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 : نمای کلی پنل کنترل

 

 
 

1 . LED  :وضعیت تونر را نشان می دهد مراجعه   تونر 

 اتصال شبکه بی سیم را به راحتی بدون رایانه پیکربندی می کند   : بی سیم . 2

 (: RESUMEدکمه ادامه)  3

•   
پاور به آرامی چشمک  LED ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا 10این دکمه را حدود  -

رها   چاپ کند سپس دکمه رارا  برگه پیکربندی و برگه پیکربندی شبکه می زند و

 .کنید

 گزارش خطا را چاپ می کند : گزارش اطالعات •

پاور آبی به سرعت   LEDثانیه فشار داده و نگه دارید تا 15این دکمه را حدود  -

 سپس دکمه را رها کنید چشمک می زند و

 این دکمه را فشار دهید تا طرف دیگر همه صفحات چاپ شود : چاپ دستی •

 کنید. انتخاب  سیستم چاپ دو طرفه )دستی( را در خود



 شما می توانید یک عملیات را در هر زمان متوقف کنید. : لغو . 4

 لغو چاپ  •

 تاچاپ متوقف شود این دکمه را در حین کار چاپ فشار دهید -

 دکمه پاور: . 5

 روشن یا خاموش کنید.می توانید برق را 

 .می توانید دستگاه را از حالت خواب بیدار کنید دکمهبا این 

6 . LED وضعیت دستگاه شما را نشان می دهد : توجه . 

 

 نصب نرم افزار 

 
پس از راه اندازی دستگاه و اتصال آن به رایانه، باید نرم افزار مربوط به آن را نصب  

 کنید.

 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/supportبرای چاپگر، به  HPبرای کمک همه جانبه 

 کنید.

 
 


