كانت جودة إلطباعة غير مقبولة ،فيرجى مرإجعة مشاكل متعلقة بالطباعة في صفحة  ٥٥للحصول على مزيد من إلمعلومات.
تم تصميم رؤوس إلطباعة وإلأحبار إلأصلية من  HPوإختبارها مع طابعات وأورإق  HPلمساعدتك في إلحصول على أفضل إلنتائج بسهولة مرة تلو إلأخرى.

لا تضمن  HPجودة إلنتائج أو موثوقيتها عند إسشتخدإم مسشتلزمات ليست من صنع  .HPلا يشمل إلضمان أية عمليات صيانة أو إصلاح للمنتج نت ا
يجة لاسشتخدإم مسشتلزمات ليست من صنع .HP

تلميحات حول تحميل إلورق
●

قم بتحميل رزمة ورق (ليست صفحة وإحدة فقط ).يجب أن يكون جميع إلورق في إلرزمة من نفس إلحجم ونفس إلنوع لتجنب إنحشار إلورق.

●

قم بتحميل إلورق بحيث يتجه إلوجه إلمخصص للطباعة للأعلى.

●

تأكد من أن إلأورإق إلتي تم تحميلها في حاوية إلادخال في وضع مسشٍتو وأن إلحوإف لم يتم ثنيها أو تمزيقها.

●

قم بضبط موجهات عرض إلورق في حاوية إلادخال بحيث يتلاءم باحكام مع كافة إلأورإق تأكد من أن موجهات عرض إلورق لا تسبب إنثناء إلورق في درج إلادخال.
للمزيد من إلمعلومات ،رإجع تحميل وسائط في صفحة .١١
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إلفصل  ٣طباعة

٢٧

تلميحات إعدإد إلطابعة
تلميحات إعدإدإت إلطابعة (نظام إلتشغيل )Windows
●

لتغيير إعدإدإت إلطباعة الافترإضية ،إفتح برنامج إلطابعة  ،HPإنقر فوق طباعة  ،ثم إنقر فوق ضبط إلتفضيلات لمزيد من إلمعلومات حول كيفية فتح برنامج إلطابعة ،رإجع إفتح برنامج طابعة
( HPنظام إلتشغيل  )Windowsفي صفحة .١٧

●

يمكنك إسشتخدإم إختصارإت إلطباعة لتوفير إلوقت إلمطلوب لتعيين تفضيلات إلطباعة إلمطلوبة .يقوم إختصار إلطباعة بتخزين إلاعدإدإت إلمناسشبة لنوع إلوظيفة إلمحدد ،بحيث يمكنك تعيين جميع
إلخيارإت بنقرة وإحدة .لاسشتخدإم أحد إختصارإت إلطباعة ،إنتقل إلى علامة إلتبويب إختصارإت إلطباعة أو إختصار إلطباعة ،وحدد الاختصار إلمطلوب ،ثم إنقر موإفق.
لاضافة إختصار طباعة جديد ،ضع تفضيلات إلطباعة إلمطلوبة في علامة إلتبويب إلورقة/إلجودة ،أو إلتخطيط ،أو متقدم ،وحدد علامة إلتبويب إختصارإت إلطباعة أو إختصار إلطباعة ،ثم إنقر
إسما ،ثم إنقر موإفق.
حفظ كـ وأدخل ا
لحذف إختصار إلطباعة ،قم بتحديده ،ثم إنقر فوق ( Deleteحذف).
ملاحظة:

●

●

●

لا يمكنك حذف إختصارإت إلطباعة الافترإضية.

لفهم إعدإدإت إلورق ودرج إلورق:
–

( Paper Sizeحجم إلورق) :حدد حجم إلورق إلمحمل في درج إلادخال.

–

مصدر إلورق :حدد درج إلورق إلمحمل به إلورق.

–

نوع إلورق أو إلوسائط :حدد نوع إلورق إلذي تسشتخدمه.

لفهم إعدإدإت طباعة إلألوإن أو طباعة إللون إلأسود وإلأبيض:
–

إلألوإن :يتم إسشتخدإم إلحبر من جميع إلخرطوشات لتوفير مطبوعات كاملة إلألوإن.

–

أسود وأبيض أو حبر أسود فقط :يتم إسشتخدإم إلحبر إلأسود فقط للمطبوعات إلأبيض وإلأسود ذإت إلجودة إلعادية أو إلمنخفضة.

–

تدرج إلرمادي عالي إلجودة :يسشتخدم إلحبر من خرطوشة إلألوإن وخرطوشة إللون إلأسود على حد سوإء لتوفير مجموعة أكبر من درجات إلأسود وإلرمادي لتوفير مطبوعات عالية إلجودة
بالأبيض وإلأسود.

لفهم إعدإدإت جودة إلطباعة:
يتم قياس جودة إلطباعة بنقاط دقة إلطباعة في إلبوصة (نقطة لكل بوصة ).يوفر مقدإر إلنقاط في إلبوصة إلأعلى مطبوعات أوضح وأكثر تفص ا
يلا ،ولكنه يُبطيء سرعة إلطباعة وقد يسشتخدم حبر أكثر.

●

٢٨

تلميحات للطباعة إلناجحة

–

مسودة :ي ُسشتخدم ا
عادة مقدإر إلنقاط في إلبوصة إلأدنى عندما تكون مسشتويات إلحبر منخفضة أو عندما لا تكون هناك حاجة إلى مطبوعات عالية إلجودة.

–

عادي :ملائم لمعظم مهام إلطباعة.

–

إلأفضل :مسشتوى أعلى من إلنقاط في إلبوصة عن إلعادي.

–

إلطباعة بالحد إلأقصى للنقطة في إلبوصة :يُتاح إعدإد أعلى نقاط في إلبوصة ليخدم جودة إلطباعة.

–

تقنيات  :HP Real Lifeتعمل هذه إلميزة على ضبط مسشتوى إلتجانس وإلحدة في إلصور وإلرسومات لتحسين جودة إلطباعة.

لفهم إعدإدإت إلصفحة وإلتخطيط:
–

الاتجاه :حدد عمودي للمطبوعات إلرأسشية أو أفقي للمطبوعات إلأفقية.

–

يدويا بعد إلطباعة على أحد أوجه إلورقة حتى يتم إجرإء إلطباعة على كلا وجه ي إلورقة.
يدويا :إقلب إلصفحات ا
إلطباعة على إلوجهين ا
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–

○

إلقلب من إلحافة إلطويلة :قم بتحديدها إذإ كنت تود قلب إلصفحات من إلحافة إلطويلة للورقة عند إلطباعة على إلوجهين.

○

إلقلب من إلحافة إلقصيرة :قم بتحديدها إذإ كنت تود قلب إلصفحات من إلحافة إلقصيرة للورقة عند إلطباعة على إلوجهين.

تخطيط إلكتيب أو إلكتيب :يتيح لك طباعة مستند متعدد إلصفحات في صورة كتيب .ويقوم بوضع صفحتين على كل جانب من إلورقة وإلتي يمكن بعد ذلك طيها دإخل كتيب بنصف
حجم إلورق.
○

إلربط إلأيسر أو إلربط إلأيسر للكتيب :يظهر جانب إلتجليد بعد طيه دإخل إلكتيب في إلجانب إلأيسر .حدد هذإ إلخيار إذإ كنت تقوم بالقرإءة من إليسار إلى إليمين.

○

إلربط إلأيمن أو إلربط إلأيمن للكتيب :يظهر جانب إلتجليد بعد طيه دإخل إلكتيب في إلجانب إلأيمن .حدد هذإ إلخيار إذإ كنت تقوم بالقرإءة من إليمين إلى إليسار.

–

بدون إطار أو حدود إلصفحة :يساعدك على إضافة إلحدود إلى إلصفحات أو إزإلتها إذإ كنت تقوم بطباعة مستند بصفحتين أو أكثر في إلورقة.

–

( Pages per Sheet Layoutإلصفحات لكل تخطيط ورقة ):يساعدك على تحديد ترتيب إلصفحات إذإ كنت تقوم بطباعة إلمستند بأكثر من صفحتين في إلورقة.

–

إلصفحات إلمطلوب طباعتها :يسمح لك بطباعة إلصفحات إلمختلفة فقط ،أو طباعة إلصفحات إلمسشتوية فقط أو طباعة كافة إلصفحات.

–

إعكاس ترتيب إلصفحات أو ترتيب إلصفحات :يُتيح لك طباعة إلصفحات من إلأم إلى إلخلف أو يعكس إلترتيب.

تلميحات إعدإدإت إلطابعة ( OS Xو )macOS
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●

في مربع حوإر إلطباعة ،إسشتخدم إلقائمة إلمنبثقة ( Paper Sizeحجم إلورق )لتحديد حجم إلورقة إلتي تم تحميلها في إلطابعة.

●

في مربع حوإر إلطباعة ،إختار إلجزء ( Paper Type/Qualityنوع/جودة/إلورقة )لتحديد نوع إلورق إلمناسب وإلجودة من إلقوإئم إلمنبثقة.

●

إذإ كنت ترغب في طباعة مستند أبيض وأسود باسشتخدإم إلحبر إلأسود فقط ،إختار جزء ( Paper Type/Qualityنوع/جودة إلورقة )وإختر ( Grayscaleتدرج إلرمادي)
من قائمة إلألوإن إلمنبثقة.

إلفصل  ٣طباعة

٢٩

٤

إدإرة إلحبر ورأس إلطباعة

يحتوي هذإ إلقسم على إلموإضيع إلتالية:

٣٠

●

مسشتويات إلحبر

●

تعبئة خزإنات إلحبر

●

طلب مسشتلزمات إلحبر

●

إستبدإل رؤوس إلطباعة (إلخرطوشات)

●

إلطباعة بالحبر إلأسود فقط

●

تلميحات حول إلتعامل مع إلحبر ورأس إلطباعة

●

نقل إلطابعة
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مسشتويات إلحبر
إسشتخدم خطوط مسشتوى إلحبر إلموجودة على خزإنات إلحبر لتحديد إلوقت إلذي يجب فيه تعبئة إلخزإنات وكمية إلحبر إلتي يجب إضافتها.

1

خط إلحد إلأقصى :يجب ألا يتجاوز مسشتوى إلحبر إلفعلي خط إلحد إلأقصى.

2

خط إلحد إلأدنى :يجب ألا ينخفض مسشتوى إلحبر إلفعلي إلى أسفل خط إلحد إلأدنى.

قم بملاءمة لون زجاجة إلحبر بلون خزإن إلحبر عند تعبئة إلخزإنات ،وأغلق خزإنات إلحبر بوإسطة إلسدإدإت إلمطاطية باحكام بعد ذلك.
سشيكون مسشتوى إلحبر في كل من إلخزإنات أسفل بقليل من خط إلحد إلأقصى عند تعبئة إلخزإنات لأول مرة.

إذإ لاحظت وصول مسشتوى إلحبر إلى خط إلحد إلأدنى أثناء إلطباعة إليومية ،فأعد تعبئة إلخزإن بالحبر إلمناسب .عندما يكون مسشتوى إلحبر أسفل خط إلحد إلأدنى ،قد تؤدي إلطباعة إلى إتلاف إلطابعة.

عند إعادة تعبئة خزإنات إلحبر ،إحرص على ألا يتجاوز مسشتوى إلحبر خطوط إلحد إلأقصى .فقد يؤدي تجاوز خط إلحد إلأقصى إلى تسرب إلحبر.

ملاحظة:
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لا يشمل إلضمان أية عمليات صيانة أو إصلاح للمنتج تنتج عن تعبئة خزإنات إلحبر بشكل غير صحيح و/أو باسشتخدإم إلأحبار من غير صنع .HP

إلفصل  ٤إدإرة إلحبر ورأس إلطباعة

٣١

تعبئة خزإنات إلحبر
لتعبئة خزإنات إلحبر

٣٢

.١

إرفع غطاء خزإن إلحبر.

.٢

أزل غطاء خزإن إلحبر إلذي تريد إعادة تعبئته.

.٣

ّلف غطاء زجاجة إلحبر لازإلته ،ثم أزل ختم إلزجاجة ،ثم أعد تركيب إلغطاء على إلزجاجة ،ثم إسحب إلجزء إلعلوي من إلغطاء لفتحه.

تعبئة خزإنات إلحبر
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.٤

أمسك زجاجة إلحبر وضعها على فوهة إلخزإن ،وأعد ملء خزإن إلحبر إلى خط إلحد إلأقصى فقط .إذإ لم يتم تفريغ إلزجاجة من إلحبر على إلفور ،فأزل إلزجاجة وأدخلها في إلخزإن مرة أخرى.
تنبيه:

ملاحظة:

تجنب إلضغط على زجاجة إلحبر أثناء هذإ إلاجرإء.

إذإ كان هناك حبر متٍبق في إلزجاجة ،فقم بتخزين إلزجاجة في وضع رأسي في مكان بارد وجاف.

.٥

أغلق غطاء خزإن إلحبر باحكام.

.٦

ّكرر إلخطوإت  2إلى  5لاعادة تعبئة خزإنات إلحبر إلأخرى.

.٧

أغلق غطاء خزإن إلحبر.

إحتياطات إلتعامل مع زجاجات إلحبر
إسشتخدم إلتلميحات إلتالية في إلتعامل مع زجاجات إلحبر:
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●

إحتفظ بزجاجات إلحبر بعايدإ عن متناول إلأطفال.

●

إفتح زجاجة إلحبر فقط عندما ترغب في ملء خزإنات إلحبر.

إلفصل  ٤إدإرة إلحبر ورأس إلطباعة

٣٣

٣٤

●

لا تقم بامالة زجاجة إلحبر أو هزها أو إلضغط عليها بعد فتحها لتجنب تسرب إلحبر.

●

قم بتخزين زجاجات إلحبر في مكان بارد ومظلم.

تعبئة خزإنات إلحبر
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طلب مسشتلزمات إلحبر
قبل طلب زجاجات إلحبر ،إفحص إلملصقات إلموجودة عليها لتحديد أرقام زجاجات إلحبر.
لطلب مسشتلزمات  HPإلأصلية للطابعة ،إنتقل إلى ّ . www.hp.com/buy/supplies
حدد بلدك/منطقتك إذإ تمت مطالبتك بذلك ،ثم إتبع إلمطالبات للعثور على زجاجات إلحبر إلمناسشبة
للطابعة إلخاصة بك.
ملاحظة :لا يتم دعم إمكانية طلب زجاجات إلحبر عبر إلانترنت في بعض إلبلدإن/إلمناطق .إذإ ما أتيح ذلك في بلدك أو منطقتك ،لم تزل تتمكن من عرض معلومات إلمسشتلزمات ومن طباعة قائمة بها
لمرإجعتها عند إلتسوق من بائع  HPإلمحلي.

ARWW

إلفصل  ٤إدإرة إلحبر ورأس إلطباعة

٣٥

إستبدإل رؤوس إلطباعة (إلخرطوشات)
لاستبدإل رؤوس إلطباعة (إلخرطوشات)
.١

تحقق من تشغيل إلطاقة.

.٢

قم بازإلة رأس إلطباعة.
أ.

إفتح باب إلطابعة إلأمامي.

ب.

إفتح باب إلوصول إلى رأس إلطباعة .إضغط مع الاسشتمرإر على إلزر إسشتئناف (
إشعار:

ج.

٣٦

 )لمدة ثلاث ثوإن تقريابا .إنتظر حتى تنتقل عربة إلطباعة إلى وسط إلمنتج متوااقف عن إلتحرك.

إلارشادإت إلوإردة هنا غير قابلة للتطبيق إلا في سشياق هذإ إلقسم .بعد إعدإدك إلطابعة ،لا تفتح مزلاج رأس إلطباعة ما لم يتم إرشادك لفعل ذلك.

إضغط على مزلاج رأس إلطباعة لفتحه.

إستبدإل رؤوس إلطباعة )إلخرطوشات(
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.٣

د.

إضغط لأسفل لتحرير رأس إلطباعة من إلناقل.

ه.

أزل رأس إلطباعة إلمرإد إستبدإله من فتحته.

أدخل رأس طباعة ا
جديدإ.
أ.
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قم باخرإج رأس إلطباعة من تغليفه.

إلفصل  ٤إدإرة إلحبر ورأس إلطباعة

٣٧

ب.

في حالة وجودها ،أزل إلسدإدة من أعلى رأس إلطباعة وإلشريط إلبلاستيكي من نقاط إلتلامس.

ملاحظة:

٣٨

لا تلمس نقاط إلتلامس إلكهربائية في رأس إلطباعة.

ج.

أزلق رأس إلطباعة في إلفتحة حتى ينغلق في مكانه.

د.

كرر إلخطوتين .2د إلى .3ج لاستبدإل رأس إلطباعة إلأخر.

ه.

أغلق مزلاج رأس إلطباعة .تحقق من إغلاق مزلاج رأس إلطباعة على ما يرإم لتجنب إلمشاكل مثل إنحشار إلخرطوشة.

و.

أغلق باب إلوصول إلى رؤوس إلطباعة.

إستبدإل رؤوس إلطباعة )إلخرطوشات(
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ز.

إغلق باب إلطابعة إلأمامي.

ملاحظة :يوصيك  HPبرنامج إلطابعة بمحاذإة رؤوس إلطباعة عند طباعتك مستاندإ بعد تثبيت رؤوس إلطباعة إلجديدة .للمزيد من إلمعلومات عن إلمحاذإة ،رإجع "لمحاذإة رؤوس
إلطباعة" من مشاكل متعلقة بالطباعة في صفحة .٥٥
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إلفصل  ٤إدإرة إلحبر ورأس إلطباعة

٣٩

إلطباعة بالحبر إلأسود فقط
قبل إلطباعة بالحبر إلأسود فقط ،تأكد من عدم إنخفاض مسشتويات إلحبر إلفعلية إلى أسفل خطوط إلحد إلأدنى لكمية إلحبر .فقد يؤدي إجرإء إلطباعة عندما يكون مسشتوى إلحبر أسفل خط إلحد إلأدنى إلى
إتلاف إلطابعة.
للطباعة بالحبر إلأسود فقط (نظام إلتشغيل )Windows
.١

من برنامجك حدد ( Printطباعة).

.٢

تأكد أنك قمت باختيار طابعتك.

.٣

إنقر فوق إلزر إلذي يفتح مربع إلحوإر خصائص.
إست ا
نادإ إلى إلتطبيق إلبرمجي إلذي تسشتخدمه ،قد يسمى هذإ إلزر ( Propertiesخصائص )أو ( Optionsخيارإت )أو ( Printer Setupإعدإد إلطابعة )أو Printer
( Propertiesخصائص إلطابعة) ( Printerإلطابعة )أو ( Preferencesتفضيلات).

.٤

حدد إلخيارإت إلمناسشبة.
 Windows 10و Windows 8.1
أ.

إنقر على علامة إلتبويب إلورق/إلجودة.

ب.

من إلطباعة بتدرج إلرمادي ،حدد إلحبر إلأسود فقط من إلقائمة ،ثم إنقر على موإفق.

 Windows 8و Windows 7
أ.

من علامة إلتبويب إلتخطيط أو إلورق/إلجودة ،إنقر على زر متقدم لفتح مربع إلحوإر خيارإت متقدمة.

ب.

من إلقائمة إلمنسدلة إلطباعة بتدرج إلرمادي ،حدد إلحبر إلأسود فقط ،ثم إنقر على موإفق.

للطباعة بالحبر إلأسود فقط ( OS Xو )macOS
.١

من قائمة ( Fileملف )في تطبيق إلبرنامج ،قم باختيار ( Printطباعة).

.٢

تأكد أنك قمت باختيار طابعتك.

.٣

ضبط خيارإت طباعة إلصور
إذإ كنت لا ترى خيارإت في مربع إلحوإر إلخاص بالطباعة ،إنقر فوق عرض إلتفاصيل.
ملاحظة:

٤٠

يمكن أن تختلف أماكن إلخيارإت من تطبيق لأخر.

.٤

من إلقائمة إلمنبثقة ،حدد مطابقة إلألوإن ،ثم حدد مطابقة إلمورد.

.٥

من إلقائمة إلمنبثقة ،إختر ( Paper Type/Qualityنوع/جودة إلورق).

.٦

من إلقائمة إلمنبثقة ( Color Optionخيار إللون) ،إختر ( Grayscaleتدرج إلرمادي) ،ثم إنقر على ( Printطباعة).

إلطباعة بالحبر إلأسود فقط
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تلميحات حول إلتعامل مع إلحبر ورأس إلطباعة
تلميحات خاصة برأس إلطباعة
إسشتخدم إلتلميحات إلتالية في إلتعامل مع رؤوس إلطباعة:
●

لتجنب تعريض رؤوس إلطباعة للجفاف ،أوقف إلطابعة دإئم اا باسشتخدإم زر إلطاقة وإنتظر حتى ينطفئ مصباح إلزر إلطاقة .

●

بخر إلحبر.
جاهزإ لتركيبها .يعمل ترك إلشريط إلوإقي على رؤوس إلطباعة على إلحد من ت ُّ
لا تفتح رؤوس إلطباعة ولا تزل إلأشرطة إللاصقة منها حتى تكون ا

●

أدخل رؤوس إلطباعة في إلفتحات إلمناسشبة .قم بملاءمة إللون وإلرمز إلخاصين بكل رأس طباعة للون ورمز كل فتحة .تأكد من إنغلاق رؤوس إلطباعة في مكانها ،ثم أغلق مزلاج رأس إلطباعة .بعد
تركيب رؤوس إلطباعة إلجديدة وتجهيزها بالحبر ،لا تفتح مزلاج رأس إلطباعة إلا إذإ كنت تركب رأس طباعة جديد أو تنقل إلطابعة إلى خارج منزلك أو مكتبك .بعد إعدإدك إلطابعة ،لا تفتح مزلاج
رأس إلطباعة ما لم يتم إرشادك لفعل ذلك.

●

قم باجرإء محاذإة لخرطوشات إلطباعة للحصول على جودة طباعة مثلى .رإجع مشاكل متعلقة بالطباعة في صفحة ٥٥للحصول على إلمزيد من إلمعلومات.

تلميحات خاصة بالحبر
إسشتخدم إلتلميحات إلتالية في إلتعامل مع إلحبر:
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●

تأكد من ملء خزإنات إلحبر فوق خط إلحد إلأدنى قبل إلطباعة.

●

أعد ملء خزإنات إلحبر عند وصول مسشتوى إلحبر فيها إلى خط إلحد إلأدنى .عندما يكون مسشتوى إلحبر أسفل خط إلحد إلأدنى ،قد تؤدي إلطباعة إلى إتلاف إلطابعة.

●

تجنب تجاوز خط إلحد إلأقصى لمسشتوى إلحبر عن طريق ملء خزإنات إلحبر أكثر من إللازم أو إمالة إلطابعة .قد يتسبب تجاوز خط إلحد إلأقصى في تسرب إلأحبار وإختلاطها.

إلفصل  ٤إدإرة إلحبر ورأس إلطباعة

٤١

نقل إلطابعة
لتفادي إلحاق إلضرر بالطابعة أو تسرب إلحبر ،إتبع إلارشادإت إلتالية.
إذإ كنت تنقل إلطابعة دإخل منزلك أو مكتبك ،فاحتفظ بمزلاج رأس إلطباعة ا
مغلقا وحافظ على إسشتوإء إلطابعة.
في حال قيامك بنقل إلطابعة خارج منزلك أو مكتبك ،تفضل بزيارة  www.support.hp.comأو إتصل بدعم .HP

٤٢

نقل إلطابعة
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٥

توصيل طابعتك

تتضمن إلطابعة منفذ  USB 2.0 High Speedخلفي فائق إلسرعة بحيث يمكنك إنشاء إتصال بالكمبيوتر.
في حال تثبيت برنامج إلطابعة ،سيتم تشغيل إلطابعة كجهاز توصيل وتشغيل .إذإ لم يتم تثبيت إلبرنامج ،فاتبع إلخدوإت إلوإردة فيما يلي لتوصيل إلطابعة بوإسطة كبل .USB
لتوصيل إلطابعة من خلال كابل USB
.١

أدخل  123.hp.comفي مسشتعرض إلويب على إلكمبيوتر لتنزيل برنامج  HPبرنامج إلطابعة وتثبيته .يمكنك أايضا إسشتخدإم إلقرص إلمضغوط لـ  HPبرنامج إلطابعة (إن كان مرفقاا )أو
تنزيل إلبرنامج من . www.support.hp.com
ملاحظة:
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لا تقم بتوصيل كبل  USBبالطابعة حتى تتم مطالبتك بذلك.

.٢

إتبع إلارشادإت إلتي تظهر على إلشاشة .عندما يطلب منك ،قم بتوصيل إلبطارية بجهاز كمبيوتر من خلال تحديد  USBمن شاشة خيارإت إلاتصال.

.٣

إتبع إلارشادإت إلتي تظهر على إلشاشة.

إلفصل  ٥توصيل طابعتك

٤٣

٦

حل مشكلة

يحتوي هذإ إلقسم على إلموإضيع إلتالية:

٤٤

●

إنحشار إلورق ومشاكل تغذية إلورق

●

مشكلات رؤس إلطباعة

●

مشاكل متعلقة بالطباعة

●

مشاكل تتعلق بأجهزة إلطابعة

●

خدمة دعم HP
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إنحشار إلورق ومشاكل تغذية إلورق
ما إلذي تريد فعله؟
●

تحرير إنحشار إلورق أو عربة إلطباعة

●

تعرف على طريقة تجنب إنحشار إلورق

●

حل مشاكل تغذية إلورق

تحرير إنحشار إلورق أو عربة إلطباعة
إسشتخدإم معالج  HPلاسشتكشاف إلأخطاء وإصلاحها على إلانترنت

حل مشاكل إنحشار إلورق.

إحصل على تعليمات خطوة بخطوة لتحرير إنحشار إلورق وحل مشاكل إلورق أو تغذية إلورق.
حل مشكلة إنحشار عربة إلطباعة.

إسشتخدإم معالج  HPلاسشتكشاف إلأخطاء وإصلاحها على إلانترنت
إذإ كان هناك شيء يسبب إنحشار عربة إلطباعة أو كانت عربة إلطباعة تتحرك بصعوبة ،فاحصل على إرشادإت خطوة بخطوة.

ملاحظة:

قد لا تكون معالجات  HPلاسشتكشاف إلأخطاء وإصلاحها على إلانترنت متاحة بجميع إللغات.

إقرأ إلارشادإت إلعامة في قسم إلتعليمات لتحرير إنحشار إلورق أو عربة إلطباعة
يمكن أن تحدث مشاكل إنحشار إلورق في عدة موإقع.
ملاحظة:

لا تسشتخدم أي أدوإت أو أجهزة أخرى لازإلة إلورق إلمحشور .إحرص دواما على توخي إلحذر عند إزإلة إلورق إلمحشور من دإخل إلطابعة.

لتحرير إنحشار إلورق من درج إلادخال
.١

إضغط على زر إلغاء إلأمر (

.٢

إسحب إلورق إلمنحشر برفق خارج درج إلادخال.

.٣

تأكد من عدم وجود كائن خارجي في مسار إلورق ،ثم قم باعادة تحميل إلورق.
ملاحظة:

 )لالغاء إلطباعة .إذإ لم يقم هذإ إلاجرإء بحل إلمشكلة ،فأكمل إلخطوإت إلتالية لتنظيف الانحشار ا
يدويا.

درع درج إلادخال يمكنه منع إلأجزإء إلغريبة من إلوقوع في مسار إلورق وإلتسبب في مشاكل إنحشار إلورق إلخطيرة .لا تقم بازإلة درع درج إلادخال.

لتحرير إنحشار إلورق من درج إلاخرإج
.١
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إضغط على زر إلغاء إلأمر (

 )لالغاء إلطباعة .إذإ لم يقم هذإ إلاجرإء بحل إلمشكلة ،فأكمل إلخطوإت إلتالية لتنظيف الانحشار ا
يدويا.

إلفصل  ٦حل مشكلة

٤٥

.٢

إسحب إلورق إلمنحشر برفق خارج درج إلاخرإج.

لتحرير إلورق أو إلأششياء إلمنحشرة إلأخرى من منطقة إلوصول إلى رأس إلطباعة (إلخرطوشة)

٤٦

.١

إضغط على زر إلغاء إلأمر (

.٢

أغلق إمتدإد درج إلاخرإج ،ثم قم بتدوير درج إلاخرإج باتجاه عقارب إلساعة لاخفائه في إلطابعة.

.٣

إفتح باب إلطابعة إلأمامي.

.٤

إفتح باب إلوصول إلى رأس إلطباعة.

إنحشار إلورق ومشاكل تغذية إلورق

 )لالغاء إلطباعة .إذإ لم يقم هذإ إلاجرإء بحل إلمشكلة ،فأكمل إلخطوإت إلتالية لتنظيف الانحشار ا
يدويا.
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.٥

تأكد من عدم إعاقة ناقل إلطباعة.

أزل أي ورق منحشر أو أششياء أخرى تعوق إلناقل .قد تحتاج إلى تحريك إلعربية إلى إلجانب إلأيمن.

.٦

تأكد من إغلاق مزلاج رأس إلطباعة بطريقة سليمة.
إشعار:

بعد إعدإدك إلطابعة ،لا تفتح مزلاج رأس إلطباعة ما لم يتم إرشادك لفعل ذلك.

.٧

أغلق باب إلوصول إلى رأس إلطباعة ،ثم أغلق إلباب إلأمامي.

.٨

إسحب درج إلاخرإج وإمتدإد إلدرج للخارج.

لتحرير إنحشار إلورق من دإخل إلطابعة
ملاحظة:
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لمنع تسرب إلحبر ،تحقق من إغلاق سدإدإت خزإنات إلحبر باحكام.

.١

إضغط على زر إلغاء إلأمر (

.٢

إضغط على زر إلطاقة (

 )لالغاء إلطباعة .إذإ لم يقم هذإ إلاجرإء بحل إلمشكلة ،فأكمل إلخطوإت إلتالية لتنظيف الانحشار ا
يدويا.
 )لايقاف تشغيل إلطابعة.

إلفصل  ٦حل مشكلة

٤٧

.٣

محدد باب إلتحرير على قاع إلطابعة .إسحب إللسانين إلموجودين في جانبي باب إلتحرير لفتحه.
إقلب إلطابعة برفق على جهتها إلخلفية إا

.٤

أزل إلورق إلمنحشر.

.٥

أغلق باب إلتنظيف .إدفع إلباب برفق تجاه إلطابعة حتى ينغلق إلمزلاجان في موضعيهما.

.٦

 )لتشغيل إلطابعة مرة أخرى.

إنصب إلطابعة قائمة ،ثم إضغط على زر إلطاقة (

تعرف على طريقة تجنب إنحشار إلورق
للمساعدة في تجنب إنحشارإت إلورق ،إتبع إلارشادإت إلتالية.
●

للحصول على أفضل إلنتائج ،تجنب تحميل درج إلادخال أكثر من إللازم ،لكن إحرص على تضمنه  5صفحات على إلأقل.

●

حافظ على إلطابعة خالية من إلغبار وإلأوساخ عن طريق إزإلة إلورق وإغلاق درج إلادخال عند عدم إسشتخدإم إلطابعة.

●

أخرج إلورق إلمطبوع من درج إلاخرإج بصورة متكررة.

●

تأكد من أن إلأورإق إلتي تم تحميلها في حاوية إلادخال في وضع مسشٍتو وأن إلحوإف لم يتم ثنيها أو تمزيقها.

●

لا تضع أورإق بأنوإع وأحجام مختلفة في درج إلادخال؛ يجب أن تكون رزمة إلورق إلموجودة في درج إلادخال بأكملها من نفس إلنوع وإلحجم.
إسشتخدم ورق  HPللحصول على أمثل أدإء .رإجع أساسشيات إلورق في صفحة  ١٥للحصول على مزيد من إلمعلومات عن ورق .HP

٤٨

●

قم بضبط موجهات عرض إلورق في حاوية إلادخال بحيث يتلاءم باحكام مع كافة إلأورإق تأكد من أن موجهات عرض إلورق لا تسبب إنثناء إلورق في درج إلادخال.

●

لا تسشتخدم إلقوة لادخال إلورق لمسافة بعيدة ا
جدإ في درج إلادخال.

●

تحمل إلورق أثناء قيام إلطابعة بالطباعة .إذإ كانت إلطابعة على وشك أن ينفد منها إلورق ،فانتظر حتى ينفد إلورق من إلطابعة أ ا
ولا ثم ِ ّحمل إلورق.
لا ِّ

إنحشار إلورق ومشاكل تغذية إلورق
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حل مشاكل تغذية إلورق
ما هي إلمشكلة إلتي توإجهها؟
●

●

●

لا يتم رفع إلورق من درج إلادخال
–

تأكد من تحميل إلورق في درج إلادخال .للمزيد من إلمعلومات ،رإجع تحميل وسائط في صفحة .١١

–

قم بضبط موجهات عرض إلورق في حاوية إلادخال بحيث يتلاءم باحكام مع كافة إلأورإق تأكد من أن موجهات عرض إلورق لا تسبب إنثناء إلورق في درج إلادخال.

–

تأكد من عدم تجعد وإلتفاف إلورق إلموجود في درج إلادخال .قم بفرد إلورق عن طريق ثنيه في الاتجاه إلمقابل للالتفاف.

–

ّنظف أسطوإنات إلورق .للمزيد من إلمعلومات ،رإجع تنظيف أسطوإنات إلورق في صفحة .٤٩

إلصفحات مائلة
–

تأكد من أَّن إلورق تم تحميله بأقصى يمين درج إلادخال وأن موجه عرض إلورق يرإفق إلجانب إلأيسر من إلورق بشكل دقيق.

–

قم بتحميل إلورق في إلطابعة إذإ لم تكن تطبع فقط.

أخذ أكثر من صفحة في إلمرة
–

قم بضبط موجهات عرض إلورق في حاوية إلادخال بحيث يتلاءم باحكام مع كافة إلأورإق تأكد من أن موجهات عرض إلورق لا تسبب إنثناء إلورق في درج إلادخال.

–

تأكد من عدم زيادة تحميل إلورق في درج إلادخال.

–

تأكد من أَّن قطع إلورق إلذي تم تحميله غير ملتصقة ببعضها إلبعض.

–

إسشتخدم ورق  HPللحصول على أفضل أدإء وفاعلية.

–

ّنظف أسطوإنات إلورق .للمزيد من إلمعلومات ،رإجع تنظيف أسطوإنات إلورق في صفحة .٤٩

تنظيف أسطوإنات إلورق
يدويا
لتنظيف أسطوإنات إلورق ا
.١

قم بتحضير إلموإد إلتالية:
●

قطعة قماش طويلة خالية من إلوبر

●

مياة مقطرة أو مياه مصفاة أو مياه معبأة (مياه إلصنبور قد تسبب تلف إلطابعة)

.٢

إضغط على زر إلطاقة (

.٣

إفصل سلك إلطاقة عن إلجزء إلخلفي للطابعة.

.٤

إفصل كبل  USBإذإ لم يتم فصله بالفعل.

.٥

إرفع درج إلادخال.

.٦

إرفع درع درج إلادخال وإمسك به.
ملاحظة:

.٧
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 )لايقاف تشغيل إلطابعة.

لا تقم بازإلة درع درج إلادخال .يقوم درع درج إلادخال بمنع إلأجزإء إلغريبة من إلوقوع في مسار إلورق وإلتسبب في إنحشار إلورق.

إنظر عبر درج إلادخال إلمفتوح ،وحدد موضع إسطوإنات إلتقاط إلورق رمادية إللون .قد تحتاج إلى مصباح يدوي لاضاءة هذه إلمساحة.

إلفصل  ٦حل مشكلة

٤٩

٥٠

.٨

بلل قطعة قماش طويلة بمياه معبأة أو مياه مقطرة ،ثم إعصر قطعة إلقماش للتخلص من إلماء إلزإئد.

.٩

ثبت قطعة إلقماش على إلأسطوإنات ،ثم قم بلفها للأعلى باسشتخدإم أصابعك .إضغط بطريقة معتدلة لازإلة ترإكم إلأتربة وإلأوساخ.

.١٠

أنزل درع درج إلادخال.

.١١

إترك الاسطوإنات لمدة  10أو  15دقيقة لتجف.

.١٢

أعد توصيل سلك إلتيار في إلجزء إلخلفي للطابعة.

.١٣

أعد توصيل كبل  USBبالطابعة إذإ لزم إلأمر.

.١٤

إضغط على زر إلطاقة لتشغيل إلطابعة.

إنحشار إلورق ومشاكل تغذية إلورق
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مشكلات رؤس إلطباعة
تحديد ما إذإ كانت هناك مشكلة في رأس طباعة
لتحديد ما إذإ كانت هناك مشكلة في أحد رؤوس إلطباعة ،إفحص حالة مصابيح رأس إلطباعة  .للمزيد من إلمعلومات ،رإجع مصابيح إلحالة في صفحة .٧

حل مشكلات رؤوس إلطباعة
إشعار:

إلارشادإت إلوإردة هنا غير قابلة للتطبيق إلا في سشياق هذإ إلقسم .بعد إعدإدك إلطابعة ،لا تفتح مزلاج رأس إلطباعة ما لم يتم إرشادك لفعل ذلك.

إذإ حدث خطأ بعد تركيب رأس إلطباعة ،أو إذإ كانت إلرسالة تشير إلى مشكلة في رأس إلطباعة ،حاول إزإلة رأس إلطباعة مع إلتحقق من إزإلة إلقطعة إلوإقية من إلشريط إلبلاستيكي وإلسدإدة من كل من
رؤوس إلطباعة ،ثم أعد إدخال رأس إلطباعة .إذإ لم يتم حل إلمشكلة ،يُرجى إلاتصال بقسم إلدعم لـ  HPللحصول على إلمساعدة .للمزيد من إلمعلومات ،رإجع خدمة دعم  HPفي صفحة .٦٣
للتحقق من تركيب رؤوس إلطباعة بشكل صحيح
.١

تأكد من تشغيل إلطابعة.

.٢

أغلق إمتدإد درج إلاخرإج ،ثم قم بتدوير درج إلاخرإج باتجاه عقارب إلساعة لاخفائه في إلطابعة.

.٣

أزل رأس إلطباعة ثم أعد تركيبه.
أ.
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إفتح باب إلطابعة إلأمامي.

إلفصل  ٦حل مشكلة

٥١

ب.

إفتح باب إلوصول إلى رأس إلطباعة .إضغط مع الاسشتمرإر على إلزر إسشتئناف (
إشعار:

٥٢

مشكلات رؤس إلطباعة

 )لمدة ثلاث ثوإن تقريابا .إنتظر حتى تنتقل عربة إلطباعة إلى وسط إلمنتج متوااقف عن إلتحرك.

بعد إعدإدك إلطابعة ،لا تفتح مزلاج رأس إلطباعة ما لم يتم إرشادك لفعل ذلك.

ج.

إضغط على مزلاج رأس إلطباعة لفتحه.

د.

إضغط لأسفل لتحرير رأس إلطباعة من إلناقل.

ه.

أزل رأس إلطباعة من إلحامل.
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و.

تحقق من عدم وجود سدإدة على رأس إلطباعة أو شريط بلاستيكي على نقاط إلتلامس إلخاصة برأس إلطباعة .أزل جميع إلسدإدإت وإلأشرطة إلبلاستيكية إلتي قد توجد على رأس
إلطباعة.

ملاحظة:
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لا تلمس نقاط إلتلامس إلكهربائية في رأس إلطباعة.

ز.

أزلق رأس إلطباعة في إلفتحة حتى ينغلق في مكانه.

ح.

أغلق مزلاج رأس إلطباعة .تحقق من إغلاق مزلاج رأس إلطباعة على ما يرإم لتجنب إلمشاكل مثل إنحشار إلخرطوشة.

ط.

أغلق باب إلوصول إلى رؤوس إلطباعة.

إلفصل  ٦حل مشكلة

٥٣

ي.

.٤

٥٤

مشكلات رؤس إلطباعة

إغلق باب إلطابعة إلأمامي.

إسحب درج إلاخرإج وإمتدإد إلدرج للخارج.
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مشاكل متعلقة بالطباعة
ما إلذي تريد فعله؟

حل مشاكل عدم طباعة إلصفحة (تتعذر إلطباعة)
HP Print and Scan Doctor

تعد  HP Print and Scan Doctorأدإة مساعدة تحاول تشخيص إلمشكلة وحلها تلقائايا.
ملاحظة:

إسشتكشاف إلأخطاء إلمتعلقة بعدم طباعة إلمهام وحلها

تتوفر هذه إلأدإة إلمساعدة لأنظمة إلتشغيل  Windowsفقط.

إسشتخدإم معالج  HPلاسشتكشاف إلأخطاء وإصلاحها على إلانترنت
إحصل على إرشادإت متدرجة في حالة عدم إسشتجابة إلطابعة أو عدم إلطباعة.

قد لا تكون  HP Print and Scan Doctorومعالجات  HPلاسشتكشاف إلأخطاء وإصلاحها على إلانترنت متاحة بجميع إللغات.

ملاحظة:

إقرأ إلارشادإت إلعامة في قسم إلتعليمات حول مشاكل تتعلق بعدم إلطباعة
لحل مشاكل إلطباعة (نظام إلتشغيل )Windows
تأكد من تشغيل إلطابعة ومن وجود ورق في درج إلادخال .إذإ إسشتمر تعذر إلطباعة ،فجرب ما يلي بالترتيب:
.١

تحقق من وجود أي رسائل خطأ من برنامج إلطابعة وقم بحلها عن طريق إتباع إلتعليمات إلتي تظهر على إلشاشة.

.٢

إفصل كبل  USBعن جهاز إلكمبيوتر وإلطابعة ،ثم أعد توصيل إلكبل.

.٣

تأكد أن إلطابعة ليست قيد إيقاف إلتشغيل أو غير متصلة بالششبكة.
للتأكد من أن إلطابعة ليست قيد إيقاف إلتشغيل أو غير متصلة بالششبكة
أ.

.٤

قم باحدى إلأششياء إلتالية تابعا لنظام إلتشغيل إلخاص بك:
●

 :Windows 10من قائمة إلبدء في  ،Windowsحدد نظام  Windowsمن قائمة إلتطبيقات ،حدد لوحة إلتحكم ،ثم إنقر على عرض إلأجهزة وإلطابعات ضمن
إلأجهزة وإلصوت.

●

 Windows 8.1و  :Windows 8أشر إلى إلجانب إلعلوي إلأيمن من إلشاشة أو إلمسه لفتح إلشريط إلرموز ،ثم إنقر رمز إلاعدإدإت ،وإنقر فوق أو إلمس لوحة
إلتحكم  ،ومن ثم إنقر فوق عرض إلأجهزة وإلطابعات.

●

 :Windows 7من قائمة إبدأ في نظام  ،Windowsإضغط على إلأجهزة وإلطابعات.

ب.

إنقر انقرإ مزدواجا على إلطابعة أو إنقر عليها بزر إلماوس إلأيمن ،ثم حدد عرض ما يتم طباعته لفتح قائمة إنتظار إلطباعة.

ج.

في إلقائمة ( Printerإلطابعة ),تأكد من عدم وجود علامات إختيار بجوإر ( Pause Printingتوقف إلطباعة مؤقتاا )أو ( Use Printer Offlineإسشتخدإم
إلطابعة دون إتصال).

د.

إذإ قمت بأي تغيير ،حاول إلطباعة مرة أخرى.

تحقق من ضبط إلطابعة بحيث تكون هي إلطابعة الافترإضية.
للتحقق من ضبط إلطابعة بحيث تكون هي إلطابعة الافترإضية
أ.
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قم باحدى إلأششياء إلتالية تابعا لنظام إلتشغيل إلخاص بك:

إلفصل  ٦حل مشكلة

٥٥

ب.

●

 :Windows 10من قائمة إلبدء في  ،Windowsحدد نظام  Windowsمن قائمة إلتطبيقات ،حدد لوحة إلتحكم ،ثم إنقر على عرض إلأجهزة وإلطابعات ضمن
إلأجهزة وإلصوت.

●

 Windows 8.1و  :Windows 8أشر إلى إلجانب إلعلوي إلأيمن من إلشاشة أو إلمسه لفتح إلشريط إلرموز ،ثم إنقر رمز إلاعدإدإت ،وإنقر فوق أو إلمس لوحة
إلتحكم  ،ومن ثم إنقر فوق عرض إلأجهزة وإلطابعات.

●

 :Windows 7من قائمة إبدأ في نظام  ،Windowsإضغط على إلأجهزة وإلطابعات.

تأكد من ضبط إلطابعة إلصحيحة بحيث تكون إلطابعة الافترإضية.
تظهر علامة إختيار دإخل دإئرة سودإء أو خضرإء بجوإر إلطابعة الافترإضية.

.٥

ج.

في حالة ضبط إلطابعة غير إلصحيحة بحيث تكون إلطابعة الافترإضية ،إنقر بزر إلماوس إلأيمن فوق إلمنتج إلطابعة إلصحيحة وحدد ضبط كالطابعة الافترإضية.

د.

حاول إسشتخدإم طابعتك مرة أخرى.

أعد تشغيل إلتخزين إلمؤقت للطباعة.
لاعادة تشغيل إلتخزين إلمؤقت للطباعة
أ.

قم باحدى إلأششياء إلتالية تابعا لنظام إلتشغيل إلخاص بك:
Windows 10
.i

من قائمة إلبدء في  ،Windowsحدد إلأدوإت إلادإرية في  Windowsمن قائمة إلتطبيقات ،ثم حدد إلخدمات.

.ii

إنقر بزر إلماوس إلأيمن فوق إلتخزين إلمؤقت للطباعة ،ثم إنقر فوق خصائص.

.iii

في علامة إلتبويب عام إلتي بجوإر نوع إلتشغيل ,تأكد من تحديد تلقائي.

.iv

في حالة عدم تشغيل إلخدمة بالفعل فتحت حالة إلخدمة إنقر فوق تشغيل ثم إنقر فوق موإفق.

 Windows 8.1و Windows 8
.i

تحسس أو إنقر فوق إلزإوية إلعليا إليمنى للشاشة لفتح  Charms barثم إنقر فوق رمز إعدإدإت.

.ii

إنقر فوق أو إضغط على لوحة إلتحكم ثم إنقر فوق أو إضغط على إلنظام وإلحماية.

.iii

إنقر فوق أدوإت إدإرية ,ثم إنقر نقرإ مزدوجا أو إضغط مرتين على إلخدمات.

.iv

إنقر بزر إلماوس إلأيمن فوق إلتخزين إلمؤقت للطباعة ،ثم إنقر فوق خصائص.

.v

في علامة إلتبويب عام إلتي بجوإر نوع إلتشغيل ،تأكد من تحديد تلقائي.

.vi

في حالة عدم تشغيل إلخدمة بالفعل فتحت حالة إلخدمة إنقر فوق تشغيل ثم إنقر فوق موإفق.

Windows 7

٥٦

مشاكل متعلقة بالطباعة

.i

من قائمة إبدأ في  ،Windowsإنقر فوق لوحة إلتحكم ،ثم إنقر فوق إلنظام وإلحماية ،ثم أدوإت إدإرية.

.ii

إنقر انقرإ مزدواجا على ( Servicesخدمات).

.iii

إنقر بزر إلماوس إلأيمن فوق إلتخزين إلمؤقت للطباعة ،ثم إنقر فوق خصائص.
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ب.

.iv

في علامة إلتبويب عام إلتي بجوإر نوع إلتشغيل ،تأكد من تحديد تلقائي.

.v

في حالة عدم تشغيل إلخدمة بالفعل فتحت حالة إلخدمة إنقر فوق تشغيل ثم إنقر فوق موإفق.

تأكد من ضبط إلطابعة إلصحيحة بحيث تكون إلطابعة الافترإضية.
تظهر علامة إختيار دإخل دإئرة سودإء أو خضرإء بجوإر إلطابعة الافترإضية.

ج.

في حالة ضبط إلطابعة غير إلصحيحة بحيث تكون إلطابعة الافترإضية ،إنقر بزر إلماوس إلأيمن فوق إلمنتج إلطابعة إلصحيحة وحدد ضبط كالطابعة الافترإضية.

د.

حاول إسشتخدإم طابعتك مرة أخرى.

.٦

أعد تشغيل إلكمبيوتر.

.٧

ّفرغ قائمة إنتظار إلطباعة.
لمسح قائمة إنتظار إلطباعة
أ.

قم باحدى إلأششياء إلتالية تابعا لنظام إلتشغيل إلخاص بك:
●

 :Windows 10من قائمة إلبدء في  ،Windowsحدد نظام  Windowsمن قائمة إلتطبيقات ،حدد لوحة إلتحكم ،ثم إنقر على عرض إلأجهزة وإلطابعات ضمن
إلأجهزة وإلصوت.

●

 Windows 8.1و  :Windows 8أشر إلى إلجانب إلعلوي إلأيمن من إلشاشة أو إلمسه لفتح إلشريط إلرموز ،ثم إنقر رمز إلاعدإدإت ،وإنقر فوق أو إلمس لوحة
إلتحكم  ،ومن ثم إنقر فوق عرض إلأجهزة وإلطابعات.

●

 :Windows 7من قائمة إبدأ في نظام  ،Windowsإضغط على إلأجهزة وإلطابعات.

ب.

إنقر انقرإ مزدواجا فوق رمز إلطابعة إلخاص بك لفتح قائمة إنتظار إلطباعة.

ج.

في قائمة ( Printerإلطابعة) ،إنقر فوق ( Cancel all documentsإلغاء كافة إلمستندإت )أو ( Purge Print Documentتنظيف مستند إلطباعة)،
ثم إنقر فوق ( Yesنعم)للتأكيد.

د.

إذإ إسشتمر وجود بعض إلمستندإت في قائمة الانتظار ،فقم باعادة تشغيل إلكمبيوتر وحاول إلطباعة مرة أخرى بعد إعادة إلتشغيل.

ه.

إفحص قائمة إنتظار إلطباعة مرة أخرى للتأكد من خلوها ،ثم حاول إلطباعة مرة أخرى.

لحل مشاكل إلطباعة ( OS Xو )macOS
.١

إبحث عن رسائل خطأ وقم بحلها

.٢

إفصل كابل  USBثم أعد توصيله مرة أخرى.

.٣

تأكد من أن إلمنتج غير متوقف مؤقتاا أم غير متصل.
للتأكد من أن إلمنتج غير متوقف مؤقتاا أم غير متصل
أ.

من تفضيلات إلنظام ،إنقر على إلطابعات وإلماسحات إلضوئية .

ب.

إنقر فوق زر فتح قائمة إنتظار مهام إلطباعة.

ج.

إنقر فوق مهمة طباعة لتحديدها.
إسشتخدم إلأزرإر إلتالية لادإرة مهمة إلطباعة:
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إلفصل  ٦حل مشكلة

٥٧

د.
.٤

●

( Deleteحذف ):يقوم بحذف مهمة إلطباعة إلمحددة.

●

( Holdتعليق ):يقوم بتوقف مهمة إلطباعة إلمحددة بشكل مؤقت.

●

( Resumeإسشتئناف ):يقوم بمتابعة مهمة إلطباعة إلمتوقفة بشكل مؤقت.

●

( Pause Printerإيقاف إلطابعة مؤقتاا ):يقوم بايقاف كافة مهام إلطباعة إلموجودة في قائمة إنتظار إلطباعة بشكل مؤقت.

إذإ قمت بأي تغيير ،حاول إلطباعة مرة أخرى.

أعد تشغيل إلكمبيوتر.

حل مشاكل تتعلق بجودة إلطباعة
إرشادإت متدرجة لحل معظم إلمشاكل إلمتعلقة بجودة إلطباعة.

إسشتكشاف إلأخطاء إلمتعلقة بجودة إلطباعة وإصلاحها على إلانترنت

إقرأ إلارشادإت إلعامة في قسم إلتعليمات لحل مشاكل تتعلق بجودة إلطباعة
لتجنب تعريض رؤوس إلطباعة للجفاف ،أوقف إلطابعة دإئم اا باسشتخدإم زر إلطاقة وإنتظر حتى ينطفئ مصباح إلزر إلطاقة .

ملاحظة:

لتحسين جودة إلطباعة (نظام إلتشغيل )Windows
.١

.٢

تأكد من إسشتخدإمك رؤوس إلطباعة وإلأحبار إلأصلية من صنع .HP
●

تأكد من ملء جميع خزإنات إلحبر فوق خط إلحد إلأدنى.

●

فكّر في إعادة تعبئة خزإنات إلحبر إذإ وصل مسشتوى إلحبر إلى خط إلحد إلأدنى.

إفحص نوع إلورق.
●

للحصول على أفضل جودة للطباعة ،إسشتخدم جودة عالية من ورق ،HPأو إلورق إلذي يلتزم بمعايير ® .ColorLokللمزيد من إلمعلومات ،رإجع أساسشيات إلورق في صفحة .١٥

●

تأكد دإئم اا من إسشتوإء إلورق إلذي تقوم بالطباعة عليه .على أفضل إلنتائج عند طباعة إلصور ،إسشتخدم ( HP Advanced Photo Paperورق صور  HPإلمتقدم).

●

قم بتخزين إلورق إلخاص في غلافه إلأصلي دإخل كيس بلاستيكي يمكن إعادة إحكام غلقه على سطح مسشٍتو في مكان بارد وجاف .بمجرد الاسشتعدإد للطباعة ،أخرج فقط إلورق إلذي
ترغب في إسشتخدإمه على إلفور .عند الانتهاء من إلطباعة ،قم باعادة ورق إلصور إلذي لم يتم إسشتخدإمه إلى إلكيس إلبلاستيكي ،حيث يحول ذلك دون تجعد ورق إلصور.

.٣

إفحص برنامج إلطابعة للتأكد من أن إعدإدإت إلطباعة تناسب نوع إلورق إلمسشتخدم .للمزيد من إلمعلومات حول إعدإدإت إلطباعة ،رإجع تلميحات إعدإد إلطابعة في صفحة .٢٨

.٤

قم بمحاذإة رؤوس إلطباعة.
لمحاذإة رؤوس إلطباعة
أ.

قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مسشتخدم بحجم  letterأو  A4في درج إلادخال.

ب.

إفتح برنامج إلطابعة .للمزيد من إلمعلومات ،رإجع إفتح برنامج طابعة ( HPنظام إلتشغيل  )Windowsفي صفحة .١٧

ج.

في برنامج إلطابعة ،إنقر فوق طباعة ثم إنقر فوق ( Maintain Your Printerإلحفاظ على إلطابعة )للوصول إلى صندوق أدوإت إلطابعة.
يظهر صندوق أدوإت إلطابعة.

٥٨

مشاكل متعلقة بالطباعة
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د.

إنقر على محاذإة إلخرطوشات من علامة إلتبويب خدمات إلجهاز.
تقوم إلطابعة بطباعة صفحة محاذإة.

ه.
.٥

إتبع إلارشادإت إلظاهرة على إلشاشة لمحاذإة إلخرطوشات .أعد تدوير ورقة محاذإة إلخرطوشات أو تخلص منها لاحقاا.

نخفضا.
إطبع صفحة تشخيصية إذإ لم يكن مسشتوى إلحبر في خزإنات إلحبر م ا
لطباعة صفحة تشخيصية

.٦
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أ.

قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مسشتخدم بحجم  letterأو  A4في درج إلادخال.

ب.

إفتح برنامج إلطابعة .للمزيد من إلمعلومات ،رإجع إفتح برنامج طابعة ( HPنظام إلتشغيل  )Windowsفي صفحة .١٧

ج.

في برنامج إلطابعة ،إنقر فوق طباعة ثم إنقر فوق ( Maintain Your Printerإلحفاظ على إلطابعة )للوصول إلى صندوق أدوإت إلطابعة.

د.

إنقر فوق طباعة معلومات تشخيصية على علامة إلتبويب تقارير إلجهاز لطباعة صفحة تشخيص.

رإجع إلمربعات إلسماوية وإلأرجوإنية وإلصفرإء وإلسودإء بالاضافة إلى إلمحتويات إلأخرى في إلصفحة إلتشخيصية.

إلفصل  ٦حل مشكلة

٥٩

.٧

نظف رؤوس إلطباعة إذإ أظهرت إلصفحة إلتشخيصية خطواطا أو أجزاإء مفقودة من مربعات إلألوإن أو إللون إلأسود.
لتنظيف رؤوس إلطباعة

.٨

تنبيه:

قم بتنظيف رؤوس إلطباعة عند إلضرورة فقط .تؤدي عمليات إلتنظيف غير إلضرورية إلى إسشتهلاك إلحبر وتقصير عمر رؤوس إلطباعة.

أ.

قم بتحميل ورق أبيض عادي غير مسشتخدم بحجم  letterأو  A4في درج إلادخال.

ب.

إفتح برنامج إلطابعة .للمزيد من إلمعلومات ،رإجع إفتح برنامج طابعة ( HPنظام إلتشغيل  )Windowsفي صفحة .١٧

ج.

في برنامج إلطابعة ،إنقر فوق طباعة ثم إنقر فوق ( Maintain Your Printerإلحفاظ على إلطابعة )للوصول إلى ( Printer Toolboxصندوق أدوإت إلطابعة).

د.

إنقر على تنظيف إلخرطوشات من علامة إلتبويب خدمات إلجهاز .إتبع إلارشادإت إلظاهرة على إلشاشة.

إذإ إسشتمرت إلمشاكل في جودة إلطباعة بعد تنظيف رؤوس إلطباعة ومحاذإتها ،فاتصل بقسم إلدعم لـ  .HPللمزيد من إلمعلومات ،رإجع خدمة دعم  HPفي صفحة .٦٣

لتحسين جودة إلطباعة ( OS Xو )macOS
.١

.٢

تأكد من إسشتخدإمك رؤوس إلطباعة وإلأحبار إلأصلية من صنع .HP
●

تأكد من ملء جميع خزإنات إلحبر فوق خط إلحد إلأدنى.

●

فكّر في إعادة تعبئة خزإنات إلحبر إذإ وصل مسشتوى إلحبر إلى خط إلحد إلأدنى.

إفحص نوع إلورق.
●

للحصول على أفضل جودة للطباعة ،إسشتخدم جودة عالية من ورق ،HPأو إلورق إلذي يلتزم بمعايير ® .ColorLokللمزيد من إلمعلومات ،رإجع أساسشيات إلورق في صفحة .١٥

●

تأكد دإئم اا من إسشتوإء إلورق إلذي تقوم بالطباعة عليه .على أفضل إلنتائج عند طباعة إلصور ،إسشتخدم ( HP Advanced Photo Paperورق صور  HPإلمتقدم).

●

قم بتخزين إلورق إلخاص في غلافه إلأصلي دإخل كيس بلاستيكي يمكن إعادة إحكام غلقه على سطح مسشٍتو في مكان بارد وجاف .بمجرد الاسشتعدإد للطباعة ،أخرج فقط إلورق إلذي
ترغب في إسشتخدإمه على إلفور .عند الانتهاء من إلطباعة ،قم باعادة ورق إلصور إلذي لم يتم إسشتخدإمه إلى إلكيس إلبلاستيكي ،حيث يحول ذلك دون تجعد ورق إلصور.

.٣

تأكد أنك قمت بتحديد نوع إلورق إلمناسب وجودة إلطباعة في مربع إلحوإر ( Printإلطباعة).

.٤

قم بمحاذإة رؤوس إلطباعة.
لمحاذإة رأس إلطباعة من خلال إلبرنامج
أ.

قم بتحميل ورق أبيض عادي بحجم  Letterأو  A4في درج إلادخال.

ب.

إفتح .HP Utility
ملاحظة:

.٥

٦٠

مشاكل متعلقة بالطباعة

توجد  HP Utilityفي مجلد  HPإلموجود في مجلد إلتطبيقات.

ج.

حدد إلطابعة إلخاصة بك من قائمة إلأجهزة على يسار إلنافذة.

د.

إنقر فوق ( Alignمحاذإة).

ه.

إنقر على محاذإة وإتبع إلارشادإت إلظاهرة على إلشاشة.

و.

إنقر فوق ( All Settingsكافة إلاعدإدإت )للعودة إلي إلجزء ( Information and Supportمعلومات ودعم).

قم بطباعة صفحة إختبار.
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لطباعة صفحة إختبار
أ.

قم بتحميل ورق أبيض عادي بحجم  Letterأو  A4في درج إلادخال.

ب.

إفتح .HP Utility
توجد  HP Utilityفي مجلد  HPإلموجود في مجلد إلتطبيقات.

ملاحظة:

.٦

ج.

حدد إلطابعة إلخاصة بك من قائمة إلأجهزة على يسار إلنافذة.

د.

إنقر فوق ( Test Pageصفحة إختبار).

ه.

إنقر على زر طباعة صفحة إختبار ،وإتبع إلارشادإت إلتي تظهر على إلشاشة.

نظف رأس إلطباعة ألايا إذإ أظهرت إلصفحة إلتشخيصية خطواطا أو أجزاإء مفقودة من إلنص أو إلمربعات إلملونة.
لتنظيف رأس إلطباعة ألايا
أ.

قم بتحميل ورق أبيض عادي بحجم  Letterأو  A4في درج إلادخال.

ب.

إفتح .HP Utility
ملاحظة:

توجد  HP Utilityفي مجلد  HPإلموجود في مجلد إلتطبيقات.

ج.

حدد إلطابعة إلخاصة بك من قائمة إلأجهزة على يسار إلنافذة.

د.

إنقر فوق ( Clean Printheadsتنظيف رؤوس إلطباعة).

ه.

إنقر على تنظيف وإتبع إلارشادإت إلظاهرة على إلشاشة.
تنبيه:

قم بتنظيف رأس إلطباعة عند إلضرورة فقط .تؤدي عمليات إلتنظيف غير إلضرورية إلى إسشتهلاك إلحبر وتقصير عمر رأس إلطباعة.

ملاحظة :إذإ ما زإلت جودة إلطباعة تبدو ضعيفة بعد إلتنظيف ،حاول محاذإة رأس إلطباعة .عند إسشتمرإر إلمشاكل في جودة إلطباعة بعد إلتنظيف وإلمحاذإة ,فاتصل بمركز دعم لـ .HP
للمزيد من إلمعلومات ،رإجع خدمة دعم  HPفي صفحة .٦٣
و.
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إنقر فوق ( All Settingsكافة إلاعدإدإت )للعودة إلي إلجزء ( Information and Supportمعلومات ودعم).

إلفصل  ٦حل مشكلة

٦١

مشاكل تتعلق بأجهزة إلطابعة
إغلاق باب إلوصول إلى رؤوس إلطباعة
●

يجب إغلاق باب رؤوس إلطباعة لبدء إلطباعة.

يتم إيقاف تشغيل إلطابعة بشكل غير متوقع
●

تأكد من وصلات إلتيار إلكهربي وإلطاقة

●

تأكد من توصيل سلك طاقة إلطابعة باحكام بمأخذ طاقة سليم.
عند تمكين إيقاف تلقائي ،يتم إيقاف تشغيل إلطابعة تلقائايا بعد مرور ساعتين من عدم إلنشاط للمساعدة في توفير إلطاقة إلمسشتخدمة .للمزيد من إلمعلومات ،رإجع إيقاف تلقائي في صفحة .٢٠

ملاحظة:
حل فشل إلطابعة
●

٦٢

إيقاف تشغيل إلطابعة ثم تشغيلها .إذإ لم تتمكن من حل إلمشكلة ،إتصل بقسم إلدعم لدى .HP

مشاكل تتعلق بأجهزة إلطابعة
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خدمة دعم HP
للحصول على أحدث تحديثات إلمنتج ومعلومات إلدعم ،زر موقع دعم إلطابعة على إلويب  .www.support.hp.comيقدم إلدعم على ششبكة إلانترنت إلخاص بشركة  HPخيارإت متنوعة
للمساعدة في تشغيل طابعتك:
برإمج إلتشغيل وإلتنزيلات :قم بتنزيل إلتحديثات وبرإمج إلتشغيل بالاضافة إلى كتيبات تشغيل إلمنتج وإلوثائق إلوإردة مع طابعتك في إلعلبة.

منتديات إلدعم لـ  :HPقم بزيارة منتديات إلدعم لشركة  HPللحصول على إجابات للأسشئلة وإلمشاكل إلشائعة .يمكنك عرض إلأسشئلة إلمنشورة من قبل عملاء أخرون لشركة  HPأو قم بتسجيل إلدخول وإنشر
إلأسشئلة وإلتعليقات إلخاصة بك.
حل إلمشكلات :إسشتخدم أدوإت  HPعلى ششبكة إلانترنت للكشف عن طابعتك وإيجاد إلحلول إلموصى بها.

إلاتصال بشركة HP
إذإ إحتجت للمساعدة من ممثل إلدعم إلفني لشركة  HPلحل مشكلة ،قم بزيارة موقع ويب إلاتصال بالدعم .خيارإت إلاتصال إلتالية متوفرة بدون تكلفة للعملاء دإخل فترة إلضمان (قد يتطلب إلدعم بوإسطة وكيل
شركة  HPللعملاء خارج فترة إلضمان فرض رسوم عليهم):
تحدث مع وكيل إلدعم لشركة  HPعبر إلانترنت.

إتصل بوكيل إلدعم لشركة .HP

عند إلاتصال بدعم شركة  ،HPكن مسش ا
تعدإ لتقديم إلمعلومات إلتالية:
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●

إسم إلمنتج (موجود على إلطابعة ،م ا
ثلا )HP Ink Tank 115

●

رقم إلمنتج (موجود دإخل إلباب إلأمامي)

●

إلرقم إلتسلسلي (مدون على إلجزء إلخلفي أو إلسفلي من إلطابعة)

إلفصل  ٦حل مشكلة

٦٣

تسجيل إلطابعة
بقضائك دقائق معدودإت فقط في عملية إلتسجيل ،يمكنك إلتمتع بالخدمة إلأسرع وإلدعم إلأكثر فعالية وتنبيهات دعم إلمنتج .في حالة عدم تسجيلك إلطابعة عند تثبيت إلبرإمج ،يمكنك إلتسجيل إلأن في
.http://www.register.hp.com

خيارإت إضافية للضمان
تتوفر خطط إلخدمة إلممتدة للطابعة نظير رسوم إضافية .إذهب إلى  ، www.support.hp.comحدد إلبلد/إلمنطقة وإللغة إلخاصة بك ،ثم إسشتكشف خيارإت إلضمان إلممتد إلمتوفرة لطابعتك.

٦٤

خدمة دعم HP
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أ

إلمعلومات إلفنية

يوفر هذإ إلقسم إلموإصفات إلتقنية وإلمعلومات إلتنظيمية بخصوص إلطابعة .إلمعلومات إلوإردة في هذه إلوثيقة عرضة للتعديل بدون إشعار مسشبق.
يحتوي هذإ إلقسم على إلموإضيع إلتالية:
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●

إلموإصفات

●

إلاشعارإت إلتنظيمية

●

برنامج إلاشرإف إلبيئي على إلمنتجات

إلملحق أ إلمعلومات إلفنية

٦٥

إلموإصفات
للحصول على مزيد من إلمعلومات ،تفضل بزيارة موقع إلدعم لشركة  HPعلى . www.support.hp.com
متطلبات إلنظام
●

يمكن إلعثور على متطلبات إلبرإمج وإلنظام في ملف  Readmeإلمتاح على إلقرص إلمضغوط لبرإمج طابعة ( HPإن توفر ).يمكنك أايضا زيارة www.support.hp.com
للاطلاع على أخر مسشتجدإت.

إلموإصفات إلبيئيّة
●

نطاق درجة حرإرة إلتشغيل إلموصى به 15 :إلى  30درجة مئوية ( 59إلى  86درجة فهرنهايت)

●

نطاق درجة حرإرة إلتشغيل إلمسموح بها 5 :إلى  40درجة مئوية ( 41إلى  104فهرنهايت)

●

إلرطوبة %15 :إلى  %80رطوبة نسبية غير متكثفة؛  28درجة مئوية هي نقطة إلندى إلقصوى

●

نطاق درجة إلحرإرة غير إلتشغيلية (إلتخزين 40): -إلى  60درجة مئوية  40(-إلى  140درجة فهرنهايت)

●

في حالة وجود مجال كهرومغناطيسي ٍ
عال ،من إلممكن أن يكون إخرإج إلطابعة مشواشا بشكل طفيف

●

توصي شركة  HPباسشتخدإم كابل  USBطوله  3أمتار أو أقل من ذلك لتقليل إلضوضاء إلناتجة عن إحتمال وجود مجالات مغناطيسشية عالية.

سعة درج إلادخال
●

ورقات من إلورق إلعادي ( 80جم/م 20[ ٢ر ا
طلا ]):حتى 60

●

إلأظرف :حتى 5

●

بطاقات إلفهرس :حتى 20

●

ورقات من ورق إلصور :حتى 20

سعة حاوية إلاخرإج
●

ورقات من إلورق إلعادي ( 80جم/م 20[ ٢ر ا
طلا ]):حتى 25

●

إلأظرف :حتى 5

●

بطاقات إلفهرس :حتى 20

●

ورقات من ورق إلصور :حتى 20

حجم إلورق
●

للحصول على قائمة كاملة بأحجام إلوسائط إلمعتمدة ،رإجع برنامج إلطابعة.

أوزإن إلورق

٦٦

إلموإصفات

●

ورق عادي :من  ٦٤إلى  ٩٠جم/م ١٦( ٢إلى  ٢٤ر ا
طلا)

●

إلأظرف :من  75إلى  ٩٠جم/م ٢٠( ٢إلى  ٢٤ر ا
طلا)
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●

إلبطاقات :حتى  ٢٠٠جم/م( ٢بحد أقصى  ١١٠أرطال لبطاقات إلفهرس)

●

ورق إلصور :حتى  300جم/م 145( ٢ر ا
طلا)

موإصفات إلطباعة
●

سرعات إلطباعة تختلف حسب تعقيد إلمستند

●

إلطريقة :طباعة حرإرية  inkjetحسب إلطلب

●

إللغةPCL3 GUI :

دقة إلطباعة
●

للاطلاع على مسشتويات دقة إلطباعة إلمدعومة ،زر موقع إلويب لدعم إلطابعة على .www.support.hp.com

معلومات صوتية
●

ARWW

إذإ كان باسشتطاعتك إلوصول إلى إلانترنت ،فيمكنك إلوصول إلى إلتعليمات إلصوتية من موقع إلويب لـ .HP

إلملحق أ إلمعلومات إلفنية

٦٧

إلاشعارإت إلتنظيمية
. إلمنطقة إلتي توجد بها/تتوإفق إلطابعة مع متطلبات إلمنتج من إلهيئات إلتنظيمية في إلبلد
:يحتوي هذإ إلقسم على إلموإضيع إلتالية
رقم تعريف إلطرإز إلتنظيمي

●

FCC بيان

●

إلاشعار إلتنظيمي للاتحاد إلأوروبي

●

إلمنتجات إلتي لها محولات تيار متردد خارجية

●

رقم تعريف إلطرإز إلتنظيمي
. يجب عدم إلخلط بين إلرقم إلتنظيمي للطرإز وإلأسماء إلتسويقية أو أرقام إلمنتج. تم تعيين رقم طرإز تنظيمي للمنتج إلخاص بك،لأغرإض إلتعريف إلتنظيمي

FCC بيان
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.

NOTE: If the product has an Ethernet / LAN port with metallic casing then use of a shielded interface cable
is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.
Modifications (part 15.21)
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.
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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)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.

إلاشعار إلتنظيمي للاتحاد إلأوروبي

تمتثل إلمنتجات إلتي تحمل علامة  CEللتوجيهات إلأوروبية وإلمعايير إلأوروبية إلمتناسقة إلمعمول بها .يمكن إلعثور على إلاعلان إلكامل إلخاص بالتوإفق على موقع إلويب إلتالي:
( www.hp.eu/certificatesإبحث باسشتخدإم إسم طرإز إلمنتج أو رقم إلطرإز إلتنظيمي إلخاص به ( ،)RMNوإلذي يمكن إلعثور عليه في إلعلامة إلتنظيمية).
نقطة إلاتصال إلمتعلقة بالأمور إلتنظيمية هي .HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany

إلمنتجات إلتي لها محولات تيار متردد خارجية
يصلح توإفق  CEلهذإ إلمنتج شرَط توفير إلطاقة له من خلال محول تيار متناوب يحمل علامة  CEصحيحة وإلذي يتم توفيره من .HP
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برنامج إلاشرإف إلبيئي على إلمنتجات
إن  HPملتزمة بتوفير منتجات عالية إلجودة في بيئة سليمة .تم تصميم إلمنتج بنمط يساعد على إعادة إلتدوير .حيث تم تقليل عدد إلموإد إلى أدنى حد ممكن ،مع إلحفاظ على أدإء إلطابعة لوظائفها بالشكل
إلسليم .تم تصميم إلموإد غير إلمتماثلة بطريقة تسمح بفصلها عن بعضها بسهولة .حيث يمكن بسهولة معرفة موقع عناصر إلتثبيت وغيرها من إلتوصيلات ،وكذلك إلوصول إليها وإزإلتها باسشتخدإم إلأدوإت إلصناعية
إلعادية .تم تصميم إلأجزإء بالغة إلأهمية للوصول إليها بسرعة وذلك لتسهيل عمليات إلفك وإلاصلاح.
لمزيد من إلمعلومات ،قم بزيارة موقع إلويب إلخاص بالتزإم  HPنحو إلحفاظ على إلبيئة على إلعنوإن:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment
●

تلميحات خاصة بالبيئة

●

لائحة مفوضية الاتحاد إلأوروبي 1275/2008

●

إلورق

●

إلموإد إلبلاستيكية

●

أورإق بيانات إلأمان

●

برنامج إعادة إلتدوير

●

برنامج إعادة تدوير مسشتلزمات HP Inkjet

●

إسشتهلاك إلطاقة

●

إلتخلص من إلأجهزة إلتالفة بوإسطة إلمسشتخدمين

●

إلتخلص من إلنفايات في إلبرإزيل

●

موإد كيميائية

●

شروط إعلان وجود علامة إلموإد إلمقيدة (تايوإن)

●

جدول إلموإد إلخطرة/إلعناصر إلخطرة ومحتوياتهما (إلصين)

●

حظر إلموإد إلخطرة (إلهند)

●

بيان إلقيود إلمفروضة على إلموإد إلخطرة (تركيا)

●

EPEAT

●

معلومات مسشتخدم ( SEPA Ecolabelإلصين)

●

ملصق شهادة إلطاقة إلصينية لأجهزة إلطباعة وإلفاكس وإلنسخ

تلميحات خاصة بالبيئة
تلتزم شركة  HPبمساعدة عملائها على تقليل أثارهم إلبيئية .تفضل بزيارة موقع  HPللبرإمج وإلمباردإت إلبيئية؛ للحصول على مزٍيد من إلمعلومات حول مبادرإت  HPإلخاصة بالبيئة.
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

لائحة مفوضية الاتحاد إلأوروبي 1275/2008
لمعلومات حول بيانات طاقة إلمنتجات ،بما في ذلك إسشتهلاك إلمنتج للطاقة في وضع الاسشتعدإد للششبكة إذإ تم توصيل جميع منافذ إلششبكة إلسلكية وتم تنششيط جميع منافذ إلششبكة إللاسلكية ،يرجى إلرجوع
إلى إلقسم " P14إلمزيد من إلمعلومات" حول إشهار  IT ECOللمنتج على إلموقع www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
.productdata/itecodesktop-pc.html
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إلورق
هذإ إلمنتج ملائم لاسشتخدإم إلورق إلمعاد تدويره و ا
فقا لـ  DIN 19309و .EN 12281:2002

إلموإد إلبلاستيكية
يتم تمييز قطع إلغيار إلبلاستيكية إلتي تزيد عن  25جرإم حسب إلمعايير إلدولية إلتي من شأنها تحسين قدرة إلتعرف على إلبلاستيك من أجل أغرإض إعادة إلتدوير في نهاية عمر إسشتخدإم إلمنتج.

أورإق بيانات إلأمان
يتوفر كل من أورإق بيانات إلسلامة وإلمعلومات إلوقائية عن إلمنتج وإلمعلومات إلبيئية على  www.hp.com/go/ecodataأو حسب إلطلب.

برنامج إعادة إلتدوير
عدد متز ا
عدد من أكبر مرإكز إعادة تدوير إلمنتجات إلالكترونية على
إيدإ من برإمج مرتجعات إلمنتجات وإعادة إلتدوير في إلعديد من إلبلدإن/إلمناطق ،بالاضافة إلى إلشركاء إلذين يملكون إا
تطرح شركة  HPإا
مسشتوى إلعالم .تحافظ  HPعلى إلموإرد عن طريق إعادة بيع بعض منتجاتها إلأكثر ششيوعاا .للحصول على إلمزيد من إلمعلومات إلمتعلقة باعادة تدوير منتجات  ،HPيرجى زيارة:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

برنامج إعادة تدوير مسشتلزمات HP Inkjet
تلتزم شركة  HPبحماية إلبيئة .يتوفر برنامج إعادة تدوير إلمسشتلزمات من  HP Inkjetفي إلعديد من إلبلدإن وإلمناطق ،ويساعدك في إعادة تدوير خرطوشات إلطباعة وخرطوشات إلحبر إلمسشتخدمة ا
مجانا.
للمزيد من إلمعلومات ،زر موقع إلويب إلتالي:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

إسشتهلاك إلطاقة
إن معدإت إلطباعة وإلتصوير من  HPإلتي تحمل شعار ® ENERGY STARمعتمدة من قبل وزإرة حماية إلبيئة في إلولايات إلمتحدة .سشتظهر إلعلامة إلتالية على إلمنتجات إلتصويرية ذإت إعتماد
:ENERGY STAR

يرد إلمزيد من إلمعلومات عن طرز أجهزة إلتصوير ذإت إعتماد  ENERGY STARفيwww.hp.com/go/energystar :

إلتخلص من إلأجهزة إلتالفة بوإسطة إلمسشتخدمين
هذإ إلرمز يعني ألا تضع إلمنتج مع إلنفايات إلمنزلية إلأخرى عند إلتخلص منه .و ا
بدلا من ذلك ،تقع على عاتقك مسؤولية إلمحافظة على إلصحة وإلبيئة عن طريق إلتخلص من
نفايات إلأجهزة إلتي تسشتهلكها بتسليمها لأحد مرإكز جمع إلنفايات إلمخصصة لأغرإض إعادة تصنيع نفايات إلأجهزة إلكهربائية وإلالكترونية إلمسشتهلكة .للحصول على مزٍيد من
إلمعلومات ،يرجى إلاتصال بخدمة جمع إلنفايات ،أو زيارة موقع إلويب .http://www.hp.com/recycle
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إلتخلص من إلنفايات في إلبرإزيل
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

Não descarte o produto eletronico em
lixo comum

موإد كيميائية
Regulation EC No 1907/2006 of( REACH  بتقديم معلومات لعملائنا بشأن إلموإد إلكيميائية في منتجاتنا حسب إلضرورة للتوإفق مع إلمتطلبات إلقانونية مثلHP تلتزم شركة
.www.hp.com/go/reach : يمكن إلعثور على تقرير إلمعلومات إلكيميائية بالنسشبة لهذإ إلمنتج في.)the European Parliament and the Council
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)شروط إعلان وجود علامة إلموإد إلمقيدة (تايوإن
限用物質含有情況標示聲明書
Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking
限用物質及其化學符號
Restricted substances and its chemical symbols
多溴二苯醚

多溴聯苯

六價鉻

鎘

汞

鉛

Polybrominate
d diphenyl
ethers

Polybrominated
biphenyls

Hexavalent
chromium

Cadmium

Mercury

Lead

(Cd)

(Hg)

(Pb)

(PBB)

(Cr )

O

O

O

O

O

(PBDE)
O

單元 Unit

+6

外殼和紙匣
(External Casings and Trays)

O

O

O

O

O

O

電線 (Cables)

O

O

O

O

O

－

印刷電路板
(Printed Circuit Boards)

O

O

O

O

O

－

列印引擎(Print Engine)

O

O

O

O

O

－

列印機組件 (Print Assembly)

O

O

O

O

O

O

噴墨印表機墨水匣 (Print
Supplies)

O

O

O

O

O

－

列印機配件 (Print Accessory)

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.〝O〞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: “O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of
presence.
備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照 畫
面上的指示繼續執行。
To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select Find your
product, and then follow the onscreen instructions.
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)إلعناصر إلخطرة ومحتوياتهما (إلصين/جدول إلموإد إلخطرة
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》

有害物质
多溴二苯醚

多溴联苯

六价铬

镉

汞

铅

(PBDE)

(PBB)

(Cr(VI))

(Cd)

(Hg)

(Pb)

0

0

0

0

0

0

外壳和托盘

0

0

0

0

0

0

电线

0

0

0

0

0

X

印刷电路板

0

0

0

0

0

X

打印系统

0

0

0

0

0

X

显示器

0

0

0

0

0

0

喷墨打印机墨盒

0

0

0

0

0

X

驱动光盘

0

0

0

0

0

X

扫描仪

0

0

0

0

0

X

网络配件

0

0

0

0

0

X

电池板

0

0

0

0

0

0

自动双面打印系统

0

0

0

0

0

X

外部电源

部件名称

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。
注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

)حظر إلموإد إلخطرة (إلهند
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.
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)بيان إلقيود إلمفروضة على إلموإد إلخطرة (تركيا
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.

) (إلصينSEPA Ecolabel معلومات مسشتخدم
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。

ملصق شهادة إلطاقة إلصينية لأجهزة إلطباعة وإلفاكس وإلنسخ
复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则
依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示
的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB
21521”）来确定和计算。
١.

能效等级
产品能效等级分 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准
确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子
之和来计算。

٢.

能效信息
喷墨打印机
–

操作模式功率
睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦
特 (W) 表示。

–

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。

–
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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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W

ح
حل إلمشكلات
إلطاقة ٦٢
إنحرإف إلصفحات ٤٩
ُتجذب أو تأخذ صفحات عدة في إلمرة ٤٩
طباعة ٦٢
لم يتم إلتقاط إلورق من إلدرج ٤٩
مشكلات تغذية إلورق ٤٩

Windows
متطلبات إلنظام ٦٦
إ
أزرإر ,لوحة إلتحكم ٦
أنظمة إلتشغيل إلمعتمدة ٦٦
إعادة تدويرخرطوشات إلحبر ٧١
إلأدرإج
تنظيف إنحشارإت إلورق ٤٥
حل مشكلات إلتغذية ٤٩
إلاشعارإت إلتنظيمية ٦٨
رقم تعريف إلطرإز إلتنظيمي ٦٨
إلطاقة
حل إلمشكلات ٦٢
إلعربة
إزإلة إنحشار إلعربة ٤٥
إلموإصفات
متطلبات إلنظام ٦٦
إلورق

د
دعم إلعملاء
ضمان
ض
ضمان

إلموإصفات ٦٧
حل إلمشكلات ٦٢
ل
لوحة إلتحكم
أزرإر ٦
ميزإت ٦

ب
برنامج إلطابعة ()Windows
فتح ١٧
بيئة
إلموإصفات إلبيئيّة ٦٦
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٦٤

ط
طباعة

 ،HPطلب ١٦
إنحرإف إلصفحات ٤٩
تنظيف الانحشارإت ٤٥
حل مشكلات إلتغذية ٤٩
إنحشارإت
محو ٤٥

ج
جذب صفحات عديدة ،حل إلمشكلات

٦٤

م
متطلبات إلنظام ٦٦
مشكلات في تمرير إلورق ،حل إلمشكلات
معلومات فنية
إلموإصفات إلبيئيّة ٦٦
موإصفات إلطباعة ٦٧
ميل ،حل إلمشاكل
طباعة ٤٩

٤٩

٤٩
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