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HP Ink Tank 110 series تعليمات١

.تكعبطا تخدإمشسإ يةفيك على فتعر

٢ صفحة في تخدإمشسالا بدء●

٢١ صفحة في باعةط●

٣٠ صفحة في باعةطلإ سرأو إلحبر ةدإرإ●

٤٣ صفحة في تكعبطا يلصتو●

٤٤ صفحة في شكلةم حل●

٦٥ صفحة في يةنفلإ ماتإلمعلو●
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تخدإمشسالا بدء٢

إلطابعة إءجزأ●

إلحبر إنخز نظام على فتعرلإ●

تحكملإ حةلو إتميز●

إلحالة يحبمصا●

سائطو يلمتح●

رقإلو ياتشسساأ●

)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ●

سكونلإ ضعو●

هادئلإ ضعإلو●

 تلقائي يقافإ●
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إلطابعة إءجزأ

رقإلو ضعر يللد1

دخالإلا جدر2

دخالإلا جدر غطاء 3

)يةإلحاو طالةإ دإةكأ اايضأ ليهاإ شاري( إجخرإلا جدر طالةإ دإةأ4

إجخرإلا جدر5

ماميإلأ بابلإ6

إلحبر إنخز 7

إلحبر إنخز غطاء 8

إلحبر إنخز غطاء 9

تحكملإ حةلو 10

شاتطوإلخر لىإ لصوإلو باب 11

باعةطلإ سأر 12

باعةطلإ سأر مزلاج 13

٣ الاسشتخدإم بدء   ٢ إلفصل ARWW



إلطاقة يلصتو 14

USB نفذم 15

ARWW إلطابعة أجزإء ٤



إلحبر إنخز نظام على فتعرلإ

يفتعرلإإلمصطلح

 .إنلوإلأ ثلاثيلإ بالحبر باعةط سرأو دسوإلأ بالحبر باعةط سأر: باعةط ساأر ناكه. رقإلو على إلحبر تضع إلتي باعةطلإ يةلأ ناتّمكو باعةطلإ سؤور عدُتباعةطلإ سؤور

.ذلك لفعل شادكرإ يتم لم ما باعةطلإ سأر مزلاج تحفت لا إلطابعة، عدإدكإ بعد:شعارإ

.شةطوإلخر شارنحإ ثلم شاكللمإ نبجتل إمير ما على باعةطلإ سأر مزلاج غلاقإ من تحقق. إلحامل في باعةطلإ سؤور يتبثت على باعةطلإ شاتطوخر حامل على دجوإلمو باعةطلإ سأر مزلاج يعملباعةطلإ سأر مزلاج

.ذلك لفعل شادكرإ يتم لم ما باعةطلإ سأر مزلاج تحفت لا إلطابعة، عدإدكإ بعد:شعارإ

.صفرأو إنيجورأو يسماوو دسوأ: اانيعم الونا إلحبر إناتخز من كل يطابق. حبر إناتخز بعةرأ جدتو. إلطابعة من يمنإلأ إلجانب في جدتو للحبر يةجخار حاويات إلحبر إناتخز تعدإلحبر إناتخز

.إلحبر إناتخز لغلق تخدمةشسم يةطمطا سدإدإت إلحبر إنخز يةطغأ تعدإلحبر إنخز يةطغأ

.إلطابعة عدإدإ ناءثأ هيزجتلإ إءجرإ كمالإ من بد لا. باعةطلإ سؤوبر إلحبر إناتخز صلتو إلتي إلحبر مدإدإ يببناأ ئةبعت يةلعم هو هيزجتلإهيزجتلإ

 .٥٥ صفحة في باعةطلبا تعلقةم شاكلم من" باعةطلإ سؤور لمحاذإة" إجعر إلمحاذإة، عن ماتإلمعلو من يدللمز. باعةطلإ دةجو سينتح جلأ من باعةطلإ سؤور لمحاذإة إءجرإلا هذإ تخدمشُسيمحاذإة
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تحكملإ حةلو إتميز

يحبإلمصاو رإرزإلأ عن عامة ةنظر

صفإلوةإلميز

.هاليغشت يقافإو إلطابعة يلغشتب ميقو:  إلطاقة رز1

.إنلوبالأ باعةطلإ سؤور في شاكلم دجوو لىإ شيري: باحصم إنلوبالأ باعةط سأر2

.دسوبالأ باعةطلإ سؤور في شاكلم دجوو لىإ شيري: باحصم دسوبالأ باعةطلإ سأر3

.خطأ ثحدو لىإ شيري: باحصم خطأ4

.يهبنت وأ تحذير دجوو لىإ شيري: باحصم تحذير5

).رقإلو شارنحإ إلةزإوأ رقإلو يلمتح بعد ثال،لمإ يلبس على( تعطل يأ بعد همةلمإ نافئتشسبا ميقو:  نافئتشسإ رز6

.إلخطأ وأ تحذيرلإ حالات حل بعد باعةطلإ تابعةلم نافئتشسإ رز على إلضغط يجب نهأ لىإ شيري: باحصم نافئتشسإ

.يةلإلحا يةلمعلإ قفيو:  مرإلأ لغاءإ رز 7

.٧ صفحة في إلحالة يحبمصا إجعر تحكم،لإ حةلو على دةجوإلمو إءضوإلأو رإرزإلأ عن ماتإلمعلو من يدللمز:ملاحظة

ARWW إلتحكم لوحة ميزإت ٦



إلحالة يحبمصا
رإلز باحصم إلطاقة●

 باعةطلإ سأر يحبمصا●

باعةطلإ سألر يةلوإلأ إلحالة مؤشرإت●

نافئتشسإ باحصمو تحذير باحصمو خطأ باحصم●  

إلحبر نظام يانةص●

رإلز باحصم إلطاقة

يعيبطلإ إلعمل ناءثأ إلحالة مؤشرإت●

صفإلوإلحالة

.يلغشتلإ يدق إلطابعةيلغشتلإ

 .يلغشتلإ يقافإ يدق إلطابعةيلغشتلإ يقافإ

 لم ذإإ اايئتلقا يلغشتلإ عن إلطابعة قفتوت شاط،نلإ عدم من تينعسا ورمر بعد. شاطنلإ عدم من دقائق 5 ورمر بعد سكونلإ ضعو اايئتلقا هازلجإ يدخل. سكونلإ ضعو في إلطابعةخافت
.تريوبكملبا تصلةم تكن

).( مرإلأ لغاءإ رإلز على إضغط همة،لمإ لغاءلا. مهمة بمعالجة متقو إلطابعةمضيو

.باعةطلإ تابعةلم بابلإ غلاقإ يجب. حتوفم باعةطلإ سؤور لىإ لصوإلو باب–عةسرب مضيو

 ما ندتسم باعةط بجر, شاشةلإ على سائلر يةأ شاهدتكم عدم حالة في. تريوبكملإ من شاشةلإ على ةإلظاهر سائلإلر تابعةبم شكلةلمإ حل نككيم. خطأ حالة في إلطابعة–
.شاشةلإ على سالةر يدلتول

للطابعة ثابتلإ إلبرنامج ثاتيتحد خلال إلحالة مؤشرإت●

صفإلوإلحالة

.للطابعة ثابتلإ إلبرنامج تحديث ٍجارمضيو

.للطابعة ثابتلإ إلبرنامج تحديث تميلغشتلإ

 باعةطلإ سأر يحبمصا

.باعةطلإ سأر في شكلةم لىإ شيري إلذيو عةسرب  باعةطلإ سأر باحصم مضيوو ؛ إلطاقة رز باحصم يضيء●

.عةسرب تحكملإ حةللو ىخرإلأ يحبإلمصا يعجم تضيء

٧ الاسشتخدإم بدء   ٢ إلفصل ARWW



إلحلببسلإ

:يلي مما إحدو حدث بمار

 .دمفقو ناسبلمإ باعةطلإ سأر–

.يحصح غير شكلب كبمر ناسبلمإ باعةطلإ سأر–

.سدإدةلإ وأ تقاليإلبر يكيتسبلالإ يطشرلإ على ناسبلمإ باعةطلإ سأر يتويح إليز ما–

.تالف وأ إفقتوم غير ناسبلمإ باعةطلإ سأر–

 .ناسبلمإ باعةطلإ سأر دخلأ إ،ادمفقو باعةطلإ سؤور حدأ كان ذإإ–

 وأ سدإدة دجوو عدم من كدتأو ناسبلمإ باعةطلإ سأر لزفأ إلطابعة، في باعةطلإ سيأر كلا يبكتر تم ذإإ–
.يمةلس يقةبطر باعةطلإ سأر دخالإ عدأ ثم يه،لع يكيتسبلا يطشر

.ذلك لفعل شادكرإ يتم لم ما باعةطلإ سأر مزلاج تحفت لا إلطابعة، عدإدكإ بعد:شعارإ

.٥١ صفحة في باعةطلإ سؤور شكلاتم حل إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.تكعبلطا بةشسنالمإ HP باعةط سؤور تخدمشست نكأ من كدتأ–

.عةسرب نانثإلا  باعةطلإ سأر باحاصم مضانيو ؛ إلطاقة رز باحصم يضيء●

.عةسرب تحكملإ حةللو ىخرإلأ يحبإلمصا يعجم تضيء

إلحلببسلإ

:يلي مما إحدو حدث بمار

.دإنمفقو باعةطلإ سيأر كلا–

.يحصح غير شكلب بانكمر باعةطلإ سيأر كلا–

.سدإدإتلإ وأ يةلتقاإلبر يةكيتسبلالإ طةشرإلأ على باعةطلإ سيأر كلا يتويح إليز ما–

.تالفان وأ إفقينتوم غير باعةطلإ سيأر كلا–

 .باعةطلإ سؤور يبكبتر قم إلطابعة، في بةكمر باعةط سؤور يأ دجوو عدم حالة في–

 يطشر وأ سدإدة دجوو عدم من كدتأو باعةطلإ سيأر لزفأ إلطابعة، في باعةطلإ سيأر كلا يبكتر تم ذإإ–

.يمةلس يقةبطر باعةطلإ سيأر دخالإ عدأ ثم عليهما، يكيتسبلا

.ذلك لفعل شادكرإ يتم لم ما باعةطلإ سأر مزلاج تحفت لا إلطابعة، عدإدكإ بعد:شعارإ

.تكعبلطا بةشسنالمإ HP باعةط سؤور تخدمشست نكأ من كدتأ–

 إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. ساعدةلمإ على لللحصو HP بدعم إلاتصال رجىُي ،إلخطأ إرتمرشسإ حالة في–
.٦٣ صفحة في HP دعم خدمة

باعةطلإ سألر يةلوإلأ إلحالة مؤشرإت

. تحذير و خطأ باحصإلم مضيو●

إلحلببسلإ

.٦٣ صفحة في HP دعم خدمة إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. ساعدةملل HP بدعم إتصل.بها حسمولمإ يةلوإلأ إتهيزجتلإ لعدد قصىإلأ إلحد لىإ إلطابعة صلتو

نافئتشسإ باحصمو تحذير باحصمو خطأ باحصم

.ئةفطنم خطأ باحصمو  باعةطلإ سأر يحبمصا تكون●

.عةسرب نافئتشسإ باحصمو  تحذير باحصم مضانيو

ARWW إلحالة مصابيح ٨



إلحلببسلإ

:يلي مما إحدو حدث بمار

.دخالإلا جدر في رقو جديو لا نهأ شفتكتو باعة،طلإ مهمة إلطابعة تلمشست–

.رقإلو في شارنحإ جديو–

.باعةطلإ إصلةلمو) ( نافئتشسإ رإلز على إضغط ثم رقإلو يلمحتب قم–

.١١ صفحة في سائطو يلمتح إجعر رق،إلو يلمتح يةفيك لحو ماتمعلو على لللحصو

.باعةطلإ تابعةلم) ( نافئتشسإ رإلز على إضغط ثم رق،إلو شارنحإ بمحو قم–

.٤٥ صفحة في رقإلو تغذية شاكلمو رقإلو شارنحإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.نطفئم تحذير ءضو●

.عةسرب نافئتشسإ باحصمو  خطأ باحصمو باعةطلإ سأر يحبمصا مضتو

إلحلببسلإ

 منو إمير ما على باعةطلإ سؤور مزلاج غلاقإ من تحقق ثم باعة،طلإ سؤور لىإ لصوإلو وباب ماميإلأ بابلإ تحفإ.إلطابعة دإخل شةطوإلخر بةعر يقتعأ
 باب غلقأ. إلطابعة من يمنإلأ إلجانب لىإ باعةطلإ بةعر كّفحر امطلوبا مرإلأ كان ذإإ. باعةطلإ بةعر سارم عاقةإ عدم

 رقإلو شارنحإ إجعر. باعةطلإ إصلةلمو) ( نافئتشسإ رز إضغط ثم ماميإلأ بابلإو باعةطلإ سؤور لىإ لصوإلو

.ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو٤٥ صفحة في رقإلو تغذية شاكلمو

.ذلك لفعل شادكرإ يتم لم ما باعةطلإ سأر مزلاج تحفت لا إلطابعة، عدإدكإ بعد:شعارإ

.نطفئم خطأ ءضو●

تحذير ءضو مضيو

.ييرغت نبدو تحكملإ حةللو ىخرإلأ يحبإلمصا بقىت

إلحلببسلإ

:يةلتالإ إتإلخطو تابعةبم إلطابعة يينعت عدأ.خطأ حالة في إلطابعة

.إلطابعة يلغشت يقافبا قم.١

.إلطاقة سلك بفصل قم.٢

.ىخرأ ةمر إلطاقة سلك يلصتوب قم ثم يقة،قد لمدة تظرنإ.٣

.إلطابعة يلغشتب قم.٤

.HPبـ إتصل شكلة،لمإ إرتمرشسإ حالة وفي

٩ الاسشتخدإم بدء   ٢ إلفصل ARWW



إلحبر نظام يانةص

.مضيء تحذير ءضو

 .ئانفطنم نافئتشسإ باحصمو  خطأ باحصم يكونان

إلحلببسلإ

:إلخطأ لحل يةلتالإ إءإتجرإلا ّذنف.إلحبر نظامل يانةص عمالأ يذفنت يجب وأ كثر،أ وأ إحدو حبر إنخز في يفعض إلحبر ىتوشسم

 إلحبر، إناتخز ئةبعت عادةإ لحو ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو. مرإلأ ملز ذإإ إلحبر اايفضم إلحبر إناتخز إفحص●

.٣٢ صفحة في إلحبر إناتخز ئةبعت إجعر

 إلحفاظو إلحبر إكمتر إلةزإ على يةلمعلإ هذه ساعدت. رإلفو على غلقهأو بالكامل باعةطلإ سؤور لىإ لصوإلو باب تحفإ●

.إلطابعة عمر إلطو باعةطلل دةجو فضلأ على

.ذلك لفعل شادكرإ يتم لم ما باعةطلإ سأر مزلاج تحفت لا إلطابعة، عدإدكإ بعد:شعارإ

ARWW إلحالة مصابيح ١٠



سائطو يلمتح
.تابعةملل رقو حجم حدد

كامل جمبح رقو يلمحتل

 .دخالإلا جدر فعإر.١

 .ساريلإ لىإ رقإلو ضعر جهمو إسحب.٢

.قفتوت حتى سفللأ رقإلو زمةر مالةبا قم ثم على،لأ باعةطلإ جانبو سفللأ ةإلقصير إلحافة جعل مع دخالإلا جدر في رقإلو زمةر دخلأ.٣

١١ الاسشتخدإم بدء   ٢ إلفصل ARWW



.رقإلو حافة ندع قفتوي حتى اانييم رقإلو ضعر يللد إدفع.٤

 .جللخار جإلدر تدإدمإو إجخرإلا جدر إسحب.٥

صغير جمبح رقو يلمحتل

 .دخالإلا جدر فعإر.١

 .ساريلإ لىإ رقإلو ضعر جهمو إسحب.٢

ARWW وسائط تحميل ١٢



 رقإلو زمةر إدفعو علىإلأ لىإ باعةطلل إلمخصص جهإلوو سفلإلأ لىإ ةإلقصير إلحافة يهجتو مع دخالإلا جدر من يمنإلأ إلجانب قصىأ في) رإلصو رقو ثلم( جمإلح إلصغير رقإلو من زمةر دخلأ.٣
.قفتوت حتى سفلللأ

.رقإلو حافة ندع قفتوي حتى اانييم رقإلو ضعر يللد إدفع.٤

 .جللخار جإلدر تدإدمإو إجخرإلا جدر إسحب.٥

فظرإلأ يلمحتل

 .دخالإلا جدر فعإر.١
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 .ساريلإ لىإ رقإلو ضعر جهمو إسحب.٢

.قفتوت حتى سفلللأ فظرإلأ زمةر يرتمرب قم ثم دخال،إلا جدر من يمنإلأ إلجانب قصىأ لىإ كثرأ وأ وفمظر دخلأ.٣

سانللإ ذإت فظرللأ بةشسنلبا. ساريلإو سفلللأ سانللإ يهجتو مع ادياعمو فظرإلأ دخلأ يلة،إلطو إلحافة على دجوإلمو سانللإ ذإت فظرللأ بةشسنلبا. علىللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو يهجتو يجب  
.مامإلأو سفلللأ سانللإ يهجتو مع ادياعمو فظرإلأ دخلأ ة،إلقصير إلحافة على دجوإلمو

.قفتوي حتى فظرإلأ زمةر على يمينلإ لىإ رقإلو ضعر جهمو كّحر.٤

 .جللخار جإلدر تدإدمإو إجخرإلا جدر إسحب.٥

ARWW وسائط تحميل ١٤



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

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

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

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

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويح

باعةطلل بها إلموصى رقإلو إعنوأ●

HP من رقإلو ماتتلزشسم طلب●

باعةطلل بها إلموصى رقإلو إعنوأ

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

.تكقطنم/بلدك في رقإلو إعنوأ بعض فرتوت لا قد

رصو باعةط

●HP Premium Plus Photo Paper 

 HP Premium Plus باعةطلإ رقو تخدإمشسبا. رإلصو فضلأ على لللحصو HP من دةجو علىبأ HP Premium Plus Photo Paper باعةطلإ رقو يحظى
Photo Paper، ذلك في بما عدة، حجامبأ رقإلو هذإ فرتوي. إلطابعة من ةباشرم كتهاشارم نككيم يثبح رإلفو على جفافلل قابلةو يلةجم رصو باعةط نككيم A4 و صة،بو 11×  8.5و 

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

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

 بك إلخاصة عاتبوطإلم شابهت. بةطوإلرو صابعإلأ بصماتو بقعلإو إلماء مةمقاو على تهبقدر عنولإ هذإ تميزي. يخهطلت ندو هولةسب معه تعامللإ جلأ من إلجفاف يعةسر بمادته هذإ إللامع رإلصو 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. إلمحل في معالجتها تمت رصو يتهارؤو هاسلم ندع
.ايلاطو متدو ندإتتسم على لحصولك إلحمض من رقإلو يخلو). صاتبو

 HP Everyday Photo Paper رقو●

ندع يقةقدو إضحةو رصو على إحصل. هلةسلإ إلمعالجة جلأ من عةسرب نهثم لإلمعقو رقإلو هذإ يجف. رللصو يةضعر باعةطل مّمصم رقو تخدإمشسبا تكلفة،لإ 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 لامعة يةجخار بقةطب فرتوم. إلحبر نفثل طابعة يةأ مع رقإلو هذإ تخدإمكشسإ

.ايلاطو متدو ندإتتسم على لحصولك إلحمض من رقإلو يخلو). سم

HP Photo Value Packs باعةطلإ محز●

 قتإلو فيرتول يحةمر رةبصو HP Advanced Photo Paper قورو HP من يةلصإلأ إلحبر شةطوخر من كل مريح شكلب HP Photo Value Packs محز تجمع
 اامع يعملانل HP Advanced Photo Paper مع HP من يةلصإلأ ربولحإ تصميم تم. تكصخا HP طابعة مع لمعقو ثمنبو تبرلمخإ دةبجو رإلصو باعةط ندع إلحذر لىإ تاجتح ئلالو
 .ينخرإلأ مع كتهاشارلم ةمر من كثرأ رإلصو باعةطل وأ رإلصو من ضخمة عةمجمو باعةطل ناسبم يارلخإ هذإ .خرإلأ تلو عبوطإلم نظر،لمإ رإئعةو مدإلأ يلةطو ركصو تجنت يثح

١٥ الاسشتخدإم بدء   ٢ إلفصل ARWW
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إلعمل ندإتتسم

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

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

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

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

180 لامع غير HP إفيإحتر رقو وأ جم 180 لامع غير HP رشونم رقو●

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

يةميولإ باعةطلإ

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

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

إنلوإلأ تخدإمشسلا ناسبم شفافلإ غير عنولإ هذإو. نصلإ في ااحوضوو إنلوإلأ في اإبيرك اانيبات )HP من ساطع يضبأ Inkjet رقو( HP Bright White Inkjet Paper فريو  
 .يةنعلاإلا إتشرنلإو يرتقارلإ ية،بارخإلا سائلللر ااتمام اابشسنام يجعله مما خلاله، من نفادها ندو جهينإلو على

 HP  من باعةط رقو●

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

●HP Office Paper )من تبكإلم رقو HP(

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

 HP Office Recycled Paper رقو●

%.30 بمعدل هايرتدو إلمعاد يافلإلأ من يعهنصت تم إلذيو يةلعا دةبجو تعددةم ظائفلو اارقو) HP من هيرتدو إلمعاد تبيكإلم رقإلو( HP Office Recycled Paper تبرعي

HP من رقإلو ماتتلزشسم طلب

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

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

دةجوو إلكفاءة معايير مع إفقتولل تقلشسم شكلب ColorLok شعار رإقوأ كافة بارتخإ يتم. يةميولإ ندإتتسلمإ سخنو باعةط في ColorLok شعار تضمنت عادية رإقوأ تخدإمشسبا HP توصي  
 كاتشر بلق من تلفةمخ حجامأو زإنوبأ ColorLok شعار تضمنت رإقوأ عن إبحث. إلعادي رقإلو من قصرأ شكلب تجف يكةسم دإءسو إنلوأو قةشرمو إضحةو إنلوأ ذإت ندإتتسم تاجنإو باعةطلإ
.رقللو ةبيرك نعةصم
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)Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ
:إلطابعة برنامج تحفل يةلتالإ إءإتجرإلا حدبأ يامقلإ وأ تبكإلم سطح على إلطابعة مزر على اجادومز اإنقر إنقر ،HP إلطابعة برنامج يتبثت بعد

●Windows 10 :حدد ،بدءلإ على إنقر تر،يوبكملإ تبكم سطح من HP إلطابعة إسم تحمل إلتي نةيقوإلأ حدد ثم يقات،بطتلإ قائمة من.

.إلطابعة إسم حدد ثم ،إبدأ شاشة من ىسريلإ سفلىلإ يةإوإلز في سفللأ همسلإ قفو إنقر: Windows 8.1 يلغشتلإ نظام●

●Windows 8 :إلطابعة إسم تحديدب قم ثم يقات،بطتلإ يطشر من يقاتبطتلإ كل قفو إنقر ثم شاشة،لإ من غةفار نطقةم في يمنإلأ ربالز إنقر.

●Windows 7 :على إنقر ثم ،إمجإلبر كافة حددو ،إبدأ على إنقر تر،يوبكملإ تبكم سطح من HP، إلطابعة إسم تحمل إلتي نةيقوإلأ حدد ثم إلطابعة، مجلد على ثم.

:ملاحظة

.تهيبثتو HP طابعة برنامج يلتنزل تريوبكملإ على يبإلو ضتعرشسم في hp.com.123.دخلفأ ،HP طابعة برنامج يتبثتب تقم لم ذإإ●

 .www.support.hp.com من إلبرنامج يلتنز وأ) اافقمر كان نإ( HP طابعة لبرنامج طإلمضغو صإلقر تخدإمشسإ اايضأ نككيم●
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سكونلإ ضعو
:سكونلإ ضعو صبخصو يةلتالإ همةلمإ نقاطلإ لاحظ. تخدإمهاشسإ عدم حال اًّيئتلقا سكونلإ ضعو لىإ إلطابعة لتحوتس إلطاقة، فيرتول

.سكونلإ ضعو في يةبهركلإ إلطاقة تخدإمشسإ يللقت يتم●

.لإلخمو من دقائق 5 إليحو بعد سكونلإ ضعلو تدخل فسوف للطابعة، وليإلأ عدإدإلا بعد●

.سكونلإ ضعو في تضيء لن إلطابعة في تحكملإ حةلو على ىخرإلأ يحبإلمصاو خافت إلطاقة رز ءضو●

.إلطابعة لىإ باعةط مهمة سالرإ يقطر عن وأ تحكم،لإ حةلو على دةجوإلمو رإرزإلأ حدأ على بالضغط للطابعة سكونلإ ضعو نهاءإ يمكن●

ARWW إلسكون وضع ١٨



هادئلإ ضعإلو
 قم باعة،طلإ ندع ضاءإلضو يللقتل. إلعادي رقإلو على إلعادية باعةطلإ دةبجو باعةطلإ ندع فقط هادئلإ ضعإلو يعمل. باعةطلإ دةجو على ثيرتألإ ندو إلعام ضاءإلضو من للحد باعةطلإ من بطئي هادئلإ ضعإلو
.اايضإإفتر هادئلإ ضعإلو يلغشت يقافإ يتم. هادئلإ ضعإلو يلغشت يقافبا قم ية،عيبط عةسرب باعةطلل. هادئلإ ضعإلو يلغشتب

.هادئلإ ضعإلو يلغشت يقافإ يتم كان لو كما إلطابعة تعمل ف،ظرإلأ وأ رإلصو باعةطب قمت ذإإ وأ فضلأ وأ دةسولمإ دةبجو عادي رقو على بعطت نتك ذإإ هادئ،لإ ضعإلو في:ملاحظة

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

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

 .هادئلإ ضعإلو يببوتلإ علامة قفو إنقر.٢

.)يلغشت يقافإ( Off وأ )يلغشت( On قفو إنقر.٣

.عدإدإلا حفظ على إنقر.٤

)macOS و OS X( إلطابعة برنامج خلال من يلهغشت يقافإ وأ هادئلإ ضعإلو يلغشتل

.HP Utility تحفإ.١

 .يقاتبطتلإ مجلد في دجوإلمو HP مجلد في HP Utility جدتو :ملاحظة

.إلطابعة حدد.٢

. هادئلإ ضعإلو على إنقر.٣

. يلغشتلإ يقافإ وأ يلغشتلإ حدد.٤

.نإلأ يقبطت على إنقر.٥
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تلقائي يقافإ
يلغشتل إلطاقة رز تخدإمشسإ يكلع يجب لذإ ا،اتمام إلطابعة يلغشت يقافإ على تلقائي يقافإ تعمل. إلطاقة إسشتهلاك يللقتل شاطنلإ عدم من ساعات 2 ورمر بعد إلطابعة يلغشت يقافبا ةإلميز هذه متقو  

 تدخل ،تلقائي يقافإ ةميز يلطعت حالة في حتى. إلاتصال إتيارخو إلطابعة إتقدر سبح اايئتلقا هاليطعت وأ تلقائي يقافإ تمكين يتمف للطاقة، ةفرإلمو ةإلميز هذه تدعم تكعبطا كانت ذإإ .ىخرأ ةمر إلطابعة
.إلطاقة إسشتهلاك يللقتل شاطنلإ عدم من دقائق 5 بعد ١٨ صفحة في سكونلإ ضعو ضعو إلطابعة

.إلفاكس وأ بكةششلإ إتقدر تضمنت إلطابعة تكن لم ذإإ اادإئم نةكمم تلقائي يقافإ ةميز تعد●

 ودةمز طابعة من Ethernet بكةششب إتصال وأ USB إتصال وأ فاكس إتصال شاءنإ ندع وأ للطابعة Wi-Fi Direct ةقدر وأ يةكلسإللا ةإلقدر يلغشت ندع تلقائي يقافإ يلطعت يتم●
.Ethernet بكةشش وأ USB وأ إلفاكس إتبقدر
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باعةط٣

تريوبكملإ جهاز من باعةطلإ●

ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت●

٢١ طباعة   ٣ إلفصل ARWW



تريوبكملإ جهاز من باعةطلإ
ندإتتسم باعةط●

رإلصو باعةط●

فظرإلأ باعةط●

)dpi( صةبو كل في نقطةلل قصىإلأ إلحد ضعو تخدإمشسبا باعةطلإ●

ندإتتسم باعةط

.١١ صفحة في سائطو يلمتح إجعر رق،إلو يلمتح عن ماتإلمعلو من يدللمز. حتوفم إجخرإلا جدر َّنأو دخالإلا جدر في محمل رقو لديك َّنأ من كدتأ ندإت،تسلمإ باعةط بلق

)Windows يلغشتلإ نظام( ندتسم باعةطل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.إلطابعة تحديد من كدتأ.٢

).خصائص( Properties إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٣

 Printer ،)إلطابعة عدإدإ( Printer Setup ،)إتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،شست إلذي إلبرنامج يقبطت لىإ إانادتسإ
Properties )إلطابعة خصائص(، وPrinter )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

 .باعةطلإ تصارخإ وأ باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةشسنالمإ إتيارلخإ حدد.٤

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.٢٨ صفحة في إلطابعة عدإدإ يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.دخالإلا جدر في ناسبلمإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

).خصائص( Properties إرحو بعمر لىإ دةللعو) إفقمو( OK قفو إنقر.٥

.باعةطلإ بدءل) إفقمو( OK وأ) باعةط( Print قفو إنقر.٦

)macOS و OS X( ندإتتسلمإ باعةط

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رإلصو باعةط إتيارخ بطض.٣

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

).رقإلو حجم( Paper Size ثقةبنلمإ إلقائمة في ناسبلمإ فإلظر حجم إختر●
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.يححصلإ رقإلو يلمحتب قمت نكأ من كدتأ رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

.الاتجاه حدد●

.جمإلح ييرغتل يةئولمإ بةشسنلإ دخلأ●

).باعةط( Print قفو إنقر.٤

)Windows يلغشتلإ نظام( إلصفحة يجهو على باعةطلل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.إلطابعة تحديد من كدتأ.٢

.خصائص إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٣

.يلاتضفت وأ إلطابعة وأ إلطابعة خصائص وأ إلطابعة عدإدإ وأ إتيارخ وأ خصائص رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،شست إلذي إلبرنامج يقبطت لىإ إانادتسإ

 .ًّيدويا جهينإلو على باعةطلإ سدلةنلمإ إلقائمة من إايارخ حدد ثم )جةدوإلمز باعةطلإ( جهينإلو على باعةطلإ تصارخإ حدد ،باعةطلإ تصارخإ وأ باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة من.٤

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.٢٨ صفحة في إلطابعة عدإدإ يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.دخالإلا جدر في ناسبلمإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

).خصائص( Properties إرحو بعمر لىإ دةللعو) إفقمو( OK قفو إنقر.٥

.باعةطلإ بدءل) إفقمو( OK وأ) باعةط( Print قفو إنقر.٦

)macOS و OS X( إلصفحة يجهو على باعةطلل

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

).عادي( Normal على) إلصفحات يبتتر( Page Order عدإدإ يينعتب وقم ،)رقإلو معالجة( Paper Handling إختر باعة،طلإ إرحو بعمر في.٢

.فقط ديةفر لىإ باعةطلل صفحات عدإدإ يينعتب قم.٣

).باعةط( Print قفو إنقر.٤

.إجخرإلا جدر من ندتسلمإ لزأ ند،تسلمإ من قمةُرإلم ديةإلفر إلصفحات كافة باعةط بعد.٥

 .للطابعة ماميإلأ للجانب إجهمو ندتسملل غإلفار إلجانبو إلطابعة دإخل لىإ إلطابعة جخار زبارلإ فإلطر تقلني يثبح ندتسلمإ يلمتح عدأ.٦

 Even على باعتهاط إدإلمر إلصفحاتو) عادي( Normal على إلصفحات يبتتر بطضإو) رقإلو معالجة( Paper Handling سدلةنلمإ إلقائمة لىإ عد باعة،طلإ إرحو بعمر ضمن.٧
Only )فقط ديةفر.(

).باعةط( Print قفو إنقر.٨

رإلصو باعةط

.١١ صفحة في سائطو يلمتح إجعر رق،إلو يلمتح عن ماتإلمعلو من يدللمز. حتوفم إجخرإلا جدر َّنأو دخالإلا جدر في محمل رصو رقو لديك َّنأ من كدتأ ندإت،تسلمإ باعةط بلق
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)Windows يلغشتلإ نظام( رإلصو رقو على رةصو باعةطل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.إلطابعة يلغشت من كدتأ.٢

).خصائص( Properties إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٣

 Printer ،)إلطابعة عدإدإ( Printer Setup ،)إتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،شست إلذي إلبرنامج يقبطت لىإ إانادتسإ
Properties )إلطابعة خصائص(، وPrinter )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

 .باعةطلإ تصارخإ وأ باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةشسنالمإ إتيارلخإ حدد.٤

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.٢٨ صفحة في إلطابعة عدإدإ يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.دخالإلا جدر في ناسبلمإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

.خصائص إرإلحو بعمر غلاقلا OK على إنقر.٥

.باعةطلإ بدءل OK وأ باعةط على إنقر.٦

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

)macOS و OS X( تريوبكملإ من رصو باعةطل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رإلصو باعةط إتيارخ بطض.٣

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

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

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

.الاتجاه حدد●

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

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

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

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

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

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

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

 وأ فة،خرإلمز وأ إللامعة فظرإلأ تخدمشست لا. دخالإلا جدر في كثرأ وأ إحدو فظر يلمتح نككيم. حتوفم إجخرإلا جدر َّنأو دخالإلا جدر في محملة يفمظار لديك َّنأ من كدتأ ندإت،تسلمإ باعةط بلق
.١١ صفحة في سائطو يلمتح إجعر ف،ظرإلأ يلمتح عن ماتإلمعلو من يدللمز. إفذنو وأ شابكم بها إلتي فظرإلأ

.مَتخدشسلمإ يقبطتلبا إلخاصة إلوثائق إجعر ف،ظرإلأ على تهعباطل نصلإ يقشسنت يةفيك صبخصو يلصتفا على للاطلاع:ملاحظة

)Windows يلغشتلإ نظام( وفمظر باعةطل

).باعةط( Print قفو إنقر إلبرنامج، يقبطت في) ملف( File قائمة في.١

.إلطابعة تحديد من كدتأ.٢

).خصائص( Properties إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٣

 Printer ،)إلطابعة عدإدإ( Printer Setup ،)إتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،شست إلذي إلبرنامج يقبطت لىإ إانادتسإ
Properties )إلطابعة خصائص(، وPrinter )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

 .باعةطلإ تصارخإ وأ باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة في بةشسنالمإ إتيارلخإ حدد.٤

.ىخرأ باعةط عدإدإتإ ييرغتل ىخرإلأ يببوتلإ علامات على إنقر

.٢٨ صفحة في إلطابعة عدإدإ يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.دخالإلا جدر في ناسبلمإ رقإلو يلمتح على صإحر رق،إلو حجم ييرغتب قمت ذإإ:ملاحظة

.خصائص إرإلحو بعمر غلاقلا OK على إنقر.٥

.باعةطلإ بدءل OK وأ باعةط على إنقر.٦

)macOS و OS X( فظرأ باعةطل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

).رقإلو حجم( Paper Size ثقةبنلمإ إلقائمة في ناسبلمإ فإلظر حجم إختر.٣

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

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

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

).باعةط( Print قفو إنقر.٥

)dpi( صةبو كل في نقطةلل قصىإلأ إلحد ضعو تخدإمشسبا باعةطلإ

.رإلصو رقو على يةلعا دةجو ذإتو إضحةو رصو باعةطل) dpi( صةبولإ في نقطةلل قصىإلأ إلحد ضعو تخدمشسإ

.صإلقر سافةم من ةبيرك يةكم تطلبتو ىخرإلأ عدإدإتإلا خلال من باعةطلإ من لطوأ ااتقو صةبو كل في نقطةلل قصىإلأ إلحد ضعبو باعةطلإ تمرشست

.www.support.hp.com على إلطابعة لدعم يبإلو قعمو رز مة،إلمدعو باعةطلإ دقة توياتشسم على للاطلاع

٢٥ طباعة   ٣ إلفصل ARWW



)Windows يلغشتلإ نظام( صةبولإ في نقاطلإ لعدد قصىإلأ إلحد ضعو في باعةطلل

.باعةط حدد برنامجك من.١

.إلطابعة تحديد من كدتأ.٢

).خصائص( Properties إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٣

 Printer ،)إلطابعة عدإدإ( Printer Setup ،)إتيارخ( Options ،)خصائص( Properties رإلز هذإ سمىي قد تخدمه،شست إلذي إلبرنامج يقبطت لىإ إانادتسإ
Properties )إلطابعة خصائص(، وPrinter )إلطابعة (وأ Preferences )يلاتضفت.(

.بةشسنالمإ إتيارلخإ حدد.٤

Windows 10 و Windows 8.1 و Windows 8:

.إلملائم رقإلو عنو حدد ،رقإلو عنو سدلةنلمإ إلقائمة من. إلملائم رقإلو حجم حدد ،رقإلو حجم سدلةنلمإ إلقائمة من. دةإلجو/رقإلو يببوتلإ علامة على إنقر●

.صةبولإ في نقطةلل قصىإلأ بالحد باعةطلإ على إنقر ثم ،تقدمم يببوتلإ علامة على إنقر●

Windows 7

.ناسبلمإ رقإلو عنو حدد ،سائطإلو سدلةنلمإ إلقائمة في. دةإلجو/رقإلو يببوتلإ علامة على إنقر●

 إتميز( Printer Features نطقةم في). رقإلو حجم( Paper Size سدلةنلمإ إلقائمة من ناسبلمإ رقإلو حجم حدد). تقدمم( Advanced رإلز قفو إنقر●
.تقدمةم إتيارخ إرإلحو بعمر غلاقلا إفقمو على إنقر ثم). صةبولإ في نقطةلل قصىإلأ بالحد باعةطلإ( Print in Max DPI سدلةنلمإ إلقائمة من) نعم( Yes حدد ،)إلطابعة

.٢٨ صفحة في إلطابعة عدإدإ يحاتملت إنظر باعة،طلل يحاتملت من يدللمز

.باعةطلل إفقمو على إنقر ثم ،يططتخ يببوتلإ علامة في الاتجاه كدأ.٥

)macOS و OS X( صةبولإ في نقاطلإ لعدد قصىإلأ إلحد تخدإمشسبا باعةطلل

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

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رإلصو باعةط إتيارخ بطض.٣

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

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

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

.الاتجاه حدد●

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

●Paper Type )ناسبلمإ رقإلو عنو): رقإلو عنو

●Quality )دةإلجو :(Maximum dpi )صةبولإ في نقاطلإ لعدد قصىإلأ إلحد(

).باعةط( Print قفو إنقر ثم بة،مطلو ىخرأ باعةط عدإدإتإ يةأ حدد.٥
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ناجحةلإ باعةطلل يحاتملت
.ناسبم شكلب إلطابعة عدإدإو يححصلإ نحولإ على رقإلو يلمتح يجبو كاف، حبر على إلحبر إناتخز يتوتح نأ يجبو إم،ير ما على HP من باعةطلإ سؤور تعمل نأ يجب نجاح،ب باعةطلل

إلحبرو باعةطلإ سؤور لحو يحاتملت●

رقإلو يلمتح لحو يحاتملت●

إلطابعة عدإدإ يحاتملت●

إلحبرو باعةطلإ سؤور لحو يحاتملت

.يةلصإلأ HP باعةط سؤور تخدمشسإ●

.يحةصح يقةبطر إنلوإلأ ثلاثيلإ باعةطلإ سرأو دسوإلأ باعةطلإ سأر ّبكر●

.٥١ صفحة في باعةطلإ سؤور شكلاتم حل إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.كاف حبر فرتو من كدتألل إلحبر إناتخز في إلحبر توياتشسم إفحص●

.٣١ صفحة في إلحبر توياتشسم إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو ٥٥ صفحة في باعةطلبا تعلقةم شاكلم إجعةمر فيرجى بولة،قم غير باعةطلإ دةجو كانت ذإإ●

.ىخرإلأ تلو ةمر هولةسب تائجنلإ فضلأ على لإلحصو في ساعدتكلم HP رإقوأو طابعات مع هابارتخإو HP من يةلصإلأ بارحإلأو باعةطلإ سؤور تصميم تم:ملاحظة

.HP نعص من ستيل ماتتلزشسم تخدإمشسلا ايجةتن تجنملل صلاحإ وأ يانةص ياتلعم يةأ إلضمان شملي لا. HP نعص من ستيل ماتتلزشسم تخدإمشسإ ندع يتهاقثومو وأ تائجنلإ دةجو HP تضمن لا

رقإلو يلمتح لحو يحاتملت

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

.علىللأ باعةطلل إلمخصص جهإلو تجهي يثبح رقإلو يلمحتب قم●

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

.دخالإلا جدر في رقإلو ناءثنإ ببست لا رقإلو ضعر جهاتمو نأ من كدتأ رإقوإلأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالإلا يةحاو في رقإلو ضعر جهاتمو بطضب قم●

.١١ صفحة في سائطو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز
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إلطابعة عدإدإ يحاتملت

)Windows يلغشتلإ نظام( إلطابعة عدإدإتإ يحاتملت

 طابعة برنامج تحفإ إجعر إلطابعة، برنامج تحف يةفيك لحو ماتإلمعلو من يدلمز يلاتضفتلإ بطض قفو إنقر ثم ، باعةط قفو إنقر ،HP إلطابعة برنامج تحفإ ية،ضإالافتر باعةطلإ عدإدإتإ ييرغتل●
HP )يلغشتلإ نظام Windows( ١٧ صفحة في.

يعجم يينعت نككيم يثبح إلمحدد، يفةظإلو عنول بةشسنالمإ عدإدإتإلا ينتخزب باعةطلإ تصارخإ ميقو. بةإلمطلو باعةطلإ يلاتضفت يينعتل بإلمطلو قتإلو فيرتول باعةطلإ إتتصارخإ تخدإمشسإ نككيم●  
.إفقمو إنقر ثم ب،إلمطلو تصارخالا حددو ،باعةطلإ تصارخإ وأ باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة لىإ تقلنإ باعة،طلإ إتتصارخإ حدأ تخدإمشسلا. إحدةو ةنقرب إتيارلخإ

 إنقر ثم ،باعةطلإ تصارخإ وأ باعةطلإ إتتصارخإ يببوتلإ علامة حددو ،تقدمم وأ ،يططختلإ وأ ،دةإلجو/رقةإلو يببوتلإ علامة في بةإلمطلو باعةطلإ يلاتضفت ضع جديد، باعةط تصارخإ ضافةلا
.إفقمو إنقر ثم ا،اإسم دخلأو كـ حفظ

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

.يةضإالافتر باعةطلإ إتتصارخإ حذف نككيم لا:ملاحظة

:رقإلو جدرو رقإلو عدإدإتإ همفل●

–Paper Size )دخالإلا جدر في إلمحمل رقإلو حجم حدد: )رقإلو حجم.

.رقإلو به إلمحمل رقإلو جدر حدد: رقإلو مصدر–

 .تخدمهشست إلذي رقإلو عنو حدد: سائطإلو وأ رقإلو عنو–

:يضبإلأو دسوإلأ إللون باعةط وأ إنلوإلأ باعةط عدإدإتإ همفل●

.إنلوإلأ كاملة عاتبوطم فيرتول شاتطوإلخر يعجم من إلحبر تخدإمشسإ يتم: إنلوإلأ–

.نخفضةلمإ وأ إلعادية دةإلجو ذإت دسوإلأو يضبإلأ عاتبوطملل فقط دسوإلأ إلحبر تخدإمشسإ يتم: فقط دسوأ حبر وأ يضبأو دسوأ–

 دةإلجو يةلعا عاتبوطم فيرتول ماديإلرو دسوإلأ جاتدر من كبرأ عةمجمو فيرتول إءسو حد على دسوإلأ إللون شةطوخرو إنلوإلأ شةطوخر من إلحبر تخدمشسي: دةإلجو عالي ماديإلر جتدر–
.دسوإلأو يضببالأ

:باعةطلإ دةجو عدإدإتإ همفل●

.كثرأ حبر تخدمشسي قدو باعةطلإ عةسر بطيءُي نهكلو ،ايلاصفت كثرأو وضحأ عاتبوطم علىإلأ صةبولإ في نقاطلإ مقدإر فريو). صةبو لكل نقطة( صةبولإ في باعةطلإ دقة نقاطب باعةطلإ دةجو ياسق يتم

.دةإلجو يةلعا عاتبوطم لىإ حاجة ناكه تكون لا ندماع وأ نخفضةم إلحبر توياتشسم تكون ندماع دنىإلأ صةبولإ في نقاطلإ مقدإر اعادة تخدمشُسي: دةسوم–

.باعةطلإ مهام لمعظم ملائم: عادي–

 .إلعادي عن صةبولإ في نقاطلإ من علىأ ىتوشسم: فضلإلأ–

.باعةطلإ دةجو يخدمل صةبولإ في نقاط علىأ عدإدإ تاحُي: صةبولإ في نقطةلل قصىإلأ بالحد باعةطلإ–

 .باعةطلإ دةجو سينحتل ماتسوإلرو رإلصو في إلحدةو تجانسلإ ىتوشسم بطض على ةإلميز هذه تعمل: HP Real Life ياتنقت–

:يططختلإو إلصفحة عدإدإتإ همفل●

.يةقفإلأ عاتبوطملل فقيأ وأ يةشسأإلر عاتبوطملل ديعمو حدد: الاتجاه–

 .رقةإلو يجهو كلا على باعةطلإ إءجرإ يتم حتى رقةإلو جهوأ حدأ على باعةطلإ بعد ايدويا إلصفحات إقلب: ايدويا جهينإلو على باعةطلإ–
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.جهينإلو على باعةطلإ ندع رقةللو يلةإلطو إلحافة من إلصفحات قلب دتو نتك ذإإ تحديدهاب قم: يلةإلطو إلحافة من إلقلب○

.جهينإلو على باعةطلإ ندع رقةللو ةإلقصير إلحافة من إلصفحات قلب دتو نتك ذإإ تحديدهاب قم: ةإلقصير إلحافة من إلقلب○

نصفب يبتك دإخل طيها ذلك بعد يمكن إلتيو رقةإلو من جانب كل على تينحفص ضعبو ميقوو. يبتك رةصو في إلصفحات تعددم ندتسم باعةط لك يحتي: يبتكلإ وأ يبتكلإ يططتخ–  
.رقإلو حجم

.يمينلإ لىإ ساريلإ من إءةبالقر متقو نتك ذإإ يارلخإ هذإ حدد. سريإلأ إلجانب في يبتكلإ دإخل يهط بعد يدلجتلإ جانب هرظي: يبتكلل سريإلأ بطإلر وأ سريإلأ بطإلر○

.ساريلإ لىإ يمينلإ من إءةبالقر متقو نتك ذإإ يارلخإ هذإ حدد. يمنإلأ إلجانب في يبتكلإ دإخل يهط بعد يدلجتلإ جانب هرظي: يبتكلل يمنإلأ بطإلر وأ يمنإلأ بطإلر○

.رقةإلو في كثرأ وأ تينحفصب ندتسم باعةطب متقو نتك ذإإ إلتهازإ وأ إلصفحات لىإ دإلحدو ضافةإ على ساعدكي: إلصفحة دحدو وأ طارإ نبدو–

–Pages per Sheet Layout )رقةإلو في تينحفص من كثربأ ندتسلمإ باعةطب متقو نتك ذإإ إلصفحات يبتتر تحديد على ساعدكي): رقةو يططتخ لكل إلصفحات.

.إلصفحات كافة باعةط وأ فقط يةتوشسلمإ إلصفحات باعةط وأ فقط، تلفةلمخإ إلصفحات باعةطب لك سمحي: باعتهاط بإلمطلو إلصفحات–

.يبتإلتر يعكس وأ إلخلف لىإ مإلأ من إلصفحات باعةط لك يحُتي: إلصفحات يبتتر وأ إلصفحات يبتتر عكاسإ–

)macOS و OS X( إلطابعة عدإدإتإ يحاتملت

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

 .ثقةبنلمإ إئمإلقو من دةإلجوو ناسبلمإ رقإلو عنو تحديدل) رقةإلو/دةجو/عنو( Paper Type/Quality ءإلجز تارخإ باعة،طلإ إرحو بعمر في●

 )ماديإلر جتدر( Grayscale إخترو) رقةإلو دةجو/عنو( Paper Type/Quality ءجز تارخإ فقط، دسوإلأ إلحبر تخدإمشسبا دسوأو يضبأ ندتسم باعةط في غبتر نتك ذإإ●
.ثقةبنلمإ إنلوإلأ قائمة من

٢٩ طباعة   ٣ إلفصل ARWW



باعةطلإ سرأو إلحبر ةدإرإ٤

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويح

إلحبر توياتشسم●

إلحبر إناتخز ئةبعت●

إلحبر ماتتلزشسم طلب●

)شاتطوإلخر( باعةطلإ سؤور بدإلتسإ●

فقط دسوإلأ بالحبر باعةطلإ●

باعةطلإ سرأو إلحبر مع تعامللإ لحو يحاتملت●

إلطابعة نقل●

ARWW ٣٠



إلحبر توياتشسم
 .ضافتهاإ يجب إلتي إلحبر يةكمو إناتإلخز ئةبعت يهف يجب إلذي قتإلو تحديدل إلحبر إناتخز على دةجوإلمو إلحبر ىتوشسم طخطو تخدمشسإ

.قصىإلأ إلحد خط إلفعلي إلحبر ىتوشسم زتجاوي لاأ يجب: قصىإلأ إلحد خط1

.دنىإلأ إلحد خط سفلأ لىإ إلفعلي إلحبر ىتوشسم نخفضي لاأ يجب: دنىإلأ إلحد خط2

.ذلك بعد حكامبا يةطإلمطا سدإدإتلإ إسطةبو إلحبر إناتخز غلقأو إنات،إلخز ئةبعت ندع إلحبر إنخز بلون إلحبر جاجةز لون بملاءمة قم

.ةمر لولأ إناتإلخز ئةبعت ندع قصىإلأ إلحد خط من يللقب سفلأ إناتإلخز من كل في إلحبر ىتوشسم يكونشس

 .إلطابعة تلافإ لىإ باعةطلإ ديتؤ قد دنى،إلأ إلحد خط سفلأ إلحبر ىتوشسم يكون ندماع. ناسبلمإ بالحبر إنإلخز ئةبعت عدفأ ية،ميولإ باعةطلإ ناءثأ دنىإلأ إلحد خط لىإ إلحبر ىتوشسم لصوو لاحظت ذإإ

.إلحبر بسرت لىإ قصىإلأ إلحد خط زتجاو دييؤ فقد. قصىإلأ إلحد طخطو إلحبر ىتوشسم زتجاوي لاأ على صإحر إلحبر، إناتخز ئةبعت عادةإ ندع

.HP نعص غير من بارحإلأ تخدإمشسبا وأ/و يحصح غير شكلب إلحبر إناتخز ئةبعت عن تجنت تجنملل صلاحإ وأ يانةص ياتلعم يةأ إلضمان شملي لا:ملاحظة
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إلحبر إناتخز ئةبعت

إلحبر إناتخز ئةبعتل

.إلحبر إنخز غطاء فعإر.١

.تهئبعت عادةإ يدتر إلذي إلحبر إنخز غطاء لزأ.٢

.تحهفل إلغطاء من يإلعلو ءإلجز إسحب ثم جاجة،إلز على إلغطاء يبكتر عدأ ثم جاجة،إلز ختم لزأ ثم ته،لإزلا إلحبر جاجةز غطاء ّلف.٣
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.ىخرأ ةمر إنإلخز في هالخدأو جاجةإلز لزفأ ر،إلفو على إلحبر من جاجةإلز يغتفر يتم لم ذإإ. فقط قصىإلأ إلحد خط لىإ إلحبر إنخز ملء عدأو إن،إلخز هةفو على هاعضو إلحبر جاجةز سكمأ.٤

.إءجرإلا هذإ ناءثأ إلحبر جاجةز على إلضغط نبتج:يهبنت

.جافو دبار مكان في سيأر ضعو في جاجةإلز ينتخزب فقم جاجة،إلز في ٍبقتم حبر ناكه كان ذإإ:ملاحظة

.حكامبا إلحبر إنخز غطاء غلقأ.٥

.ىخرإلأ إلحبر إناتخز ئةبعت عادةلا 5 لىإ 2 إتإلخطو رّكر.٦

.إلحبر إنخز غطاء غلقأ.٧

إلحبر جاجاتز مع تعامللإ ياطاتتحإ

:إلحبر جاجاتز مع تعامللإ في يةلتالإ يحاتملتلإ تخدمشسإ

.طفالإلأ لناوتم عن إايدعب إلحبر جاجاتبز تفظحإ●

.إلحبر إناتخز ملء في غبتر ندماع فقط إلحبر جاجةز تحفإ●
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.إلحبر بسرت نبجتل هاحتف بعد عليها إلضغط وأ هاهز وأ إلحبر جاجةز مالةبا تقم لا●

.مظلمو دبار مكان في إلحبر جاجاتز ينتخزب قم●
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إلحبر ماتتلزشسم طلب
.إلحبر جاجاتز قامرأ تحديدل عليها دةجوإلمو إلملصقات إفحص إلحبر، جاجاتز طلب بلق

بةشسنالمإ إلحبر جاجاتز على رثوعلل باتلإلمطا بعتإ ثم بذلك، تكبلمطا تمت ذإإ تكقطنم/بلدك دّحد.  www.hp.com/buy/supplies لىإ تقلنإ للطابعة، يةلصإلأ HP ماتتلزشسم لطلب  
.بك إلخاصة للطابعة

 بها قائمة باعةط منو ماتتلزشسلمإ ماتمعلو ضعر من تمكنت لتز لم تك،قطنم وأ بلدك في ذلك يحتأ ما ذإإ. ناطقلمإ/بلدإنلإ بعض في نتنترإلا عبر إلحبر جاجاتز طلب يةنمكاإ دعم يتم لا:ملاحظة
.إلمحلي HP بائع من قسوتلإ ندع إجعتهالمر
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)شاتطوإلخر( باعةطلإ سؤور بدإلتسإ
)شاتطوإلخر( باعةطلإ سؤور بدإلتسلا

.إلطاقة يلغشت من تحقق.١

.باعةطلإ سأر إلةزبا قم.٢

 .ماميإلأ إلطابعة باب تحفإ.أ

.كتحرلإ عن ااقفتوم تجنلمإ سطو لىإ باعةطلإ بةعر تقلنت حتى تظرنإ. اابيتقر إنثو ثلاث لمدة) ( نافئتشسإ رإلز على إرتمرشسالا مع إضغط. باعةطلإ سأر لىإ لصوإلو باب تحفإ.ب

.ذلك لفعل شادكرإ يتم لم ما باعةطلإ سأر مزلاج تحفت لا إلطابعة، عدإدكإ بعد. سمقلإ هذإ ياقشس في لاإ يقبطتلل قابلة غير ناه دةإرإلو شادإترإلا:شعارإ

.تحهفل باعةطلإ سأر مزلاج على إضغط.ج

ARWW )إلخرطوشات( إلطباعة رؤوس إستبدإل ٣٦



.ناقللإ من باعةطلإ سأر يرتحرل سفللأ إضغط.د

.تهحتف من بدإلهتسإ إدإلمر باعةطلإ سأر لزأ.ه

.إاجديد باعةط سأر دخلأ.٣

.يفهلغت من باعةطلإ سأر إجخربا قم.أ

٣٧ إلطباعة ورأس إلحبر إدإرة   ٤ إلفصل ARWW



.تلامسلإ نقاط من يكيتسبلالإ يطشرلإو باعةطلإ سأر علىأ من سدإدةلإ لزأ دها،جوو حالة في.ب

.باعةطلإ سأر في يةئهرباكلإ تلامسلإ نقاط تلمس لا:ملاحظة

.مكانه في نغلقي حتى تحةفلإ في باعةطلإ سأر لقزأ.ج

.خرإلأ باعةطلإ سأر بدإلتسلا ج.3 لىإ د.2 تينإلخطو ركر.د

.شةطوإلخر شارنحإ ثلم شاكللمإ نبجتل إمير ما على باعةطلإ سأر مزلاج غلاقإ من تحقق. باعةطلإ سأر مزلاج غلقأ.ه

.باعةطلإ سؤور لىإ لصوإلو باب غلقأ.و

ARWW )إلخرطوشات( إلطباعة رؤوس إستبدإل ٣٨



 .ماميإلأ إلطابعة باب إغلق.ز

سؤور لمحاذإة" إجعر إلمحاذإة، عن ماتإلمعلو من يدللمز. إلجديدة باعةطلإ سؤور يتبثت بعد إاندتسم تكعباط ندع باعةطلإ سؤور بمحاذإة إلطابعة برنامج HP يكصيو:ملاحظة  
 .٥٥ صفحة في باعةطلبا تعلقةم شاكلم من" باعةطلإ

٣٩ إلطباعة ورأس إلحبر إدإرة   ٤ إلفصل ARWW



فقط دسوإلأ بالحبر باعةطلإ
 لىإ دنىإلأ إلحد خط سفلأ إلحبر ىتوشسم يكون ندماع باعةطلإ إءجرإ دييؤ فقد. إلحبر يةكمل دنىإلأ إلحد طخطو سفلأ لىإ يةلعفلإ إلحبر توياتشسم إنخفاض عدم من كدتأ فقط، دسوإلأ بالحبر باعةطلإ بلق
.إلطابعة تلافإ

)Windows يلغشتلإ نظام( فقط دسوإلأ بالحبر باعةطلل

).باعةط( Print حدد برنامجك من.١

.تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

.خصائص إرإلحو بعمر تحفي إلذي رإلز قفو إنقر.٣

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

.بةشسنالمإ إتيارلخإ حدد.٤

Windows 10 و Windows 8.1

.دةإلجو/رقإلو يببوتلإ علامة على إنقر.أ

 .إفقمو على إنقر ثم إلقائمة، من فقط دسوإلأ إلحبر حدد ،ماديإلر جتدرب باعةطلإ من.ب

Windows 8 و Windows 7

 .تقدمةم إتيارخ إرإلحو بعمر تحفل تقدمم رز على إنقر ،دةإلجو/رقإلو وأ يططختلإ يببوتلإ علامة من.أ

 .إفقمو على إنقر ثم ،فقط دسوإلأ إلحبر حدد ،ماديإلر جتدرب باعةطلإ سدلةنلمإ إلقائمة من.ب

)macOS و OS X( فقط دسوإلأ بالحبر باعةطلل

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

 .تكعبطا يارتخبا قمت نكأ كدتأ.٢

رإلصو باعةط إتيارخ بطض.٣

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

 .خرلأ يقبطت من إتيارلخإ ماكنأ تلفتخ نأ يمكن:ملاحظة

.ردإلمو مطابقة حدد ثم ،إنلوإلأ مطابقة حدد ثقة،بنلمإ إلقائمة من.٤

).رقإلو دةجو/عنو( Paper Type/Quality إختر ثقة،بنلمإ إلقائمة من.٥

).باعةط( Print على إنقر ثم ،)ماديإلر جتدر( Grayscale إختر ،)إللون يارخ( Color Option ثقةبنلمإ إلقائمة من.٦

ARWW فقط إلأسود بالحبر إلطباعة ٤٠



باعةطلإ سرأو إلحبر مع تعامللإ لحو يحاتملت

باعةطلإ سأبر خاصة يحاتملت

:باعةطلإ سؤور مع تعامللإ في يةلتالإ يحاتملتلإ تخدمشسإ

 . إلطاقة رإلز باحصم نطفئي حتى تظرنإو إلطاقة رز تخدإمشسبا اادإئم إلطابعة قفوأ جفاف،لل باعةطلإ سؤور يضتعر نبجتل●

.إلحبر رُّبخت من إلحد على باعةطلإ سؤور على إقيإلو يطشرلإ كتر يعمل. يبهاكلتر إاجاهز تكون حتى منها إللاصقة طةشرإلأ لتز ولا باعةطلإ سؤور تحفت لا●

 بعد. باعةطلإ سأر مزلاج غلقأ ثم مكانها، في باعةطلإ سؤور إنغلاق من كدتأ. تحةف كل رمزو للون باعةط سأر بكل إلخاصين مزإلرو إللون بملاءمة قم. بةشسنالمإ تحاتفلإ في باعةطلإ سؤور دخلأ●
 مزلاج تحفت لا إلطابعة، عدإدكإ بعد. بكتكم وأ منزلك جخار لىإ إلطابعة نقلت وأ جديد باعةط سأر كبتر نتك ذإإ لاإ باعةطلإ سأر مزلاج تحفت لا بالحبر، هاهيزتجو إلجديدة باعةطلإ سؤور يبكتر
.ذلك لفعل شادكرإ يتم لم ما باعةطلإ سأر

.ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو٥٥ صفحة في باعةطلبا تعلقةم شاكلم إجعر. ثلىم باعةط دةجو على لللحصو باعةطلإ شاتطولخر محاذإة إءجربا قم●

بالحبر خاصة يحاتملت

:إلحبر مع تعامللإ في يةلتالإ يحاتملتلإ تخدمشسإ

.باعةطلإ بلق دنىإلأ إلحد خط قفو إلحبر إناتخز ملء من كدتأ●

.إلطابعة تلافإ لىإ باعةطلإ ديتؤ قد دنى،إلأ إلحد خط سفلأ إلحبر ىتوشسم يكون ندماع. دنىإلأ إلحد خط لىإ فيها إلحبر ىتوشسم لصوو ندع إلحبر إناتخز ملء عدأ●

.هاطتلاخإو بارحإلأ بسرت في قصىإلأ إلحد خط زتجاو ببستي قد. إلطابعة مالةإ وأ مإللاز من كثرأ إلحبر إناتخز ملء يقطر عن إلحبر ىتوشسلم قصىإلأ إلحد خط زتجاو نبتج●

٤١ إلطباعة ورأس إلحبر إدإرة   ٤ إلفصل ARWW



إلطابعة نقل
.يةلتالإ شادإترإلا بعتإ إلحبر، بسرت وأ بالطابعة رإلضر لحاقإ تفاديل

.إلطابعة إءتوشسإ على حافظو اامغلق باعةطلإ سأر بمزلاج تفظحفا بك،تكم وأ منزلك دإخل إلطابعة نقلت نتك ذإإ

.HP بدعم إتصل وأ www.support.hp.com ةبزيار تفضل بك،تكم وأ منزلك جخار إلطابعة نقلب يامكق حال في

ARWW إلطابعة نقل ٤٢



تكعبطا يلصتو٥

.تريوبكملبا إتصال شاءنإ نككيم يثبح عةسرلإ فائق خلفي USB 2.0 High Speed نفذم إلطابعة تضمنت

.USB بلك إسطةبو إلطابعة يلصتول يلي فيما دةإرإلو إتإلخدو بعتفا إلبرنامج، يتبثت يتم لم ذإإ. يلغشتو يلصتو هازجك إلطابعة يلغشت يتمس إلطابعة، برنامج يتبثت حال في

USB كابل خلال من إلطابعة يلصتول

 وأ) اافقمر كان نإ( إلطابعة برنامج HP لـ طإلمضغو صإلقر تخدإمشسإ اايضأ نككيم. تهيبثتو إلطابعة برنامج HP برنامج يلتنزل تريوبكملإ على يبإلو ضتعرشسم في hp.com.123 دخلأ.١
. www.support.hp.com من إلبرنامج يلتنز

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

.إلاتصال إتيارخ شاشة من USB تحديد خلال من تريوبكم هازبج يةبطارلإ يلصتوب قم نك،م يطلب ندماع. شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإ.٢

.شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإ.٣

٤٣ طابعتك توصيل   ٥ إلفصل ARWW
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شكلةم حل٦

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويح

رقإلو تغذية شاكلمو رقإلو شارنحإ●

باعةطلإ ؤسر شكلاتم●

باعةطلبا تعلقةم شاكلم●

إلطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم●

HP دعم خدمة●

ARWW ٤٤



رقإلو تغذية شاكلمو رقإلو شارنحإ
فعله؟ يدتر إلذي ما

باعةطلإ بةعر وأ رقإلو شارنحإ يرتحر●

رقإلو شارنحإ نبتج يقةطر على فتعر●

رقإلو تغذية شاكلم حل●

باعةطلإ بةعر وأ رقإلو شارنحإ يرتحر

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتشسلا HP معالج تخدإمشسإ.رقإلو شارنحإ شاكلم حل

.رقإلو تغذية وأ رقإلو شاكلم حلو رقإلو شارنحإ يرتحرل ةبخطو ةخطو تعليمات على إحصل

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتشسلا HP معالج تخدإمشسإ.باعةطلإ بةعر شارنحإ شكلةم حل

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

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

باعةطلإ بةعر وأ رقإلو شارنحإ يرتحرل تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

.إقعمو عدة في رقإلو شارنحإ شاكلم تحدث نأ يمكن

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

دخالإلا جدر من رقإلو شارنحإ يرتحرل

.ايدويا شارنحالا يفظنتل يةلتالإ إتإلخطو كملفأ شكلة،لمإ بحل إءجرإلا هذإ يقم لم ذإإ. باعةطلإ لغاءلا) ( مرإلأ لغاءإ رز على إضغط.١

.دخالإلا جدر جخار فقبر شرحنلمإ رقإلو إسحب.٢

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

 .دخالإلا جدر عدر إلةزبا تقم لا. ةإلخطير رقإلو شارنحإ شاكلم في ببستلإو رقإلو سارم في عقوإلو من بةيإلغر إءجزإلأ نعم نهكيم دخالإلا جدر عدر:ملاحظة

إجخرإلا جدر من رقإلو شارنحإ يرتحرل

.ايدويا شارنحالا يفظنتل يةلتالإ إتإلخطو كملفأ شكلة،لمإ بحل إءجرإلا هذإ يقم لم ذإإ. باعةطلإ لغاءلا) ( مرإلأ لغاءإ رز على إضغط.١

٤٥ مشكلة حل   ٦ إلفصل ARWW



.إجخرإلا جدر جخار فقبر شرحنلمإ رقإلو إسحب.٢

)شةطوإلخر( باعةطلإ سأر لىإ لصوإلو نطقةم من ىخرإلأ ةشرحنلمإ ياءششإلأ وأ رقإلو يرتحرل

.ايدويا شارنحالا يفظنتل يةلتالإ إتإلخطو كملفأ شكلة،لمإ بحل إءجرإلا هذإ يقم لم ذإإ. باعةطلإ لغاءلا) ( مرإلأ لغاءإ رز على إضغط.١

 .إلطابعة في خفائهلا ساعةلإ بعقار باتجاه إجخرإلا جدر يرتدوب قم ثم إج،خرإلا جدر تدإدمإ غلقأ.٢

 .ماميإلأ إلطابعة باب تحفإ.٣

.باعةطلإ سأر لىإ لصوإلو باب تحفإ.٤

ARWW إلورق تغذية ومشاكل إلورق إنحشار ٤٦



.باعةطلإ ناقل عاقةإ عدم من كدتأ.٥

.يمنإلأ إلجانب لىإ يةبإلعر يكتحر لىإ تاجتح قد. ناقللإ قتعو ىخرأ ياءششأ وأ شرحنم رقو يأ لزأ

.يمةلس يقةبطر باعةطلإ سأر مزلاج غلاقإ من كدتأ.٦

.ذلك لفعل شادكرإ يتم لم ما باعةطلإ سأر مزلاج تحفت لا إلطابعة، عدإدكإ بعد:شعارإ

.ماميإلأ بابلإ غلقأ ثم باعة،طلإ سأر لىإ لصوإلو باب غلقأ.٧

 .جللخار جإلدر تدإدمإو إجخرإلا جدر إسحب.٨

إلطابعة دإخل من رقإلو شارنحإ يرتحرل

.حكامبا إلحبر إناتخز سدإدإت غلاقإ من تحقق إلحبر، بسرت نعلم:ملاحظة

.ايدويا شارنحالا يفظنتل يةلتالإ إتإلخطو كملفأ شكلة،لمإ بحل إءجرإلا هذإ يقم لم ذإإ. باعةطلإ لغاءلا) ( مرإلأ لغاءإ رز على إضغط.١

.إلطابعة يلغشت يقافلا) ( إلطاقة رز على إضغط.٢

٤٧ مشكلة حل   ٦ إلفصل ARWW



.تحهفل يرتحرلإ باب جانبي في دينجوإلمو سانينللإ إسحب. إلطابعة قاع على يرتحرلإ باب إامحدد يةفلإلخ جهتها على فقبر إلطابعة إقلب.٣

.شرحنلمإ رقإلو لزأ.٤

.ضعيهمامو في إلمزلاجان نغلقي حتى إلطابعة تجاه فقبر بابلإ إدفع. يفظنتلإ باب غلقأ.٥

.ىخرأ ةمر إلطابعة يلغشتل) ( إلطاقة رز على إضغط ثم قائمة، إلطابعة إنصب.٦

رقإلو شارنحإ نبتج يقةطر على فتعر

.يةلتالإ شادإترإلا بعتإ رق،إلو إتشارنحإ نبتج في ساعدةملل

.قلإلأ على صفحات 5 نهمضت على صإحر لكن م،إللاز من كثرأ دخالإلا جدر يلمتح نبتج تائج،نلإ فضلأ على لللحصو●

.إلطابعة تخدإمشسإ عدم ندع دخالإلا جدر غلاقإو رقإلو إلةزإ يقطر عن ساخوإلأو بارغلإ من يةلخا إلطابعة على حافظ●

.رةتكرم رةبصو إجخرإلا جدر من عبوطإلم رقإلو جخرأ●

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

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

.HP رقو عن ماتإلمعلو من يدمز على لللحصو ١٥ صفحة في رقإلو ياتشسساأ إجعر. دإءأ ثلمأ على لللحصو HP رقو تخدمشسإ

.دخالإلا جدر في رقإلو ناءثنإ ببست لا رقإلو ضعر جهاتمو نأ من كدتأ رإقوإلأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالإلا يةحاو في رقإلو ضعر جهاتمو بطضب قم●

.دخالإلا جدر في إاجد يدةعب سافةلم رقإلو دخاللا ةإلقو تخدمشست لا●

.رقإلو لحِّم ثم اولاأ إلطابعة من رقإلو نفدي حتى تظرنفا رق،إلو منها نفدي نأ شكو على إلطابعة كانت ذإإ. باعةطلبا إلطابعة يامق ناءثأ رقإلو لِّتحم لا●
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رقإلو تغذية شاكلم حل

ها؟جهإتو إلتي شكلةلمإ هي ما

   دخالإلا جدر من رقإلو فعر يتم لا●

.١١ صفحة في سائطو يلمتح إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. دخالإلا جدر في رقإلو يلمتح من كدتأ–

.دخالإلا جدر في رقإلو ناءثنإ ببست لا رقإلو ضعر جهاتمو نأ من كدتأ رإقوإلأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالإلا يةحاو في رقإلو ضعر جهاتمو بطضب قم–

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

.٤٩ صفحة في رقإلو إناتسطوأ يفظنت إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. رقإلو إناتسطوأ فّنظ–

   مائلة إلصفحات●

.يققد شكلب رقإلو من سريإلأ إلجانب إفقير رقإلو ضعر جهمو نأو دخالإلا جدر يمين قصىبأ يلهمتح تم رقإلو َّنأ من كدتأ–

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

  ةإلمر في صفحة من كثرأ خذأ●

.دخالإلا جدر في رقإلو ناءثنإ ببست لا رقإلو ضعر جهاتمو نأ من كدتأ رإقوإلأ كافة مع حكامبا تلاءمي يثبح دخالإلا يةحاو في رقإلو ضعر جهاتمو بطضب قم–

.دخالإلا جدر في رقإلو يلمتح زيادة عدم من كدتأ–

.بعضلإ هاضعبب تصقةلم غير يلهمتح تم إلذي رقإلو قطع َّنأ من كدتأ–

.يةلعفاو دإءأ فضلأ على لللحصو HP رقو تخدمشسإ–

.٤٩ صفحة في رقإلو إناتسطوأ يفظنت إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. رقإلو إناتسطوأ فّنظ–

رقإلو إناتسطوأ يفظنت

ايدويا رقإلو إناتسطوأ يفظنتل

:يةلتالإ إدإلمو تحضيرب قم.١

برإلو من يةلخا يلةطو قماش قطعة●

)إلطابعة تلف ببست قد ربونصلإ ياهم( ةبأعم ياهم وأ مصفاة ياهم وأ ةمقطر ياةم●

.إلطابعة يلغشت يقافلا) ( إلطاقة رز على إضغط.٢

.للطابعة إلخلفي ءإلجز عن إلطاقة سلك إفصل.٣

.بالفعل فصله يتم لم ذإإ USB بلك إفصل.٤

.دخالإلا جدر فعإر.٥

.به سكمإو دخالإلا جدر عدر فعإر.٦

.رقإلو شارنحإ في ببستلإو رقإلو سارم في عقوإلو من بةيإلغر إءجزإلأ نعبم دخالإلا جدر عدر ميقو. دخالإلا جدر عدر إلةزبا تقم لا:ملاحظة

.ساحةلمإ هذه ضاءةلا ييدو باحصم لىإ تاجتح قد. إللون ماديةر رقإلو تقاطلإ إناتإسطو ضعمو حددو ح،توفإلم دخالإلا جدر عبر إنظر.٧
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.إئدإلز إلماء من تخلصلل إلقماش قطعة إعصر ثم ة،مقطر ياهم وأ ةبأعم ياهبم يلةطو قماش قطعة بلل.٨

.ساخوإلأو بةترإلأ إكمتر إلةزلا تدلةعم يقةبطر إضغط. صابعكأ تخدإمشسبا علىللأ هافلب قم ثم إنات،سطوإلأ على إلقماش قطعة بتث.٩

.دخالإلا جدر عدر لنزأ.١٠

.جفتل يقةقد 15 وأ 10 لمدة إناتالاسطو كإتر.١١

.للطابعة إلخلفي ءإلجز في يارتلإ سلك يلصتو عدأ.١٢

.مرإلأ ملز ذإإ بالطابعة USB بلك يلصتو عدأ.١٣

.إلطابعة يلغشتل إلطاقة رز على إضغط.١٤
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باعةطلإ ؤسر شكلاتم

باعةط سأر في شكلةم ناكه كانت ذإإ ما تحديد

.٧ صفحة في إلحالة يحبمصا إجعر مات،إلمعلو من يدللمز.  باعةطلإ سأر يحبمصا حالة إفحص باعة،طلإ سؤور حدأ في شكلةم ناكه كانت ذإإ ما تحديدل

باعةطلإ سؤور شكلاتم حل

.ذلك لفعل شادكرإ يتم لم ما باعةطلإ سأر مزلاج تحفت لا إلطابعة، عدإدكإ بعد. سمقلإ هذإ ياقشس في لاإ يقبطتلل قابلة غير ناه دةإرإلو شادإترإلا:شعارإ

 من كل من سدإدةلإو يكيتسبلالإ يطشرلإ من يةقإإلو إلقطعة إلةزإ من تحققلإ مع باعةطلإ سأر إلةزإ لحاو باعة،طلإ سأر في شكلةم لىإ شيرت سالةإلر كانت ذإإ وأ باعة،طلإ سأر يبكتر بعد خطأ حدث ذإإ
.٦٣ صفحة في HP دعم خدمة إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. ساعدةلمإ على لللحصو HP لـ إلدعم سمقب إلاتصال رجىُي شكلة،لمإ حل يتم لم ذإإ. باعةطلإ سأر دخالإ عدأ ثم باعة،طلإ سؤور

يحصح شكلب باعةطلإ سؤور يبكتر من تحققلل

.إلطابعة يلغشت من كدتأ.١

 .إلطابعة في خفائهلا ساعةلإ بعقار باتجاه إجخرإلا جدر يرتدوب قم ثم إج،خرإلا جدر تدإدمإ غلقأ.٢

.بهيكتر عدأ ثم باعةطلإ سأر لزأ.٣

 .ماميإلأ إلطابعة باب تحفإ.أ
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.كتحرلإ عن ااقفتوم تجنلمإ سطو لىإ باعةطلإ بةعر تقلنت حتى تظرنإ. اابيتقر إنثو ثلاث لمدة) ( نافئتشسإ رإلز على إرتمرشسالا مع إضغط. باعةطلإ سأر لىإ لصوإلو باب تحفإ.ب

.ذلك لفعل شادكرإ يتم لم ما باعةطلإ سأر مزلاج تحفت لا إلطابعة، عدإدكإ بعد:شعارإ

.تحهفل باعةطلإ سأر مزلاج على إضغط.ج

.ناقللإ من باعةطلإ سأر يرتحرل سفللأ إضغط.د

.إلحامل من باعةطلإ سأر لزأ.ه
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 سأر على جدتو قد إلتي يةكيتسبلالإ طةشرإلأو سدإدإتلإ يعجم لزأ. باعةطلإ سأبر إلخاصة تلامسلإ نقاط على يكيتسبلا يطشر وأ باعةطلإ سأر على سدإدة دجوو عدم من تحقق.و
.باعةطلإ

.باعةطلإ سأر في يةئهرباكلإ تلامسلإ نقاط تلمس لا:ملاحظة

.مكانه في نغلقي حتى تحةفلإ في باعةطلإ سأر لقزأ.ز

.شةطوإلخر شارنحإ ثلم شاكللمإ نبجتل إمير ما على باعةطلإ سأر مزلاج غلاقإ من تحقق. باعةطلإ سأر مزلاج غلقأ.ح

.باعةطلإ سؤور لىإ لصوإلو باب غلقأ.ط
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 .ماميإلأ إلطابعة باب إغلق.ي

 .جللخار جإلدر تدإدمإو إجخرإلا جدر إسحب.٤
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باعةطلبا تعلقةم شاكلم
فعله؟ يدتر إلذي ما

)باعةطلإ تعذرت( إلصفحة باعةط عدم شاكلم حل

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

 .فقط Windows يلغشتلإ نظمةلأ ساعدةلمإ دإةإلأ هذه فرتوت :ملاحظة

نتنترإلا على صلاحهاإو خطاءإلأ شافكتشسلا HP معالج تخدإمشسإهالحو هاملمإ باعةط بعدم تعلقةلمإ خطاءإلأ شافكتشسإ

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

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

باعةطلإ بعدم تعلقت شاكلم لحو تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

)Windows يلغشتلإ نظام( باعةطلإ شاكلم لحل

:يبتبالتر يلي ما بفجر باعة،طلإ تعذر تمرشسإ ذإإ. دخالإلا جدر في رقو دجوو منو إلطابعة يلغشت من كدتأ

.شاشةلإ على هرظت إلتي تعليماتلإ باعتإ يقطر عن هالبح وقم إلطابعة برنامج من خطأ سائلر يأ دجوو من تحقق.١

 .بلكلإ يلصتو عدأ ثم إلطابعة،و تريوبكملإ جهاز عن USB بلك إفصل.٢

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

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

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اابعت يةلتالإ ياءششإلأ حدىبا قم.أ

●Windows 10 :في بدءلإ قائمة من Windows، نظام حدد Windows ضمن إلطابعاتو ةجهزإلأ ضعر على إنقر ثم ،تحكملإ حةلو حدد يقات،بطتلإ قائمة من 
.تإلصوو ةجهزإلأ

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

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

.باعةطلإ تظارنإ قائمة تحفل تهعباط يتم ما ضعر حدد ثم يمن،إلأ سإلماو ربز عليها إنقر وأ إلطابعة على ااجدومز إانقر إنقر.ب

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

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

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

يةضإالافتر إلطابعة هي تكون يثبح إلطابعة بطض من تحققلل

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اابعت يةلتالإ ياءششإلأ حدىبا قم.أ
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●Windows 10 :في بدءلإ قائمة من Windows، نظام حدد Windows ضمن إلطابعاتو ةجهزإلأ ضعر على إنقر ثم ،تحكملإ حةلو حدد يقات،بطتلإ قائمة من 
.تإلصوو ةجهزإلأ

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

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

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

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

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

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدإمشسإ لحاو.د

.باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ يلغشت عدأ.٥

باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ يلغشت عادةلا

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اابعت يةلتالإ ياءششإلأ حدىبا قم.أ

Windows 10

i.في بدءلإ قائمة من Windows، في يةدإرإلا إتدوإلأ حدد Windows إلخدمات حدد ثم يقات،بطتلإ قائمة من. 

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

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

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

Windows 8.1 و Windows 8

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

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

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

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

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

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

Windows 7

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

ii.على ااجدومز إانقر إنقر Services )خدمات.(

iii.خصائص قفو إنقر ثم ،باعةطلل قتإلمؤ ينتخزلإ قفو يمنإلأ سإلماو ربز إنقر.
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iv.تلقائي تحديد من كدتأ ،يلغشتلإ عنو إربجو إلتي عام يببوتلإ علامة في.

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

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

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

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

.ىخرأ ةمر تكعبطا تخدإمشسإ لحاو.د

.تريوبكملإ يلغشت عدأ.٦

.باعةطلإ تظارنإ قائمة غّفر.٧

باعةطلإ تظارنإ قائمة سحلم

:بك إلخاص يلغشتلإ نظامل اابعت يةلتالإ ياءششإلأ حدىبا قم.أ

●Windows 10 :في بدءلإ قائمة من Windows، نظام حدد Windows ضمن إلطابعاتو ةجهزإلأ ضعر على إنقر ثم ،تحكملإ حةلو حدد يقات،بطتلإ قائمة من 
.تإلصوو ةجهزإلأ

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

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

.باعةطلإ تظارنإ قائمة تحفل بك إلخاص إلطابعة مزر قفو ااجدومز إانقر إنقر.ب

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

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

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

)macOS و OS X( باعةطلإ شاكلم لحل

هالبح وقم خطأ سائلر عن إبحث.١

.ىخرأ ةمر يلهصتو عدأ ثم USB كابل إفصل.٢

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

تصلم غير مأ ااتقمؤ قفتوم غير تجنلمإ نأ من كدتألل

. يةئإلضو إلماسحاتو إلطابعات على إنقر ،نظاملإ يلاتضفت من.أ

.باعةطلإ مهام تظارنإ قائمة تحف رز قفو إنقر.ب

.تحديدهال باعةط مهمة قفو إنقر.ج

:باعةطلإ مهمة ةدإرلا يةلتالإ رإرزإلأ تخدمشسإ
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●Delete )إلمحددة باعةطلإ مهمة بحذف ميقو): حذف.

●Hold )قتمؤ شكلب إلمحددة باعةطلإ مهمة قفتوب ميقو): يقلعت.

●Resume )قتمؤ شكلب قفةتولمإ باعةطلإ مهمة تابعةبم ميقو): نافئتشسإ.

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

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

.تريوبكملإ يلغشت عدأ.٤

باعةطلإ دةبجو تعلقت شاكلم حل

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

باعةطلإ دةبجو تعلقت شاكلم لحل تعليماتلإ سمق في إلعامة شادإترإلا أإقر

 . إلطاقة رإلز باحصم نطفئي حتى تظرنإو إلطاقة رز تخدإمشسبا اادإئم إلطابعة قفوأ جفاف،لل باعةطلإ سؤور يضتعر نبجتل:ملاحظة

)Windows يلغشتلإ نظام( باعةطلإ دةجو سينحتل

.HP نعص من يةلصإلأ بارحإلأو باعةطلإ سؤور تخدإمكشسإ من كدتأ.١

.دنىإلأ إلحد خط قفو إلحبر إناتخز يعجم ملء من كدتأ●

.دنىإلأ إلحد خط لىإ إلحبر ىتوشسم صلو ذإإ إلحبر إناتخز ئةبعت عادةإ في رّفك●

.رقإلو عنو إفحص.٢

.١٥ صفحة في رقإلو ياتشسساأ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. ®ColorLok بمعايير ميلتز إلذي رقإلو وأ ،HPرقو من يةلعا دةجو تخدمشسإ باعة،طلل دةجو فضلأ على لللحصو●

).تقدملمإ HP رصو رقو( HP Advanced Photo Paper تخدمشسإ ر،إلصو باعةط ندع تائجنلإ فضلأ على. يهلع باعةطلبا متقو إلذي رقإلو إءتوشسإ من اادإئم كدتأ●

 إلذي رقإلو فقط جخرأ باعة،طلل تعدإدشسالا دجربم. جافو دبار مكان في ٍتوشسم سطح على غلقه حكامإ عادةإ يمكن يكيتسبلا يسك دإخل صليإلأ غلافه في إلخاص رقإلو ينتخزب قم●
.رإلصو رقو تجعد ندو ذلك ليحو يثح يكي،تسبلالإ يسكلإ لىإ تخدإمهشسإ يتم لم إلذي رإلصو رقو عادةبا قم باعة،طلإ من الانتهاء ندع. رإلفو على تخدإمهشسإ في غبتر

.٢٨ صفحة في إلطابعة عدإدإ يحاتملت إجعر باعة،طلإ عدإدإتإ لحو ماتإلمعلو من يدللمز. تخدمشسلمإ رقإلو عنو ناسبت باعةطلإ عدإدإتإ نأ من كدتألل إلطابعة برنامج إفحص.٣

.باعةطلإ سؤور بمحاذإة قم.٤

باعةطلإ سؤور لمحاذإة

.دخالإلا جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمشسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.١٧ صفحة في )Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إلطابعة برنامج تحفإ.ب

.إلطابعة إتدوأ قندوص لىإ لصوللو) إلطابعة على إلحفاظ( Maintain Your Printer قفو إنقر ثم باعةط قفو إنقر ،إلطابعة برنامج في.ج

.إلطابعة إتدوأ قندوص هرظي
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.هازلجإ خدمات يببوتلإ علامة من شاتطوإلخر محاذإة على إنقر.د

.محاذإة صفحة باعةطب إلطابعة متقو

.االاحق منها تخلص وأ شاتطوإلخر محاذإة رقةو يرتدو عدأ. شاتطوإلخر لمحاذإة شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ.ه

.اانخفضم إلحبر إناتخز في إلحبر ىتوشسم يكن لم ذإإ يةصيخشت صفحة بعطإ.٥

يةصيخشت صفحة باعةطل

.دخالإلا جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمشسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.١٧ صفحة في )Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إلطابعة برنامج تحفإ.ب

.إلطابعة إتدوأ قندوص لىإ لصوللو) إلطابعة على إلحفاظ( Maintain Your Printer قفو إنقر ثم باعةط قفو إنقر ،إلطابعة برنامج في.ج

.يصخشت صفحة باعةطل هازلجإ يرتقار يببوتلإ علامة على يةصيخشت ماتمعلو باعةط قفو إنقر.د

.يةصيخشتلإ إلصفحة في ىخرإلأ توياتلمحإ لىإ ضافةبالا دإءسولإو إءإلصفرو يةنإجورإلأو يةسماولإ بعاتإلمر إجعر.٦
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.دسوإلأ إللون وأ إنلوإلأ بعاتمر من دةمفقو اإءجزأ وأ ااطخطو يةصيخشتلإ إلصفحة تهرظأ ذإإ باعةطلإ سؤور نظف.٧

باعةطلإ سؤور يفظنتل

.باعةطلإ سؤور عمر تقصيرو إلحبر إسشتهلاك لىإ يةورإلضر غير يفظنتلإ ياتلعم ديتؤ. فقط ةورإلضر ندع باعةطلإ سؤور يفظنتب قم:يهبنت

.دخالإلا جدر في A4 وأ letter جمبح تخدمشسم غير عادي يضبأ رقو يلمحتب قم.أ

.١٧ صفحة في )Windows يلغشتلإ نظام( HP طابعة برنامج تحفإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. إلطابعة برنامج تحفإ.ب

).إلطابعة إتدوأ قندوص( Printer Toolbox لىإ لصوللو) إلطابعة على إلحفاظ( Maintain Your Printer قفو إنقر ثم باعةط قفو إنقر ،إلطابعة برنامج في.ج

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإ. هازلجإ خدمات يببوتلإ علامة من شاتطوإلخر يفظنت على إنقر.د

.٦٣ صفحة في HP دعم خدمة إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. HP لـ إلدعم سمقب فاتصل محاذإتها،و باعةطلإ سؤور يفظنت بعد باعةطلإ دةجو في شاكللمإ تتمرشسإ ذإإ.٨

)macOS و OS X( باعةطلإ دةجو سينحتل

.HP نعص من يةلصإلأ بارحإلأو باعةطلإ سؤور تخدإمكشسإ من كدتأ.١

.دنىإلأ إلحد خط قفو إلحبر إناتخز يعجم ملء من كدتأ●

.دنىإلأ إلحد خط لىإ إلحبر ىتوشسم صلو ذإإ إلحبر إناتخز ئةبعت عادةإ في رّفك●

.رقإلو عنو إفحص.٢

.١٥ صفحة في رقإلو ياتشسساأ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. ®ColorLok بمعايير ميلتز إلذي رقإلو وأ ،HPرقو من يةلعا دةجو تخدمشسإ باعة،طلل دةجو فضلأ على لللحصو●

).تقدملمإ HP رصو رقو( HP Advanced Photo Paper تخدمشسإ ر،إلصو باعةط ندع تائجنلإ فضلأ على. يهلع باعةطلبا متقو إلذي رقإلو إءتوشسإ من اادإئم كدتأ●

 إلذي رقإلو فقط جخرأ باعة،طلل تعدإدشسالا دجربم. جافو دبار مكان في ٍتوشسم سطح على غلقه حكامإ عادةإ يمكن يكيتسبلا يسك دإخل صليإلأ غلافه في إلخاص رقإلو ينتخزب قم●
.رإلصو رقو تجعد ندو ذلك ليحو يثح يكي،تسبلالإ يسكلإ لىإ تخدإمهشسإ يتم لم إلذي رإلصو رقو عادةبا قم باعة،طلإ من الانتهاء ندع. رإلفو على تخدإمهشسإ في غبتر

).باعةطلإ( Print إرإلحو بعمر في باعةطلإ دةجوو ناسبلمإ رقإلو عنو تحديدب قمت نكأ كدتأ.٣

.باعةطلإ سؤور بمحاذإة قم.٤

إلبرنامج خلال من باعةطلإ سأر لمحاذإة

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

.HP Utility تحفإ.ب

 .يقاتبطتلإ مجلد في دجوإلمو HP مجلد في HP Utility جدتو :ملاحظة

.نافذةلإ ساري على ةجهزإلأ قائمة من بك إلخاصة إلطابعة حدد.ج

).محاذإة( Align قفو إنقر.د

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإو محاذإة على إنقر.ه

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

.بارتخإ صفحة باعةطب قم.٥
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بارتخإ صفحة باعةطل

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

.HP Utility تحفإ.ب

 .يقاتبطتلإ مجلد في دجوإلمو HP مجلد في HP Utility جدتو :ملاحظة

.نافذةلإ ساري على ةجهزإلأ قائمة من بك إلخاصة إلطابعة حدد.ج

).بارتخإ صفحة( Test Page قفو إنقر.د

.شاشةلإ على هرظت إلتي شادإترإلا بعتإو ،بارتخإ صفحة باعةط رز على إنقر.ه

.نةإلملو بعاتإلمر وأ نصلإ من دةمفقو اإءجزأ وأ ااطخطو يةصيخشتلإ إلصفحة تهرظأ ذإإ اايلأ باعةطلإ سأر نظف.٦

اايلأ باعةطلإ سأر يفظنتل

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

.HP Utility تحفإ.ب

 .يقاتبطتلإ مجلد في دجوإلمو HP مجلد في HP Utility جدتو :ملاحظة

.نافذةلإ ساري على ةجهزإلأ قائمة من بك إلخاصة إلطابعة حدد.ج

).باعةطلإ سؤور يفظنت( Clean Printheads قفو إنقر.د

.شاشةلإ على ةإلظاهر شادإترإلا بعتإو يفظنت على إنقر.ه

.باعةطلإ سأر عمر تقصيرو إلحبر إسشتهلاك لىإ يةورإلضر غير يفظنتلإ ياتلعم ديتؤ. فقط ةورإلضر ندع باعةطلإ سأر يفظنتب قم:يهبنت

 .HP لـ دعم كزبمر فاتصل, إلمحاذإةو يفظنتلإ بعد باعةطلإ دةجو في شاكللمإ إرتمرشسإ ندع. باعةطلإ سأر محاذإة لحاو يف،ظنتلإ بعد يفةعض بدوت باعةطلإ دةجو إلتز ما ذإإ:ملاحظة
.٦٣ صفحة في HP دعم خدمة إجعر مات،إلمعلو من يدللمز

.)دعمو ماتمعلو( Information and Support ءإلجز ليإ دةللعو) عدإدإتإلا كافة( All Settings قفو إنقر.و
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إلطابعة ةجهزبأ تعلقت شاكلم

باعةطلإ سؤور لىإ لصوإلو باب غلاقإ

.باعةطلإ بدءل باعةطلإ سؤور باب غلاقإ يجب●

قعتوم غير شكلب إلطابعة يلغشت يقافإ يتم

إلطاقةو هربيكلإ يارتلإ صلاتو من كدتأ●

.سليم طاقة خذبمأ حكامبا إلطابعة طاقة سلك يلصتو من كدتأ●

.٢٠ صفحة في تلقائي يقافإ إجعر مات،إلمعلو من يدللمز. تخدمةشسلمإ إلطاقة فيرتو في ساعدةملل شاطنلإ عدم من تينعسا ورمر بعد اايئتلقا إلطابعة يلغشت يقافإ يتم تلقائي، يقافإ تمكين ندع:ملاحظة

إلطابعة شلف حل

.HP لدى إلدعم سمقب إتصل شكلة،لمإ حل من تمكنت لم ذإإ. هاليغشت ثم إلطابعة يلغشت يقافإ●
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HP دعم خدمة
عةنوتم إتيارخ HP كةشرب إلخاص نتنترإلا بكةشش على إلدعم يقدم. www.support.hp.com يبإلو على إلطابعة دعم قعمو رز إلدعم، ماتمعلوو تجنلمإ ثاتيتحد حدثأ على لللحصو  

:تكعبطا يلغشت في ساعدةملل

.بةلعلإ في تكعبطا مع دةإرإلو إلوثائقو تجنلمإ يلغشت باتيتك لىإ ضافةبالا يلغشتلإ إمجبرو ثاتيتحدلإ يلتنزب قم :يلاتتنزلإو يلغشتلإ إمجبر

شرنإو لإلدخو يلجستب قم وأ HP كةشرل ونخرأ عملاء بلق من رةشونلمإ ئلةشسإلأ ضعر نككيم. شائعةلإ شاكللمإو ئلةشسللأ جاباتإ على لللحصو HP كةشرل إلدعم تدياتنم ةبزيار قم :HP لـ إلدعم تدياتنم  

.بك إلخاصة يقاتلعتلإو ئلةشسإلأ

.بها إلموصى لإلحلو يجادإو تكعبطا عن شفكلل نتنترإلا بكةشش على HP إتدوأ تخدمشسإ :شكلاتلمإ حل

HP كةشرب إلاتصال

يلكو إسطةبو إلدعم تطلبي قد( إلضمان ةفتر دإخل للعملاء تكلفة نبدو ةفرتوم يةلتالإ إلاتصال إتيارخ. بالدعم إلاتصال يبو قعمو ةبزيار قم شكلة،م لحل HP كةشرل إلفني إلدعم ثلمم من ساعدةملل جتتحإ ذإإ  
):عليهم مسور ضفر إلضمان ةفتر جخار للعملاء HP كةشر

.نتنترإلا عبر HP كةشرل إلدعم يلكو مع تحدث

.HP كةشرل إلدعم يلكبو إتصل

:يةلتالإ ماتإلمعلو تقديمل اتعدإشسم كن ،HP كةشر بدعم إلاتصال ندع

)HP Ink Tank 115 اثلام إلطابعة، على دجومو( تجنلمإ إسم●

)ماميإلأ بابلإ دإخل دجومو( تجنلمإ رقم●

)إلطابعة من سفليلإ وأ إلخلفي ءإلجز على نمدو( سليلستلإ إلرقم●
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إلطابعة يلجست

 في نإلأ يلجستلإ نككيم إمج،إلبر يتبثت ندع إلطابعة يلكجست عدم حالة في. تجنلمإ دعم بيهاتنتو يةلفعا كثرإلأ إلدعمو عسرإلأ بالخدمة تعتملإ نككيم يل،جستلإ يةلعم في فقط دإتمعدو دقائق بقضائك
http://www.register.hp.com. 

 للضمان يةفضاإ إتيارخ

.تكعبلطا ةفرتولمإ تدمإلم إلضمان إتيارخ شفكتشسإ ثم بك، إلخاصة إللغةو نطقةلمإ/بلدلإ حدد ، www.support.hp.com لىإ إذهب. يةفضاإ مسور نظير للطابعة تدةمإلم إلخدمة خطط فرتوت
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يةنفلإ ماتإلمعلوأ

.بقشسم شعارإ نبدو تعديللل ضةعر يقةثإلو هذه في دةإرإلو ماتإلمعلو. إلطابعة صبخصو يةيمظنتلإ ماتإلمعلوو يةنقتلإ إصفاتإلمو سمقلإ هذإ فريو

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويح

إصفاتإلمو●

يةيمظنتلإ إتشعارإلا●

تجاتنلمإ على يئيبلإ إفشرإلا برنامج●
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إصفاتإلمو
. www.support.hp.com على HP كةشرل إلدعم قعمو ةبزيار تفضل مات،إلمعلو من يدمز على لللحصو

نظاملإ باتلطتم

www.support.hp.com ةزيار اايضأ نككيم). فرتو نإ( HP طابعة إمجلبر طإلمضغو صإلقر على تاحلمإ Readme ملف في نظاملإو إمجإلبر باتلطتم على رثوعلإ يمكن●
.تجدإتشسم خرأ على للاطلاع

ّةيئيبلإ إصفاتإلمو

)نهايتهرف جةدر 86 لىإ 59( يةئوم جةدر 30 لىإ 15: به إلموصى يلغشتلإ ةإرحر جةدر نطاق●

)نهايتهرف 104 لىإ 41( يةئوم جةدر 40 لىإ 5: بها حسمولمإ يلغشتلإ ةإرحر جةدر نطاق●

ىإلقصو ندىلإ نقطة هي يةئوم جةدر 28 ثفة؛كتم غير يةبسن بةطور% 80 لىإ% 15: بةطوإلر●

)نهايتهرف جةدر 140 لىإ 40(- يةئوم جةدر 60 لىإ 40): -ينتخزلإ( يةليغشتلإ غير ةإرإلحر جةدر نطاق●

يففط شكلب ااششوم إلطابعة إجخرإ يكون نأ إلممكن من ،ٍعال يسيطناغموهرك مجال دجوو حالة في●

.يةلعا يةشسيطناغم مجالات دجوو إحتمال عن ناتجةلإ ضاءإلضو يللقتل ذلك من قلأ وأ تارمأ 3 طوله USB كابل تخدإمشسبا HP كةشر توصي●

دخالإلا جدر سعة

60 حتى]): اطلار 20[ ٢م/جم 80( إلعادي رقإلو من رقاتو●

5 حتى: فظرإلأ●

20 حتى: سهرفلإ بطاقات●

20 حتى: رإلصو رقو من رقاتو●

إجخرإلا يةحاو سعة

25 حتى]): اطلار 20[ ٢م/جم 80( إلعادي رقإلو من رقاتو●

5 حتى: فظرإلأ●

20 حتى: سهرفلإ بطاقات●

20 حتى: رإلصو رقو من رقاتو●

رقإلو حجم

.إلطابعة برنامج إجعر تمدة،عإلم سائطإلو حجامبأ كاملة قائمة على لللحصو●

رقإلو زإنوأ

)اطلار ٢٤ لىإ ١٦( ٢م/جم ٩٠ لىإ ٦٤ من: عادي رقو●

)اطلار ٢٤ لىإ ٢٠( ٢م/جم ٩٠ لىإ 75 من: فظرإلأ●

ARWW إلموإصفات ٦٦



)سهرفلإ بطاقاتل طالرأ ١١٠ قصىأ بحد( ٢م/جم ٢٠٠ حتى: بطاقاتلإ●

)اطلار 145( ٢م/جم 300 حتى: رإلصو رقو●

باعةطلإ إصفاتمو

ندتسلمإ يدقعت سبح تلفتخ باعةطلإ عاتسر●

إلطلب سبح inkjet يةإرحر باعةط: يقةإلطر●

PCL3 GUI: إللغة●

باعةطلإ دقة

.www.support.hp.com على إلطابعة لدعم يبإلو قعمو رز مة،إلمدعو باعةطلإ دقة توياتشسم على للاطلاع●

يةتصو ماتمعلو

.HP لـ يبإلو قعمو من يةتإلصو تعليماتلإ لىإ لصوإلو نككيمف نت،نترإلا لىإ لصوإلو تكعتطاشسبا كان ذإإ●
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يةيمظنتلإ إتشعارإلا
.بها جدتو إلتي نطقةلمإ/ بلدلإ في يةيمظنتلإ ئاتيهلإ من تجنلمإ باتلطتم مع إلطابعة إفقتوت

:يةلتالإ يعضإإلمو على سمقلإ هذإ يتويح

يميظنتلإ إزإلطر يفتعر رقم●

FCC يانب●

روبيوإلأ للاتحاد يميظنتلإ شعارإلا●

يةجخار ددمتر يارت محولات هال إلتي تجاتنلمإ●

يميظنتلإ إزإلطر يفتعر رقم

.تجنلمإ قامرأ وأ يةقيسوتلإ سماءإلأو إزللطر يميظنتلإ إلرقم بين إلخلط عدم يجب. بك إلخاص تجنملل يميظنت إزطر رقم يينعت تم يمي،ظنتلإ يفتعرلإ إضغرلأ

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.

 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.

روبيوإلأ للاتحاد يميظنتلإ شعارإلا

:تاليلإ يبإلو قعمو على إفقتولبا إلخاص إلكامل علانإلا على رثوعلإ يمكن. بها لإلمعمو ناسقةتلمإ يةبرووإلأ إلمعاييرو يةبرووإلأ جيهاتتولل CE علامة تحمل إلتي تجاتنلمإ ثلتتم

www.hp.eu/certificates )به إلخاص يميظنتلإ إزإلطر رقم وأ تجنلمإ إزطر إسم تخدإمشسبا إبحث )RMN(، يةيمظنتلإ إلعلامة في يهلع رثوعلإ يمكن إلذيو.( 

.HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany هي يةيمظنتلإ رموبالأ تعلقةلمإ إلاتصال نقطة

يةجخار ددمتر يارت محولات هال إلتي تجاتنلمإ

.HP من هفيرتو يتم إلذيو يحةصح CE علامة يحمل بناوتم يارت لمحو خلال من له إلطاقة فيرتو َطشر تجنلمإ هذإل CE إفقتو يصلح
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تجاتنلمإ على يئيبلإ إفشرإلا برنامج
شكللبا هافئظالو إلطابعة دإءأ على إلحفاظ مع ممكن، حد دنىأ لىإ إدإلمو عدد يللقت تم يثح. يرتدولإ عادةإ على ساعدي نمطب تجنلمإ تصميم تم. يمةلس ئةيب في دةإلجو يةلعا تجاتنم فيرتوب مةملتز HP نإ  
يةعناصلإ إتدوإلأ تخدإمشسبا إلتهازإو ليهاإ لصوإلو كذلكو يلات،صتولإ من هاغيرو يتبثتلإ ناصرع قعمو فةمعر هولةسب يمكن يثح. هولةسب هاضعب عن هالصفب سمحت يقةبطر إلمتماثلة غير إدإلمو تصميم تم. سليملإ  

.صلاحإلاو إلفك ياتلعم يلهستل ذلكو عةسرب ليهاإ لصوللو يةهمإلأ بالغة إءجزإلأ تصميم تم. إلعادية

:إننوعلإ على ئةيبلإ على إلحفاظ نحو HP إمبالتز إلخاص يبإلو قعمو ةبزيار قم مات،إلمعلو من يدلمز

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment 

ئةيبلبا خاصة يحاتملت●

1275/2008 روبيوإلأ الاتحاد يةضمفو لائحة●

 رقإلو●

يةكيتسبلالإ إدإلمو●

مانإلأ ياناتب رإقوأ●

يرتدولإ عادةإ برنامج●

 HP Inkjet ماتتلزشسم يرتدو عادةإ برنامج●

إلطاقة إسشتهلاك●

تخدمينشسلمإ إسطةبو تالفةلإ ةجهزإلأ من تخلصلإ●

يلإزإلبر في نفاياتلإ من تخلصلإ●

يةئيايمك إدمو●

)إنتايو( يدةقإلم إدإلمو علامة دجوو علانإ وطشر●

)إلصين( توياتهمامحو ةإلخطر ناصرعلإ/ةإلخطر إدإلمو لجدو●

)ندهلإ( ةإلخطر إدإلمو حظر●

)ياكتر( ةإلخطر إدإلمو على وضةإلمفر ديوقلإ يانب●

●EPEAT

)إلصين( SEPA Ecolabel تخدمشسم ماتمعلو●

سخنلإو إلفاكسو باعةطلإ ةجهزلأ يةنيصلإ إلطاقة هادةش ملصق●

ئةيبلبا خاصة يحاتملت

 .ئةيبلبا إلخاصة HP إتبادرم لحو ماتإلمعلو من ٍيدمز على لللحصو ية؛ئيبلإ دإتبارلمإو إمجللبر HP قعمو ةبزيار تفضل. يةئيبلإ ثارهمأ يللقت على عملائها ساعدةبم HP كةشر متلتز

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

1275/2008 روبيوإلأ الاتحاد يةضمفو لائحة
عجوإلر يرجى ية،كلسإللا بكةششلإ نافذم يعجم يطششنت وتم يةكلسلإ بكةششلإ نافذم يعجم يلصتو تم ذإإ بكةششلل تعدإدشسالا ضعو في للطاقة تجنلمإ إسشتهلاك ذلك في بما تجات،نلمإ طاقة ياناتب لحو ماتلمعلو  
/www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment قعإلمو على تجنملل IT ECO هارشإ لحو" ماتإلمعلو من يدإلمز" P14 سمقلإ لىإ

productdata/itecodesktop-pc.html.
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رقإلو

.EN 12281:2002 و DIN 19309 لـ افقاو هيرتدو إلمعاد رقإلو تخدإمشسلا ملائم تجنلمإ هذإ

يةكيتسبلالإ إدإلمو

.تجنلمإ تخدإمشسإ عمر نهاية في يرتدولإ عادةإ إضغرأ جلأ من يكتسبلالإ على فتعرلإ ةقدر سينتح نهاشأ من إلتي يةلإلدو إلمعايير سبح إمجر 25 عن يدتز إلتي يةكيتسبلالإ يارغلإ قطع ييزتم يتم

مانإلأ ياناتب رإقوأ

.إلطلب سبح وأ www.hp.com/go/ecodata على يةئيبلإ ماتإلمعلوو تجنلمإ عن يةئقاإلو ماتإلمعلوو سلامةلإ ياناتب رإقوأ من كل فرتوي

يرتدولإ عادةإ برنامج

 على يةنولكترإلا تجاتنلمإ يرتدو عادةإ إكزمر كبرأ من إاعدد يملكون إلذين كاءشرلإ لىإ ضافةبالا ناطق،لمإ/بلدإنلإ من إلعديد في يرتدولإ عادةإو تجاتنلمإ تجعاتمر إمجبر من إاإيدمتز إاعدد HP كةشر حتطر
:ةزيار يرجى ،HP تجاتنم يرتدو عادةبا تعلقةلمإ ماتإلمعلو من يدإلمز على لللحصو. ااعيوشش كثرإلأ تجاتهانم بعض يعب عادةإ يقطر عن دإرإلمو على HP تحافظ. إلعالم ىتوشسم

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

 HP Inkjet ماتتلزشسم يرتدو عادةإ برنامج

 .امجانا تخدمةشسلمإ إلحبر شاتطوخرو باعةطلإ شاتطوخر يرتدو عادةإ في ساعدكيو ناطق،لمإو بلدإنلإ من إلعديد في HP Inkjet من ماتتلزشسلمإ يرتدو عادةإ برنامج فرتوي. ئةيبلإ بحماية HP كةشر متلتز
:تاليلإ يبإلو قعمو رز مات،إلمعلو من يدللمز

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

إلطاقة إسشتهلاك

 إعتماد ذإت يةيرتصولإ تجاتنلمإ على يةلتالإ إلعلامة هرظتشس. تحدةلمإ إلولايات في ئةيبلإ حماية ةزإرو بلق من تمدةعم ®ENERGY STAR شعار تحمل إلتي HP من يرتصولإو باعةطلإ معدإت نإ
ENERGY STAR: 

www.hp.com/go/energystar: في ENERGY STAR إعتماد ذإت يرتصولإ ةجهزأ زطر عن ماتإلمعلو من يدإلمز دير

تخدمينشسلمإ إسطةبو تالفةلإ ةجهزإلأ من تخلصلإ

 من تخلصلإ يقطر عن ئةيبلإو إلصحة على إلمحافظة يةلوسؤم عاتقك على تقع ذلك، من ابدلاو. نهم تخلصلإ ندع ىخرإلأ يةلإلمنز نفاياتلإ مع تجنلمإ تضع لاأ يعني مزإلر هذإ

 من ٍيدمز على لللحصو. سشتهلكةلمإ يةنولكترإلاو يةئهرباكلإ ةجهزإلأ نفايات يعنصت عادةإ إضغرلأ إلمخصصة نفاياتلإ جمع إكزمر حدلأ هايملستب هاكلسشتهت إلتي ةجهزإلأ نفايات

.http://www.hp.com/recycle يبإلو قعمو ةزيار وأ نفايات،لإ جمع بخدمة إلاتصال يرجى مات،إلمعلو

٧١ إلفنية إلمعلومات   أ إلملحق ARWW

http://www.hp.com/go/ecodata
http://www.hp.com/go/ecodata
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
http://www.hp.com/go/energystar
http://www.hp.com/go/energystar
http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/recycle


يلإزإلبر في نفاياتلإ من تخلصلإ

Não descarte o produto eletronico em 
lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois 
embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, 
podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio 
ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não 
observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao 
estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

 www.hp.com.br/reciclar 

يةئيايمك إدمو

 REACH  )Regulation EC No 1907/2006 ofثلم يةنإلقانو باتلطتلمإ مع إفقتولل ةورإلضر سبح ناتتجانم في يةئيايمكلإ إدإلمو نشأب نائلعملا ماتمعلو تقديمب HP كةشر متلتز
the European Parliament and the Council( .في تجنلمإ هذإل بةشسنلبا يةئيايمكلإ ماتإلمعلو يرتقر على رثوعلإ يمكن :www.hp.com/go/reach.
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)إنتايو( يدةقإلم إدإلمو علامة دجوو علانإ وطشر
 限用物質含有情況標示聲明書 

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

 單元 Unit 

 限用物質及其化學符號 

 Restricted substances and its chemical symbols 

鉛

Lead

(Pb)

汞

Mercury

(Hg)

鎘

Cadmium

(Cd)

六價鉻

Hexavalent 
chromium

(Cr+6)

多溴聯苯

Polybrominated 
biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚

Polybrominate
d diphenyl 
ethers

(PBDE)

 外殼和紙匣 

 (External Casings and Trays) 

OOOOOO

 電線 (Cables) OOOOOO

 印刷電路板 

 (Printed Circuit Boards) 

－OOOOO

 列印引擎(Print Engine) －OOOOO

 列印機組件 (Print Assembly) －OOOOO

 噴墨印表機墨水匣 (Print 
Supplies) 

OOOOOO

 列印機配件 (Print Accessory) －OOOOO

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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)إلصين( توياتهمامحو ةإلخطر ناصرعلإ/ةإلخطر إدإلمو لجدو
 产品中有害物质或元素的名称及含量 

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

 部件名称 

 有害物质 

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(VI))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

 外壳和托盘 000000

 电线 000000

 印刷电路板 X00000

 打印系统 X00000

 显示器 X00000

 喷墨打印机墨盒 000000

 驱动光盘 X00000

 扫描仪 X00000

 网络配件 X00000

 电池板 X00000

 自动双面打印系统 000000

 外部电源 X00000

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

)ندهلإ( ةإلخطر إدإلمو 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.
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)ياكتر( ةإلخطر إدإلمو على وضةإلمفر ديوقلإ 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.

)إلصين( 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。

سخنلإو إلفاكسو باعةطلإ ةجهزلأ يةنيصلإ إلطاقة هادةش ملصق

 复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则 

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示

的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 
21521”）来确定和计算。

١. 能效等级

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

٢. 能效信息

喷墨打印机

– 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦

特 (W) 表示。

– 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
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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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