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2  | حقوق الطبع والنرش والرتخيص

حقوق الطبع والنرش والرتخيص

.HP ،L.P رشكة تطوير 2019© حقوق الطبع والنرش 

يُحظر إعادة إنتاج أو تعديل أو ترجمة دليل املستخدم بدون سابق موافقة كتابية، بخالف ما يُسمح به يف إطار قوانني حقوق الطبع والنرش.

تكون املعلومات الواردة يف هذا الدليل خاضعة للتغري دون سابق إخطار.

 منصوص عليها رصاحًة يف بيانات الضمانات املرفقة بمنتجات الرشكة وخدماتها. ال يُفرس أي نص وارد يف هذا HPالضمانات الوحيدة ملنتجات وخدمات 
 مسؤولة عن أية أخطاء فنية أو تحريرية أو أخطاء ناتجة عن الحذف ترد يف هذا الدليل.HPالدليل عىل أنه ضمان إضايف. ال تكون 

  •Adobe®و Adobe Photoshop®و Acrobat®وPostScript® هي عالمات تجارية لرشكة Adobe Systems Incorporated.
  •Apple وشعارها هي عالمات تجارية ُمسجلة لرشكة Apple Inc.سّجلة يف الواليات املتحدة وغريها من البلدان

ُ
. امل

  •OS X هي عالمة تجارية لرشكة Apple Inc.املسجلة يف الواليات املتحدة وغريها من البلدان 
  •AirPrint هي عالمة تجارية لرشكة Apple Inc.املسجلة يف الواليات املتحدة وغريها من البلدان .
  •iPad هي عالمة تجارية لرشكة Apple Inc.املسجلة يف الواليات املتحدة وغريها من البلدان .
، وهي مسجلة يف الواليات املتحدة ودول أخرى. .Apple Inc عالمات تجارية لصالح Mac OS وMac وiPod touch وiPhone وiPadتُعد •  

  •Microsoft® and Windows® هي عالمات تجارية مسجلة لرشكة Microsoft Corporation.
كافة العالمات التجارية أو أسماء املنتجات األخرى هي عالمات تجارية تخص الرشكات أو املؤسسات املالكة لها.•  

REV. 1.00
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الفوائد الرئيسية

الجهاز صديق للبيئة
لتوفري الورق، يمكنك طباعة عدة صفحات عىل ورقة واحدة.•  
لتوفري الكهرباء، يقوم الجهاز تلقائًيا بتوفري الكهرباء عن طريق تخفيض استهالك الطاقة بشكل كبري يف حالة عدم االستخدام.•  
نوىص باستخدام ورق معاد تدويره لتوفري الطاقة.•  

سهولة االستخدام
I يف حالة اتصالك باإلنرتنت، يمكنك الحصول عىل التعليمات والدعم وبرامج تشغيل الجهاز واألدلة ومعلومات طلب الرشاء من

.HPwww.hp.com/support/colorlaser150موقع الويب الخاص ب

دعم عدد كبري من الوظائف والتطبيقات
تدعم أحجام الورق املتعددة.•  
”.CONFIDENTIALلطباعة عالمات مائية: يمكنك تخصيص مستنداتك ببعض الكلمات، كأن تضع مثالً كلمة “•  
طباعة اللوحات: يتم تكبري النصوص والصور يف كل صفحة من صفحات املستند وطباعتها عىل أوراق، ثم يتم لصقها مًعا لتكوين •  

لوحة.

يدعم طرًقا متنوعة إلعداد الشبكة الالسلكية

   

قد ال تكون الشبكة الالسلكية متاحة تبًعا للطراز.
 

)Wireless (استخدام•  

)بالجهاز ونقطة الوصول (جهاز توجيه Wirelessالزر (يمكنك االتصال بشبكة االنرتنت الالسلكية بسهولة عرب استخدام-
السليك).

USBاستخدام كابل •  
.USBيمكنك االتصال وضبط إعدادات الشبكة الالسلكية املتنوعة باستخدام كابل -

Wi-Fi Directاستخدام •  
.Wi-Fi Directيمكنك الطباعة بشكل مريح من جهازك املحمول باستخدام مزية -

http://www.hp.com/support/colorlaser150
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املزيات حسب الطراز

قد ال تتوافر بعض املزايا والخصائص االختيارية تبًعا للطرز أو الدولة.

نظام التشغيل

: مدعوم، فارغ: غري مدعوم)●(

الربامج

: مدعوم، فارغ: غري مدعوم)●(

خصائص متنوعة

: مدعوم، فارغ: غري مدعوم)●(

HP Color Laser 150aHP Color Laser 150nwنظام التشغيل

Windows●●

Mac

Linux

HP Color Laser 150aHP Color Laser 150nwالربامج

Printer driver●●

●●حالة الطابعة

HP Embedded Web Server●

 HP Color Laserالخصائص
150a

HP Color Laser 
150nw

●●Hi-Speed USB 2.0توصيل 

●Base TX ذات أسالك LAN شبكة 10/100إيرثنت واجهة الشبكة 

a لشبكة محلية السلكية802.11b/g/nوصلة شبكة 

a. 802.11 يعتمد توفر بطاقة شبكة االتصال املحلية الالسلكية عىل البلد الذي تقيم به. بالنسبة لبعض البلدان، يمكن تطبيق b/g فقط. يُرجى 
 املحيل أو بائع التجزئة الذي قمت برشاء الجهاز منه.HPاالتصال بموزع منتجات 

●

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ●

●

● ●
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معلومات مفيدة

من أين يمكن تزنيل برنامج تشغيل الجهاز؟

لتزنيل أحدث إصدار من برنامج تشغيل الجهاز، وقم بتثبيته عىل www.hp.com/support/colorlaser150قم بزيارة•  
النظام الخاص بك.

من أين يمكن رشاء امللحقات أو املستلزمات؟

 أو تاجر التجزئة.HPيمكنك االستعالم من موزع•  
. حدد الدولة/املنطقة الخاصة بك لعرض معلومات خدمة املنتج./https://store.hp.comقم بزيارة•  

يومض مصباح التنبيه أو يظل يعمل باستمرار.

أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله مرة أخرى.•  
انظر "التعرف عىل  (الدايود الباعث للضوء) يف هذا الدليل واستكشف األخطاء تبًعا لذلك (راجع LEDراجع معاين مؤرشات •  

)..79" بصفحة LEDمصابيح 

حدث تكدس للورق.

)..17انظر "املنظر األمامي" بصفحة افتح الغطاء ثم أغلقه (راجع •  
)..77انظر "إزالة انحشار الورق" بصفحة راجع تعليمات إزالة تكدس الورق يف هذا الدليل واستكشف األخطاء تبًعا لذلك (راجع •  

املطبوعات يظهر بها ضباب.

. قم برّج خرطوشة الحرب.•  
ٍ
قد يكون مستوى الحرب منخفًضا أو غري متساو

جرب إعداد جودة طباعة مختلف.•  
استبدل خرطوشة مسحوق الحرب.•  

الجهاز ال يقوم بالطباعة.

)..50انظر "إلغاء مهمة طباعة" بصفحة افتح قائمة انتظار الطباعة وقم بإزالة املستند من القائمة (راجع •  
)..21انظر "تثبيت الربامج" بصفحة قم بإزالة برنامج التشغيل ثم قم بتثبيته مرة أخرى (راجع •  
.Windowsحدد الجهاز كجهاز افرتايض يف نظام •  

http://www.hp.com/printer
https://store.hp.com/
https://store.hp.com/
http://www.hp.com/support/colorlaser150
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حول دليل املستخدم هذا

يوفر دليل املستخدم هذا معلومات تساعد عىل فهم الخصائص األساسية للجهاز إىل جانب خطوات تفصيلية توضح طريقة 
استخدام الجهاز.

ال تتخلص من هذا الدليل، واحتفظ به لالستخدام كمرجع مستقبالً.•  
الرجاء قراءة معلومات السالمة قبل استخدام الجهاز.•  
إذا واجهتك أية مشكلة عند استخدام الجهاز، فعليك بالرجوع إىل فصل استكشاف األخطاء وإصالحها.•  
يحتوي فصل مرسد املصطلحات عىل رشح للمصطلحات الواردة يف دليل املستخدم هذا.•  
قد تختلف جميع الرسومات التوضيحية املعروضة يف دليل املستخدم هذا عن املحتويات الفعلية لجهازك، وذلك وفًقا للوحدات •  

االختيارية املتوفرة بالجهاز أو الطراز الذي اشرتيته.
قد تختلف الصور املوجودة يف دليل املستخدم الحايل عن صور الجهاز تبًعا إلصدار برنامج التشغيل/الربنامج املبيت يف الجهاز.•  
.Windows 7تعتمد اإلجراءات الواردة بدليل املستخدم هذا بشكل أسايس عىل نظام التشغيل •  

االصطالحات
يتم استخدام بعض املصطلحات يف هذا الدليل بشكل تباديل عىل النحو التايل:

املستند مرادف للمستند األصيل.•  
الورق مرادف للوسائط أو وسائط الطباعة.•  
يشري الجهاز إىل الطابعة أو الطابعة متعددة الوظائف.•  

الرموز العامة

الوصفالنصالرمز

تنبيه
لزتويد املستخدمني باملعلومات الالزمة لحماية الجهاز من أي تلف أو عطل ميكانييك 

محتمل.

يستخدم لتنبيه املستخدمني حول إمكانية وقوع إصابة شخصية.تحذير

لتوفري معلومات إضافية أو مواصفات تفصيلية لوظائف الجهاز ومزاياه.مالحظة
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معلومات األمان

تهدف هذه التحذيرات واالحتياطات إىل حمايتك من التعرض لإلصابة أنت ومن معك، ولإلحالة دون حدوث أية إرضار قد تتعرض 
لها الطابعة. احرص عىل قراءة كافة التعليمات وفهمها قبل استخدام الجهاز. بعد قراءة هذا القسم، احتفظ به يف مكان آمن 

للرجوع إليه مستقبالً.

أهم رموز األمان

توضيح لجميع الرموز والعالمات املستخدمة يف هذا الفصل

بيئة التشغيل

 تحذير

قد تؤدي املخاطر أو املمارسات غري اآلمنة إىل التعرض إلصابة بدنية خطرية أو الوفاة.تحذير

ربما تؤدي املخاطر أو املمارسات غري اآلمنة إىل التعرض للوفاة أو إصابات غري خطرية.تنبيه

ال تحاول.

توقف عن االستخدام يف حالة تلف كبل الطاقة أو عدم تأريض مأخذ التيار الكهربايئ.
قد يؤدي ذلك إىل التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

تجنب وضع أي يشء عىل مقدمة الطابعة (ماء، أو قطعة معدن صغرية، أو أشياء ثقيلة، أو شمع، أو سجائر 
مشتعلة، وغري ذلك).

قد يؤدي ذلك إىل التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

إذا ارتفعت درجة حرارة الطابعة بدرجة مفرطة، فإنه ينبعث منها دخان وتصدر أصوات غري مألوفة أو روائح •  
كريهة، وهيلع يجب عىل الفور غلق مفتاح الطاقة وفصل الطابعة من التيار الكهربايئ.

يجب أن يتمكن املستخدم من الوصول إىل مأخذ الطاقة يف حاالت الطوارئ اليت تتطلب من املستخدم نزع •  
القابس.

قد يؤدي ذلك إىل التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

تجنب انثناء كبل الطاقة أو وضع أشياء ثقيلة هيلع.
يؤدي وطء كبل الطاقة باألقدام أو دهسه نتيجة وضع األشياء الثقيلة هيلع إىل التعرض لخطر الصدمات 

الكهربائية أو إىل نشوب حريق.
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 تنبيه

طريقة التشغيل

 تنبيه

تجنب إزالة قابس التيار عن طريق جذب كبل الطاقة؛ إضافة إىل تجنب التعامل معه إذا كانت يداك مبتلتني.
قد يؤدي ذلك إىل التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

عند التعرض لنوبة كهربائية شديدة أو يف األوقات اليت ال تكون فيها الطابعة قيد التشغيل، يجب إزالة قابس 
التيار من مأخذ التيار الكهربايئ.

قد يؤدي ذلك إىل التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

احذر؛ فمنطقة إخراج الورق ساخنة.
قد تحدث حروق.

يف حالة سقوط الجهاز، أو يف حالة تلف حجرة الطباعة، يجب عليك فصل الجهاز من كافة التوصيالت وطلب 
املساعدة من أحد أفراد الصيانة املؤهلني.

وإال فقد يؤدي ذلك إىل التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

يف حالة وجود قصور يف عمل الطابعة مع اتباع تلك اإلرشادات، يجب عليك فصل الطابعة من كافة 
التوصيالت وطلب املساعدة من أحد أفراد الصيانة املؤهلني.

وإال فقد يؤدي ذلك إىل التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

يف حالة تعرس دخول قابس التيار يف مأخذ التيار الكهربايئ، تجنب محاولة إدخاله بالعنف.
 فين كهرباء لتغيري مأخذ التيار الكهربايئ، وإال قد تتعرض ملخاطر الصدمات الكهربائية.

ِ
استدع

ال ترتك الحيوانات األليفة تمضغ كبالت التيار املرتدد أو الهاتف أو التوصيل بالكمبيوتر.
قد يؤدي ذلك إىل حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق و/أو وقوع إصابة للحيوان األليف الذي تربيه.

تجنب جذب الورق إىل الخارج بعنف أثناء الطباعة.
فقد يودي ذلك إىل إحداث تلف بالجهاز.

احذر من وضع يديك بني الجهاز ودرج الورق.
فقد يؤدي ذلك إىل إصابتك.
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الرتكيب/النقل

 تحذير

توخ الحذر عند استبدال الورق أو إزالة الورق املكدس.
يتمزي الورق الجديد بحوافه الحادة ومن املمكن أن يتسبب يف جروح أليمة.

قد ترتفع درجة حرارة الجزء السفيل ملنطقة إخراج الورق عند طباعة كميات كبرية من الورق. ال تدع األطفال 
يلمسون هذه املنطقة.

ومن املمكن أن يؤدي ذلك إىل احرتاقه.

تجنب استخدام ملقاط صغري أو أشياء معدنية حادة يف إزالة الورق املحشور.
ألنها من املمكن أن تتسبب يف تلف الجهاز.

تجنب تكدس أوراق كثرية يف درج إخراج الورق.
ألنها من املمكن أن تتسبب يف تلف الجهاز.

تجنب سد فتحة التهوية أو إدخال أشياء بها.
قد يؤدي ذلك إىل ارتفاع درجة حرارة مكونات الجهاز؛ مما قد يسبب تلًفا أو نشوب حريق.

قد يؤدي استخدام عنارص التحكم أو عمليات الضبط أو تنفيذ غجراءات خالف املحددة يف هذا الدليل إىل 
التعرض إلشعاعات خطرة.

يعترب كبل الطاقة هو استقبال الطاقة الكهربائية بالجهاز.
إليقاف تشغيل الجهاز، قم بإزالة كبل الطاقة من مأخذ التيار الكهربايئ.

تجنب وضع الطابعة يف مكان به أتربة أو مكان رطب أو مكان به ترسب مياه.
قد يؤدي ذلك إىل التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

ضع الجهاز يف مكان يليب حرارة التشغيل ومواصفات الرطوبة.
ال تستخدم املاكينة عندما تكون درجة حرارتها أقل من التجمد أو تم نقلها مؤخرًا من موقع أقل من درجة 

حرارة التجمد. قد يؤدي القيام بذلك إىل تلف املاكينة. ّشغل املاكينة فقط عندما تكون درجة الحرارة 
الداخلية للماكينة يف نطاق مواصفات درجة حرارة التشغيل والرطوبة.

خالف ذلك، قد تحدث مشكالت متعلقة بجودة الطباعة باإلضافة إىل تلف الجهاز.
..96انظر "مواصفات عامة" بصفحة انظر 
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 تنبيه

قبل نقل الجهاز، قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل كل األسالك. املعلومات الواردة أدناه عبارة عن 
اقرتاحات فقط تعتمد عىل وزن الوحدات. إذا كنت تعاين من حالة طبية تمنعك من الرفع، فال ترفع 

الجهاز. اطلب املساعدة، واستخدم دائًما عدد األشخاص املناسب لرفع الجهاز بأمان.
ثم ارفع الجهاز:

 رطالً)، فيمكن أن يرفعه شخص واحد.44.09 كجم (20إذا كان الجهاز يزن أقل من •  
 رطالً)، فيجب أن يقوم 88.18 كجم (40 رطالً) إىل 44.09 كجم (20إذا كان الجهاز يزن من •  

شخصني برفعه.
 رطالً)، فيجب أن يقوم برفعه أربعة أشخاص.88.18 كجم (40إذا كان الجهاز يزن أكرث من •  

قد يتعرض الجهاز للسقوط، مسبًبا إصابات لألشخاص، أو قد يتعرض للتلف.

اخرت سطح مستوى به مساحة كافية للتهوية لوضع الجهاز. ضع يف االعتبار أيًضا املساحة املطلوبة لفتح 
الغطاء واألدراج.

يجب أن يكون املكان جيد التهوية وبعيًدا عن الضوء املبارش والحرارة والرطوبة.

عند استخدام الجهاز لفرتة طويلة من الوقت أو طباعة عدد كبري من الصفحات يف مكان غري جيد التهوية، 
فقد يتسبب يف تلويث الهواء واإلرضار بصحتك. ضع الجهاز يف مكان جيد التهوية أو افتح النافذة لتدوير 

الهواء بشكل دوري.

تجنب وضع الطابعة عىل سطح غري مستقر.
قد يتعرض الجهاز للسقوط، مسبًبا إصابات لألشخاص، أو قد يتعرض للتلف.

 فقط أو مقاس أكرب، كبل خط الهاتف، يف حالة الرضورة. No.26 AWG  a   No.26 AWGاستخدم سلك  
وإال، فقد يودي ذلك إىل إحداث تلف بالجهاز.

a. 
 AWG:   املقياس األمرييك للسلك
 

تأكد من توصيل كبل الطاقة يف مأخذ تيار كهربايئ مؤرض.
وإال فقد يؤدي ذلك إىل التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

استخدم كبل الطاقة املزود مع الجهاز للحصول عىل مستوى تشغيل آمن. إذا كنت تستخدم سلًكا يزيد 
 AWG فولت، فيجب أن يكون السلك من النوع 110 قدم) مع جهاز يبلغ جهده 6 مرت (2طوله عن 

 أو أكرب.16مقاس 
وإال، فقد يتسبب ذلك يف تلف الجهاز، أو حدوث صدمات كهربائية أو إىل نشوب حريق.

تجنب وضع غطاء عىل الطابعة أو وضعها يف مكان محكم السد كخزانة عىل سبيل املثال.
قد ينشب حريق يف حالة وضع الجهاز يف مكان غري جيد التهوية.

تجنب التحميل املفرط عىل املنافذ املوجودة عىل الحائط واألسالك الفرعية.
قد يؤدي ذلك إىل خلل يف أداء الجهاز والتعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

ينبغي توصيل الجهاز باستخدام مستوى الطاقة املحدد عىل امللصق.
إذا كنت ال تعرف مستوى الطاقة الذي تستخدمه وتود معرفة ذلك، فعليك االتصال برشكة الكهرباء.



14  | معلومات األمان

الصيانة/الفحص

 تنبيه

اإلمداد

 تنبيه

افصل الطابعة من مأخذ التيار الكهربايئ بالحائط قبل تنظيف األجزاء الداخلية بها. تجنب تنظيف 
الجهاز بالبزنين، أو مخففات الطالء أو الكحول؛ وكذا تجنب رش املياه مبارشة عىل الطابعة.

قد يؤدي ذلك إىل التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

ال تقم بتشغيل الجهاز عند قيامك بالتعامل مع األجزاء الداخلية به سواء باستبدال املكونات القابلة 
لالستهالك أو تنظيفه من الداخل.

فقد يؤدي ذلك إىل إصابتك.

احتفظ باملكونات القابلة لالستهالك الخاصة بالتنظيف بعيًدا عن متناول األطفال.
قد يتعرض األطفال لألذى.

تجنب فك، أو إصالح، أو إعادة تركيب الجهاز بنفسك.
 فنًيا معتمًدا إذا كانت الطابعة تحتاج إىل إصالح.

ٍ
ألنها من املمكن أن تتسبب يف تلف الجهاز. استدع

اتبع دليل االستخدام املرفق مع الطابعة حرفًيا عند إرادة تنظيف و تشغيل الطابعة.
وإال فقد تتسبب يف تلف الجهاز.

احرص عىل نظافة كبل الطاقة ووصالت القابس من األتربة أو املياه.
وإال فقد يؤدي ذلك إىل التعرض لخطر الصدمات الكهربائية أو إىل نشوب حريق.

تجنب إزالة األغطية أو عنارص الوقاية املثبتة بمسامري.•  
ينبغي إصالح وحدة املصهر من قبل فين صيانة معتمد فقط. قد يؤدي اإلصالح بواسطة فنيني غري •  

معتمدين إىل نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
.HPينبغي إصالح الجهاز من قبل فين صيانة تابع لرشكة •  

تجنب فك خرطوشة الحرب.
قد يكون غبار مسحوق الحرب ضارًا يف حالة تطايره أو تناوله.

تجنب إحراق أية مكونات قابلة لالستهالك مثل خرطوشة مسحوق الحرب أو وحدة املصهر.
وقد يتسبب ذلك يف حدوث انفجار أو نشوب حريق ال يمكن التحكم به.
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يرجى تخزين خراطيش مسحوق الحرب أو أية مكونات قابلة لالستهالك أخرى بعيًدا عن متناول 
األطفال.

قد يكون غبار مسحوق الحرب ضارًا يف حالة تطايره أو تناوله.

يتسبب استخدام مكونات قابلة لالستهالك معاد تصنيعها مثل مسحوق الحرب يف تلف الجهاز.
يف حالة حدوث تلف بسبب استخدام مكونات قابلة لالستهالك معاد استخدامها، فإن عملية الصيانة 

لن تكون باملجان.

بالنسبة للمواد االستهالكية اليت تحتوي عىل غبار حرب (خرطوشة الحرب وزجاجة الحرب ووحدة التصوير 
وغريها) اتبع التعليمات التالية.

عند التخلص من املواد االستهالكية، اتبع التعليمات الخاصة بالتخلص. راجع املوزع للتعرف عىل •  
تعليمات التخلص.

ال تقم بغسل املواد االستهالكية.•  
بالنسبة لوحدة جمع الحرب، ال تعيد استخدامها بعد تفريغ الزجاجة.•  

يف حالة عدم اتباع التعليمات السابقة، فقد يؤدي ذلك إىل تعطل الجهاز وتلوث البيئة. ال يغطي 
الضمان التلفيات الناجمة عن إهمال املستخدم.

يف حالة التصاق الحرب بمالبسك، فال تستخدم املاس الساخن لغسله.
حيث يؤدي املاء الساخن إىل تثبيت الحرب يف نسيج القماش. واستخدم املاء البارد.

تجنب تعلق غبار الحرب ببدنك أو بمالبسك عند تغيري خرطوشة مسحوق الحرب أو إزالة الورق املحشور.
قد يكون غبار مسحوق الحرب ضارًا يف حالة تطايره أو تناوله.
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نظرة عامة عىل الجهاز

املكونات
قد يختلف املكون الفعيل عن الشكل التوضيحي أدناه. قد تتغري بعض املكونات وفًقا للتكوين.

aالجهاز

a..قد يختلف هذا الرسم التوضيحي عن الجهاز الذي تقتنيه وفًقا للطراز لديك. توجد أنواع مختلفة من األجهزة

دليل اإلعداد ودليل املرجع

سلك الطاقة

bملحقات متنوعة

b..تختلف امللحقات املتنوعة املرفقة مع هذه الطابعة تبًعا لبلد الرشاء والطراز الخاص
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املنظر األمامي

   

قد يختلف هذا الرسم التوضيحي عن الجهاز الذي تقتنيه وفًقا لطرازه.•  
)..7انظر "املزيات حسب الطراز" بصفحة قد ال تتوافر بعض املزيات والبضائع االختيارية تبًعا للطرازات أو الدول (راجع •  

 

الغطاء األمامي6درج اإلخراج1

زر تحرير وفتح الغطاء األمامي7دعامة املخرجات2

خراطيش مسحوق الحرب8الغطاء العلوي3

حاوية مسحوق الحرب9لوحة التحكم4

أسطوانة التصوير10الدرج5

1 2 3

4

5

6

7

8

9
10
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خلفيمنظر 

   

قد يختلف هذا الرسم التوضيحي عن الجهاز الذي تقتنيه وفًقا لطرازه.•  
)..7انظر "املزيات حسب الطراز" بصفحة قد ال تتوافر بعض املزيات والبضائع االختيارية تبًعا للطرازات أو الدول (راجع •  

 

الغطاء الخلفي1

مقبس الطاقة2

USBمنفذ 3

منفذ الشبكة4

1

2

3

4
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نظرة عامة عىل لوحة التحكم

   

قد تختلف لوحة التحكم هذه عن لوحة التحكم بالجهاز الذي تقتنيه وفًقا لطرازه. توجد أنواع مختلفة من لوحات التحكم.
 

1
ملبة بيان 
Toner

 الخاص بمسحوق الحرب LEDانظر "مصباح يوضح حالة مسحوق الحرب (راجع 
LED مصباح /LED الالسليك / مصباح LED 79 الخاص بالطاقة" بصفحة..(

ال سليك2
انظر "إعداد شبكة لتكوين اتصال الشبكة الالسلكية بسهولة بدون الكمبيوتر (انظر 

)..37السلكية" بصفحة 

استئناف3

ورقة ضبط الشبكة و ورقة الضبط•  
 الطاقة ثوان تقريًبا لحني إضاءة10اضغط عىل هذا الزر مع االستمرار ملدة -

ببطء، ثم قم بتحريره.
لطباعة تقرير معلومات املستلزمات / تقرير الخطأ•  

 الطاقة ثانية تقريًبا لحني إضاءة 15اضغط عىل هذا الزر مع االستمرار ملدة -
األزرق برسعة ثم قم بتحريره.

الطباعة اليدوية•  
اضغط عىل هذا الزر لطباعة الجانب اآلخر من كافة الصفحات إذا كنت قد -

 "الطباعة عىل الوجهني Double-sided Printing (Manual)حددت 
شغل الخاص بك.(يدويًا)"

ُ
 يف امل

إلغاء4
يمكنك إيقاف إحدى العمليات يف أي وقت.

إلغاء الطباعة•  
اضغط عىل هذا الزر أثناء عملية الطباعة.-

الطاقة5
بإمكانك تشغيل الطاقة أو إيقاف تشغيلها.

بإمكانك إيقاظ املاكينة من وضع النوم بالضغط عىل هذا الزر.

6
Attention 

التنبيه
)..79انظر "مصباح التنبيه" بصفحة يظهر حالة الجهاز (راجع 

1

2

3

4

5

6
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تشغيل الطابعة

قم بتوصيل الجهاز بمصدر اإلمداد بالكهرباء أوالً.1

) يف لوحة التحكم.الطاقة(قم بالضغط عىل زر2

) بلوحة التحكم.الطاقة (إذا كنت تريد إيقاف التشغيل، فاضغط عىل    
 

1

2
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تثبيت الربامج

 HPعليك بتثبيت برامج الطابعة بعد االنتهاء من إعداد الطابعة وتوصيلها بالكمبيوتر. تحتاج إىل تحميل حزم الربمجيات من موقع 
لتثبيت برنامج الطابعة.

).7انظر "نظام التشغيل" بصفحة قبل التثبيت، تحقق من أن نظام تشغيل الكمبيوتر يدعم الربنامج.(انظر

.www.hp.com/support/colorlaser150للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام الطابعة, اذهب إىل 

احصل عىل الدعم التايل:

التثبيت والتهيئة•  
التعلم واالستخدام•  
حل املشاكل•  
نزل تحديثات الربامج والربامج الثابتة•  
كن جزًءا من منتديات الدعم•  
احصل عىل معلومات الضمان ومعلومات تنظيمية•  

   

. يف حالة توصيل الجهاز بشبكة، USBيعترب الجهاز املتصل محلًيا هو جهاز متصل مبارشًة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل 
انظر عليك بتجاوز الخطوات التالية املوضحة فيما ييل واالستمرار لتثبيت برنامج تشغيل الجهاز املتصل بالشبكة (راجع 

)..36"تثبيت برنامج التشغيل عرب الشبكة" بصفحة 
 

   

 بوصة).118 أمتار (3 يزيد طوله عن USBتجنب استخدام أي كابل 
 

http://www.hp.com/support/colorlaser150


تعليم االستخدام األسايس

بعد اكتمال عملية التثبيت، قد ترغب يف تعيني اإلعدادات االفرتاضية للجهاز. راجع القسم التايل إذا كنت تريد تعيني القيم أو تغيريها.

23إعدادات الجهاز األساسية• 

24الوسائط واألدراج• 
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إعدادات الجهاز األساسية

بعد اكتمال عملية التثبيت، قد ترغب يف تعيني اإلعدادات االفرتاضية للجهاز.

إعدادات الجهاز االفرتاضية
. وإذا كان جهازك متصالً بالشبكة، فيمكنك تعيني HP Embedded Web Serverيمكنك تغيري ضبط إعداد الجهاز يف املاكينة من 

انظر  (راجع Settings  > Machine Settings عالمة التبويب > HP Embedded Web Serverإعداد الجهاز من خالل 
)..43" بصفحة HP Embedded Web Server"استخدام

ضبط االرتفاع
تتأثر جودة الطباعة بالضغط الجوي، والذي يتم تحديده من خالل ارتفاع الجهاز فوق مستوى سطح البحر. سوف ترشدك املعلومات 

التالية إىل طريقة ضبط الجهاز للحصول عىل أفضل جودة للطباعة.

قبل تعيني قيمة االرتفاع، يتعني عليك تحديد ارتفاع املكان الذي توجد فيه.

  •Normal:  0 ~ 1,000) قدًما)3,280 م 
  •High 1:   1,000) قدًما)6,561 م (2,000 قدًما) ~ 3,280 م 
  •High 2:  2,000 ) قدًما)9,842 م (3,000 قدًما) ~ 6,561 م 
  •High 3:  3,000) قدًما)13,123 م (4,000 قدًما) ~ 9,842 م 
  •High 4:  4,000) قدًما)16,404 م (5,000 قدًما) ~ 13,123 م 

   

.HP Embedded Web Server أو HP Easy Printer Managerيمكنك إعداد قيمة االرتفاع من برنامج 
 HP Easy Printer Manager > Advancedإذا كان جهازك متصالً باملحيل، فيمكنك تعيني إعداد املاكينة من •  

Setting > Device Settings انظر "استخدام  (راجعHP Easy Printer Manager 58" بصفحة..(
 عالمة HP Embedded Web Serverوإذا كان جهازك متصالً بالشبكة، فيمكنك تعيني إعداد الجهاز من خالل •  

" بصفحة HP Embedded Web Serverانظر "استخدام (راجع Settings  > Machine Settingsالتبويب > 
43..(
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الوسائط واألدراج

يوضح هذا الفصل معلومات حول كيفية تحميل وسائط الطباعة يف جهازك.

اختيار وسائط الطباعة
استخدم دائًما وسائط الطباعة اليت تفي بإرشادات االستخدام الخاصة بماكينتك.

إرشادات الختيار وسائط الطباعة
قد ينتج عن استخدام وسائط طباعة غري متوافقة مع التوجيهات املوضحة يف دليل املستخدم هذا حدوث املشكالت التالية:

انخفاض جودة الطباعة•  
تزايد حاالت انحشار الورق•  
التلف املبكر للجهاز.•  

تعد الخصائص املتعلقة بالوزن والرتكيب وحبيبات نسيج الورق ومحتوى الرطوبة عوامل مهمة تؤثر عىل أداء الجهاز وجودة 
املطبوعات. وعند اختيار مواد الطباعة، يجب وضع النقاط التالية يف االعتبار:

انظر "مواصفات وسائط إن نوع وسائط الطباعة الخاصة بالجهاز وحجمها ووزنها موضح يف مواصفات وسائط الطباعة (انظر •  
)..97الطباعة" بصفحة 

النتيجة املطلوبة: يجب أن تكون وسائط الطباعة املختارة مناسبة للمرشوع الذي تقوم به.•  
السطوع: تتمزي بعض أنواع وسائط الطباعة بدرجة بياض أكرث من غريها، وتنتج صورًا أكرث وضوًحا وملعانًا.•  
نعومة السطح: تؤثر درجة نعومة وسائط الطباعة عىل مدى وضوح الطباعة عىل الورق.•  

   

قد تستويف بعض وسائط الطباعة جميع اإلرشادات الواردة يف دليل املستخدم هذا، ولكن تظل نتائج الطباعة غري •  
ُمرضية. وقد يرجع هذا إىل مواصفات الورق والتعامل مع الوسائط بطريقة غري صحيحة أو تعرض الوسائط ملستويات 

غري مناسبة من درجات الحرارة والرطوبة، أو بسبب املتغريات األخرى اليت ال يمكن التحكم بها.
قبل رشاء كميات كبرية من وسائط الطباعة، تأكد من أنها تتوافق مع املتطلبات املحددة يف دليل املستخدم هذا.•  

 

   
قد يتسبب استخدام وسائط طباعة ال تستويف هذه املواصفات يف حدوث مشكالت أو تتطلب اإلصالح. ال تتم تغطية •  

 أو اتفاقيات الخدمة. HPهذه املتطلبات من خالل ضمان
انظر "مواصفات وسائط الطباعة" ربما تختلف كمية الورق املوضوعة داخل الدرج وفًقا لنوع الوسائط املستخدمة (انظر •  

)..97بصفحة 
تأكد من عدم استخدام ورق الصور اليت تتم طباعتها بنفث الحرب مع هذا الجهاز. فقد يودي ذلك إىل إحداث تلف بالجهاز.•  
يمكن أن يؤدي استخدام وسائط طباعة قابلة لالشتعال إىل نشوب حريق.•  
)..97انظر "مواصفات وسائط الطباعة" بصفحة ال تستخدم غري وسائط الطباعة املحددة (راجع •  

 

   

قد يؤدي استخدام وسائط قابلة لالشتعال أو بقاء مواد غريبة يف الطابعة إىل ارتفاع درجة حرارة الوحدة وقد تتسبب يف 
حاالت نادرة يف نشوب حريق.

 

انظر "مواصفات وسائط الطباعة" بصفحة ربما تختلف كمية الورق املوضوعة داخل الدرج وفًقا لنوع الوسائط املستخدمة (انظر 
97..(
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نظرة عامة حول الدرج
لتغيري حجم الورق، يجب عليك ضبط موجه الورق.

   
يف حالة عدم ضبط املوجه، فقد يؤدي إىل تقييد الورقة أو انحراف الصورة أو تكدس الورق.

 

غطاء الورق. 1
قفل املوجه. 2
موجه طول الورق. 3
موجه عرض الورق. 4

1 2 3

4
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تحميل الورق يف الدرج

)..25انظر "نظرة عامة حول الدرج" بصفحة اسحب درج الورق لفتحه (راجع 1

افتح غطاء الورق.2

اضغط عىل موجه عرض الورق وذراع طول الورق من أجل وضع الورق يف فتحة حجم الورق الصحيح أسفل الدرج لضبط 3
الحجم.

قم بثين حواف رزمة الورق أو تهويتها لفصل الصفحات عن بعضها البعض قبل تحميل األوراق.4

2
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ضع الورق بحيث يكون الوجه املطلوب طباعته ألعىل.5

، اضغط عىل قفل املوجه يف الصينية ثم افتحه، وقم بعد ذلك بدفع الصينية Letterبالنسبة للورق بحجم أقل من حجم 
للداخل يدويًا. ثم اضبط كالً من موجه طول الورق وموجه عرض الورق۔

، اضغط عىل قفل املوجه يف الصينية ثم افتحه، وقم بعد ذلك بسحب الصينية A4بالنسبة للورق بحجم أكرب من حجم 
للخارج يدويًا. ثم اضبط كالً من موجه طول الورق وموجه عرض الورق۔

   

يف حالة عدم ضبط املوجه، فقد يؤدي إىل تقييد الورقة أو انحراف الصورة أو تكدس الورق.•  
ال تقم بدفع موجه عرض الورق بعيًدا عن الورق بشكل يؤدي إىل انثناء الوسائط.•  
إذا لم تقم بضبط موجه عرض الورق، فقد يؤدي ذلك إىل انحشار الورق.•  

ال تستخدم ورق مثين من الحافة األمامية، فهذا قد يسبب انحشار الورق أو يمكن أن يتجعد الورق.•  

 

1

2
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اضغط عىل موجه عرض الورق وحرّكه نحو حافة رزمة الورق بدون أن يتسبب يف ثين الورق.6

أغلق غطاء الورق.7

قم برتكيب درج الورق.8

)..32انظر "إعداد حجم ونوع الورق" بصفحة عندما تقوم بطباعة مستند، حدد نوع الورق وحجمه بالنسبة للدرج (انظر 9

 A4، وذلك وفًقا للدولة اليت يتم فيها رشاء الطابعة. لتغيري مقاس الورق إىل A4 أو Letterتم ضبط الدرج مسبًقا عىل ورق بحجم 
، يجب ضبط الذراع وموجه عرض الورق بشكل سليم.Letterأو 

اسحب الدرج خارج الطابعة. افتح غطاء الورق ثم قم بإزالة الورق من الدرج إذا لزم األمر.1

، ضع الذراع يف مؤخرة الدرج ولفه باتجاه عقارب الساعة. يمكنك مشاهدة الذراع Letterإذا كنت ترغب يف تغيري املقاس إىل 2
).LGLعند تحريك دليل طول الورق إىل الورق بالحجم القانوين (
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اضغط عىل موّجه عرض الورق واضبطه عىل حافة الذراع۔3

   

، قم أوالً بتحريك موجه عرض الورق تجاه اليسار ثم لف الذراع عكس اتجاه عقارب A4إذا كنت ترغب يف تغيري املقاس إىل 
الساعة. قد يؤدي التعامل مع الذراع بعنف إىل إلحاق الرضر بالدرج.

 

الطباعة عىل وسائط خاصة
يوضح الجدول أدناه الوسائط الخاصة املتوفرة لكل درج.

انظر "فتح تفضيالت الطباعة"  (راجع النوع > الورق > عالمة التبويب تفضيالت الطباعةلتغيري إعداد الورق املضبوط يف الجهاز، من 
)..51بصفحة 

   

انظر "مواصفات وسائط الطباعة" عند استخدام وسائط خاصة، نوصيك بتغذية الطابعة بورقة واحدة فقط كل مرة (راجع 
)..97بصفحة 

 

LTR
A4

LTR
A4
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..97انظر "مواصفات وسائط الطباعة" بصفحة ملعرفة أوزان الورق بالنسبة لكل ورق، راجع 

: مدعوم)●(

ملصقات
لتفادي إتالف الجهاز، ال تستخدم إال امللصقات املصممة لالستخدام مع طابعات اللزير.

عند اختيار امللصقات، ضع يف اعتبارك العوامل التالية:•  
يجب أن تتسم بالقدرة عىل تحمل درجة حرارة الصهر يف الجهاز. تحقق من مواصفات الجهاز لتتمكن من عرض : املواد الالصقة-

 فهرنهيت)).338 درجة مئوية (170درجة حرارة الصهر (حوايل 
ال تستخدم سوى امللصقات اليت ال يوجد بينها جزء خلفي الصق مكشوف، فقد تنفصل امللصقات اليت يوجد : تسوية امللصقات-

بينها وبني الورق بعض الفراغات، مما يؤدي إىل حدوث حاالت انحشار خطرية.
 ملم يف أي اتجاه.5يجب وضعه مستويًا مع عدم وجود التفاف يزيد عن : التفاف الورق.-

aالدرجاألنواع

a..أنواع الورق املتوفرة للتغذية اليدوية يف الدرج

●ورق عادي

●جرام120-90ثقيل

●جرام69-60خفيف

●سندات

●ملون

X-Hvy 121-163●

●ملصقات

●مطبوع مسبقاً

●ورق معاد تصنيعه

Glossy111-130جرام●

Glossy131-175جرام ●

Glossy176-220جرام ●

HP Matte 120جرام ●

HP Matte 150جرام ●

HP Matte 200جرام ●
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ال تستخدم امللصقات ذات التعاريج أو فقاعات الهواء أو غريها من العالمات الدالة عىل االنفصال.: الحالة-
تأكد من عدم وجود مواد الصقة مكشوفة بني امللصقات، فقد تتسبب املناطق املكشوفة يف انفصال امللصقات عن ورق الحماية •  

أثناء الطباعة مما يؤدي إىل حدوث انحشار للورق. كما يمكن أن تتسبب األجزاء الالصقة املكشوفة يف إتالف مكونات الجهاز.
ال تقم بتغذية أي ورقة من ورق امللصقات عرب الجهاز أكرث من مرة، فقد تم تصميم الظهر الالصق للمرور خالل الجهاز مرة واحدة •  

فقط.
ال تستخدم ملصقات تنفصل عن الورقة الخلفية أو ملصقات مجعدة أو بها فقاعات أو تالفة بأي شكل.•  

X-Hvy 121-163الورق ذو الحجم املخصص /

 مم عىل األقل.6,4من تطبيق الربنامج، قم بتعيني هوامش الصفحة عىل أن تكون بعيدة عن حواف مواد الطباعة بمقدار •  
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الورق املطبوع مسبًقا
عند تحميل ورق معاد طباعته، يجب أن يكون جانب الورقة املطبوع متجًها ألعىل مع وضع إحدى الحواف غري املتجعدة جهة األمام. 

إذا واجهت مشكالت تتعلق بتغذية الورق، قم بعكس اتجاه الورق. ولكن الحظ أن جودة الطباعة تكون غري مضمونة.

يجب الطباعة باستخدام حرب مقاوم للحرارة بحيث ال ينصهر أو يتبخر أو تصدر عنه انبعاثات ضارة عند تعرضه لدرجة حرارة الصهر •  
 ثانية.0.1 درجة فهرنهايت)) ملدة 338درجة مئوية (170يف الجهاز اليت تصل إىل حوايل (

يجب أن يكون الحرب املستخدم مع الورق املطبوع مسبًقا غري قابل لالشتعال وأال يؤثر سلبًيا عىل أسطوانات الجهاز.•  
تأكد من جفاف الحرب املوجود عىل الورق املطبوع مسبًقا قبل تحميله. فأثناء عملية الصهر، قد ينفصل الحرب الرطب عن الورق •  

املطبوع مسبًقا، مما يؤدي إىل انخفاض جودة الطباعة.

إعداد حجم ونوع الورق
بعد تحميل الورق يف درج الورق، قم بإعداد حجم ونوع الورق. وسوف تحتاج عند الطباعة باستخدام الكمبيوتر إىل تحديد حجم 

ونوع الورق يف الربنامج الذي تستخدمه عىل الكمبيوتر.

انظر "فتح تفضيالت الطباعة"  (راجع النوع > الورق > عالمة التبويب تفضيالت الطباعةلتغيري إعداد الورق املضبوط يف الجهاز، من 
)..51بصفحة 

   

 املوجودة يف الورق من عالمة التبويب تخصيصإذا أردت استخدام ورق بحجم خاص مثل ورق الفواتري، فحدد •  
)..51انظر "فتح تفضيالت الطباعة" بصفحة  (راجع تفضيالت الطباعة

ينبغي أن يكون إعداد الورق يف الجهاز وبرنامج التشغيل متوافًقا لضمان الطباعة دون حدوث خطأ نتيجة عدم توافق •  
 HP Embedded أو HP Easy Printer Managerالورق. يمكنك تغيري ضبط إعداد الورق يف املاكينة من برنامج 

Web Server.
 HP Easy Printer Manager > Advancedإذا كان جهازك متصالً باملحيل، فيمكنك تعيني إعداد املاكينة من -

Setting > Device Settingsانظر "استخدام  (راجعHP Easy Printer Manager 58" بصفحة..(
 عالمة HP Embedded Web Serverوإذا كان جهازك متصالً بالشبكة، فيمكنك تعيني إعداد الجهاز من خالل -

" بصفحة HP Embedded Web Serverانظر "استخدام (راجع Settings  > Machine Settingsالتبويب > 
43..(

 



استخدام جهاز متصل بشبكة

يقدم هذا الفصل تعليمات خطوط بخطوة حول كيفية إعداد الجهاز املتصل بالشبكة والربنامج.

34إعداد الشبكة السلكية• 

36تثبيت برنامج التشغيل عرب الشبكة• 

37إعداد شبكة السلكية• 

HP Embedded Web Server43استخدام• 

HP Smart46تطبيق • 

   

)..7انظر "املزيات حسب الطراز" بصفحة قد تختلف املزيات واألجهزة االختيارية املدعومة وفًقا لطراز الجهاز الخاص بك (انظر 
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إعداد الشبكة السلكية

طباعة تقرير تكوين الشبكة
 من خالل لوحة التحكم بالجهاز، واليت تقوم بعرض اإلعدادات الحالية للشبكة الخاصة تقرير تكوين الشبكةيمكنك القيام بطباعة 

بالجهاز. وسيساعدك هذا يف إعداد الشبكة.

 ثواين تقريًبا بلوحة التحكم.10 ملدة ) "استئناف"Resume(اضغط عىل زر 

 الخاص بالجهاز.IP وعنوان MACللحصول عىل عنوان تقرير تهيئة الشبكةيمكنك استخدام

عىل سبيل املثال:

  •MAC : 00:15:99:41 عنوان :A2:78
  •IP : 169.254.192.192 عنوان

IPإعداد عنوان 
 جديد تلقائًيا IP للطباعة من خالل الشبكة واإلدارة. ويف معظم الحاالت، يتم تعيني عنوان IPيجب عليك أوالً أن تقوم بإعداد عنوان 

 (بروتوكول التكوين الحيوي للمضيف) املوجود عىل الشبكة.DHCPبواسطة خادم 

   

. ومع ذلك، نويص بتهيئة بروتوكول IPv6 و IPv4عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة، ال تقم بتهيئة كل من بروتوكول 
IPv4 أو IPv6 36انظر "تثبيت برنامج التشغيل عرب الشبكة" بصفحة  (انظر..(

 

IPv4تكوين 
 حرك مؤرش Embedded Web Server. وعندما تفتح نافذةEmbedded Web Server منTCP/IPv4يمكنك تعيني 
" Settingsانظر "عالمة التبويب  (Network Settings برشيط القوائم املوجود باألعىل، ثم انقر فوق Settingsاملاوس عىل

)..44بصفحة 

IPv6تكوين 
 أو اإلصدارات األحدث.Windows Vista بشكل صحيح يف أنظمة تشغيل IPv6يتم دعم 

 التالية للطباعة واإلدارة عرب الشبكة.IPv6يدعم الجهاز عناوين 

  •Link-local Address عنوان :IPv6 املحيل ذايت التكوين (يبدأ العنوان بـ FE80.(
  •Stateless Address عنوان بروتوكول :IPv6.املكون تلقائًيا عن طريق جهاز توجيه الشبكة 
  •Stateful Address عنوان بروتوكول :IPv6 املكون عن طريق خادم DHCPv6.
  •Manual Address عنوان بروتوكول :IPv6.املكون يدويًا بواسطة املستخدم 

.IPv6، اتبع اإلجراء التايل الستخدام عنوان IPv6يف بيئة الشبكة الخاصة بربوتوكول 
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IPv6تنشيط بروتوكول 

 الخاص IP. أدخل عنوان Windows، من نظام التشغيل Internet Explorerافتح أحد مستعرضات الويب، مثل برنامج 1
.ذهاب أو انقر فوق Enter) يف حقل العنوان، ثم اضغط عىل مفتاح http://xxx.xxx.xxx.xxxبالجهاز (

 فيجب تسجيل الدخول كمسؤول. اكتب HP Embedded Web Serverإذا كنت تقوم بتسجيل الدخول ألول مرة إىل 2
). نويص باستخدام كلمة املرور االفرتاضية لدواعي أمنية.admin االفرتايض التايل (IDال

 برشيط القوائم املوجود باألعىل، ثم Settings حرك مؤرش املاوس عىلEmbedded Web Serverوعندما تفتح نافذة3
.Network Settingsانقر فوق 

 بالجزء األيرس من املوقع اإللكرتوين.TCP/IPv6انقر فوق 4

.IPv6 لتنشيط IPv6 Protocolحدد خانة 5

.Applyانقر فوق زر 6

قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله مرة أخرى.7

   

.DHCPv6يمكنك أيًضا ضبط •  
 يدويًا:IPv6لضبط عنوان •  

. أدخل الجزء Address/Prefix. بعد ذلك، يتم تنشيط مربع النص Manual Addressحدد خانة اختيار 
، 9 وحىت 0" النظام السدايس العرشي من A. تمثل "3FFE:10:88:194::AAAAاملتبقي من العنوان (مثل 

).F حىت حرف Aمن حرف 
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تثبيت برنامج التشغيل عرب الشبكة

   

).7انظر "نظام التشغيل" بصفحة قبل التثبيت، تحقق من أن نظام تشغيل الكمبيوتر يدعم الربنامج.(انظر•  
)..18انظر "منظر خلفي" بصفحة املاكينة اليت ال تدعم واجهة الشبكة، لن تكون قادرة عىل استخدام هذه املزية (انظر •  
 لتثبيت برنامج الطابعة. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام HPتحتاج إىل تحميل حزم الربمجيات من موقع •  

.www.hp.com/support/colorlaser150الطابعة, اذهب إىل 
 

Windowsأنظمة 

   

قد يكون برنامج الحامية يتسبب يف حجب اتصال الشبكة. قبل توصيل الجهاز بالشبكة، قم بتعطيل جدار حماية 
الكمبيوتر.

 

انظر "إعداد  الخاص بالجهاز (راجع IPتأكد من أن الجهاز متصل بالشبكة وأنه يف وضع التشغيل. ينبغي أيًضا تعيني عنوان 1
)..34" بصفحة IPعنوان 

.HP(www.hp.com/support/colorlaser150)قم بتحميل برامج املحرك من موقع2

ثم قم بتشغيل الجهاز.3

قم بفك ضغط حزمة املحرك ثم قم بتثبيته.4

اتبع اإلرشادات اليت تظهر يف نافذة التثبيت.5

http://www.hp.com/support/colorlaser150
http://www.hp.com/support/colorlaser150
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إعداد شبكة السلكية

   

)..7انظر "املزيات حسب الطراز" بصفحة قد ال تكون الشبكة الالسلكية متاحة تبًعا للطراز (انظر 
 

) ونوع األمان SSIDتتطلب الشبكات الالسلكية وجود أمان عالًيا، لذلك عند إعداد نقطة وصول أوالً، يتم إنشاء اسم شبكة (
املستخدم و"كلمة الشبكة" للشبكة. اطلب من مسؤول الرشكة عن هذه املعلومات قبل املتابعة يف تركيب الجهاز.

تقديم طرق اإلعداد الالسليك
يمكنك ضبط اإلعدادات الالسلكية إما من الجهاز أو الكمبيوتر. واخرت طريقة اإلعداد من الجدول أدناه.

   

قد تكون بعض طرق تثبيت الشبكات الالسلكية غري متاحة تبًعا للطراز أو الدولة.•  
، فقد تكون Access Points. يف حالة عدم تعيني كلمة مرور يف Access Pointsمن املستحسن تعيني كلمة مرور يف •  

عرضة لعملية دخول غري قانونية من أجهزة مجهولة املصدر بما يف ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية 
 للتعرف عىل إعدادات كلمة املرور.Access Pointوالطابعات . راجع دليل مستخدم 

 

استعادة إعدادات الشبكة الالسلكية
يمكنك إعادة إعدادات الشبكة إىل القيم االفرتاضية.

)  التنبيهAttention(ثانية تقريًبا. عندما يبدأ مصباح 20) بلوحة التحكم ملدة ال سليك(اضغط مع االستمرار عىل زر 

).ال سليك() يف الوميض مًعا، قم بتحرير زرالطاقة(ومصباح

طريقة 
الوصف واملرجعطريقة التوصيلاإلعداد

مع نقطة 
وصول

من الكمبيوتر

.Windowلنظام .38" بصفحة USBانظر "إعداد عرب كبل راجع 

.Windowلنظام .39" بصفحة USBانظر "نقطة وصول بدون كبل راجع 

..40انظر "استخدام كبل شبكة" بصفحة انظر 

..38" بصفحة WPSانظر "استخدام إعدادات انظر من لوحة التحكم بالجهاز

..46" بصفحة HP Smartانظر "التوصيل باستخدام تطبيق انظر HP Smart appمن تطبيق 

..41 للطباعة املتنقلة" بصفحة Wi-Fi Directانظر "إعداد انظر Wi-Fi Directإعداد 
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WPSاستخدام إعدادات 
،  Wi-Fi Protected Setup™    (WPS )إذا كان كل من الجهاز الخاص بك ونقطة الوصول (أو جهاز التوجيه الالسليك) يدعمان 

) بدون الحاجة لكمبيوتر.ال سليك(فإنه يمكنك تهيئة إعدادات الشبكة الالسلكية بسهولة من خالل قائمة زر 

العنارص الالزم إعدادها:

.WPS (Wi-Fi Protected Setupتحقق من دعم نقطة الوصول (أو املوجه الالسليك) إلعداد (™•  
.WPS (Wi-Fi Protected Setupتحقق من أن الجهاز يدعم إعداد (™•  

 ثواِن عىل األقل، ثم حرر الزر.3) بلوحة التحكم ملدة ال سليك(اضغط مع االستمرار عىل زر 1

عندئذ يبدأ الجهاز يف االتصال بالشبكة الالسلكية.

 عىل نقطة الدخول(أو املوّجه الالسليك).WPS (PBC) اضغط زرخالل دقيقتني,2

a ..(أو املوّجه الالسليك) عندئٍذ يتصل الجهاز بنقطة الوصول
b . عند توصيل الجهاز بالشبكة الالسلكية بنجاح، سيستمر تشغيل مصباحLED.

استمرار تثبيت الربنامج.3

Windowsاإلعداد باستخدام 

USBإعداد عرب كبل 

العنارص الالزم إعدادها
نقطة الوصول•  
كمبيوتر متصل بالشبكة•  
 لتثبيت برنامج الطابعة. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام الطابعة, اذهب HPتحتاج إىل تحميل حزم الربمجيات من موقع •  

.www.hp.com/support/colorlaser150إىل
تم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة السلكية•  
USBكبل •  

إنشاء الشبكة األساسية

 متصالً بالجهاز من عدمه.USBتحقق مما إذا كان كبل 1

قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك ونقطة الوصول والجهاز.2

.HP(www.hp.com/support/colorlaser150)قم بتحميل برامج املحرك من موقع3

قم بفك ضغط حزمة املحرك ثم قم بتثبيته.4

.التايلراجع اتفاقيات التثبيت املوجودة يف نافذة التثبيت، ثم اقبلها. بعد ذلك، انقر فوق 5

http://www.hp.com/support/colorlaser150
http://www.hp.com/support/colorlaser150
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.التايل. بعد ذلك، انقر فوق Printer Connection Typeيف شاشة Wirelessحدد 6

 بعد ذلك، انقر فوق نعم، سأقوم بإعداد شبكة طابعيت الالسلكية.، حدد هل تقوم بإعداد الطابعة ألول مرة?يف شاشة 7
.التايل

ال, الطابعة متصلة بالفعل بشبكةإذا كانت الطابعة متصلة بالفعل بشبكة، فحدد 

.التايل. بعد ذلك، انقر فوق حدد طريقة اإلعداد الالسليك يف شاشة USBاستخدام كبل حدد 8

) الخاص بنقطة الوصول اليت تريد استخدامها SSIDبعد البحث، يقوم اإلطار بعرض أجهزة الشبكة الالسلكية. حدد االسم (9
.Nextوانقر فوق 

.Next املوجود بني الكمبيوتر والجهاز. انقر فوق USBعند اكتمال إعداد الشبكة الالسلكية، قم بفصل كبل 10

حدد املكونات املراد تثبيتها.11

اتبع اإلرشادات اليت تظهر يف نافذة التثبيت.12

USBنقطة وصول بدون كبل 

العنارص الالزم إعدادها
 أو أحدث ونقطة وصول (موجه)Windows 7 يعمل بنظام التشغيل WiFiكمبيوتر به إمكانية •  
 لتثبيت برنامج الطابعة. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام الطابعة, اذهب HPتحتاج إىل تحميل حزم الربمجيات من موقع •  

.www.hp.com/support/colorlaser150إىل
تم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة السلكية•  

   

أثناء إعداد الشبكة الالسلكية، يستخدم الجهاز شبكة االتصال املحلية الالسلكية بالكمبيوتر. قد ال تتمكن من االتصال 
باإلنرتنت.

 

إنشاء الشبكة األساسية

قم بتشغيل الكمبيوتر الخاص بك ونقطة الوصول والجهاز.1

 ownload printer driver software from theقم بتحميل برامج املحرك من موقع2
HP(www.hp.com/support/colorlaser150).

قم بفك ضغط حزمة املحرك ثم قم بتثبيته.3

.التايلراجع اتفاقيات التثبيت املوجودة يف نافذة التثبيت، ثم اقبلها. بعد ذلك، انقر فوق 4

.التايل. بعد ذلك، انقر فوق Printer Connection Typeيف شاشة Wirelessحدد 5

http://www.hp.com/support/colorlaser150
http://www.hp.com/support/colorlaser150
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.التايلثم, انقر فوق نعم، سأقوم بإعداد شبكة طابعيت الالسلكية.، حدد هل تقوم بإعداد الطابعة ألول مرة?يف شاشة 6

.ال, الطابعة متصلة بالفعل بشبكةإذا كانت الطابعة متصلة بالفعل بشبكة، فحدد 

.التايل. بعد ذلك، انقر فوق حدد طريقة اإلعداد الالسليكيف شاشة استخدام اتصال السليك مبارشحدد 7

.التايلعند اكتمال عملية إعداد الشبكة الالسلكية، انقر فوق 8

اتبع اإلرشادات اليت تظهر يف نافذة التثبيت.9

استخدام كبل شبكة

   

ارجع إىل مسؤول الشبكة أو الشخص الذي يقوم بإعداد الشبكة الالسلكية الخاصة بك، للحصول عىل معلومات حول 
تهيئة الشبكة الخاصة بك.

 

يعترب جهازك متوافًقا مع الشبكة. ولتمكني جهازك من العمل يف شبكتك، يلزمك القيام ببعض إجراءات التكوين.

العنارص الالزم إعدادها
نقطة الوصول•  
كمبيوتر متصل بالشبكة•  
 لتثبيت برنامج الطابعة. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام الطابعة, اذهب HPتحتاج إىل تحميل حزم الربمجيات من موقع •  

.www.hp.com/support/colorlaser150إىل
تم تثبيت جهاز مع واجهة شبكة السلكية•  
كبل الشبكة•  

طباعة تقرير تكوين الشبكة
يمكنك تحديد إعدادات الشبكة الخاصة بجهازك عن طريق طباعة تقرير تهيئة شبكة.

..34انظر "طباعة تقرير تكوين الشبكة" بصفحة انظر 

تهيئة الشبكة الالسلكية للجهاز
يجب عليك معرفة اسم الشبكة (معرف مجموعة الخدمات) الخاص بشبكة االتصال الالسلكية ومفتاح الشبكة، إذا كان مشفرًا. 

وقد تم تعيني هذه املعلومات عندما تم تثبيت نقطة الوصول (أو جهاز توجيه الشبكة الالسلكية). وإذا لم تكن عىل علم ببيئة 
العمل الالسلكية، فريجى االستعانة بالشخص الذي قام بإعداد شبكتك.

.HP Embedded Web Serverلتهيئة املعلمات الالسلكية، يمكنك استخدام 

HP Embedded Web Serverاستخدام
قبل بدء تكوين املعلمات الالسلكية، تأكد من حالة اتصال الكبل.

افحص ما إذا كان كبل الشبكة متصالً بالجهاز. إذا لم يكن متصالً، قم بتوصيل الجهاز بكبل شبكة قيايس.1

 الجديد الخاص بجهازك IP ثم أدخل عنوان Firefox أو Safari أو Internet Explorerابدأ تشغيل متصفح ويب كربنامج 2
يف نافذة املتصفح.

http://www.hp.com/support/colorlaser150
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عىل سبيل املثال:

 .HP Embedded Web Server أعىل يمني موقع الويب الخاص بLoginاضغط3

 فيجب تسجيل الدخول كمسؤول. اكتب HP Embedded Web Serverإذا كنت تقوم بتسجيل الدخول ألول مرة إىل 4
). نويص باستخدام كلمة املرور االفرتاضية لدواعي أمنية.admin االفرتايض التايل (IDال

.Network Settings مفتوحة، انقر فوقHP Embedded Web Serverعندما تكون نافذة برنامج5

.Wi-Fi  > Wizardانقر فوق 6

 يف القائمة.Network Name (SSID)حدد 7

.Nextانقر فوق 8

.Nextإذا ظهرت نافذة إعداد األمان الشبكة الالسلكية، فأدخل كلمة املرور املسجلة ثم انقر (كلمة مرور الشبكة) وانقر فوق 

.Applyعندئذ يظهر إطار التأكيد، فريجى التحقق من اإلعداد الالسليك. إذا كان اإلعداد سليًما، فانقر فوق 9

 للطباعة املتنقلةWi-Fi Directإعداد 
Wi-Fi Direct هو اتصال نظري بنظري سهل االستخدام وآمن بني طابعة تُمكن Wi-Fi Direct.وجهاز محمول 

 مع االتصال بشكل مزتامن مع نقطة وصول. يمكنك أيًضا Wi-Fi Direct، يمكنك توصيل طابعتك بشبكة Wi-Fi Directومع 
 يف آن واحد بحيث يكون بمقدور العديد من املستخدمني الوصول إىل املستندات Wi-Fi Directاستخدام شبكة سلكية وشبكة 

.Wi-Fi Directوطباعتها من شبكة سلكية وشبكة 

   

 بالطابعة.Wi-Fi Directال يمكنك توصيل جهازك املحمول باإلنرتنت من خالل •  
، IPv6 بروتوكول Wi-Fi Directوقد تختلف قائمة الربوتوكوالت املدعومة عن الطراز الخاص بك، وال تدعم شبكات •  

.SLP، وخدمات WINS، وIPSecوفلرتة الشبكات، و
.4 هو Wi-Fi Directالحد األقىص لعدد األجهزة اليت يمكن توصيلها بواسطة •  

 

Wi-Fi Directإعداد 
 HP Embedded وتهيئته من Wi-Fi Directوإذا كانت طابعتك تستخدم كبل شبكة أو نقطة وصول السلكية، فيمكنك تمكني 

Web Server.

.™Settings  > Network Settings  > Wi-Fi  > Wi-Fi Direct وحددHP Embedded Web Serverادخل إىل1

 واضبط الخيارات األخرى.Wi-Fi Directقم بتمكني 2
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إعداد جهاز املحمول
 Wi-Fi Direct من الطابعة، راجع دليل املستخدم لجهاز املحمول الذي تستخدمه لضبط خدمة Wi-Fi Directوبعد إعداد •  

الخاصة به.
) للطباعة من هاتفك HP Smart، أنت بحاجة لتزنيل تطبيق الطباعة املتنقلة (عىل سبيل املثال: Wi-Fi Directبعد إعداد •  

الذيك.

   

 الخاص LEDعندما تعرث عىل الطابعة اليت تريد االتصال بها من جهازك املحمول، حدد الطابعة وسيومض مؤرش •  
 ، Wireless للطابعة وسيتم توصيلها بجهازك املحمول. إذا لم يكن لديك زر Wirelessبالطابعة. واضغط عىل زر 

 من شاشة العرض وسيتم توصيلها بجهازك Wi-Fiفاضغط عىل الخيار الذي تريده عندما تظهر نافذة تأكيد اتصال 
املحمول.

"، فأنت بحاجة إلدخال "مفتاح الشبكة" لطابعة بدالً من Wi-Fi Directإذا كان جهازك املحمول ال يدعم مزية "•  
.Wirelessالضغط عىل الزر 
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HP Embedded Web Serverاستخدام

هناك العديد من الربامج املتوفرة لتعيني إعدادات الشبكة بسهولة يف بيئة الشبكة. علًما بأنه ال يمكن سوى ملسؤول الشبكة عىل 
وجه الخصوص إدارة عدة أجهزة عىل الشبكة.

   

 HP Embedded أو نسخة أحدث من الربنامج الحد األدىن من املتطلبات بخصوص Internet Explorer 6.0يعترب •  
Web Server.

.IPقبل استخدام الربامج الواردة أدناه، قم أوالً بضبط عنوان •  
)..7انظر "خصائص متنوعة" بصفحة قد ال تتوافر بعض املزيات والبضائع االختيارية تبًعا للطرازات أو الدول (راجع •  

 

HP Embedded Web Server
هو خادم ويب مضمن يف جهازك املتصل بالشبكة، ويتيح لك القيام باملهام التالية:

فحص معلومات املستلزمات والحالة.•  
تخصيص إعدادات الجهاز.•  
تكوين معلمات الشبكة الالزمة لتوصيل الجهاز ببيئات الشبكات املختلفة.•  

HP Embedded Web Serverالوصول إىل 

.Windows، من نظام التشغيل Internet Explorerافتح أحد مستعرضات الويب، مثل برنامج 1

 أو انقر فوق Enter) يف حقل العنوان، ثم اضغط عىل مفتاح http://xxx.xxx.xxx.xxx الخاص بالجهاز (IPأدخل عنوان 
.ذهاب

يتم فتح موقع الويب املضمن الخاص بالجهاز.2

HP Embedded Web Serverتسجيل الدخول يف 
, يلزمك تسجيل الدخول كمسؤول. يمكنك مواصلة HP Embedded Web Serverقبل تكوين الخيارات يف برنامج 

 و Settings دون تسجيل الدخول، لكن لن يمكنك الوصول إىل رشيطHP Embedded Web Serverاستخدام
.Securityرشيط

 .HP Embedded Web Server أعىل يمني موقع الويب الخاص بLoginاضغط1

 فيجب تسجيل الدخول كمسؤول. اكتب HP Embedded Web Serverإذا كنت تقوم بتسجيل الدخول ألول مرة إىل 2
). نويص باستخدام كلمة املرور االفرتاضية لدواعي أمنية.admin االفرتايض التايل (IDال
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HP Embedded Web Serverنبذة عن 

   

قد ال تظهر بعض عالمات التبويب وفًقا للطراز.
 

Informationعالمة التبويب 
تزودك عالمة التبويب هذه بمعلومات عامة حول جهازك. يمكنك التحقق من أمور مثل قدر الكمية املتبقية من الحرب. كما يمكنك 

طباعة التقارير، مثل تقرير الخطأ.

  •Active Alerts :.عرض التنبيهات اليت حدثت يف الجهاز ومدى حساسيتها
  •Supplies :.عرض عدد الصفحات اليت تمت طباعتها و كمية الحرب املتبقية يف الخرطوشة
  •Usage Counters :.عرض عداد االستخدام حسب أنواع املطبوعات: طباعة عىل وجه واحد وطباعة عىل وجهني
  •Current Settings :.عرض معلومات الجهاز والشبكة
  •Print information :.طباعة تقارير مثل التقارير املتعلقة بالنظام وعنوان الربيد اإللكرتوين وتقارير الخطوط
  •Security Information :.لعرض معلومات أمان الطابعة

Settingsعالمة التبويب 
تتيح لك عالمة التبويب هذه تعيني إعدادات التهيئة اليت يوفرها كل من الجهاز والشبكة. يلزم تسجيل الدخول كمسؤول لعرض 

عالمة التبويب هذه.

إعداد الخيارات املوجودة يف الجهاز.: Machine Settingsعالمة التبويب •  
 وبروتوكوالت الشبكة.TCP/IPعرض خيارات بيئة الشبكة. إعداد خيارات مثل : Network Settingsعالمة التبويب •  

Securityعالمة التبويب 
تتيح لك عالمة التبويب هذه إعداد معلومات األمان الخاصة بالنظام والشبكة. يلزم تسجيل الدخول كمسؤول لعرض عالمة 

التبويب هذه.

  •System Security :.إعداد معلومات مسؤول النظام وأيًضا تمكني أو تعطيل مزيات الطابعة
  •Network Security : ضبط إعدادات لتصفيةIPv4/IPv6.

Maintenanceعالمة التبويب 
تتيح لك عالمة التبويب هذه صيانة جهازك عن طريق إجراء ترقية للربامج الثابتة وإعداد معلومات االتصال إلرسال رسائل الربيد 

.Link أو تزنيل برامج التشغيل عن طريق تحديد قائمة HPاإللكرتوين. كما يمكنك االتصال بموقع الويب 

  •Firmware Upgrade :.ترقية الربنامج الثابت للجهاز
  •Contact Information :.عرض معلومات االتصال
  •Link :.عرض روابط ملواقع مفيدة حيث يمكنك تزنيل أو فحص املعلومات

تعيني معلومات مسؤول النظام

   

قد ال تظهر بعض القوائم عىل شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُطرز. وإذا كان الحال كذلك، فهذا ال ينطبق عىل 
الجهاز الخاص بك.
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.Windows من نظام التشغيل Internet Explorerابدأ تشغيل أحد مستعرضات الويب، مثل برنامج 1

 أو انقر فوق Enter) يف حقل العنوان، ثم اضغط عىل مفتاح http://xxx.xxx.xxx.xxx الخاص بالجهاز (IPأدخل عنوان 
.ذهاب

يتم فتح موقع الويب املضمن الخاص بالجهاز.2

System Administrator  >  System Security، حدد Securityمن عالمة التبويب 3

أدخل اسم مسؤول الجهاز ورقم هاتفه وموقعه وعنوان بريده اإللكرتوين.4

.Applyانقر فوق 5
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HP Smartتطبيق 

 popular.يمكنك مشاركة الصورالوثائق والصور من خالل الربيد اإللكرتوين، والرسائل النصية، وخدمات التواصل االجتماعي و
cloudمثل) iCloud, Google Drive, Dropbox, and Facebook كما يمكنك تنصيب طابعات (HP جديدة، إضافة إىل 

مراقبة طلب املستلزمات.

   

 متاحاً بكل اللغات. قد تكون بعض املزيات غري متاحة تبًعا للطراز.HP Smartقد اليكون تطبيق
 

 واتبع تعليمات الشاشة للدخول إىل متجر hp.com.123.لتثبيت التطبيق عىل هاتفك اذهب إىل : HP Smartلتثبيت تطبيق •  
التطبيق الخاص بك.

 HP Smartتأكد من تشغيل الطابعة واتصالها بنفس الشبكة املتصل بها الجهاز. بعد ذلك سيتعرف تطبيق: اتصل بالطابعة•  
عىل الطابعة تلقائياً.

 : HP Smartاحصل عىل مزيد من املعلومات حول تطبيق •  
..47" بصفحة HP Smartانظر "قم بالطباعة باستخدام تطبيقانظر -
..47" بصفحة HP Smartانظر "احصل عىل املساعدة من تطبيق انظر -

 للطباعة واملسح الضويئ والدخول إىل ممزيات الطابعة، وإصالح األخطاء HP Smartملزيد من املعلومات حول استخدام تطبيق
اذهب إىل:

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

HP Smartالتوصيل باستخدام تطبيق 
 خاصتك. wireless لتنصيب الطابعة عىل شبكة الHP Smartيمكنك استخدام تطبيق . 

 وأنك تعرف كلمة املرور الخاصة بهذه الشبكة.wirelessتأكد من اتصال الحاسوب وجهاز الهاتف بشبكة ال.1

تحقق من كون الطابعة يف وضع اإلتصال التلقايئ بالشبكة..2

إذا كانت هذه املرة األوىل اليت تنصب فيها الطابعة، ستكون الطابعة جاهزة للتنصيب بعد تشغيلها.. تستمر الطابعة يف البحث 
 ثم بعد ذلك توقف البحث.ساعتني لالتصال به خاللHP Smartعن تطبيق 

 ثانية عىل األقل حىت 20) ملدة ال سليك (لضبط لوحة التحكم عىل وضع االتصال التلقايئ، اضغط طغطاً مطوالً عىل زر

) يف الوميض مًعا.الطاقة() وAttention(تبدأ إشارة كل من

 ثم افعل ما ييل:HP Smartقم بفتح تطبيق 3

  •iOS/Android :عىل الشاشة الرئيسية، اضغط عىل أيقونةPlus ثم حدد الطابعة. إذا لم تكن الطابعة موجودة عىل 
. اتبع التعليمات املوجودة عىل الشاشة إلضافة طابعة إىل شبكتك.Add a new printerالقائمة، اضغط عىل

http://www.123.hp.com
http://www.123.hp.com
http://www.123.hp.com
http://123.hp.com
http://123.hp.com
http://123.hp.com
http://www.hp.com/go/hpsmart-help
http://www.hp.com/go/hpsmart-help
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HP Smartغري إعدادات الطابعة االفرتاضية بتطبيق
.HP Smart appيمكنك ضبط إعدادات الطابعة من خالل تطبيق 

.HP Smartافتح تطبيق1

 إذا كنت تريد التغيري إىل طابعة مختلفة، أو إضافة طابعة جديدة.Plusاخرت أيقونة 2

.Printer Settingsاضغط عىل3

حدد الخيار الذي تريده، ثم قم بتغيري اإلعدادات.4

HP Smartقم بالطباعة باستخدام تطبيق

iOS أوAndroidللطباعة من هاتف 

.HP Smartافتح تطبيق1

 إذا كنت تريد التغيري إىل طابعة مختلفة، أو إضافة طابعة جديدة.Plusاخرت أيقونة 2

حدد خيار الطباعة.3

اخرت الصورة أو الوثيقة اليت ترغب بطباعتاها.4

.Printاخرت5

HP Smartاحصل عىل املساعدة من تطبيق 
 خاصية التنبيه بخصوص مشاكل الطابعة (مثل تكدس األوراق واملشاكل األخرى)، واالتصال بمحتوى HP Smartيوفر تطبيق

املساعدة، وخيارات التواصل مع الدعم ملزيد من املساعدة.



الطباعة

.Windows 7يقدم هذا الفصل معلومات عن كافة خيارات الطباعة. يستند هذا القسم بصفة أساسية إىل 

49الطباعة األساسية• 

50إلغاء مهمة طباعة• 

51فتح تفضيالت الطباعة• 

52استخدام إعداد مفضل• 

53استخدام التعليمات• 

54خصائص الطباعة• 

HP Easy Printer Manager58استخدام • 

Printer Status60استخدام برامج• 

   

 لتثبيت برنامج الطابعة. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام الطابعة, اذهب إىل HPتحتاج إىل تحميل حزم الربمجيات من موقع 
www.hp.com/support..وحدد دولتك ومنطقتك> لتجد منتجك <

 

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/support
http://www.samsung.com


49  | الطباعة األساسية

الطباعة األساسية

   

)..7انظر "نظام التشغيل" بصفحة قبل التثبيت، تحقق من أن نظام تشغيل الكمبيوتر يدعم الربنامج.(راجع
 

 وفًقا لنظام تفضيالت الطباعة. قد يختلف إطار Windows 7 يف نظام التشغيل Notepad خاص بـ تفضيالت الطباعةإطار 
التشغيل أو التطبيق املستخدم.

افتح املستند الذي تريد طباعته.1

.ملف من قائمة طباعةاخرت 2

.تحديد طابعةحدد الجهاز من قائمة 3

.طباعةيتم تحديد إعدادات الطباعة األساسية مشتملة عىل عدد الُنسخ ونطاق الطباعة يف اإلطار 4

   

انظر "فتح  (راجع  طباعة من اإلطار التفضيالت أو خصائصلالستفادة من مزيات الطباعة املتقدمة، انقر فوق 
)..51تفضيالت الطباعة" بصفحة 

 

.طباعة يف النافذة طباعة أو موافقلبدء مهمة الطباعة، انقر فوق 5
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إلغاء مهمة طباعة

إذا كانت هناك مهمة طباعة يف إحدى قوائم انتظار الطباعة أو يف وحدة التخزين املؤقت للطباعة، فقم بإلغاء مهمة الطباعة هذه 
باتباع الخطوات التالية:

.Windows) يف رشيط املهام بنظام التشغيل يمكنك الوصول إىل هذه النافذة بالنقر املزدوج فقط فوق رمز الجهاز (•  

) من لوحة التحكم.إلغاء (يمكنك أيضاً إلغاء مهمة الطباعة الحالية بالضغط عىل •  
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فتح تفضيالت الطباعة

   

 الذي يظهر يف دليل املستخدم هذا تبًعا للجهاز املستخدم.تفضيالت الطباعةقد يختلف اإلطار •  

أنه يمكنك تحديد ذلك . تعين عالمة  أو ، قد تظهر لك عالمة تحذيرية تفضيالت الطباعةعند تحديد خيار يف •  

 أنه ال يمكنك تحديد ذلك الخيار بسبب إعداد الجهاز أو بيئته.الخيار إال أنه ال يوىص بذلك، وتعين عالمة 
 

افتح املستند الذي تريد طباعته.1

.طباعة من قائمة "ملف". وعندئٍذ تظهر نافذة طباعةحدد 2

.تحديد طابعةحدد الجهاز من 3

. حدد عالمات التبويب املوجودة يف جهاز تشغيل الطابعة لتمكني الخيارات املتاحة.التفضيالت أو خصائصانقر فوق 4

   

 عما سريد وصفه الحقاً لتطبيقات 8, وWindows 10, 8.1ستتخذ هذه التطبيقات مظهراً وسمات مختلفة يف •  
 ، وسيكون عليك اتباع الخطوات Startسطح املكتب. يمكنك الدخول إىل سمات الطابعة من تطبيق شاشة

التالية:
-Windows 10 :اخرتPrint.ثم حدد الطابعة ,
-Windows 8.1حدد: 8 أوDevicesثم اخرت ,Print.وبعد ذلك حدد الطابعة ,

 Printerانظر "استخدام برامج (راجعحالة الطابعةيمكنك التحقق من الحالة الحالية للجهاز بالضغط عىل الزر •  
Status 60" بصفحة..(
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استخدام إعداد مفضل

 من حفظ التفضيالت الحالية HP الظاهر عىل كل عالمات تبويب التفضيالت باستثناء عالمة تبويبFavoritesيمكنك خيار
الستخدامها مستقبالً.

، اتبع الخطوات التالية:املفضلةلحفظ عنرص 

قم بتغيري اإلعدادات املوجودة يف كل عالمة تبويب حسب الحاجة.1

.املفضلةأدخل اسًما للعنرص يف مربع إدخال 2

.حفظانقر فوق 3

أدخل االسم والوصف، ثم حدد األيقونة املطلوبة.4

، يتم حفظ كافة إعدادات برنامج التشغيل الحالية.املفضلة. عند حفظ موافقانقر فوق 5

   

. تم إعداد الجهاز اآلن للطباعة حسب اإلعدادات اليت املفضلةالستخدام إعداد محفوظ، حدده من عالمة التبويب 
.حذف وانقر فوق املفضلةاخرتتها. لحذف أحد اإلعدادات املحفوظة، حدد هذا اإلعداد يف عالمة تبويب 
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استخدام التعليمات

 يف لوحة املفاتيح.F1ثم اضغط تفضيالت الطباعةانقر فوق الخيار الذي تريد معرفته يف نافذة 
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خصائص الطباعة

   

)..7انظر "املزيات حسب الطراز" بصفحة قد ال تتوفر هذه املزية تبًعا للطراز أو البضائع االختيارية (راجع •  
 لتثبيت برنامج الطابعة. للمساعدة الشاملة بخصوص استخدام HPتحتاج إىل تحميل حزم الربمجيات من موقع •  

.www.hp.com/support/colorlaser150الطابعة, اذهب إىل
 

فهم مزيات الطباعة الخاصة
يمكنك االستفادة من مزيات الطباعة املتقدمة عند استخدام الجهاز.

 بالتطبيق طباعة يف اإلطار التفضيالت أو الخصائصلالستفادة من مزيات الطابعة اليت يوفرها برنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق 
لتغيري إعداد الطباعة. قد يختلف اسم الجهاز الذي يظهر يف إطار خصائص الطابعة، وذلك تبًعا للجهاز املستخدم.

   

قد ال تظهر بعض القوائم عىل الشاشة، وذلك وفًقا للخيارات ونوع الطراز. وإذا كان الحال كذلك، فهذا ال ينطبق عىل •  
الجهاز الخاص بك.

 من لوحة املفاتيح لديك ثم انقر فوق أي خيار F1 من النافذة أو اضغط عىل  أو انقر فوق الزر تعليماتحدد قائمة •  
)..53انظر "استخدام التعليمات" بصفحة للتعرف هيلع (راجع

 

الوصفالعنرص

صفحات متعددة لكل جانب

تحديد عدد الصفحات املطلوب طباعتها عىل ورقة واحدة۔ لطباعة أكرث من صفحة واحدة 
عىل الورقة، سيتم إنقاص حجم الصفحات وترتيبها وفق الرتتيب الذي تحدده بنفسك. 

 صفحة بحد أقىص عىل ورقة واحدة.16ويمكنك طباعة 

طباعة لوحات

 ورقات 9) أو Poster 2x2 ورقات (4يمكنك طباعة مستند من صفحة واحدة عىل 
)Poster 3x3 ورقة (16) أو Poster 4x4 ويمكنك بعد ذلك لصق هذه الصفحات مًعا ،(

لتكوين مستند بحجم لوحة.
 باملليمرت أو بالبوصة من خالل تحديد تراكب اللوحة. ثم قم بتعيني تراكب اللوحةحدد قيمة 

 لتسهيل لصق األوراق مع بعضها.أسايسزر االختيار يف الجزء األعىل يمني عالمة التبويب 

http://www.hp.com/support/colorlaser150
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طباعة الكتيبات
تتيح لك هذه املزية طباعة املستند عىل وجهي الورقة وترتيب الصفحات بحيث يمكن طي 

الورق من املنتصف بعد الطباعة للحصول عىل كتيب.

   

 الورق الحجم لجميع أحجام الورق. حدد خيار طباعة الكتيباتال يتوفر الخيار •  
 ملعرفة أحجام الورق املتاحة.الورقاملتاح تحت عالمة تبويب 

يف حالة تحديد حجم ورق غري متوفر، قد يتم إلغاء هذا الخيار تلقائًيا. حدد حجم •  
). أو الورق املتوفر فقط (ورق بدون عالمة 

 

الطباعة عىل الوجهني (يدوي)

). قبل الطباعة، قم بتحديد اتجاه duplexبإمكانك الطباعة عىل كال من وجهي الورقة (
املستند الخاص بك.

   

إذا كان الجهاز الخاص بك غري مزود بوحدة طباعة عيل الوجهني، فعليك •  
بإكمال مهمة الطباعة يدويًا. يقوم الجهاز بطباعة كل صفحة أخرى من املستند 

أوالً. وبعد ذلك، تظهر رسالة عىل جهاز الكمبيوتر.
 ال تعمل عند تحديد الطباعة الوجهني.تخطي الصفحات الفارغةمزية •  

 

يقوم هذا الخيار بتعطيل هذه املزية.: بدون•  
هذا الخيار هو التخطيط التقليدي املستخدم يف تجليد الكتب.: حافة طويلة•  

هذا الخيار هو التخطيط التقليدي املستخدم يف التقاويم.: حافة قصرية•  

خيارات الورق

تغيري حجم املستند ليظهر أكرب أو أصغر عىل الصفحة املطبوعة من خالل إدخال نسبة لتكبري 
أو تصغري املستند.

العالمة املائية

يسمح لك خيار العالمة املائية بطباعة نص فوق مستند موجود. فعىل سبيل املثال، يمكنك 
" أو DRAFTاستخدام هذا الخيار عندما ترغب يف طباعة أحرف كبرية باللون الرمادي لكلمة "

"CONFIDENTIAL.قطريًا عىل الصفحة األوىل أو جميع صفحات مستند ما "

الوصفالعنرص
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L
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العالمة املائية
)إنشاء عالمة مائية(

a . تفضيالت الطباعةلتغيري إعدادات الطباعة من الربنامج التطبيقي املستخدم، انتقل إىل 
)..51انظر "فتح تفضيالت الطباعة" بصفحة (راجع

b . عالمة مائية يف القائمة املنسدلة تحرير...، حدد متقدممن عالمة التبويب.
c . يمكنك إدخال رسالة العالمة املائيةأدخل الرسالة النصية اليت تريد طباعتها يف املربع ،

 حرًفا كحد أقىص.256
، تتم طباعة العالمة املائية بالصفحة األوىل فقط.الصفحة األوىل فقطعند تحديد مربع 

d ..حدد خيارات العالمة املائية
، كما سمات الخطيمكنك تحديد اسم الخط ونمطه وحجمه ودرجة اللون من القسم 

.زاوية العالمة املائية ومحاذاتهايمكنك تعيني زاوية العالمة املائية من القسم 

e . عالمات مائية حالية إلضافة عالمة مائية جديدة إىل القائمة إضافةانقر فوق.
f . طباعة حىت تخرج من نافذة طباعة أو موافقعند االنتهاء من التحرير، انقر فوق.

العالمة املائية
)تحرير عالمة مائية(

a . تفضيالت الطباعةلتغيري إعدادات الطباعة من الربنامج التطبيقي املستخدم، انتقل إىل 
)..51انظر "فتح تفضيالت الطباعة" بصفحة (راجع 

b . عالمة مائية من القائمة املنسدلة تحرير...، ثم حدد متقدمانقر فوق عالمة التبويب.
c . ثم قم بتغيري رسالة عالمات مائية حاليةحدد العالمة املائية اليت تريد تحريرها من قائمة ،

العالمة املائية والخيارات.
d . لحفظ التغيريات.تحديثانقر فوق 
e . طباعة حىت تخرج من اإلطار طباعة أو موافقانقر فوق.

العالمة املائية
)حذف عالمة مائية(

a . تفضيالت الطباعةلتغيري إعدادات الطباعة من الربنامج التطبيقي املستخدم، انتقل إىل.
b . عالمة مائية من القائمة املنسدلة تحرير...، ثم حدد متقدمانقر فوق عالمة التبويب.
c . حذف، ثم انقر فوق عالمات مائية حاليةحدد العالمة املائية اليت تريد حذفها من قائمة.
d . طباعة حىت تخرج من اإلطار طباعة أو موافقانقر فوق.

تراكب

) HDDنموذج الرتاكب هو عبارة عن نصوص و/أو صور مخزنة عىل محرك األقراص الثابتة (
لجهاز الكمبيوتر كتنسيق ملف خاص يمكن طباعته عىل أي مستند. يتم غالًبا استخدام 

نماذج الرتاكب بدالً من الورق ذي الرأسية. فبدالً من استخدام الورق ذي الرأسية املطبوع 
مسبًقا، يمكنك إنشاء نموذج تراكب يحتوي عىل نفس املعلومات املوجودة بالورق ذي 

الرأسية. لطباعة رسالة عىل ورقة ذات رأسية خاصة بالرشكة، فأنت لست بحاجة إىل إدخال 
ورقة ذات رأسية مطبوعة مسبقاً يف الجهاز: ما عيك سوى طباعة نموذج تراكب الورق ذو 

الرأسية عىل املستند الخاص بك.
الستخدام نموذج تراكب لصفحة ما، يجب إنشاء نموذج تراكب جديد للصفحة يحتوي عىل 

شعار أو صورة.

   

يجب أن يكون حجم مستند نموذج الرتاكب هو نفس حجم املستند الذي •  
تطبعه مع وجود نموذج الرتاكب. تجنب إنشاء نموذج تراكب مع عالمة مائية.

يجب أن تتطابق دقة مستند الرتاكب مع دقة املستند الذي سوف تطبعه مع •  
نموذج الرتاكب.

 

الوصفالعنرص
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تراكب
)يجري إنشاء نموذج تراكب(  

a . قم بإنشاء أو فتح مستند يحتوي عىل نص أو صورة الستخدامه يف نموذج تراكب جديد
للصفحة، مع مراعاة جعل العنارص يف الوضع الذي تريد ظهورها به عند طباعتها كنموذج 

تراكب.
b . تفضيالت الطباعةلحفظ املستند كنموذج تراكب، انتقل إىل.
c . تراكب من القائمة املنسدلة إنشاء، ثم حدد متقدمانقر فوق عالمة التبويب.
d . حدد مسار اسم املهمة، اكتب اسًما يصل إىل ثمانية أحرف يف مربع حفظ باسميف نافذة .

).C:\Formoverالوجهة، إذا لزم األمر (املسار االفرتايض هو 
e . حفظانقر فوق.
f . طباعة حىت تخرج من اإلطار طباعة أو موافقانقر فوق.

.نعمعند ظهور إطار رسالة التأكيد، انقر فوق 

g ..ال تتم طباعة امللف. وبدالً من ذلك، يتم تخزينه عىل محرك األقراص الثابتة يف الكمبيوتر

تراكب
استخدام نموذج تراكب (  

)لصفحة

a ..قم بإنشاء أو فتح املستند املطلوب طباعته
b . تفضيالت الطباعةلتغيري إعدادات الطباعة من الربنامج التطبيقي املستخدم، انتقل إىل.
c . خيارات متقدمةانقر فوق عالمة التبويب.
d . تراكب من القائمة املنسدلة طباعة تراكبحدد.
e . ملف  أو القائمة املنسدلة 1ملف تراكب إذا كان ملف الرتاكب الذي تريده ال يظهر يف

. حدد ملف الرتاكب الذي تريد استخدامه.قائمة الرتاكب من تحميل، فحدد 2الرتاكب 
إذا كنت قد قمت بتخزين ملف الرتاكب الذي تريد استخدامه يف مصدر خارجي، فإنه 

.تحميليمكنك أيًضا تحميل امللف عند الوصول إىل اإلطار 
 ويصبح متاًحا قائمة الرتاكب. يظهر امللف يف املربع فتحبعد تحديد امللف، انقر فوق 

.قائمة الرتاكبللطباعة. اخرت الرتاكب من مربع 

f . إذا لزم األمر. إذا كانت خانة االختيار هذه تأكيد تراكب الصفحة عند الطباعةاخرت مربع 
محددة، فسيظهر إطار رسالة يف كل مرة يتم فيها إرسال ملف للطباعة يطلب منك تأكيد 

رغبتك يف طباعة نموذج تراكب عىل املستند.
أما إذا لم تكن خانة االختيار هذه محددة وقد تم تحديد نموذج تراكب، فستتم طباعة 

نموذج الرتاكب هذا مع املستند تلقائًيا.

g . طباعة حىت تخرج من اإلطار طباعة أو موافقانقر فوق.
تتم طباعة نموذج الرتاكب املحدد عىل املستند.

تراكب
)حذف نموذج تراكب لصفحة(  

a . يف إطارPrinting Preferences خيارات متقدمة، انقر فوق عالمة تبويب.
b . نص يف القائمة املنسدلة تحريرحدد.
c . قائمة الرتاكبحدد نموذج الرتاكب الذي تريد حذفه من املربع.
d . حذفانقر.
e . نعمعند ظهور إطار رسالة التأكيد، انقر فوق.
f . يمكنك حذف نماذج تراكب طباعة حىت تخرج من اإلطار طباعة أو موافقانقر فوق .

الصفحة اليت لم تعد تستخدمها.

الوصفالعنرص
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HP Easy Printer Managerاستخدام 

   

 HP أو إصدار أعىل كمتطلب أويل لربنامج Internet Explorer 6.0، يجب تثبيت برنامج Windowsبالنسبة ألنظمة 
Easy Printer Manager.

 

 HP يف مكان واحد. يشتمل برنامجSamsung أحد التطبيقات اليت تجمع إعدادات أجهزة HP Easy Printer Managerيُعد
Easy Printer Manager عىل إعدادات الجهاز باإلضافة إىل بيئات الطباعة واإلعدادات/اإلجراءات والتشغيل. توفر لك كل هذه 

 واجهتني مختلفتني للمستخدم بحيث يمكنه HP Easy Printer Manager خاصتك. يوفرHPاملمزيات سهولة استخدام ماكينة 
اختيار إحداها: واجهة املستخدم األساسية وواجهة املستخدم املتقدمة. وتكون عملية التبديل بني الواجهتني يف غاية السهولة: فما 

عليك سوى الضغط يف أحد األزرار.

HP Easy Printer Managerفهم برنامج 
لفتح الربنامج:

،Windowsألنظمة التشغيل 

 HP Printers > HP Easy Printer > (كافة الربامج)All Programs أو (الربامج)Programs > (بدء)Startحدد
Manager.

Windows 8لنظام التشغيل •  
.HP Printers > HP Printer Manager > (التطبيقات)Apps > (بحث)Search, حدد Charmsمن

Windows 10 / Windows Server 2016بالنسبة إىل •  
 HP Printer. اضغط عىل مفتاح إدخال ثم حدد (بحث)Search يف منطقة إدخالHP Printersمن رشيط املهام، اكتب

Manager.
أو

.HP Printers > HP Printer Manager > (جميع التطبيقات)All apps) حدد ((بدء)Startمن رمز 

   

قد تختلف صورة الشاشة تبًعا لنظام التشغيل الذي تستخدمه أو الطراز أو الخيارات.
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 من النافذة وانقر فوق أي خيار تريد معرفة معلومات عنه.تعليماتحدد 
 

قائمة الطابعات1
تقوم "قائمة الطابعات" بعرض الطابعات اليت تم تثبيتها عىل الكمبيوتر الخاص بك وطابعات 

الشبكة اليت تمت إضافتها بواسطة اكتشاف الشبكة.

إعداد متقدم2

صممت واجهة املستخدم املتقدمة ليستعملها الشخص املسؤول عن إدارة الشبكة وأجهزة 
الطباعة.

   

قد ال تظهر بعض القوائم عىل شاشة العرض وذلك حسب الخيارات أو الُطرز. وإذا كان 
الحال كذلك، فهذا ال ينطبق عىل الجهاز الخاص بك.

 

يمكنك تكوين اإلعدادات املختلفة للجهاز مثل إعداد الجهاز والورق واملخطط : إعدادات الجهاز•  
واملحاكاة والشبكة ومعلومات الطباعة.

   

.HP Embedded Web Serverيف حالة توصيل جهازك بشبكة، يتم تمكني الرمز
 

تتضمن هذه القائمة اإلعدادات الخاصة بالتنبيه بالخطأ.: إعداد التنبيه•  
توفري اإلعدادات املتعلقة بما يمكن إجراؤه عند تلقي تنبيهات.: تنبيه الطابعة-
توفري خيارات تتعلق باستالم التنبيهات عن طريق الربيد اإللكرتوين.: تنبيه الربيد اإللكرتوين-
توفري تاريخ من التنبيهات املتعلقة بالجهاز والحرب.: محفوظات التنبيهات-

3
معلومات 
التطبيق

يتضمن روابط لتغيري التحديث وإعدادات املفضلة واملساعدة وعرض معلومات حول التطبيق.

4
معلومات 
الطابعة

تزودك هذه املنطقة بمعلومات عامة حول جهازك. يمكنك فحص معلومات مثل اسم طراز 
 (أو اسم املنفذ) وحالة الجهاز.IPالجهاز وعنوان 

الروابط الرسيعة5
 إىل الوظائف الخاصة بالجهاز. يتضمن هذا القسم أيًضا االرتباطات الرسيعةيعرض هذا الخيار 

روابط إىل التطبيقات يف اإلعدادات املتقدمة.

منطقة املحتويات6
تعرض معلومات حول الجهاز املحدد، ومستوى الحرب املتبقي والورق. وتختلف املعلومات حسب 

الجهاز املحدد. علًما بأن بعض األجهزة ال تحتوي عىل هذه املزية.

طلب املستلزمات7
 من نافذة طلب املستلزمات. يمكنك طلب خرطوشة (خراطيش) مسحوق حرب ترتيبانقر فوق زر 

بديلة من خالل اإلنرتنت.
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Printer Statusاستخدام برامج

 هو برنامج يراقب حالة اآللة ويُطلعك عليها.Printer Statusإن

   

 ومحتوياتها املبينة يف دليل املستخدم هذا استناداً إىل اآللة ونظام التشغيل Printer Statusقد تختلف شاشة برنامج•  
املستخدم بها..

)..99انظر "متطلبات النظام" بصفحة تحقق من نظام (أنظمة) التشغيل املتوافقة مع جهازك (راجع•  
.Windowsمتوافر فقط ملستخدمي أنظمة تشغيل •  

 

Printer Statusنبذة عن 
 يُثبت تلقائياً Printer Status. Printer Statusيف حالة حدوث خطأ أثناء التشغيل، يمكنك فحص هذا الخطأ من خالل برنامج

عندما تقوم بتثبيت برنامج اآللة.

, واضغط عىل عالمة التبويب باستثناء عالمة Printing Preferences يدوياً. اذهب إىلPrinter Statusكما يمكنك تشغيل
 الظاهر عىل كافة عالمات تبويب التفضيالت باستثناء عالمة (املفضالت)Favorites وزر. زرHP  > Printer Statusتبويب
HPتبويب

:Windowsتظهر هذه الرموز يف رشيط مهام 

الوصفاملعىنالرمز

Normal.الجهاز يف وضع االستعداد وال يصادف أية أخطاء أو تحذيرات

تحذير
الجهاز يف حالة ربما يرتتب عليها حدوث خطأ يف املستقبل. عىل سبيل املثال، قد 

تكون يف حالة انخفاض مستوى الحرب، مما يؤدي إىل حالة نفاد الخرب.

يوجد خطأ واحد عىل األقل يف الجهاز.خطأ
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1
معلومات الجهاز

يمكنك مشاهدة حالة الجهاز، واسم طراز الطباعة الحالية واسم املنفذ املوصل يف هذه 
املنطقة.

2
دليل املستخدم

 ُمعطل. يمكنك تحميل دليل املستخدم من دليل املستخدم
.www.hp.com/support/colorlaser150خالل

3
معلومات املستلزمات

يمكنك رؤية النسبة املئوية ملستوى الحرب املتبقي يف كل واحدة من خراطيش مسحوق 
الحرب. قد يختلف الجهاز وعدد خراطيش مسحوق الحرب اليت تظهر يف اإلطار الخاص 

بهذه املزية باختالف الجهاز املستخدم، علًما بأن بعض األجهزة ال تحتوي عىل هذه املزية.

4
يمكنك تعيني اإلعدادات املتعلقة بتنبيهات مهام الطباعة.الخيار

5
يمكنك طلب خرطوشة (خراطيش) مسحوق حرب بديلة من خالل اإلنرتنت.طلب توريدات

6

إلغاء الطباعة
أو

إغالق

إذا كانت هناك مهمة طباعة منتظرة يف إحدى قوائم انتظار الطباعة : إلغاء الطباعة•  
أو الطابعة، فقم بإلغاء جميع مهام الطباعة للمستخدم يف قائمة انتظار الطباعة أو 

الطابعة.
 إلغالق نافذة إغالقوفًقا لحالة املاكينة أو الوظائف املدعومة، قد يظهر الزر : إغالق•  

الحالة.

ستكون مناطق الورق والحرب الخاصة بهذا الزر متاحة حسب الجهاز.معلومات الحرب/الورق7

http://www.hp.com/support/colorlaser150


الصيانة

يعرض هذا الفصل معلومات عن رشاء املستلزمات وامللحقات املتوفرة بالنسبة لجهازك، وكذلك قطع الغيار الخاصة بصيانته.

63طلب التوريدات وامللحقات• 

64مستلزمات الطباعة املتوفرة• 

65قطع الغيار املتاحة والالزمة للصيانة• 

66تخزين خرطوشة مسحوق الحرب• 

68إعادة توزيع مسحوق الحرب• 

69استبدال خرطوشة الحرب• 

70استبدال حاوية مسحوق الحرب• 

71استبدال أسطوانة التصوير• 

73تنظيف الجهاز• 
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طلب التوريدات وامللحقات

   

قد تختلف امللحقات املتوفرة من دولة إىل أخرى. اتصل بمندويب املبيعات املحليني لديك للحصول عىل قائمة باملستلزمات 
وقطع الغيار املتوفرة للصيانة.

 

 املحيل لديك أو بائع HP، اتصل بوكيل HPلطلب رشاء مستلزمات الطباعة وامللحقات وقطع الغيار الخاصة بالصيانة املعتمدة من 
, وتحديد دولتك/منطقتك للحصول عىل /https://store.hp.comالتجزئة الذي ابتعت منه الجهاز. كما يمكنك زيارة 

معلومات حول كيفية االتصال لطلب الخدمة.
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مستلزمات الطباعة املتوفرة

عند انتهاء العمر االفرتايض ملستلزمات الطباعة، يمكنك طلب رشاء األنواع التالية من مستلزمات الطباعة لجهازك:

   

وفًقا للخيارات ونسبة منطقة الصورة وضع املهمة املستخدم، قد يختلف العمر االفرتايض لخرطوشة مسحوق الحرب.
 

   
H ال تويص رشكةHP باستخدام الخراطيش غري األصلية املنسوبة لها كالخراطيش املعاد ملؤها أو تصنيعها. ال تتعهد رشكة 

HP بضمان جودة الخراطيش غري األصلية املنسوبة لرشكة. ال يشتمل ضمان الجهاز املقدم من رشكة HP عىل تقديم 
الصيانة أو اإلصالحات نتيجة الستخدام الخراطيش غري األصلية املنسوبة لها.

 

aاملنطقةرقم املنتجرقم الخرطوشةاسم املنتجالعنرص

a. .عند رشاء خراطيش مسحوق حرب جديدة أو أية مستلزمات أخرى، فال بد من رشائها من نفس البلد الذي اشرتيت منه الجهاز الذي تستخدمه
وإال، ستكون خراطيش مسحوق الحرب أو غريها من املستلزمات غري متطابقة مع جهازك بسبب التكوينات املختلفة لتلك الخراطيش 

واملستلزمات وفًقا للظروف الخاصة بدولة بعينها.

خرطوشة 
مسحوق 

الحرب

خرطوشة حرب أصلية لطابعة ألوان 
HP 116AP

116A أسودW2060A
لالستخدام يف أمريكا الشمالية 

وأمريكا الالتينية فقط
116A سماويW2061A
116A أصفرW2062A
116A أرجواينW2063A

خرطوشة حرب أصلية لطابعة ألوان 
HP 117AP

117A أسودW2070A
الستخدام يف أوروبا، روسيا، 

اتحاد الدول املستقلة، الرشق 
األوسط وأفريقيا فقط

117A سماويW2071A
117A أصفرW2072A
117A أرجواينW2073A

خرطوشة حرب أصلية لطابعة ألوان 
HP 118AP

118A أسودW2080A

لالستخدام يف الصني فقط
118A سماويW2081A
118A أصفرW2082A
118A أرجواينW2083A

خرطوشة حرب أصلية لطابعة ألوان 
HP 119AP

119A أسودW2090A
لالستخدام يف آسيا واملحيط 
الهادئ فقط باستثناء الصني

119A سماويW2091A
119A أصفرW2092A
119A أرجواينW2093A

أسطوانة 
التصوير

أسطوانة تصوير أصلية لطابعة 
HP 120Aألوان لطابعة 

120AW1120A
لالستخدام يف كافة الدول 

باستثناء الصني
أسطوانة تصوير أصلية لطابعة 

HP 132Aألوان لطابعة 
132AW1132Aلالستخدام يف الصني فقط

حاوية 
مسحوق 

الحرب
HPحاوية مسحوق الحرب لطابعة 

5KZ38A
لالستخدام يف كافة الدول 

باستثناء الصني
5LX86Aلالستخدام يف الصني فقط



65  | قطع الغيار املتاحة والالزمة للصيانة

قطع الغيار املتاحة والالزمة للصيانة

يتعني عليك استبدال أجزاء الصيانة وفًقا لفواصل زمنية محددة للحفاظ عىل أفضل حالة تشغيل للجهاز وتجنب مشكالت جودة 
الطباعة وتغذية األوراق الناتجة عن تآكل األجزاء. تعترب أجزاء الصيانة يف معظم األحيان البكرات والسيور والحوايش. ومع هذا، قد 
تختلف فرتة االستبدال وأجزائها وفًقا للطراز. يجب عدم استبدال قطع الغيار الخاصة بالصيانة سوى من قبل مزود الخدمة أو املوزع 
أو بائع التجزئة املعتمد الذي ابتعت منه الجهاز. لرشاء قطع الغيار الخاصة بالصيانة، اتصل ببائع التجزئة الذي ابتعت منه الجهاز. يتم 

 (واجهة املستخدم) إذا كان جهازك يدعم UI". أو يف Printer Statusإخطارك بفرتة االستبدال ألجزاء الصيانة بواسطة برنامج "
شاشة عرض. تختلف فرتة االستبدال بناًء عىل نظام التشغيل املستخدم، وأداء الكمبيوتر وبرنامج التطبيق وطريقة التوصيل ونوع 

الورق وحجمه ودرجة تعقد املهمة.



66  | تخزين خرطوشة مسحوق الحرب

تخزين خرطوشة مسحوق الحرب

املستخدمني باتباع تلك HPتحتوي خرطوشة مسحوق الحرب عىل مكونات حساسة للضوء ودرجة الحرارة والرطوبة. لذا تويص رشكة 
التوصيات لضمان الحصول عىل األداء األمثل وأعىل درجات الجودة باإلضافة إىل أطول عمر لخرطوشة مسحوق الحرب الجديدة 

.HPمن 

قم بتخزين هذه الخرطوشة يف نفس البيئة اليت تستخدم فيها الطابعة. ويجب أن يتم التخزين يف غرفة يمكن التحكم يف درجة 
الحرارة والرطوبة بها. يجب أن تظل خرطوشة مسحوق الحرب يف عبوتها األصلية غري املفتوحة لحني وقت تركيبها – إذا لم تكن العبوة 

األصلية متاحة، فقم بتغطية الفتحة العلوية للخرطوشة بالورق، ثم قم بتخزينها يف خزانة معتمة.

يؤدي فتح الخرطوشة قبل االستخدام بفرتة إىل تقصري عمرها التخزيين والتشغييل. ال تخّزن الخرطوشة عىل األرض. يف حال إزالة 
خرطوشة مسحوق الحرب من الطابعة، فعليك اتباع التعليمات أدناه لتخزين تلك الخرطوشة بشكل مالئم.

ضع الخرطوشة للتخزين داخل الحقيبة الواقية املوجود ضمن الحزمة األصلية.•  
يجب تخزينها يف وضع مسطح (غري قائم عىل الطرف) مع جعل نفس وجه الخرطوشة ألعىل كما يف حالة تثبيتها يف الجهاز.•  
تجنب تخزين املواد القابلة لالستهالك تحت أي ظرف مما ييل:•  

 درجات فهرنهايت).104 درجة مئوية (40درجة حرارة تزيد عن -
.   %80  و تزيد عن   % 20درجة رطوبة تقل عن -
البيئات اليت يحدث بها تغريات شديدة يف درجات الحرارة أو الرطوبة.-
ضوء الشمس املبارش أو إضاءة الغرفة.-
األماكن املرتبة.-
السيارة لفرتة طويلة.-
البيئات اليت توجد بها غازات تسبب التآكل.-
البيئات اليت يوجد بها هواء محّمل باألمالح.-

تعليمات االستخدام
تجنب مالمسة سطح األسطوانة الحساس للضوء يف الخرطوشة.•  
ال تعرض الخرطوشة لالهزتازات غري الرضورية أو الصدمات.•  
تجنب تماًما إدارة األسطوانة يدويًا، خصوًصا يف االتجاه العكيس، حيث إن هذا قد يؤدي إىل تلف املكونات الداخلية وانسكاب •  

مسحوق الحرب.

استخدام خرطوشة الحرب
 التجارية يف الطابعة خاصتك، Samsungأو توافق عىل استخدام خراطيش مسحوق الحرب اليت ال تحمل عالمة HPال تويص رشكة 

بما يف ذلك خراطيش مسحوق الحرب العامة أو الخراطيش ذات العالمات التجارية للمتجر أو الخراطيش املعاد تعبئتها أو املعاد 
تصنيعها.

   
التلفيات اليت تحدث للجهاز بسبب استخدام خراطيش مسحوق حرب معاد تعبئتها أو HPال يغطي ضمان طابعات 

.HPتصنيعها أو ال تحمل العالمة التجارية لرشكة 
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العمر االفرتايض للخرطوشة
يعتمد العمر املقدر لخرطوشة مسحوق الحرب عىل مقدار مسحوق الحرب الذي تتطلبه مهام الطباعة. قد يختلف ناتج الطباعة الفعيل 

تبًعا لكثافة طباعة الصفحات اليت تطبعها وبيئة التشغيل ونسبة مساحة الصورة وفاصل الطباعة ونوع الوسائط و/أو حجم 
الوسائط. إذا كنت تقوم عىل سبيل املثال بطباعة العديد من الرسوم، فإن استهالك مسحوق الحرب يصبح مرتفًعا مما يدفعك إىل 

تغيري الخرطوشة أكرث من املعتاد.
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إعادة توزيع مسحوق الحرب

يمكنك تحسني جودة الطباعة مؤقًتا من خالل إعادة توزيع مسحوق الحرب املتبقي يف الخرطوشة. يف بعض الحاالت، يستمر ظهور 
الخطوط البيضاء أو الطباعة الباهتة حىت بعد قيامك بإعادة توزيع مسحوق الحرب.

   

قد تختلف الرسومات التوضيحية الواردة بدليل املستخدم هذا عن جهازك وذلك وفًقا لطرازه أو الخيارات الخاصة به. •  
)..17انظر "املنظر األمامي" بصفحة يُرجى التحقق من اسم جهازك (انظر 

 

   
قبل فتح الغطاء األمامي، قم بإغالق دعامة اإلخراج أوال.•  
ال تستخدم أجسام حادة مثل سكني أو مقص لفتح حزمة خرطوشة مسحوق الحرب.•  
يف حالة التصاق الحرب بمالبسك، قم بمسحه باستخدام قطعة قماش جافة واغسل املالبس بماء بارد. حيث يؤدي املاء •  

الساخن إىل تثبيت الحرب يف نسيج القماش.
إن الطباعة حىت بعد حالة نفاد الحرب يمكن أن تسبب تلفيات بالغة يف الجهاز.•  
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استبدال خرطوشة الحرب

انظر "مستلزمات الطباعة املتوفرة" عند الحاجة إىل تغيري خرطوشة الحرب، تحقق من نوع خرطوشة الحرب املناسبة ملاكينتك (راجع 
)..64بصفحة 

   

قبل فتح الغطاء األمامي، قم بإغالق دعامة اإلخراج أوال.•  
قم بهز خرطوشة مسحوق الحرب بالكامل، سيسهم ذلك يف تحسني جودة الطباعة األولية.•  

 

   
ال تستخدم أجسام حادة مثل سكني أو مقص لفتح حزمة خرطوشة مسحوق الحرب.•  
يف حالة التصاق الحرب بمالبسك، قم بمسحه باستخدام قطعة قماش جافة واغسل املالبس بماء بارد. حيث يؤدي املاء •  

الساخن إىل تثبيت الحرب يف نسيج القماش.
إن الطباعة حىت بعد حالة نفاد الحرب يمكن أن تسبب تلفيات بالغة يف الجهاز.•  

 

1

2
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استبدال حاوية مسحوق الحرب

عند انتهاء دورة حياة حاوية مسحوق الحرب املستهلك، يلزم استبدال حاوية مسحوق الحرب املستهلكة. وإال فستتوقف طابعتك عن 
الطباعة.

   

قد تترسب جزيئات الحرب داخل الطابعة ولكن هذا ال يعين أنها تالفة. اتصل بمندوب الخدمة عند حدوث مشاكل يف •  
جودة الطباعة.

عند سحب حاوية مسحوق الحرب خارج الطابعة، حركها بحذر وال تدعها تسقط من يديك.•  
 حىت ال ينسكب الحرب..•  

ٍ
تأكد من وضع حاوية مسحوق الحرب عىل سطح مستو

 

   
ال تقم بإمالة حاوية مسحوق الحرب أو قلبها.

 

)..64انظر "مستلزمات الطباعة املتوفرة" بصفحة تتوافر معلومات الطلب للملحقات االختيارية (راجع 

1
2
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استبدال أسطوانة التصوير

عند انتهاء العمر االفرتايض إلسطوانة التصوير، يلزم وضع وحدة التصوير. وإال فسيتوقف الجهاز عن الطباعة.

   

عندما تصل وحدة التصوير إىل نهاية العمر االفرتايض لها، سوف يتوقف الجهاز عن الطباعة. يف هذه الحالة, يمكنك اختيار 
 HP Embedded Web Server (Settings > Machine Settingsإيقاف عملية الطباعة أو استئنافها من خالل 

 <System > Setup > Supplies Management > Imaging Unit Stop أو (HP Easy Printer Manager 
 Supplies >  "النظام"System >  "إعدادات الجهاز"HP Easy Printer" (Device Settings"إدارة تطبيق 

Management"إدارة اإلمدادات"  < Imaging Unit Stop"إن إيقاف هذا الخيار واالستمرار  "إيقاف وحدة التصوير .(
يف الطباعة قد يتلف نظام الجهاز.

 

   

يغطي ضمان املنتج أسطوانة التصوير املركبة يف هذا املنتج.
السطوانات تصوير املعدة لالستبدال ضمان محدود ملدة عام من تاريخ الرتكيب. يمكنك إيجاد تاريخ تركيب أسطوانة 

التصوير يف تقرير معلومات األجهزة.
 فقط عىل خراطيش الطباعة املوجودة ضمن املنتج.HPينطبق أفضل ضمان حماية من 

 

   
ال تستخدم أية أدوات حادة، كالسكني أو املقص، لفتح عبوة أسطوانة التصوير. حيث قد يؤدي القيام بذلك إىل إتالف •  

سطح وحدة التصوير.
احرص عىل عدم خدش سطح وحدة التصوير.•  
ال تقم بتعريض وحدة التصوير للضوء ملدة تزيد عن بضع دقائق حىت ال تتعرض للتلف. وإذا اقتىض األمر، فقم بتغطيتها •  

بقطعة ورق.
قبل إغالق الغطاء األمامي، تحقق من تركيب جميع خراطيش الحرب بطريقة صحيحة.•  
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تنظيف الجهاز

يف حالة وجود مشكالت يف جودة الطباعة أو إذا كنت تستخدم جهازك يف بيئة ترابية، فيجب تنظيف الجهاز بانتظام للحفاظ عىل 
أفضل أداء للطباعة واستخدام الجهاز ألطول فرتة.

   
يمكن أن يؤدي تنظيف جسم الجهاز بمواد تنظيف تحتوي عىل كميات كبرية من الكحول أو املواد املذيبة أو غريها من •  

املواد القوية إىل تغري لون الجسم أو تشوهه.
يف حالة تلوث جهازك أو املنطقة املحيطة به بمسحوق الحرب، نوصيك باستخدام قطعة من القماش أو مناديل ورقية •  

مبللة باملاء لتنظيف الجهاز. كما أنه يف حالة استخدام املكنسة الكهربائية، سيتطاير الحرب يف الهواء مما قد يسبب رضرًا 
لك.

أثناء عملية الطباعة، قد ترتاكم جزيئات من الورق ومسحوق الحرب واألتربة داخل الجهاز. ويمكن أن يتسبب هذا •  
الرتاكم يف حدوث مشكالت تؤثر عىل جودة الطباعة، مثل البقع أو التلطخات اليت يتسبب يف وجودها مسحوق الحرب. 

وهكذا يؤدي تنظيف الجزء الداخيل من الجهاز إىل القضاء عىل هذه املشكالت والحد منها.
 

تنظيف الجزء الخارجي أو شاشة العرض
قم بتنظيف جسم الجهاز أو شاشة العرض باستخدام قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر. وكذلك قم بتبليل قطعة القماش 

بقليل من املاء، مع مراعاة عدم سقوط أية قطرات من املاء عىل الجهاز أو ترسبها داخله.

تنظيف الجهاز من الداخل
أثناء عملية الطباعة، قد ترتاكم جزيئات من الورق ومسحوق الحرب واألتربة داخل الجهاز. ويمكن أن يتسبب هذا الرتاكم يف حدوث 

مشكالت تؤثر عىل جودة الطباعة، مثل البقع أو التلطخات اليت يتسبب يف وجودها مسحوق الحرب. وهكذا يؤدي تنظيف الجزء 
الداخيل من الجهاز إىل القضاء عىل هذه املشكالت والحد منها.

   

استخدم قطعة قماش جافة خالية من التنسيل لتنظيف الجهاز.•  
إذا كان الجهاز يتضمن مفتاح للطاقة، قم بإيقاف تشغيل مفتاح الطاقة قبل تنظيف الجهاز.•  
قبل فتح الغطاء األمامي، قم بإغالق دعامة اإلخراج أوال.•  
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استكشاف األخطاء 
وإصالحها

يقدم هذا الفصل معلومات مفيدة ملا يجب أن تفعله عندما تواجه مشكلة.

76تلميحات لتجنب حدوث انحشار للورق• 

77إزالة انحشار الورق• 

LED79التعرف عىل مصابيح • 

" Very Low Toner" (انخفاض مستوى الحرب) أو "Low Tonerتعرض رسالة "• 
81(انخفاض مستوى الحرب جًدا) يف تقرير معلومات املستلزمات

82مشكالت التغذية بالورق• 

83مشكالت توصيل الطاقة والكبل• 

84حل املشكالت األخرى• 

93حل مشكالت الشبكة الالسلكية• 

   

يقدم هذا الفصل معلومات مفيدة ملا يجب أن تفعله عندما تواجه مشكلة. إذا كانت بالجهاز شاشة عرض، تحقق من الرسالة املعروضة عىل 
هذه الشاشة أوالً لحل املشكلة.
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تلميحات لتجنب حدوث انحشار للورق

يمكن تجنب حدوث أغلب حاالت انحشار الورق وذلك باختيار أنواع الوسائط الصحيحة. لتجنب انحشار الورق، راجع اإلرشادات 
التالية:

)..25انظر "نظرة عامة حول الدرج" بصفحة تحقق من ضبط موجهي الورق عىل الوضع الصحيح (راجع •  
ال تقم بتحميل الدرج بأكرث من سعته. وتأكد أن مستوى ارتفاع الورق ال يتجاوز عالمة كمية الورق املسموح بها املوجودة داخل •  

الدرج.
ال تقم بإخراج الورق من الدرج أثناء قيام الجهاز بعملية الطباعة.•  
قم بثين الورق وتحريكه بصورة مروحية وفرده قبل تحميله.•  
تجنب استخدام الورق املتعرج أو الرطب أو املتجعد بشدة.•  
ال تقم بتحميل أنواع مختلفة من الورق مًعا يف الدرج.•  
)..97انظر "مواصفات وسائط الطباعة" بصفحة ال تستخدم غري وسائط الطباعة املوىص بها (راجع •  
ال تستخدم ورقة ذات طرف محين أو مموج، إذ ربما تتسبب يف انحشار الورق أو تجعده. قم بقلب رزمة الورق يف الدرج.•  
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إزالة انحشار الورق

   

لتجنب تمزق الورق، اسحب الورق املحشور للخارج ببطء وبرفق.
 

يف الدرج
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الجزء الداخيل من الجهاز

   

منطقة وحدة املصهر ساخنة. توخ الحذر عند إزالة الورق من الجهاز.
 

يف منطقة خروج الورق

   

منطقة وحدة املصهر ساخنة. توخ الحذر عند إزالة الورق من الجهاز.
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LEDالتعرف عىل مصابيح 

 إىل حالة املاكينة.LEDيشري لون مصباح 

   

 (الدايود الباعث للضوء) غري متاحة تبًعا للدولة أو الطراز.LEDقد تكون بعض مصابيح •  
.HP Printing Statusيمكنك أيًضا حل الخطأ من خالل اإلرشادات الواردة يف نافذة برنامج •  
إذا استمرت املشكلة، فعليك االتصال بأحد مندويب الخدمة.•  

 

مصباح التنبيه
يشري مصباح التنبيه إىل الحالة الحالية للماكينة.يشري لون مؤرش بيان الحالة 

 LED الالسليك / مصباح LED/ مصباح LED الخاص بمسحوق الحرب LEDمصباح 
الخاص بالطاقة

الوصفالحالة

(مصباح 
التنبيه)

يكون الجهاز غري متصل أو يف وضع التوفري.إيقاف التشغيل

الربتقايل

توقف الجهاز عن العمل نتيجة خطأ كبري.ميضء

وامض

تتطلب هذه املاكينة عناية املستخدم:
)..77انظر "إزالة انحشار الورق" بصفحة حدث انحشار للورق (راجع •  
الغطاء مفتوح. أغلق الغطاء.•  
ال يوجد ورق يف الدرج عند استقبال البيانات أو طباعتها. قم بتحميل •  

)..26انظر "تحميل الورق يف الدرج" بصفحة الورق يف الدرج (

الوصفالحالة

)Tonerملبة بيان (
الربتقايل

إيقاف 
التشغيل

جميع خراطيش مسحوق الحرب تعمل بسعتها العادية•  
كمية صغرية من مسحوق الحرب متبقية يف الخرطوشة. العمر •  

االفرتايض لخرطوشة الحرب يوشك عىل االنتهاء. قم بإعداد خرطوشة 
جديدة الستبدالها. ويمكنك زيادة جودة الطباعة مؤقًتا من خالل 

انظر "إعادة توزيع مسحوق الحرب" إعادة توزيع مسحوق الحرب (راجع 
)..68بصفحة 

aميضء
. يوىص bأوشكت خرطوشة مسحوق الحرب عىل انتهاء عمرها االفرتايض

انظر "استبدال خرطوشة الحرب" بصفحة باستبدال خرطوشة الحرب (راجع 
69..(

خرطوشة الحرب غري مركبة أو تم تركيب خرطوشة حرب غري صحيحة.وامض
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 الخاص LED(مصباح 

cبالالسليك)

أزرق

إيقاف 
التشغيل

الجهاز غري متصل بشبكة السلكية.

ميضء
انظر "إعداد شبكة السلكية" الجهاز متصل بشبكة السلكية (راجع

)..37بصفحة 

الجهاز متصل بشبكة السلكية.وامض

 الخاص LEDمصباح (
)بالطاقة

أبيض

إيقاف 
التشغيل

الطابعة يف وضع إيقاف التشغيل.

طاقة الجهاز يف وضع التشغيل.ميضء

وامض

، يصبح الجهاز يف وضع LEDعندما يومض ببطء مؤرش بيان الحالة •  
توفري الطاقة.

عندما يومض مؤرش بيان الحالة برسعة، يعين ذلك أن الجهاز يقوم •  
بطباعة البيانات.

تقوم املاكينة بطباعة ورقة التهيئة وورقة تهيئة الشبكة.•  

 10 ملدة ) "استئناف"Resume(اضغط مع االستمرار عىل زر -
ثوان تقريًبا لحني إضاءة مؤرش الطاقة ببطء، ثم قم بتحريره.

تقوم املاكينة بطباعة تقرير معلومات املستلزمات / تقرير الخطأ.•  

 15 ملدة ) "استئناف"Resume(اضغط مع االستمرار عىل زر -
ثانية تقريًبا لحني إضاءة مؤرش الطاقة برسعة ثم قم بتحريره.

a. تقريًبا ثم يئض.10يومض مصباح الحرب ملدة 
ِ
 ثوان

b. يعين العمر االفرتايض للخرطوشة مدة الخدمة املتوقعة أو املقدرة لخرطوشة مسحوق الحرب اليت تشري إىل متوسط السعة من املطبوعات، ويتم
. وقد يتأثر عدد الصفحات ببيئة التشغيل، والفاصل الزمين بني مهام الطباعة، والرسومات، ونوع وسائط ISO/IEC 19798تحديدها وفًقا ملعيار 

الطباعة وحجمها. قد يتبقى قدر من الحرب يف الخرطوشة حىت عند إضاءة املؤرش باللون الربتقايل وتوقف الطابعة عن الطباعة.
c. 7انظر "املزيات حسب الطراز" بصفحة الطراز الالسليك فقط (راجع..(

الوصفالحالة



81  | " (انخفاض مستوى الحرب جًدا) يف تقرير معلومات املستلزماتVery Low Toner" (انخفاض مستوى الحرب) أو "Low Tonerتعرض رسالة "

" (انخفاض مستوى الحرب) أو Low Tonerتعرض رسالة "
"Very Low Toner (انخفاض مستوى الحرب جًدا) يف تقرير "

معلومات املستلزمات

Low Toner (انخفاض مستوى الحرب): توضح الطابعة عندما يكون مستوى خرطوشة الحرب منخفضة. قد يتباين العمر الفعيل 
املتبقي للخرطوشة. ضع يف اعتبارك أن يكون لديك وحدة بديلة متاحة لالستبدال وتثبيتها إذا لم تعد جودة الطباعة مقبولة. 

خرطوشة الحرب ليسْت بحاجة الستبدالها اآلن.

Very Low Toner توضح الطابعة عندما يكون مستوى خرطوشة الحرب منخفض جًدا. قد يتباين العمر الفعيل املتبقي :
للخرطوشة. ضع يف اعتبارك أن يكون لديك وحدة بديلة متاحة لالستبدال وتثبيتها إذا لم تعد جودة الطباعة مقبولة. خرطوشة الحرب 

ليسْت بحاجة الستبدالها اآلن ما لم تعد جودة الطباعة مقبولة.

 HP Embedded Web يف اإلعدادات االفرتاضية Low Toner إىل مستوى HPبمجرد وصول خرطوشة مسحوق الحرب 
Server (EWS).يكون ضمان الحماية القيايس عىل خرطوشة الحرب هذه قد انتهى 

إىل حد طباعة الطابعة تقرير معلومات املستلزمات:

 ثانية تقريًبا لحني إضاءة مؤرش الطاقة برسعة ثم قم بتحريره. يبدأ 15 ملدة ) "استئناف"Resume(اضغط مع االستمرار عىل زر 
الجهاز يف الطباعة.
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مشكالت التغذية بالورق

الحلول املقرتحةالحالة

قم بإزالة انحشار الورق.انحشار الورق أثناء الطباعة.

التصاق الورق ببعضه البعض.

تحقق من مدى وجود الحد األقىص لسعة الورق يف الدرج.•  
تأكد من أنك تستخدم النوع الصحيح من الورق.•  
قم بإخراج الورق من الدرج وثنيه وتحريكه بصورة مروحية.•  
قد تتسبب ظروف الرطوبة يف التصاق بعض الورق ببعضه البعض.•  

تتعذر تغذية الجهاز بالعديد من 
األوراق.

ربما تكون هناك أنواع ورق مختلفة تم تحميلها بالدرج. قم بتحميل ورق من نفس النوع 
والحجم والوزن فقط.

ال تتم تغذية الجهاز بالورق.

قم بإزالة أية عوائق موجودة داخل الجهاز.•  
لم يتم تحميل الورق بشكل صحيح. قم بإخراج الورق من الدرج، ثم أعد تحميله •  

بطريقة صحيحة.
يوجد كم زائد جًدا من الورق يف الدرج. قم بإزالة الورق الزائد من الدرج.•  
الورق سميك للغاية. استخدم الورق الذي يطابق املواصفات اليت يتطلبها الجهاز دون •  

غريه.

ما زال الورق محشورًا.

يوجد كم زائد جًدا من الورق يف الدرج. قم بإزالة الورق الزائد من الدرج. إذا كنت تقوم •  
بالطباعة عىل مواد طباعة خاصة، فقم بالتغذية يدويًا يف الدرج.

يتم استخدام نوع غري مناسب من الورق. استخدم الورق الذي يطابق املواصفات اليت •  
يتطلبها الجهاز دون غريه.

هناك احتمال لوجود بقايا ورق ممزق داخل الجهاز. افتح الغطاء العلوي وقم بإزالة أية •  
بقايا ورق ممزق.
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مشكالت توصيل الطاقة والكبل

أعد تشغيل الطاقة. يف حالة استمرار املشكلة، يُرجى االتصال بمركز الخدمة.

الحلول املقرتحةالحالة

الجهاز ال يستقبل طاقة،
أو أن كبل التوصيل بني 

الكمبيوتر والجهاز غري موصل 
بشكل سليم.

) يف لوحة الطاقة (قم بتوصيل الجهاز يف مصدر اإلمداد الكهربايئ أوالً ثم اضغط زر •  
التحكم.

قم بفصل كبل الجهاز ثم أعد توصيله.•  
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حل املشكالت األخرى

مشكالت الطباعة

الحلول املقرتحةالسبب املحتملالحالة

الجهاز ال يقوم 
بالطباعة.

الجهاز ال يستقبل طاقة.
افحص وصالت كبل الطاقة، ثم افحص مفتاح الطاقة 

ومصدر الطاقة.

لم يتم تحديد الجهاز كجهاز افرتايض.
حدد الجهاز عىل أنه الجهاز االفرتايض يف نظام 

Windows.

افحص الجهاز للتحقق مما ييل:
الغطاء العلوي غري مغلق. أغلق الغطاء العلوي.•  
)..77انظر "إزالة انحشار الورق" بصفحة حدوث انحشار للورق. قم بإزالة انحشار الورق (انظر •  
)..26انظر "تحميل الورق يف الدرج" بصفحة عدم تحميل الورق. قم بتحميل الورق (انظر •  
انظر "استبدال عدم تركيب خرطوشة مسحوق الحرب. قم برتكيب خرطوشة مسحوق الحرب (انظر •  

)..69خرطوشة الحرب" بصفحة 
انظر "استبدال خرطوشة تأكد من إزالة الغطاء الوايق واألغلفة من خرطوشة مسحوق الحرب (انظر •  

)..69الحرب" بصفحة 
يف حالة حدوث خطأ يف النظام، اتصل بمندوب الصيانة.

كبل التوصيل بني الكمبيوتر والجهاز غري 
متصل بشكل سليم.

انظر "منظر قم بفصل كبل الجهاز ثم أعد توصيله (انظر 
)..18خلفي" بصفحة 

يوجد عيب يف كبل التوصيل بني 
الكمبيوتر والجهاز.

إذا أمكن، قم بتوصيل الكبل بجهاز كمبيوتر آخر يعمل 
بشكل جيد وقم بإجراء مهمة طباعة من خالل هذا 

الجهاز. كما يمكنك أيًضا تجربة استخدام كبل جهاز 
مختلف.

إعداد املنفذ غري صحيح.

تحقق من إعدادات الطابعة يف نظام التشغيل 
Windows للتأكد من إرسال مهمة الطباعة إىل املنفذ 

الصحيح. ويف حالة وجود أكرث من منفذ بالكمبيوتر، تأكد 
من أن الجهاز متصل باملنفذ الصحيح.

هناك احتمال أن يكون الجهاز قد تم 
تكوينه بشكل غري صحيح.

 للتأكد من صحة كافة تفضيالت الطباعةتحقق من 
إعدادات الطباعة.
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الجهاز ال يقوم 
بالطباعة.

ربما يكون قد تم تثبيت برنامج تشغيل 
الطابعة بطريقة غري صحيحة.

ثم بإلغاء تثبيت برنامج تشغيل الجهاز ثم أعد تثبيته.

يوجد خلل وظيفي بالجهاز.
افحص الرسالة املعروضة عىل لوحة التحكم ملعرفة ما 
إذا كانت الطابعة تُشري إىل خطأ يف النظام. اتصل بأحد 

فين الصيانة.

قد يكون حجم املستند أكرب مما ينبغي 
بحيث ال تكفي مساحة القرص الثابت 

املتاحة عىل الكمبيوتر للوصول إىل مهمة 
الطباعة.

يلزم توفري املزيد من املساحة عىل القرص الثابت ثم 
محاولة طباعة املستند مرة أخرى.

درج استقبال املطبوعات ممتئل.
بمجرد إخراج الورق من صينية استقبال املطبوعات، 

تُستأنف الطباعة.

يختار الجهاز مواد 
طباعة من مصدر ورق 

غري مالئم.

قد يكون خيار الورق الذي تم تحديده يف 
 غري صحيح.تفضيالت الطباعة

بالنسبة للعديد من التطبيقات الربمجية، يمكن تحديد 
 ضمن Paperمصدر الورق أسفل عالمة التبويب 

انظر "فتح تفضيالت الطباعة"  (انظر تفضيالت الطباعة
). حدد مصدر الورق الصحيح. انظر شاشة .51بصفحة 

انظر التعليمات الخاصة بربنامج تشغيل الطابعة (راجع
)..53"استخدام التعليمات" بصفحة 

تتم أحد مهام الطباعة 
ببطء شديد.

قد تكون مهمة الطباعة هذه معقدة 
جًدا.

قم بتقليل درجة تعقيد الصفحة، أو حاول ضبط 
إعدادات جودة الطباعة.

نصف الصفحة فارغ.

قد يكون إعداد اتجاه الصفحة غري 
صحيح.

قم بتغيري اتجاه الصفحة يف التطبيق الذي تستخدمه 
). انظر .51انظر "فتح تفضيالت الطباعة" بصفحة (انظر 

شاشة التعليمات الخاصة بربنامج تشغيل الطابعة 
)..53انظر "استخدام التعليمات" بصفحة (راجع

ال يتطابق حجم الورق املوجود مع 
إعدادات حجم الورق.

تأكد أن حجم الورق يف إعدادات برنامج تشغيل الطابعة 
مطابق لحجم الورق املوجود يف الدرج. أو تأكد أن حجم 
الورق املحدد يف إعدادات برنامج تشغيل الطابعة يطابق 

الورق املحدد يف إعدادات التطبيق الربمجي الذي 
انظر "فتح تفضيالت الطباعة" بصفحة تستخدمه (انظر 

51..(

يقوم الجهاز بالطباعة، 
ولكن توجد أخطاء 

بالنص أو أن النص غري 
مفهوم أو ناقص.

كبل الجهاز غري محكم التثبيت أو به 
عيب.

قم بفصل كبل الجهاز وإعادة توصيله. حاول إجراء 
مهمة طباعة سبق لك إنجازها بنجاح. إذا أمكن ذلك، 

فقم بتثبيت كبل الجهاز يف كمبيوتر آخر تعرف أنه يعمل 
جيًدا، وحاول إجراء مهمة طباعة. وأخريًا، قم بتجربة 

كبل جديد للجهاز.

تم تحديد برنامج تشغيل غري صحيح 
للطابعة.

تحقق من قائمة تحديد الطابعة يف التطبيق الذي 
تستخدمه للتأكد من تحديد الجهاز.

حاول طباعة إحدى املهام من تطبيق آخر.تطبيق الربنامج به خلل.

أداء نظام التشغيل به خلل.
 ثم أعد تشغيل Windowsقم بالخروج من نظام 

الكمبيوتر. أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله مرة 
أخرى.

الحلول املقرتحةالسبب املحتملالحالة
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تتم طباعة الصفحات 
ولكنها تخرج فارغة.

يوجد عيب بخرطوشة مسحوق الحرب أو 
نفد مسحوق الحرب منها.

أعد توزيع الحرب إذا لزم األمر، قم باستبدال خرطوشة 
مسحوق الحرب إذا لزم األمر.

..68انظر "إعادة توزيع مسحوق الحرب" بصفحة انظر •  
..69انظر "استبدال خرطوشة الحرب" بصفحة انظر •  

تحقق من عدم وجود صفحات فارغة يف امللف.يحتمل وجود صفحات فارغة يف امللف.

يحتمل وجود خلل يف بعض األجزاء مثل 
وحدة التحكم أو اللوحة.

اتصل بأحد فين الصيانة.

ال يقوم الجهاز بطباعة 
 بصورة PDFملفات 

صحيحة، حيث تكون 
بعض أجزاء 

الرسومات أو 
النصوص أو الرسوم 
التوضيحية مفقودة.

 ومنتجات PDFيوجد تعارض بني ملف 
Acrobat.

 كصورة يف نجاح عملية PDFقد تساعد طباعة ملف 
 من خيارات الطباعة كصورةالطباعة. قم بتشغيل 

.Acrobatالطباعة يف 

   

ستستغرق الطباعة مدة أطول عند طباعة 
 عىل شكل صورة.PDFملف 

 

ال تتم طباعة الصور 
الفوتوغرافية بجودة 

عالية. الصور غري 
واضحة.

دقة الصورة الفوتوغرافية منخفضة جًدا.
قم بتقليل حجم الصورة الفوتوغرافية. إذا قمت بزيادة 

حجم الصورة الفوتوغرافية يف الربنامج التطبيقي، 
فسوف تقل الدقة.

قبل إجراء الطباعة، 
ينبعث دخان من 

الجهاز من جانب درج 
استقبال املطبوعات.

قد يتسبب استخدام الورق 
الرطب/املبلل يف ظهور بخار [دخان 

أبيض] أثناء الطباعة.

ال يمثل ذلك مشكلة، ويمكنك مواصلة الطباعة. إذا 
كان يضايقك الدخان [البخار]، فاستبدال الورق بورق 

جديد من رزمة غري مفتوحة.

ال تستطيع الطابعة 
طباعة ورق بحجم 

معني، مثل ورق 
طباعة الفواتري

حجم الورق وإعداد حجم الورق غري 
متطابقني.

 يف عالمة تخصيصقم بتعيني حجم الورق الصحيح يف 
انظر "فتح  (انظر تفضيالت الطباعة يف الورقالتبويب 

)..51تفضيالت الطباعة" بصفحة 

ورقة الفاتورة املطبوعة 
مجعدة.

إعداد نوع الورق غري متوافق.

قم بتغيري خيار الطابعة ثم حاول الطباعة مرة أخرى. 
 وانقر تفضيالت الطباعةتفضيالت الطباعة"انتقل إىل 

 واضبط نوع الورق  "الورق"Paperفوق عالمة التبويب 
انظر "فتح  (راجع (ثقيل)Heavy 90-120gعىل 

)..51تفضيالت الطباعة" بصفحة 

الحلول املقرتحةالسبب املحتملالحالة
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مشكالت جودة الطباعة
يف حالة اتساخ الجهاز من الداخل أو تحميل الورق بشكل غري صحيح، قد تالحظ انخفاض جودة الطباعة. انظر الجدول التايل لحل 

املشكلة.

الحلول املقرتحةالحالة

الطباعة باهتة أو 
خفيفة

يف حالة ظهور خط عمودي أو مساحة باهتة بالصفحة، يدل ذلك عىل انخفاض معدل اإلمداد •  
انظر "استبدال خرطوشة الحرب" بمسحوق الحرب. قم برتكيب خرطوشة مسحوق حرب جديدة (انظر 

)..69بصفحة 
إذا استمر ظهور خطوط رأسية بيضاء أو مساحة باهتة عىل الصفحة بالرغم من وجود إمداد كايف •  

انظر "نظرة عامة  مرات (انظر 4 ~ 3من مسحوق الحرب يف الجهاز، فقم بفتح وغلق الباب األمامي 
)..16عىل الجهاز" بصفحة 

قد ال يكون الورق مطابًقا للمواصفات املطلوبة للورق، فقد يكون مثالً رطًبا جًدا أو شديد الخشونة.•  
إذا كانت الصفحة بأكملها باهتة، فهذا يعين أن إعداد دقة الطباعة مضبوط عىل قيمة منخفضة •  

جًدا، أو أن وضع توفري مسحوق الحرب قيد التشغيل. قم بضبط دقة الطباعة وأوقف تشغيل وضع 
توفري مسحوق الحرب. انظر شاشة دليل برنامج تشغيل الطابعة.

عند ظهور مجموعة من العيوب املتعلقة بظهور الطباعة باهتة أو ظهور البقع، قد يشري ذلك إىل •  
انظر "تنظيف الحاجة لتنظيف خرطوشة مسحوق الحرب. قم بتنظيف جهازك من الداخل (انظر 

)..73الجهاز" بصفحة 
) املوجودة داخل الجهاز متسًخا. قم بتنظيف جهازك من LSUقد يكون سطح وحدة املسح باللزير (•  

). يف حالة عدم حل املشكلة بعد هذه الخطوات، .73انظر "تنظيف الجهاز" بصفحة الداخل (انظر 
اتصل بأحد مندويب الصيانة.

تتم طباعة النصف 
العلوي من الورقة 
بدرجة افتح مقارنة 

قد ال يلتصق مسحوق الحرب جيًدا بهذا النوع من الورق.ببايق الورقة
، وانقر فوق عالمة تفضيالت الطباعةقم بتغيري خيار الطابعة ثم حاول الطباعة مرة أخرى. انتقل إىل •  

انظر "فتح تفضيالت الطباعة"  (انظر ورق معاد تصنيعه، وقم بضبط نوع الورق عىل الورقالتبويب 
)..51بصفحة 

قد ال يكون الورق مطابًقا للمواصفات، فقد يكون مثالً رطًبا جًدا أو شديد الخشونة.•  ظهور بقع حرب
انظر "تنظيف الجهاز" بصفحة قد تكون بكرة النقل متسخة. قم بتنظيف جهازك من الداخل (انظر •  

73..(
انظر "تنظيف الجهاز" قد يحتاج مسار الورق للتنظيف. يرجى االتصال بمندوب الخدمة (انظر •  

)..73بصفحة 
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ظهور بقع باهتة

يف حالة ظهور مناطق باهتة مستديرة عادًة عىل الصفحة بشكل غري منتظم:
قد تكون إحدى الصفحات تالفة. حاول إعادة مهمة الطباعة.•  
مستوى الرطوبة يف الورق متفاوت، أو يحتوي سطح الورقة عىل بقع رطبة. حاول استخدام نوع آخر •  

من الورق.
رزمة الورق من نوع رديء. قد تتسبب عمليات التصنيع يف وجود مناطق من الورق ال تقبل مسحوق •  

الحرب. حاول استخدام نوع أو ماركة أخرى من الورق.
، وانقر فوق تفضيالت الطباعةقم بتغيري خيار الطابعة ثم حاول الطباعة مرة أخرى. انتقل إىل •  

Paper"ثم قم بتعيني النوع عىل  "ورق Heavy 90-120g"انظر "فتح تفضيالت  (راجع "ثقيل
)..51الطباعة" بصفحة 

يف حالة عدم حل املشكلة بعد هذه الخطوات، اتصل بأحد مندويب الصيانة.

يف حالة ظهور بقع بيضاء عىل الصفحة:ظهور بقع بيضاء
الورق خشن للغاية ويسقط الكثري من األوساخ من الورق داخل املكونات الداخلية للجهاز، مما قد •  

انظر "تنظيف الجهاز" بصفحة يؤدي التساخ بكرة النقل. قم بتنظيف جهازك من الداخل (انظر 
73..(

انظر "تنظيف الجهاز" قد يحتاج مسار الورق للتنظيف. قم بتنظيف جهازك من الداخل (انظر •  
)..73بصفحة 

يف حالة عدم حل املشكلة بعد هذه الخطوات، اتصل بأحد مندويب الصيانة.

يف حالة ظهور خطوط رأسية سوداء يف الصفحة:ظهور خطوط رأسية
ربما تم خدش سطح وحدة التصوير (جزء األسطوانة) داخل الجهاز. أخرج خرطوشة مسحوق الحرب •  

)..71انظر "استبدال أسطوانة التصوير" بصفحة وقم برتكيب أخرى جديدة (انظر 
يف حالة ظهور خطوط رأسية بيضاء يف الصفحة:

) املوجودة داخل الجهاز متسًخا. قم بتنظيف جهازك من LSUقد يكون سطح وحدة املسح باللزير (•  
). يف حالة عدم حل املشكلة بعد هذه الخطوات، .73انظر "تنظيف الجهاز" بصفحة الداخل (انظر 

اتصل بأحد مندويب الصيانة.

إذا أصبحت نسبة تظليل الخلفية غري مقبولة:الخلفية سوداء
قم بتغيري الورق إىل ورق أخف وزنًا.•  
تحقق من الظروف البيئية: فقد تتسبب الظروف شديدة الجفاف أو مستوى الرطوبة املرتفع (رطوبة •  

%) يف زيادة كم الظالل يف الخلفية.80نسبية أعىل من 
انظر "استبدال أسطوانة أخرج وحدة التصوير القديمة، وقم برتكيب وحدة أخرى جديدة (راجع•  

).71التصوير" بصفحة 
)..68انظر "إعادة توزيع مسحوق الحرب" بصفحة أعد توزيع مسحوق الحرب بالكامل (انظر •  

ظهور بقع مسحوق 
حرب

)..69انظر "استبدال خرطوشة الحرب" بصفحة قم بتنظيف الجهاز من الداخل (انظر •  
تحقق من نوع الورق وجودته.•  
انظر "استبدال أسطوانة أخرج وحدة التصوير القديمة، وقم برتكيب وحدة أخرى جديدة (راجع•  

)..71التصوير" بصفحة 

الحلول املقرتحةالحالة
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 عيوب عمودية 
يف حالة تكرار ظهور العالمات عىل الجانب املطبوع من الصفحة عىل فرتات منتظمة:متكررة

قد تكون وحدة التصوير تالفة. إذا استمرت نفس املشكلة، فقم بإخراج وحدة التصوير القديمة، ثم •  
)..71انظر "استبدال أسطوانة التصوير" بصفحة قم برتكيب أخرى جديدة (راجع

يحتمل وجود مسحوق حرب عىل بعض أجزاء الجهاز. يف حالة حدوث عيوب عىل ظهر الورقة، فمن •  
املرجح أن تختفي املشكلة من تلقاء نفسها بعد طباعة بضع صفحات.

قد تكون مجموعة املصهر تالفة. اتصل بأحد فين الصيانة.•  

تناثر الحرب عىل 
الخلفية

ينتج تناثر الحرب عىل الخلفية من جزيئات الحرب املوزعة بشكل عشوايئ عىل الصفحة املطبوعة.
قد يحتوي الورق عىل نسبة عالية من الرطوبة. حاول الطباعة باستخدام مجموعة أخرى من الورق. •  

ال تفتح رزم الورق إال عند الرضورة حىت ال يترشب الورق بنسبة زائدة من الرطوبة.
إذا كان الحرب املتناثر يف الخلفية يغطي منطقة سطح الصفحة املطبوعة بأكملها، فاضبط دقة •  

انظر "فتح تفضيالت الطباعة"  (انظر تفضيالت الطباعةالطباعة من خالل الربنامج التطبيقي أو يف 
 Heavy). تأكد من اختيار نوع الورق الصحيح. عىل سبيل املثال: يف حالة اختيار.51بصفحة 

90-120g لكن الورق املستخدم بالفعل هو Plain Paper(ورق عادي) فيمكن أن يحدث شحن 
زائد مما يؤدي إىل مشكلة يف جودة الورق هذه.

انظر "إعادة إذا كنت تستخدم خرطوشة مسحوق حرب جديدة، فأعد توزيع مسحوق الحرب أوال (انظر •  
)..68توزيع مسحوق الحرب" بصفحة 

ترتكز جزئيات 
مسحوق الحرب حول 
األحرف العريضة، أو 

الصور
قد ال يلتصق مسحوق الحرب جيًدا بهذا النوع من الورق.

، وانقر فوق عالمة تفضيالت الطباعةقم بتغيري خيار الطابعة ثم حاول الطباعة مرة أخرى. انتقل إىل •  
انظر "فتح تفضيالت الطباعة"  (انظر ورق معاد تصنيعه، وقم بضبط نوع الورق عىل الورقالتبويب 
)..51بصفحة 

 يف حالة Heavy 90-120gتأكد من اختيار نوع الورق الصحيح. عىل سبيل املثال: يف حالة اختيار•  
 فيمكن أن يحدث شحن زائد مما يؤدي إىل مشكلة يف جودة (ورق عادي)Plain Paperاختيار 

الورق هذه.

يف حالة تشوه الحروف وظهورها كصور مجوفة، قد يكون الورق مصقوالً بدرجة زائدة. جرب •  حروف مشوهة
استخدام نوع مختلف من الورق.

الحلول املقرتحةالحالة
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تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح.•  ميل الصفحات
تحقق من نوع الورق وجودته.•  
تأكد من عدم تضييق موجهات الورق أو توسيعها أكرث مما ينبغي عىل رزمة الورق.•  

تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح.•  تثين أو تموج الورق
تحقق من نوع الورق وجودته. يمكن أن تتسبب الحرارة والرطوبة العاليتان يف تجعد الورق.•  
° يف الدرج.180 قم بقلب رزمة الورق يف الدرج. جرب أيضاً تدوير الورق بزاوية •  

ظهور تعاريج أو 
تجعدات

تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح.•  
تحقق من نوع الورق وجودته.•  
° يف الدرج.180 قم بقلب رزمة الورق يف الدرج. جرب أيضاً تدوير الورق بزاوية •  

اتساخ الجانب 
الخلفي للمطبوعات

انظر "تنظيف تحقق مما إذا كان هناك ترسب ملسحوق الحرب. قم بتنظيف الجهاز من الداخل (انظر •  
)..73الجهاز" بصفحة 

صفحات سوداء أو 
ألوان خالصة

ربما تم تركيب أسطوانة التصوير بشكل غري صحيح. قم بإخراج أسطوانة التصوير، ثم أعد تركيبها.•  
قد تكون أسطوانة التصوير معيبة. أخرج أسطوانة التصوير، وقم برتكيب وحدة أخرى جديدة •  

)..71انظر "استبدال أسطوانة التصوير" بصفحة (راجع
قد يكون الجهاز بحاجة لإلصالح. اتصل بأحد فين الصيانة.•  

الحلول املقرتحةالحالة
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)..73انظر "تنظيف الجهاز" بصفحة قم بتنظيف الجهاز من الداخل (انظر •  تناثر مسحوق الحرب
تحقق من نوع الورق وجودته.•  
انظر "استبدال أسطوانة التصوير" أخرج أسطوانة التصوير، ثم قم برتكيب وحدة أخرى جديدة (راجع•  

)..71بصفحة 
يف حالة استمرار املشكلة، من املحتمل أن يكون الجهاز بحاجة لإلصالح. اتصل بأحد فين الصيانة.

توجد فراغات يف 
الحروف

يحدث تآكل الحروف عند ظهور مناطق بيضاء داخل أجزاء الحروف اليت ينبغي أن تكون سوداء 
مصمتة:

من املحتمل أنك تقوم بالطباعة عىل الوجه غري الصحيح للورق. قم بإخراج الورق وقلبه.•  
قد يكون نوع الورق املستخدم غري متوافق مع مواصفات الورق املطلوبة.•  

ظهور خطوط أفقية

يف حالة ظهور خطوط أفقية سوداء أو بقع:
ربما لم يتم تركيب أسطوانة التصوير بشكل صحيح. قم بإخراج أسطوانة التصوير، ثم أعد تركيبها.•  
قد تكون أسطوانة التصوير معيبة. أخرج أسطوانة التصوير، وقم برتكيب وحدة أخرى •  

)..71انظر "استبدال أسطوانة التصوير" بصفحة جديدة(راجع
يف حالة استمرار املشكلة، من املحتمل أن يكون الجهاز بحاجة لإلصالح. اتصل بأحد فين الصيانة.

التفاف الورق
يف حالة تجعد الورق املطبوع أو عدم تغذيته يف الجهاز:

° يف الدرج.180 قم بقلب رزمة الورق يف الدرج. جرب أيضاً تدوير الورق بزاوية •  
، وانقر فوق تفضيالت الطباعةقم بتغيري خيار الورق بالطابعة ثم حاول الطباعة مرة أخرى. انتقل إىل •  

Paper"ثم قم بتعيني النوع عىل  "ورق ،Light 60-69g"انظر "فتح تفضيالت  (راجع "خفيف
)..51الطباعة" بصفحة 

تظهر صورة •  
مجهولة بصفة 

متكررة عىل عدة 
ورقات

تناثر مسحوق •  
الحرب

تحدث طباعة •  
خفيفة أو تلوث

 قدم) أو أكرث، وقد يؤثر هذا االرتفاع العايل عىل 3281 مرت (1000قد يتم استخدام الجهاز عىل ارتفاع 
جودة الطباعة، فربما يتناثر مسحوق الحرب أو تظهر الصور باهتة عىل سبيل املثال. قم بتغيري إعداد 

)..23انظر "ضبط االرتفاع" بصفحة االرتفاع بحيث يناسب جهازك (راجع

الحلول املقرتحةالحالة
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مشكالت أنظمة التشغيل

 الشائعةWindowsمشكالت 

   

 املرفق مع الكمبيوتر للحصول عىل مزيد من Microsoft Windowsارجع إىل دليل املستخدم الخاص بأنظمة التشغيل 
.Windowsاملعلومات حول رسائل خطأ أنظمة التشغيل 

 

الحلول املقرتحةالحالة

ظهور رسالة "امللف قيد 
االستخدام" أثناء التثبيت.

قم بإنهاء جميع تطبيقات الربنامج. قم بإزالة كافة الربامج من مجموعة بدء التشغيل 
. قم بإعادة تثبيت برنامج تشغيل الطابعة.Windowsثم أعد تشغيل 

ظهور رسالة "خطأ يف الحماية 
" أو OEالعامة" أو "استثناء 

" أو "عملية غري 32"تخزين مؤقت
قانونية".

، ثم حاول الطباعة مرة Windowsأغلق جميع التطبيقات األخرى وأعد تشغيل 
أخرى.

ظهور رسالة "فشل يف الطباعة" و 
"حدث خطأ تجاوز مهلة الطابعة".

يمكن أن تظهر هاتان الرسالتان أثناء الطباعة. ما عليك إال االنتظار حىت ينتهي الجهاز من 
الطباعة. إذا ظهرت الرسالة يف وضع االستعداد أو بعد إتمام الطباعة، فافحص االتصال 

و/أو تأكد مما إذا كان هناك خطأ أم ال.

ال يتم عرض معلومات الجهاز عند 
األجهزة النقر فوق الجهاز يف 

.والطابعات

.منفذ. انقر فوق عالمة التبويب خصائص الطابعةتحقق من 
 > انقر بزر املاوس األيمن فوق رمز الطابعة ثم حدد األجهزة والطابعات > لوحة التحكم(

)خصائص الطابعة
 أو USB أو TCP/IP، فقم بإلغاء تحديدهما وحدد LPT أو Fileإذا تم ضبط املنفذ عىل 

WSD.
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حل مشكالت الشبكة الالسلكية

استخدم معلومات اكتشاف املشكالت وإصالحها للمساعدة يف حل املشكالت.

   

لتحديد ما إذا كانت الطباعة املبارشة عرب الواي فاي تم تمكينها عىل طابعتك، اطبع صفحة التهيئة من لوحة تحكم 
الطابعة.

 

قائمة التحقق من االتصال الالسليك
تحقق من أن الطابعة وجهاز التوجيه الالسليك يف وضع التشغيل وأنهما متصالن بمصدر الطاقة. تأكد كذلك من أن جهاز الراديو •  

الالسليك املوجود بالطابعة يف وضع التشغيل.
) SSID) صحيح. اطبْع صفحة التهيئة لتحديد ُمعرف مجموعة الخدمات (SSIDتحقق من أن ُمعرّف مجموعة الخدمات (•  

)..34انظر "طباعة تقرير تكوين الشبكة" بصفحة (راجع
من خالل شبكة مؤمنة، تحقق من أن معلومات األمان صحيحة. إذا كانْت معلومات األمان غري صحيحة، قم بإجراء إعدادات •  

تثبيت الالسليك مرًة أخرى.
إذا كانت شبكة الالسلكية تعمل عىل النحو الصحيح، حاوْل الوصول من أجهزة حاسوب أخرى إىل شبكة اإلنرتنت الالسلكية. إذا •  

كانت الشبكة لها وصول بشبكة اإلنرتنت، حاول االتصال بشبكة اإلنرتنت عن طريق االتصال الالسليك.
) هي نفسها املطبقة يف الطابعة كما هي لنقطة الوصول الالسليك (أو الشبكات اليت TKIP أو AESتحقق من أن طريقة التشفري (•  

).WPAتستخدم أمن 
تحقق من أن الطابعة تقع يف نطاق شبكة اإلنرتنت الالسلكية. بالنسبة ملعظم شبكات اإلنرتنت، يجب أن تكون الطابعة يف حدود •  

 قدم) من نقطة الوصول الالسليك (جهاز التوجيه الالسليك).100 مرت (30
تحقق من أنه ال توجد أية أجسام تعيق إشارة اإلنرتنت الالسليك. قم بإزالة أية عوائق أو أجسام معدنية كبرية بني نقطة الوصول •  

والطابعة. تأكد من أن األقطاب أو الجدران أو األعمدة الحاملة اليت تحتوي عىل قضبان معدنية أو خرسانية ال تقع حائالً بني 
الطابعة ونقطة الوصول الالسليك.

تحقق من أن الطابعة تقع بعيًدا عن األجهزة اإللكرتونية اليت قد تتعارض مع إشارة اإلنرتنت الالسليك. يمكن أن تتعارض العديد •  
من األجهزة مع إشارة اإلنرتنت الالسلكية بما يف ذلك املحركات والهواتف الالسلكية وكامريات أنظمة األمان وشبكات اإلنرتنت 

الالسليك األخرى وبعض أجهزة البلوتوث. تحقق من أن قرص الطباعة مثبت عىل جهاز الحاسوب.
تحقق من أنك قمت بتحديد املنفذ الصحيح للطابعة.•  
تحقق من أن الحاسوب والطابعة متصالن بنفس شبكة اإلنرتنت الالسلكية.•  
.Bonjour، تحقق من أن جهاز التوجيه الالسليك يدعم OS Xبالنسبة لنظام •  

الطابعة ال تقوم بالطباعة بعد إتمام عملية تهيئة اإلنرتنت الالسليك.
تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل وأنها يف حالة استعداد.. 1
أوقف تشغيل أية جدران حماية ألطراف خارجية مثبتة عىل جهاز الحاسوب.. 2
تأكد من أن شبكة اإلنرتنت الالسليك تعمل عىل النحو الصحيح.. 3
تأكد من أن جهاز الحاسوب يعمل عىل النحو الصحيح. عند الرضورة، أعد تشغيل جهاز الحاسوب.. 4
ضّمن للطابعة . 5

ُ
 من الحاسوب عىل شبكة اإلنرتنت.HPتحقق من أنه يمكنك فتح خادم الويب امل

الطابعة ال تقوم بالطباعة، والحاسوب مثبت هيلع جدران حماية ألطراف خارجية
قم بتحديث جدار الحماية وفق التحديثات األخرية املتاحة لدى جهة التصنيع.. 1
إذا طلبت الربامج الوصول إىل جدران الحماية عند تثبيت الطابعة أو عند محاولة الطباعة، تأكد من أنك تسمع بتشغيل هذه . 2

الربامج.
أوقف تشغيل جدران الحماية مؤقًتا، وبعد ذلك قم بتثبيت الطابعة الالسلكية عىل الحاسوب. قم بتمني جدران الحماية عند . 3

إتمامك عملية التثبيت الالسليك.
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اتصال اإلنرتنت الالسليك ال يعمل عقب تحريك جهاز التوجيه الالسليك أو الطابعة
تأكد من أن جهاز التوجيه أو الطابعة متصل بنفس شبكة اإلنرتنت اليت يتصل بها جهاز الحاسوب.. 1
اطبع صفحة التهيئة.. 2
 املوجودة يف تهيئة الطابعة لجهاز الحاسب.SSID) الواردة عىل صفحة التهيئة بمجموعة SSIDقارن ُمعرف مجموعة الخدمات (. 3
) غري متماثلة، فلن تتصل األجهزة بنفس الشبكة. أعد تهيئة إعدادات شبكة اإلنرتنت SSIDإذا كانت معرفات معني الخدمة (. 4

الالسليك للطابعة.

تعذر توصيل أكرث من جهاز حاسوب بالطابعة الالسلكية
تأكد من أن أجهزة الحاسوب األخرى تقع يف نطاق شبكة اإلنرتنت الالسليك وأنه ال توجد أية أجسام تعوق إشارة اإلنرتنت . 1

 قدم) من نقطة وصول اإلنرتنت 100 مرت (30الالسلكية. بالنسبة ملعظم الشبكات، يكون نطاق شبكة اإلنرتنت الالسليك 
الالسليك.

تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل وأنها يف حالة استعداد.. 2
 مستخدمني حاليني مبارشين لشبكة الواي فاي.5تأكد من أنه ال يوجد أكرث من . 3
أوقف تشغيل أية جدران حماية ألطراف خارجية مثبتة عىل جهاز الحاسوب.. 4
تأكد من أن شبكة اإلنرتنت الالسليك تعمل عىل النحو الصحيح.. 5
تأكد من أن جهاز الحاسوب يعمل عىل النحو الصحيح. عند الرضورة، أعد تشغيل جهاز الحاسوب.. 6

VPNالطابعة الالسلكية فقدت االتصال عند التوصيل بشبكة 
 وغريها من شبكات اإلنرتنت األخرى يف نفس الوقت.VPNبصفة أساسية، يتعذر عليك االتصال بشبكة •  

ال تظهر شبكة اإلنرتنت ضمن قائمة شبكات اإلنرتنت الالسليك
تأكد من أن جهاز التوجيه الالسليك قيد التشغيل وأنه متصل بمصدر الطاقة.•  
، ال يزال بإمكانك االتصال بشبكة إنرتنت مخفية.•  

ٍ
قد تكون شبكة اإلنرتنت مخفية وغري ظاهرة. وعىل كل

شبكة اإلنرتنت الالسلكية ال تعمل
للتحقق من أن شبكة اإلنرتنت قد فقدت االتصال، حاول االتصال بأجهزة أخرى متصلة بشبكة اإلنرتنت هذه.. 1
اخترب حالة اتصال شبكة اإلنرتنت بإجراء اختبار األوامر عىل هذه الشبكة.. 2

a ..افتح طلب سطر األوامر عىل جهاز الحاسوب
. "إدخال"Enter، ثم اضغط cmd, واكتب  "تشغيل"Run, ثم انقر  "بدء"Start، انقر فوق Windowsلنظام تشغيل •  
 ثم افتْح برنامج  "أدوات مساعدة"Utilities، ثم اضغط  "التطبيقات"Applications، انتقل إىل OS Xلنظام •  

Terminal.
b . كتابةping متبوعة بعنوان IP.لجهاز التوجيه 
c ..إذا ما عرضت النافذة أوقات الجولة، تكون شبكة اإلنرتنت قيد االتصال

تأكد من أن جهاز التوجيه أو الطابعة متصالن بنفس شبكة اإلنرتنت اليت يتصل بها جهاز الحاسوب.. 3
a .34انظر "طباعة تقرير تكوين الشبكة" بصفحة اطبْع صفحة التهيئة (راجع..(
b .) قارن ُمعرف مجموعة الخدماتSSID الواردة عىل صفحة التهيئة بمجموعة (SSID املوجودة يف تهيئة الطابعة لجهاز 

الحاسب.
c . إذا ما كانت األرقام متطابقة، فإن األجهزة ال تتصل بنفس شبكة اإلنرتنت. أعد تهيئة إعدادات شبكة اإلنرتنت الالسليك

للطابعة.

أعد إجراء اختبار فحص شبكة اإلنرتنت الالسلكية.
انظر من لوحة تحكم الطابعة، يمكنك إجراء اختبار فحص والذي يُقدم معلومات عن إعدادات شبكة اإلنرتنت الالسلكية. (راجع

)..34"طباعة تقرير تكوين الشبكة" بصفحة 
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مواصفات عامة

مواصفات عامة

   

تخضع املواصفات للتغيري دون إخطار. ملشاهدة مواصفات ومعلومات إضافية حول التغيريات يف املواصفات، يرجى 
.www.hp.com/support/colorlaser150زيارة

 

الوصفالعنارص

aاألبعاد

(العرض × الطول × االرتفاع)

a..يتم قياس األبعاد والوزن بدون ملحقات أخرى

382 211.5x309 x8.3 15.0(. ممx 12.2x(بوصة 

a الوزن

(الجهاز مزود باملكونات القابلة لالستهالك)
 باوند)22.13 كجم(10.04

°درجة فهرنهايت)89.6 إىل 50°درجة مئوية(32 إىل10التشغيلدرجة الحرارة

 درجة فهرنهايت)104- إىل 4 درجة مئوية (من 40- إىل 20من التخزين (بالعبوة)

% رطوبة نسبية80 إىل 20من التشغيلالرطوبة

% رطوبة نسبية90 إىل 10من التخزين (بالعبوة)

bمعدل الطاقة

b..(أمبري) انظر ملصق التصنيف املوجود عىل الجهاز لتحديد الجهد الكهربايئ (فولت) والرتدد (هرتز) ونوع التيار املالئم للجهاز

 110أجهزة من طراز بقدرة 
فولت

 فولت127 - 110تيار مرتدد 

 220أجهزة من طراز بقدرة 
فولت

 فولت240 - 220تيار مرتدد 

http://www.hp.com/support/colorlaser150
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مواصفات وسائط الطباعة

األبعادالحجمالنوع
aوزن وسائط الطباعة/السعة

الدرج

ورق عادي

Letter216 × 279) بوصة)11 × 8.5 مم 

 16 (2 جم/م85 إىل 60ورق سندات بوزن من 
 رطالً)23إىل 

 (ورق سندات 2 جم/م75 ورقة بوزن 150•  
 رطالً)20بوزن 

 0.6 مم (15.5الحد األقىص الرتفاع الرزمة: •  
بوصة)

A4
 11.69 × 8.27 مم (297   ×210

بوصة)

Legal216 × 356) بوصة)14 × 8.5 مم 

Oficio 216 
x340مم

216 x 343) 8.5 مم x 13(بوصة 

Oficio 8.5x13216 x 330) 8.5 مم x 13(بوصة 

B5 (JIS)182×   257) بوصة)10.12 × 7.17 مم 

Executive184 × 267) بوصة)10.5 × 7.25 مم 

A5149×   210) بوصة)8.27 × 5.85 مم 

A6105 × 149) بوصة)5.85 × 4.13ملم 

جرام120-90ثقيل
راجع قسم الورق 

العادي
راجع قسم الورق العادي

 (ورق سندات بوزن يرتاوح 2 جم/م120 إىل 86
رطالً)32 إىل 23من 

 ورقة5•  

جرام69-60خفيف
راجع قسم الورق 

العادي
راجع قسم الورق العادي

 (سندات 2 جم/م70 إىل 60سندات بوزن من 
 رطالً)19 إىل 16بوزن من 

 (ورق سندات 2 جم/م60 ورقة بوزن 150•  
 رطالً)16بوزن 

 0.6 مم (15.5الحد األقىص الرتفاع الرزمة: •  
بوصة)

ملون،
, مطبوع مسبقاً

راجع قسم الورق 
العادي

راجع قسم الورق العادي

 (سندات 2 جم/م120 إىل 60سندات بوزن من 
 رطالً)24 إىل 16بوزن من 

 (ورق سندات 2 جم/م75 ورقة بوزن 150•  
 رطالً)20بوزن 

 0.6 مم (15.5الحد األقىص الرتفاع الرزمة: •  
بوصة)

معاد تدويره
راجع قسم الورق 

العادي
راجع قسم الورق العادي

 16 (2 جم/م85 إىل 60ورق سندات بوزن من 
 رطالً)24إىل 

 (ورق سندات بوزن 2 جم/م75 ورقة بوزن 5•  
 رطالً)20

 0.6 مم (15.5الحد األقىص الرتفاع الرزمة: •  
بوصة)

راجع قسم الورق bامللصقات 
العادي

راجع قسم الورق العادي
 2 جم/م150 إىل 120ورق سندات بوزن من 

 رطالً)40 إىل 32(من 
 ورقة5•  
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 رطالً)، عليك بتحميل ورقة واحدة يف الدرج كل مرة.32 (ورق سندات بوزن 2جم/م120يف حالة زيادة وزن الوسائط عن 
 

X-Hvy 121-163

, Letterحجم 
Legal ,
Oficio 216مقاس 

340x ,مم Oficio 
8.5 x13, A4 ,

B5(JIS) ,
Executive, A5 ,

A5 LEF,
4x6

راجع قسم الورق العادي
 (سندات 2 جم/م163 إىل 121سندات بوزن من 

 رطالً)43 إىل 32بوزن من 
 ورقة5•  

سندات
راجع قسم الورق 

العادي
راجع قسم الورق العادي

 (سندات 2 جم/م120 إىل 105سندات بوزن من 
 رطالً)32 إىل 28بوزن من 

 ورقة10•  

Glossy111-130 
جرام

Letter, A4, 4x6راجع قسم الورق العادي
 (سندات 2 جم/م130 إىل 111سندات بوزن من 

 رطالً)58 إىل 30بوزن من 
 ورقة1•  

Glossy131-175 
جرام

Letter, A4, 4x6راجع قسم الورق العادي
 (سندات 2 جم/م175 إىل 131سندات بوزن من 

 رطالً)58 إىل 30بوزن من 
 ورقة1•  

Glossy176-220 
جرام

Letter, A4, 4x6راجع قسم الورق العادي
 إىل 30 (2 جم/م220 إىل 176ورق سندات بوزن 

 رطالً)58
 ورقة1•  

HP Matte 120 
جرام

Letter, A4, 4x6رطالً)58 إىل 30 (2 ج/م120راجع قسم الورق العادي 
 ورقة1•  

HP Matte 150 
جرام

Letter, A4, 4x6رطالً)58 إىل30 (2 ج/م150راجع قسم الورق العادي 
 ورقة1•  

HP Matte 200 
جرام

Letter, A4, 4x6رطالً)58 إىل 30 (2 ج/م200راجع قسم الورق العادي 
 ورقة1•  

 (من 2 جم/م120 إىل 60ورق سندات بوزن من  بوصة)5.85 × 3.0 مم (148.5 × 76الحد األدىن للحجم (مخصص)
 بوصة)x 14 8.5 مم(216x 356الحد األقىص للحجم (مخصص) رطالً)32 إىل 16

a..قد يختلف الحد األقىص للسعة حسب وزن وسائط الطباعة وُسمكها والظروف البيئية
b. (شيفيلد). ويشري هذا إىل املستوى الرقمي للنعومة.250 إىل 100نعومة امللصقات املستخدمة مع هذه الطابعة تكون من 

األبعادالحجمالنوع
aوزن وسائط الطباعة/السعة

الدرج
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متطلبات النظام

Microsoft® Windows®  

   

تخضع برامج الطابعة للتحديث من حني آلخر نظرًا إلطالق أنظمة تشغيل جديدة، إلخ. وإذا لزم األمر، قم بتحميل أحدث 
.HP (www.hp.com/support/colorlaser150)نسخة من موقع 

 

 64 بايت، 32، 7ويندوز 
بايت

 HPيتم تنصيب ُمشغل الطباعة الخاص بطابعة 
لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الربنامج.

 64 بايت، 32، 8ويندوز 
بايت

 HPيتم تنصيب ُمشغل الطباعة الخاص بطابعة 
لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الربنامج.

 64 بايت، 32، 8.1ويندوز 
بايت

 HPيتم تنصيب ُمشغل الطباعة الخاص بطابعة 
V4.لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الربنامج 

 64 بايت، 32، 10ويندوز 
بايت

 HPيتم تنصيب ُمشغل الطباعة الخاص بطابعة 
V4.لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الربنامج 

, R2 2008خادم ويندوز 
 بايت64

 HPيتوافر ُمشغل الطباعة الخاص بطابعة 
PCLm.S للتحميل من موقع دعم الطابعات. قم 

شغل، ثم استخدم أداة
ُ
 Add Printerبتحميل امل

"أضف طابعة" لتنصيبه.

توقفت مايكروسوفت عن توفري الدعم 
. ولن 2015 يف يناير 2008لخادم ويندوز 

 عن بذل أقىص ما لديها من HPتتواىن 
 2008جهد لدعم نظام تشغيل خادم 

املتوقف.

 , R2 2008خادم ويندوز 
R2,SP1, 64بايت 

 HPيتم تنصيب ُمشغل الطباعة الخاص بطابعة 
لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الربنامج.

2012خادم ويندوز 
 HPيتم تنصيب ُمشغل الطباعة الخاص بطابعة 

لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الربنامج.

R2 2012خادم ويندوز 
 HPيتم تنصيب ُمشغل الطباعة الخاص بطابعة 

لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الربنامج.

 64 , 2016خادم ويندوز 
بايت

 HPيتم تنصيب ُمشغل الطباعة الخاص بطابعة 
لنظام التشغيل هذا كجزء من تنصيب الربنامج.

http://www.hp.com/support/colorlaser150
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Mac OS
 OS X 10.7 اليت تعمل بنظام Mac وIOS مدعومة من قبل حواسيب Apple من AirPrintإن الطباعة املبارشة باستخدام طابعة 

Lion فأحدث. استخدم طابعة AirPrint لطباعة مبارشة من iPad أو iPhone) 3GS فأحدث)، أو iPod الذي يعمل باللمس 
, أو التطبيقات الخارجية)Mail, Photos, Safari, iBooks(الجيل الثالث فأحدث) بتطبيقات الهاتف (

   

.Mac OS فقط بدون اتصال سليك أو هوايئ باإلنرتنت ال تدعم USBاملوديالت ذات منافذ ال•  
، يجب أن تكون الطابعة متصلة بشبكة اإلنرتنت ذاتها (الشبكة الفرعية) املتصل بها جهاز AirPrintالستخدام طابعة •  

أبل.
 بإصدار AirPrint. التدعم طابعات USB وتوصيلها بمنفذ AirPrintقم بتفعيل رقم اإلصدار قبل استخدام طابعة •  

.USB فأقدم توصيالت 1.3
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مرسد املصطلحات

   

يساعدك مرسد املصطلحات التايل يف التعرف عىل املنتج من خالل استيعاب املصطلحات شائعة االستخدام يف عملية الطباعة، باإلضافة إىل 
املصطلحات املذكورة يف دليل املستخدم هذا.

 

802.11
 IEEE) تم تطويرها بواسطة لجنة املعايري WLAN عبارة عن مجموعة من املعايري الخاصة باالتصال عرب شبكة االتصال املحلية الالسلكية (802.11

LAN/MAN معيار) IEEE 802.(

802.11b/g/n
 ميجابت، 11 نطاًقا تردديًا حىت 802.11b جيجا هرتز. يدعم 2.4 مشاركة نفس األجهزة واستخدام نطاق ترددي برسعة 802.11b/g/nبإمكان شبكة 

 أحيانًا للتداخل مع أفران امليكروويف 802.11b/g/n ميجابت. كما تتعرض األجهزة اليت تستخدم شبكة 150 نطاًقا تردديًا حىت 802.11nبينما يدعم 
.Bluetoothوالهواتف املحمولة وأجهزة 

نقطة الوصول
) عبارة عن جهاز يصل بني أجهزة االتصال الالسلكية عرب شبكات االتصال املحلية الالسلكية WAP أو APنقطة الوصول أو نقطة الوصول الالسلكية (

)WLAN) وتقوم بدور جهاز اإلرسال واالستقبال لإلشارات الالسلكية لشبكات االتصال املحلية الالسلكية (WLAN.(

ADF
) عبارة عن آلية تقوم بإدخال الورق األصيل تلقائًيا حىت يتمكن الجهاز من إجراء مسح ضويئ لكمية من الورق ADFوحدة التغذية التلقائية باملستندات (

مرة واحدة.

AppleTalkبروتوكول 
AppleTalk عبارة عن مجموعة من الربوتوكوالت اململوكة واملطورة بواسطة رشكة Apple, Inc لتوصيل أجهزة الكمبيوتر عرب الشبكات. وقد كان 

 وهذا لصالح Apple)، وهي اآلن ال تلقى العناية الكافية من رشكة 1984 األصيل (Macهذا الربوتوكول ضمن حزمة الربامج املصاحبة لنظام 
.TCP/IPبروتوكول 

عمق البت
هو مصطلح خاص برسومات الكمبيوتر، حيث يوضح عدد وحدات البت املستخدمة لعرض لون وحدة البكسل الواحدة يف صورة نقطية. وكلما ازداد 
عمق األلوان زاد وضوحها، وكلما ازداد عدد وحدات البت، يصبح عدد األلوان املحتملة عىل مخطط األلوان كبريًا بصورة غري عملية. ويطلق عىل اللون 

الذي يحتوي عىل وحدة بت واحدة لفظ أحادي اللون أو لون أبيض وأسود.

BMP
 (واجهة التصميم الرسومي)، أما بصفة عامة Microsoft Windowsيُستخدم تنسيق الرسومات النقطية داخلًيا من خالل النظام الفرعي لرسوم 

.Windowsفإنه يُستخدم كتنسيق ملفات رسوم بسيطة يف نظام التشغيل 

BOOTP
 خاص به تلقائًيا. ويتم IPبروتوكول التمهيد. هو عبارة عن بروتوكول شبيك يُستخدم من ِقبل أي كمبيوتر عميل عىل الشبكة للحصول عىل عنوان 

 بتعيني عنوان BOOTPهذا اإلجراء أثناء عملية تمهيد أو تشغيل أجهزة الكمبيوتر أو أنظمة التشغيل اليت تعمل عىل هذه األجهزة. وتقوم ملقمات 
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IP لكل كمبيوتر عميل عىل الشبكة من بني مجموعة عناوين. ويعمل BOOTP عىل تمكني أجهزة الكمبيوتر اليت يطلق عليها "محطات عمل بدون 
 قبل تحميل أي نظام تشغيل متقدم.IPأقراص" من الحصول عىل عنوان 

CCD
 ووقايتها من التلف عند نقل CCD الحتواء وحدة CCD) عبارة عن جهاز يتيح القيام باملسح الضويئ. وتستخدم آلية غلق CCDجهاز مزدوج الشحنة (

الجهاز.

ترتيب النسخ
هي عبارة عن عملية طباعة مهمة متعددة الُنسخ يف مجموعات مرتبة. وعند اختيار خاصية ترتيب النسخ، يقوم الجهاز بطباعة مجموعة كاملة من 

املستندات قبل طباعة أية نُسخ إضافية.

لوحة التحكم
لوحة التحكم هي منطقة مسطحة ورأسية عادًة، وتُعرض عليها أدوات التحكم واملراقبة. وعادًة ما توجد يف مقدمة الجهاز.

التغطية
 بها صور A4% أن أية ورقة بحجم 5 هو مصطلح خاص بالطباعة يقصد به حجم استعمال الحرب يف الطباعة. فعىل سبيل املثال، تعين التغطية بنسبة 

 من مساحتها. لذا، إذا كانت الورقة أو النسخة األصلية تحتوي عىل صور معقدة أو العديد من النصوص، فإن نسبة التغطية  % 5أو نصوص تشكل 
ستكون أعىل، كما أن استخدام الحرب سيكون بحجم التغطية يف نفس الوقت.

CSV
). وهي نوع من أنواع تنسيق امللفات، وتُستخدم يف تبادل البيانات بني التطبيقات املتباينة. وقد أصبح تنسيق امللفات، CSVالقيم املفصولة بفاصلة (
.Microsoft، معيارًا صحيًحا يف كافة جوانب الصناعة، حىت يف التطبيقات اليت ال تنتمي إىل رشكة Microsoft Excelكما يُستخدم يف ملفات 

DADF
) عبارة وحدة مسح تقوم بإدخال الورق األصيل وعكسه تلقائًيا حىت يتمكن DADFوحدة التغذية التلقائية باملستندات ذات الطباعة عىل الوجهني (

الجهاز من املسح الضويئ لوجهي الورقة.

االفرتاضية
هو القيم أو اإلعدادات االفرتاضية املحددة عند رشاء الطابعة أو عند إعادة ضبطها أو تهيئتها.

DHCP
 معلمات التهيئة DHCP) عبارة عن بروتوكول الربط الشبيك بني الكمبيوتر العميل والخادم. ويوفر خادم DHCPبروتوكول التهيئة الحيوية للمضيف (

 لألجهزة IP آلية لتخصيص عناوين DHCP الذي عادة ما يطلب معلومات الزمة إلرشاكه يف شبكة معينة. كما يوفر DHCPالخاصة بمضيف عميل 
العميلة.

DIMM
) عبارة عن لوحة دائرة كهربائية صغرية تخزن عليها الذاكرة. حيث تقوم بتخزين كافة البيانات داخل الجهاز DIMMوحدة الذاكرة املزدوجة الخطية (

كبيانات الطباعة أو بيانات الفاكس املستلم.

DLNA
) معيارًا يسمح لألجهزة املوجودة عىل الشبكة املزنلية ملشاركة املعلومات مع بعضها عرب الشبكة.DLNAيعد تحالف رشكات األجهزة الرقمية املتطورة (
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DNS
) عبارة عن نظام يقوم بتخزين معلومات مرتبطة بأسماء املجاالت يف قاعدة بيانات موزعة عىل الشبكات مثل شبكة DNSخادم أسماء املجاالت (

اإلنرتنت.

طابعة املصفوفة النقطية
هي نوع من طابعات الكمبيوتر، بها رأس طباعة يعمل بالحركة إىل الخلف وإىل األمام عىل الصفحة، وتقوم بالطباعة بإحداث تأثري عىل الورقة ودفع 

رشيط من القماش مشبع بالحرب عليها، وهي تشبه اآللة الكاتبة إىل حد كبري.

DPI
) هو مقياس الدقة املستخدم للمسح الضويئ والطباعة. وبوجه عام، كلما زاد عدد النقاط يف البوصة، زادت دقة الصورة وكانت DPIنقطة لكل بوصة (

تفاصيلها أكرث وضوًحا وحجمها أكرب.

DRPD
اكتشاف نمط الرنني املمزي. تُعد خاصية الرنني املمزي إحدى الخدمات اليت تقدمها رشكات الهاتف لتمكني املستخدم من استخدام خط واحد للرد عىل 

العديد من األرقام الهاتفية املختلفة.

الطباعة عىل الوجهني
هي اآللية اليت تعمل عىل قلب الورقة عىل االتجاهني لتتمكن املاكينة من طباعة الورقة (أو مسحها ضوئًيا) عىل كال الجانبني. ويمكن للطابعة املزودة 

بوحدة الطباعة املزدوجة عىل كال وجهي الورق أثناء دورة طباعة واحدة.

دورة العمل
دورة العمل هي الكمية املستخدمة من الورق واليت ال تؤثر عىل أداء الطابعة ملدة شهر. وعادًة ما يكون هناك حد لعمر الطابعة االفرتايض كعدد 

الصفحات اليت تتم طباعتها سنويًا. ويعين العمر االفرتايض عادًة متوسط عدد الُنسخ املطبوعة يف فرتة الضمان. فعىل سبيل املثال، إذا كانت دورة 
 صفحة يف اليوم.2400 يوم عمل، يكون حد الطابعة هو 20 صفحة يف الشهر بافرتاض 48000العمل هي 

ECM
 من أجهزة الفاكس أو مودم الفاكس. ويقوم هذا الوضع تلقائًيا باكتشاف 1) هو وضع إرسال اختياري مضمن يف الفئة ECMوضع تصحيح األخطاء (

األخطاء يف عملية إرسال الفاكسات وتصحيح ما قد يحدث بها من أخطاء يف بعض األحيان نتيجة لوجود تشوش يف خط الهاتف.

محاكاة
املضاهاة عبارة عن تقنية يقوم خاللها أحد األجهزة بالحصول عىل نفس نتائج جهاز آخر.

ويقوم الجهاز املضاهي باستنساخ وظائف نظام معني عىل نظام آخر، بحيث يقوم النظام الثاين بنفس إجراءات النظام األول. وتركز املضاهاة عىل القيام 
بنسخة مطابقة من اإلجراءات الخارجية، وهي بهذا تختلف عن املحاكاة اليت تركز عىل نموذج مجرد من النظام الذي تتم محاكاته، مع مراعاة الحالة 

الداخلية لهذا النظام يف الغالب.

إيرثنت
). وهي تحدد الوصالت LANاإليرثنت عبارة عن تكنولوجيا للربط الشبيك قائمة عىل اإلطارات وخاصة بشبكات االتصال املحلية بني أجهزة الكمبيوتر (

)/طبقة MACالسلكية واإلشارات الخاصة بالطبقة املادية، فضالً عن تنسيقات اإلطارات والربوتوكوالت الخاصة بالتحكم يف الوصول إىل الوسائط (
. وقد أصبحت إيرثنت أكرث تقنيات شبكات االتصال املحلية IEEE 802.3 غالًبا باستخدام معيار Ethernet. ويتم تصنيف OSIوصلة بيانات نموذج 

انتشارًا واستخداًما منذ التسعينيات وحىت اآلن.
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EtherTalk
EtherTalk عبارة عن مجموعة من الربوتوكوالت من تطوير رشكة Apple Computer للربط الشبيك بني أجهزة الكمبيوتر. وقد كان هذا 

 وهذا لصالح بروتوكول Apple)، وهي اآلن ال تلقى العناية الكافية من رشكة 1984 األصيل (Macالربوتوكول ضمن حزمة الربامج املصاحبة لنظام 
TCP/IP.

FDI
) عبارة عن بطاقة يتم تركيبها داخل الجهاز للسماح بتوصيل جهاز ثالث مثل أحد األجهزة اليت تدار بالعملة أو قارئ FDIواجهة الجهاز الخارجي (

البطاقات. وهذه األجهزة تزود الطابعة بخدمة الدفع من أجل الطباعة.

FTP
 (مثل شبكة اإلنرتنت أو اإلنرتانت).TCP/IP) هو بروتوكول شائع االستخدام لتبادل امللفات عرب أية شبكة تدعم بروتوكول FTPبروتوكول نقل امللفات (

وحدة الصهر
هي جزء من طابعة اللزير يقوم بصهر مسحوق الحرب عىل وسائط الطباعة. وتتكون من اسطوانتني إحداهما ساخنة واألخرى الضغط. فبعد نرث الحرب 

عىل الورق، تقوم وحدة الصهر ببث الحرارة والضغط لضمان ثبات الحرب عىل الورق بشكل دائم، وهذا هو السبب الذي يكمن وراء خروج الورق من 
طابعة اللزير دافئًا.

البوابة
هي عبارة عن اتصال بني شبكات الكمبيوتر، أو بني شبكة كمبيوتر وبني خط هاتفي. وهي شائعة جداً، حيث تمثل جهاز كمبيوتر أو شبكة تتيح الوصول 

إىل جهاز كمبيوتر آخر أو إىل شبكة أخرى.

التدرج الرمادي
هي ظالل من اللون الرمادي تمثل األجزاء الساطعة واملعتمة من الصورة عند تحويل الصور امللونة إىل تدرج اللون الرمادي؛ علًما بأنه يتم تمثيل األلوان 

بالعديد من الظالل الرمادية.

األلوان النصفية
هو نوع من أنواع الصور يشبه تدرج اللون الرمادي يتم تمثيله من خالل التنويع يف عدد النقاط. وتتكون املناطق ذات األلوان الكثيفة من عدد كبري من 

النقاط، بينما تتكون املناطق األقل كثافة من عدد نقاط أقل.

محرك األقراص الثابتة
) باملحرك الصلب أو القرص الصلب، وهو جهاز تخزين غري متحرك ويقوم بتخزين البيانات بصورة مشفرة HDDكثريًا ما يشار إىل محرك األقراص الثابتة (

رقمًيا عىل أسطوانات رسيعة الدوران ذات سطح مغناطييس.

IEEE
) هو منظمة دولية مهنية ال تهدف إىل الربح، وهو معين بالتقدم التكنولوجي يف املجال الكهربايئ.IEEEمعهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات (

IEEE 1284
“ إىل نوع معني من أنواع B-1284. وتشري عبارة ”1284) يف وضع معيار املنفذ املتوازي IEEEيرجع الفضل ملعهد مهنديس الكهرباء واإللكرتونيات (

املوصالت املوجودة بنهاية الكبل املتوازي الذي يتم تركيبه بالجهاز الطريف (كالطابعة عىل سبيل املثال).
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اإلنرتانت
اإلنرتانت هي شبكة خاصة تستخدم بروتوكوالت اإلنرتنت واالتصال الشبيك وكذلك نظام االتصاالت العام أحيانًا، وذلك بغرض تبادل جزء من 

املعلومات أو العمليات الخاصة بمؤسسة ما بشكل آمن بني موظفيها. ويف بعض األحيان ال يستخدم هذا املصطلح إال لإلشارة إىل أكرث الخدمات 
مشاهدة، وهي موقع الويب الداخيل.

IPعنوان 
) عبارة عن رقم فريد تستخدمه األجهزة لتحديد هويتها واالتصال ببعضها البعض عرب إحدى الشبكات اليت تستخدم IPعنوان بروتوكول اإلنرتنت (

معيار بروتوكول اإلنرتنت.

IPM
 إىل عدد الورق أحادي الوجه الذي يمكن للطابعة طباعته يف IPM) هي طريقة لقياس رسعة الطابعة. حيث يشري معدل IPMعدد الصور يف الدقيقة (

الدقيقة الواحدة.

IPP
) بتحديد بروتوكول قيايس للطباعة إىل جانب إنجاز مهمات الطباعة وحجم الوسائط والدقة وما إىل ذلك، IPPيقوم بروتوكول الطباعة عرب اإلنرتنت (

علًما بأنه يمكن استخدام هذا الربوتوكول عرب الشبكة املحلية أو عرب شبكة اإلنرتنت بالنسبة ملئات الطابعات، كما أنه يدعم عمليات التحكم يف الوصول 
والتوثيق والتشفري، مما يجعله بمثابة حل طباعة أفضل من ناحية اإلمكانات واألمان مقارنة بالحلول السابقة.

IPX/SPX
 Novell تبادل حزم إنرتنت/تبادل الحزم التسلسيل. وهو عبارة عن بروتوكول للربط الشبيك وتستخدمه أنظمة تشغيل IPX/SPXيقصد بربوتوكول 

NetWare ويقدم كل من .IPXو SPX خدمات اتصال مشابهة لربوتوكول TCP/IP حيث إن هناك أوجه تشابه بني بروتوكول ،IPX وبروتوكول IP ،
 يف أول األمر لشبكات IPX/SPX. وتجدر اإلشارة إىل أنه قد تم تصميم بروتوكول TCP وبروتوكول SPXكما أن هناك أوجه تشابه بني بروتوكول 

 عىل الشبكة املحلية).TCP/IP)، ويعمل هذا الربوتوكول بكفاءة عالية يف هذا الغرض (وعادًة ما يتفوق يف أداؤه عىل بروتوكول LANاالتصال املحيل (

األيزو
املنظمة الدولية للمقاييس (األيزو) هي عبارة عن هيئة دولية معنية بوضع املعايري القياسية وهي تضم مندوبني من مختلف هيئات املعايري القومية. 

وتضع معايري صناعية وتجارية عىل مستوى العالم.

ITU-T
) هو منظمة دولية تأسست بغرض وضع معايري موحدة للرتددات الالسلكية واالتصاالت الدولية وتنظيمها. ومن ITU-Tاالتحاد الدويل لالتصاالت (

بني املهام األساسية اليت يقوم بها االتحاد وضع معايري قياسية وتعيني الرتددات الالسلكية وتنظيم ترتيبات االتصال الداخيل بني مختلف الدول إلتاحة 
 إىل كلمة اتصاالت.ITU-T من االختصار Tاملكاملات الهاتفية عىل مستوى العالم. ويشري حرف -

1 رقم ITU-Tمخطط 
) لتنظيم عملية إرسال املستندات عرب الفاكس.ITU-Tهو عبارة عن مخطط اختبار معياري نرشه االتحاد الدويل لالتصاالت (

JBIG
) هي معيار لضغط الصور دون انخفاض دقتها أو جودتها، وقد تم وضع هذا املعيار لضغط الصور JBIGمجموعة خرباء الصور املشرتكة ثنائية املستوى (

الثنائية، وخاصة للفاكسات، إال أنه يمكن تطبيق هذا املعيار عىل الصور األخرى أيًضا.

JPEG
) هي طريقة معيارية شائعة االستخدام لضغط الصور الفوتوغرافية كبرية الحجم، كما أنها التنسيق املستخدم JPEGمجموعة خرباء الصور املشرتكة (

لتخزين وإرسال الصور الفوتوغرافية عرب شبكة املعلومات العاملية.
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LDAP
 وتعديل TCP/IP) هو بروتوكول ربط شبيك لالستعالم عن خدمات الدليل املعتمدة عىل بروتوكول LDAPبروتوكول الوصول الخفيف إىل الدليل (

هذه الخدمات.

مؤرش بيان الحالة
مؤرش بيان الحالة الباعث للضوء هو عبارة عن جهاز شبه موصل للكهرباء يشري إىل حالة الجهاز.

MACعنوان 
 نقطة، ويُكتب عادًة يف هيئة 48) هو معرف فريد يرتبط بمهايئ شبكة معينة. ويتكون هذا املعرف من MACعنوان التحكم يف الوصول إىل الوسائط (

). وعادًة ما يتم تشفري هذا العنوان بطريقة معقدة داخل بطاقة واجهة 0c-34-11-4e-00-00 رمزًا سداسًيا عرشيًا مصنًفا إىل أزواج (مثال: 12
) من ِقبل الجهة املصنعة لها، ويعمل هذا العنوان كأداة مساعدة للموِجهات اليت تحاول تعيني مواقع األجهزة عىل الشبكات الكبرية.NICالشبكة (

MFP
) عبارة عن جهاز مكتيب أحادي البنية يشتمل عىل الوظائف التالية: طابعة وناسخة وفاكس وماسح ضويئ وغري ذلك.MFPالجهاز متعدد الوظائف (

MH
) هي طريقة ضغط تعمل عىل تقليل حجم البيانات اليت يلزم إرسالها بني أجهزة الفاكس لنقل الصورة اليت يويص بها MHطريقة هوفمان املعدلة (

. وهذه الطريقة عبارة عن نظام تشفري يعمل طولًيا ويعتمد عىل كتاب شفرة، وهي طريقة محسنة لضغط املسافات البيضاء ITU-T T.4مخطط 
بكفاءة. وحيث إن أغلب الفاكسات بها أجزاء بيضاء، فإن هذه الطريقة تعمل عىل إرسال معظم الفاكسات يف أقل مدة ممكنة.

MMR
.ITU-T T.6) هي إحدى طرق الضغط اليت يويص بها MMRالقراءة ثنائية التعديل (

املودم
هو جهاز يعدل اإلشارة الناقلة لتشفري البيانات الرقمية، كما يعدل هذه اإلشارة ليفك تشفري البيانات املنقولة.

MR
. تعمل القراءة املعدلة عىل تشفري أول سطر ممسوح ضوئًيا ITU-T T.4) هي إحدى طرق الضغط اليت يويص بها مخطط MRالقراءة املعدلة (

). وبعد ذلك تتم مقارنة السطر التايل مع السطر األول ويتم تحديد االختالفات ثم تشفريها ونقلها.MHباستخدام طريقة هوفمان املعدلة (

NetWare
. يف البداية، اعتمد هذا النظام عىل تقنية تعدد املهام التعاوين لتشغيل العديد من الخدمات عىل Novell, Incنظام تشغيل شبكات من تطوير رشكة 

.IPX/SPX وTCP/IP كالً من NetWare العتيقة. واليوم تدعم Xerox XNSجهاز كمبيوتر شخيص، واعتمدت بروتوكوالت الشبكة عىل مجموعة 

OPC
) عبارة عن آلية تقوم بعمل صورة افرتاضية للطباعة باستخدام شعاع لزير ينبعث من طابعة لزير، وعادة ما يكون لونه OPCموصل الصور العضوي (

أخرض أو بين مائل لألحمر ويأخذ شكالً أسطوانًيا.
تؤدي أسطوانة التصوير اليت تحتوي عىل اسطوانة واحدة إىل تلف سطح االسطوانة بسبب استخدامها يف الطابعة، وينبغي استبدالها عىل نحو مناسب 

نظرًا ألنه أصابها التلف نتيجة االتصال بفرشاة توزيع الخرطوشة وآلية التنظيف والورق.
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املستندات األصلية
الشكل األصيل لليشء كاملستند والصور والنص وما إىل ذلك، والذي يتم نسخه أو يعاد إخراجه أو تحويله إلنتاج مواد أخرى، وهو غري منسوخ أو مشتق 

من يشٍء آخر.

OSI
) لالتصاالت. ويقدم هذا النموذج منهًجا قياسًيا ISO) هو نموذج وضعته املنظمة الدولية للمقاييس (OSIاالتصال الداخيل لألنظمة املفتوحة (

معتمًدا عىل وحدات لتصميم الشبكات يقوم بتقسيم املجموعة املطلوبة من الوظائف املعقدة إىل طبقات وظيفية قائمة بنفسها سهلة اإلدارة. وهذه 
الطبقات من البداية إىل النهاية هي التطبيق والعرض وجلسة العمل والنقل والشبكة ورابط البيانات والطبقة املادية.

PABX
) هو نظام تحويل املكاملات تلقائًيا داخل مؤسسة خاصة.PABXاملقسم الفرعي الخاص (

PCL
 لتكون بمثابة بروتوكول للطابعة وأصبحت معيارًا صناعًيا يف هذا HP) وضعتها رشكة PDL) هي لغة لوصف الصفحات (PCLلغة أوامر الطابعات (

املجال. وقد وضعت هذه اللغة يف املقام األول للجيل األول من الطابعات النافثة للحرب، ثم انترشت هذه اللغة يف العديد من مستويات الطابعات 
الحرارية والنقطية وطابعات اللزير.

PDF
 لتمثيل املستندات ثنائية األبعاد يف تنسيق ال يرتبط بالجهاز الذي Adobe Systems) هو تنسيق ملفات من تطوير رشكة PDFتنسيق امللفات املتنقلة (

تعرض هيلع وال عىل دقة شاشته.

PostScript
) عبارة عن لغة وصف للصفحات ولغة برمجة وتستخدم أساًسا يف املجاالت اإللكرتونية والنرش املكتيب. وتستخدم هذه اللغة يف PSبوست سكريبت (

برنامج تحويل معني إلنشاء صورة.

برنامج تشغيل الطابعة
هو عبارة عن برنامج يستخدم إلرسال أوامر ونقل بيانات من جهاز الكمبيوتر إىل الطابعة.

وسائط الطباعة
وسائط مثل الورق وامللصقات والورق الشفاف، واليت يمكن استخدامها مع طابعة أو ماسحة ضوئية أو جهاز فاكس أو ناسخة.

PPM
) هي طريقة تقاس بها رسعة الطابعة، أي عدد الصفحات املطبوعة يف الدقيقة الواحدة.PPMالصفحات املطبوعة يف الدقيقة (

PRNملف 
هي واجهة استخدام لربنامج تشغيل جهاز معني، تعمل عىل إتاحة إمكانية تفاعل الربامج مع برنامج تشغيل الجهاز من خالل استخدام اتصاالت 

النظام الواردة/الصادرة القياسية، مما يُبسط القيام بالعديد من املهام.

بروتوكول
هو عرف أو معيار يتيح التحكم والربط واالتصال ونقل البيانات بني نقطتني طرفيتني حاسوبيتني.
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PS
.PostScriptانظر 

PSTN
) هي شبكة مكونة من مجموعة الشبكات الهاتفية ذات التحويالت الدائرية يف العالم، واليت يتم توجيهها يف PSTNشبكة االتصاالت الهاتفية العامة (

املنشآت الصناعية من خالل لوحة التحويل.

RADIUS
 إدارة RADIUS) عبارة عن بروتوكول ملصادقة املستخدم وتعيني حسابه عن بُعد. توفر خدمة RADIUSخدمة مستخدم اتصال املصادقة عن بُعد (

 (املصادقة والتفويض والحسابات) إلدارة الوصول AAAمركزية لبيانات املصادقة كأسماء املستخدمني وكلمات املرور الخاصة بهم باستخدام مفهوم 
عرب الشبكة.

الدقة
). فكلما زاد عدد النقاط يف البوصة، زادت الدقة.DPIحدة الصورة املقيسة بعدد النقاط يف البوصة (

SMB
) عبارة عن بروتوكول شبكات يعمل عىل املشاركة يف امللفات والطابعات واملنافذ التسلسلية واالتصاالت املتنوعة بني العقد SMBكتلة رسائل الخادم (

املوجودة يف شبكة معينة. وهي توفر آلية لالتصاالت ذات العمليات البينية املوثوقة.

SMTP
) هو الربوتوكول القيايس لعمليات نقل الربيد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت. كما أنه بروتوكول بسيط ومعتمد عىل SMTPبروتوكول الرسائل البسيطة (

 واحد أو أكرث للرسائل ثم ينقل نص الرسالة إليه أو إليهم. فهو بروتوكول خادم وعميل، حيث ينقل العميل رسائل 
ٍ
النصوص، حيث يتم تحديد متلق

الربيد اإللكرتوين إىل الخادم.

SSID
) من SSID). ويُستخدم معرف مجموعة الخدمات (WLAN) عبارة عن اسم شبكة االتصال املحلية الالسلكية (SSIDمعرف مجموعة الخدمات (

) بحالة SSIDs) لالتصال فيما بينها. وتتأثر معرفات مجموعة الخدمات (WLANقبل جميع األجهزة الالسلكية عرب شبكة االتصال املحلية الالسلكية (
 حرًفا.32األحرف وال يزيد طولها عن 

قناع الشبكة الفرعية
يستخدم هذه القناع إىل جانب العنوان الشبيك يف تحديد أي جزء من العنوان يمثل عنوان الشبكة وأي جزء يمثل العنوان املضيف.

TCP/IP
) هما مجموعة بروتوكوالت تعتمد عليها اإلنرتنت ومعظم الشبكات التجارية.IP) وبروتوكول اإلنرتنت (TCPبروتوكول التحكم يف النقل (

TCR
) تفاصيل حول كل عملية نقل، مثل حالة املهمة ونتائج النقل وعدد الصفحات املرسلة. ويمكن ضبط التقرير للطباعة بعد TCRيوفر تقرير تأكيد النقل (

كل مهمة أو بعد فشل عملية النقل فقط.
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TIFF
) هو عبارة عن تنسيق صور نقطية ذات مستويات متعددة من الدقة. عالوة عىل أنه يصف بيانات الصور اليت تصدر TIFFتنسيق ملفات الصور املرمزة (

 الرموز والكلمات الرئيسية اليت تعرف خصائص الصورة املضمنة يف امللف. ويمكن TIFFعادًة من املساحات الضوئية. وتستخدم الصور اليت بتنسيق 
استخدام هذا التنسيق املرن وغري املرتبط بنظام التشغيل يف الصور اليت تم إنشاؤها باستخدام العديد من تطبيقات معالجة الصور.

خرطوشة مسحوق الحرب
هي نوع من الزجاجات أو الحاويات يُستخدم داخل جهاز ما كالطابعة يحتوي عىل الحرب. والحرب هو مسحوق يُستخدم يف طابعات اللزير والناسخات 

الفوتوغرافية يقوم بتشكيل النصوص والصور عىل الورق املطبوع. ويمكن صهر مسحوق الحرب بفعل كل من الحرارة/الضغط املنبعث من وحدة 
الصهر، مما يسبب تماسك الحرب بأنسجة الورق.

TWAIN
، يمكن TWAIN مع الربنامج املتوافق مع TWAINوهو معيار صناعي للماسحات الضوئية والربامج. عن طريق استخدام املاسح الضويئ املتوافق مع 

 Apple وMicrosoft Windows) اللتقاط الصور ألنظمة التشغيل APIتهيئة الفحص من داخل الربنامج. وهو يعترب واجهة برمجة التطبيقات (
Mac.

UNCمسار 
 ومنتجات أخرى من Window NT) عبارة عن طريقة قياسية للوصول إىل املواد املتاحة للمشاركة عىل الشبكة يف UNCاصطالح التسمية املوحد (

Microsoft وتنسيق مسار .UNC<عبارة عن: \\<اسم الخادم>\<اسم املشاركة>\<الدليل اإلضايف 

URL
) عبارة عن العنوان العام للمستندات واملواد املوجودة عىل اإلنرتنت. ويشري الجزء األول من العنوان إىل الربوتوكول URLمحدد املوارد املوحد (

 أو اسم املجال الذي يوجد به املورد.IPاملستخدم، بينما يشري الجزء الثاين إىل عنوان 

USB
 لتوصيل أجهزة الكمبيوتر USB Implementers Forum, Inc) عبارة عن معيار تم تطويره من ِقبل رشكة .USBالناقل التسلسيل العاملي (

 واحد.USBباألجهزة الطرفية. وعىل عكس املنفذ املتوازي، تم تصميم هذه التقنية لتوصيل منفذ كمبيوتر 
ٍ
 واحد بالعديد من األجهزة الطرفية يف آن

العالمة املائية
هي صورة أو نموذج عىل ورقة يمكن التعرف عليها بسهولة وتبدو باهتة بدرجة أكرب عند مشاهدتها عرب الضوء املنقول. وظهرت هذه العالمات أوالً يف 

، وتداول صناع الورق استخدام هذه العالمات لوضع عالمات تمزي منتجاتهم وعىل الطوابع الربيدية والعمالت 1282مدينة بولونيا اإليطالية عام 
ووثائق حكومية أخرى ملكافحة الزتييف والزتوير.

WEP
 لتوفري نفس املستوى من األمان املتوفر يف شبكة االتصال املحلية IEEE 802.11) عبارة عن بروتوكول أمان محدد يف WEPخصوصية املكائف السليك (

)LAN) السلكية. توفر خصوصية املكائف السليك (WEP األمان من خالل تشفري البيانات اليت يتم نقلها عرب اإلشارات الالسلكية بحيث تصبح محمية (
أثناء نقلها من نقطة إىل أخرى.

WIA
WIA عبارة عن بنية للصور ظهرت يف البداية يف نظام Windows Meو Windows XP ويمكن عمل مسح ضويئ عن طريق أنظمة التشغيل هذه .

.WIAباستخدام ماسحة ضوئية متوافقة مع 
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WPA
) اليت تم إنشاؤها لتحسني مزيات Wi-Fi عبارة عن فئة من األنظمة تستخدم لتأمني شبكات الكمبيوتر الالسلكية (Wi-Fiالوصول املحمي بتقنية 

).WEPأمان خصوصية املكائف السليك (

WPA-PSK
WPA-PSK مفتاح) WPA عبارة عن وضع خاص لـلوصول املحمي بتقنية (املشرتك مسبًقا Wi-Fi أو) WPA مناسب للرشكات الصغرية أو (

) وأي كمبيوتر محمول السليك أو أجهزة سطح WAPاملستخدمني املزنليني. يتم تكوين املفتاح املشرتك أو كلمة املرور يف نقطة الوصول الالسلكية (
) ذات الصلة WAP بإنشاء مفتاح فريد لكل جلسة بني العميل الالسليك ونقطة الوصول الالسلكية (WPA-PSKمكتب السلكية. يقوم مفتاح 

لتحقيق مستوى أمان أكرث تقدًما.

WPS
، فيمكنك تكوين WPS معيارًا إلنشاء شبكة مزنلية ال سلكية. وإذا كانت نقطة الوصول الالسلكية تدعم Wi-Fi Protected Setup  (WPS)يعترب 

االتصال الشبكة الالسليك بسهولة بدون جهاز كمبيوتر.

XPS
)، كما تعد أحد تنسيقات املستندات الجديدة، حيث توفر PDL هي إحدى املواصفات الخاصة بلغة وصف الصفحات (XML  (XPS)مواصفة الورق 

، كما أنها XML. وهذه املواصفة قائمة عىل تنسيق Microsoftالعديد من ممزيات املستندات املتنقلة واملستندات اإللكرتونية اليت تطورها رشكة 
تعتمد عىل مسار طباعة جديد وكذلك عىل تنسيق مستندات يقوم عىل املتجهات وغري مرتبط باألجهزة.
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