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 نصب نرم افزار 
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 دانلود کنید. HPنرم افزار چاپگر: برای نصب باید بسته های نرم افزاری را از وب سایت 

 قبل از نصب، بررسی کنید که آیا سیستم عامل رایانه شما از نرم افزار پشتیبانی می کند.

مراجعه   www.hp.com/support  ، بهHPهمه جانبه    بهره مندی از پشتیبانیبرای  

 کنید.

 

 


