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הבאים ברוכים1
כדי הבאה בטבלה המפורט במידע היעזר . HP Deskjet D1300 series-ה של לעזרה הבאים ברוכים
כדי שמאל בצד הענייניים תוכן בחלונית להיעזר באפשרותך ,כן כמו .שונות פעולות לבצע כיצד ללמוד
.מידע לאתר

תיאורסעיף

.המדפסת של המיוחדים מהמאפיינים חלק אודות למדמיוחדים מאפיינים

במחסניות להשתמש וכיצד המדפסת את לתפעל כיצד למדראשונה הפעלה
.להחליפן וכיצד ההדפסה

.למדפסת המחשב את לחבר כיצד למדלמדפסת חיבור

לפני הצילומים מראה את להתאים ,צילומים להדפיס כיצד למדצילומים הדפסת
צילום נייר לאחסן ,צילומים להדפסת מחסנית להתקין ,ההדפסה
.משפחה ובני חברים עם צילומים ולשתף

,אלקטרוני דואר הודעות לרבות ,מסמכים מגוון להדפיס כיצד למדאחרים מסמכים הדפסת
שקפים ,חוברות ,פוסטרים ,מדבקות ,מעטפות ,ברכה כרטיסי
.בגיהוץ להעברה הדפסה וחומרי

את לשנות ,נייר סוגי לבחור ,דרך בקיצורי להשתמש כיצד למדלהדפסה עצות
מספר להדפיס ,העמודים סדר את להגדיר ,ההדפסה רזולוציית

מקדימה בתצוגה מסמך להציג ,אחד גיליון גבי על עמודים של רב
.צדדית-דו בהדפסה ולהשתמש

,מחדל ברירת כמדפסת  HP Deskjet-ה את להגדיר כיצד למדהמדפסת תוכנת
תוכנה עדכוני להוריד וכיצד המחדל ברירת הגדרות את להגדיר

.למדפסת

בכמות לצפות ,בהן לטפל וכיצד הדפסה מחסניות להתקין למדתחזוקה
.דיו כתמי להסיר וכיצד ניסיון עמוד להדפיס ,במחסנית הנותרת הדיו

.חומרה או תוכנה לבעיית פתרון לקבלתבעיות פתרון

.למדפסת מתכלים חומרים להזמנתמתכלים חומרים

של אחרים מפרטים ואודות ,הדרישות ,הנייר קיבולת אודות למדמפרטים
.המדפסת

 של המיחזור תוכנית
HPמתכלים דיו לחומרי

.הדפסה מחסניות למחזר ניתן כיצד למד
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מיוחדים מאפיינים2
:מיוחדים מאפיינים במגוון המצוידת  HP Deskjet מדפסת רכשת !ברכותינו

.ולתפעול להתקנה קלה :למשתמש ידידותיות●
המאפיין באמצעות ,הנייר קצות עד מ"ס  x 15 10  בגודל צילומים הדפסת :שוליים ללא הדפסה●

.שוליים ללא הדפסה
באמצעות הדפסה מחסנית בכל המשוער הדיו מפלס מהו לברר באפשרותך :הדיו מפלס מחוון●

. משוערים דיו מפלסי הצגת ראה ,נוסף מידע לקבלת ).הדיו מצב(  Ink Status חלון
במחסנית כאשר אחת הדפסה מחסנית בעזרת בהדפסה להמשיך אפשר :דיו גיבוי מצב●

.דיו גיבוי מצב בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת .הדיו אזל השנייה ההדפסה
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העבודה תחילת3
המדפסת על חטוף מבט●
הפעלה ונורית לחצן●
הנייר מגש●
ההדפסה מחסניות●
דיו גיבוי מצב●

המדפסת על חטוף מבט
.המדפסת מאפייני אודות ללמוד כדי שלהלן הקישורים על לחץ

הפעלה ונורית לחצן1
נייר מגש2

ההדפסה מחסניות1
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 USB יציאת1

הפעלה ונורית לחצן
אורכת ,הלחיצה מרגע ,עצמה ההפעלה .המדפסת את ולכבות להפעיל כדי ההפעלה בלחצן השתמש
.שניות מספר

הפעלה ונורית לחצן1

.נתונים מעבדת המדפסת כאשר מהבהבת ההפעלה נורית

וכיבוי הפעלה .ההפעלה לחצן באמצעות המדפסת את ולהפעיל לכבות תמיד הקפדהתראה 
.במדפסת לתקלות לגרום עלולים חיצוני מתג או פסק אל ,מפצל באמצעות

הנייר מגש
מגש את פתח .להדפסה המיועדים אחרים הדפסה חומרי או נייר לטעינת נועד המתקפל הנייר מגש
.ההדפסה לפני הנייר

הנייר מגש פתיחת●
הנייר במגש שימוש●

הנייר מגש פתיחת

הנייר מגש לפתיחת
.המדפסת מכסה את הרם.1

3 פרק
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.הנייר מגש את פתח.2

.חוץ כלפי המגש מאריך את פתח.3

.המדפסת מכסה את סגור.4

הנייר במגש שימוש
בהתאם ,שמאלה או ימינה הנייר מכוון את להסיט יש ,שונים בגדלים הדפסה חומרי על הדפסה לצורך
.הנייר מגש של העליון החלק אל המודפסים הדפים את פולטת המדפסת .לגודל
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ההדפסה מחסניות
.הדפסה מחסניות בשתי להשתמש ניתן זו במדפסת

צבעים בשלושה להדפסה מחסנית1
בשחור להדפסה מחסנית2

תוצאות לקבלת .צבעים בשלושה להדפסה מחסנית רק יש המדפסת שבאריזת ייתכןהערה 
.צבעים בשלושה להדפסה למחסנית בנוסף בשחור להדפסה מחסנית התקן ,יותר טובות

לגרום עלולה זו פעולה אך בשחור להדפסה מחסנית להתקין מבלי להדפיס באפשרותך
הותקנה אילו שיתקבלו מאלו שונים יהיו שיודפסו והצבעים יותר איטי באופן להדפיס למדפסת
.צבעים בשלושה להדפסה למחסנית במקביל בשחור להדפסה מחסנית

מכן ולאחר אזור/המדינה את בחר  .  www.hp.com בכתובת בקר ,הדפסה מחסניות להזמנת
.)מקוון באופן רכישה( Online Shopping או )קנה( Buy על לחץ

הדפסה מחסניות החלפת
.שלה הבחירה מספר את בדוק ,הדפסה מחסנית קניית בעת

:מקומות בשלושה הבחירה מספר את למצוא תוכל

.מחליף שאתה ההדפסה מחסנית גבי שעל במדבקה עיין :הבחירה מספר מדבקת●

3 פרק
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הבחירה מספר מדבקת1
במדריך עיין ,הדפסה מחסניות של בחירה מספרי של ברשימה לעיון :למדפסת הנלווה התיעוד●

.למדפסת המצורף העזר
):הדפסה מחסניות הזמנת על מידע(  Print Cartridge Ordering Information שיח-הדו תיבת●

של )הכלים ארגז(  Toolbox-ה את פתח ,ההדפסה מחסניות של הבחירה מספרי ברשימת לעיון
על לחץ מכן ולאחר )משוער דיו מפלס(  Estimated Ink Level הכרטיסייה על לחץ ,המדפסת
.)הדפסה מחסניות על מידע(  Print Cartridge Information הלחצן

עיין ,נוסף מידע לקבלת .דיו גיבוי במצב לפעול יכולה המדפסת ,ההדפסה במחסנית הדיו אוזל אם
.דיו גיבוי מצב בסעיף

. התקנה הוראות בסעיף עיין ,חלופית הדפסה מחסנית התקנת אודות מידע לקבלת

דיו גיבוי מצב
מופעל דיו גיבוי מצב .בלבד אחת הדפסה מחסנית עם המדפסת לתפעול דיו גיבוי במצב השתמש
.ההדפסה מחסניות מתושבת הדפסה מחסנית מוציאים כאשר

ההודעה אם .המסך גבי-על הודעה מוצגת ,דיו גיבוי במצב פועלת המדפסת כאשרהערה 
מכל הוסר הפלסטי המגן סרט כי ודא ,הדפסה מחסניות שתי מותקנות ובמדפסת מופיעה
המדפסת ,ההדפסה מחסנית מגעי את מכסה הפלסטי המגן סרט כאשר .ההדפסה מחסניות

.מותקנת ההדפסה שמחסנית לזהות יכולה אינה

:הבאים בנושאים עיין ,דיו גיבוי מצב אודות נוסף מידע לקבלת

דיו גיבוי במצב פלט●
דיו גיבוי ממצב יציאה●

דיו גיבוי במצב פלט
.ההדפסים באיכות פוגעת והיא ,יותר איטית נעשית דיו גיבוי במצב ההדפסה

תוצאההמותקנת ההדפסה מחסנית

.אפור בגוני מודפסים בצבע מסמכיםבשחור הדפסה מחסנית

.לאפור נוטה השחור אך ,כראוי מודפסים הצבעיםצבעים בשלושה הדפסה מחסנית

דיו גיבוי ממצב יציאה
.במדפסת הדפסה מחסניות שתי התקן ,דיו גיבוי ממצב לצאת כדי

. התקנה הוראות בסעיף עיין ,הדפסה מחסנית התקנת אודות מידע לקבלת
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המדפסת חיבור4
●USB 

USB 
מערכת נדרשת USB בכבל שימוש לצורך .USB כבל באמצעות מתבצע למחשב המדפסת חיבור

.ואילך Windows 98 SE הפעלה

 .  USB 2.0  תואם בכבל השתמש ,מיטביים הדפסה ביצועי לקבלתהערה 

.למדפסת המצורף ההתקנה בעלון עיין ,USB כבל באמצעות המדפסת חיבור על הנחיות לקבלת

.המדפסת לאריזת מצורף אינו USB- ה שכבל ייתכןהערה 
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צילומים הדפסת5
איכות את ומשפרים דיגיטליים צילומים להדפסת שמסייעים מאפיינים מספר כוללת המדפסת תוכנת

.הצילומים

צילומים להדפיס כיצד למד

.שוליים עם צילום הדפסת.שוליים ללא צילום הדפסת

נוספות צילומים הדפסת משימות לבצע כיצד למד
.Exif Print מאופשרת תוכנה ברשותך אם Exif Print עיצובב צילום הדפסת●
.בו ולטיפול צילום נייר לאחסון הנחיותה לפי פעל הצילום נייר הסתלסלות למניעת●
.צילומים הדפסת בעת ובדיו בכסף חיסכון לצורך HP של רגיל צילום בנייר שימוש●

שוליים ללא צילומים הדפסת
הצילום ;מ"ס  1.25 לשונית עם מ"ס  x 15 10   צילום בנייר השתמש ,שוליים ללא צילומים להדפסת
צילום לקבלת לתלישה שניתנים קצרים שוליים התחתון ובקצה צדדים בשלושה שוליים ללא מודפס
.שוליים ללא

הנחיות
.מ"ס  1.25 לשונית עם מ"ס  x 15 10  צילום בנייר השתמש●
שתי תמיד מותקנות יהיו שבמדפסת הקפד .דיו גיבוי במצב שוליים ללא צילומים תדפיס אל●

.הדפסה מחסניות
.דיו גיבוי מצב בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת

תואם שהגודל ודא .הצילום גודל את ושנה  HP Photosmart כגון תוכנה בעזרת הקובץ את פתח●
.להשתמש ברצונך שבו הנייר לגודל

. HP Premium Plus Photo Paper צילום בנייר השתמש ,דהיה בפני מרבית לעמידות●
נייר הסתלסלות למניעת מידע לקבלת .לחלוטין ישר משתמש אתה שבו הצילום שנייר ודא●

.צילום נייר לאחסון הוראות ראה ,הצילום
.צילום נייר של גיליונות 15 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל●

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.לחלוטין ישר הצילום שנייר ודא.2
והקצה מטה כלפי לפנות אמור להדפסה שנועד הצד .המגש של הימני בצדו הצילום נייר את הנח.3

.המדפסת כלפי לפנות אמור הקצר
.המדפסת לכיוון פונה אינה שהלשונית ודא ,נתלשת לשונית בעל צילום בנייר משתמש אתה אם

.שייעצר עד ,המדפסת לתוך הנייר את דחוף.4
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.5
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הדפסה

להוראות בהתאם פעל ,צילומים הדפסת של מאפיין כוללת שברשותך התוכנה אםהערה 
:הבאות ההוראות לפי פעל ,לא אם .בה המופיעות

. HP Photosmart תוכנת כגון ,עריכה המאפשרת בתוכנית הצילום את פתח.1
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.2
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.3
-Photo Printing באפשרות בחר )להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts ברשימה.4

Borderless   )הבאות האפשרויות את בחר מכן ולאחר )שוליים ללא צילומים הדפסת:
–Print Quality  )ההדפסה איכות(: Normal  )רגילה( או Best  )מיטבית(

)מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ ,מרבית הדפסה איכות לקבלתהערה 
Print הנפתחת ברשימה )מרביMaximum dpi  )dpi הפריט על לחץ מכן ולאחר

Quality  )ההדפסה איכות(.

–Paper Type  )צילום נייר של מתאים סוג :)הנייר סוג
–Paper Size  )שוליים ללא צילום נייר של מתאים גודל :)הנייר גודל
–Orientation  )הדפסה כיוון(: Portrait   )אורך ל( או Landscape  )לרוחב(

.הצורך בעת  צילום לתיקון  HP Real Life טכנולוגיות ההגדרה את שנה.5
.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.6

המסמך את להפוך כדי הלשונית את הסר ,נתלשת לשונית בעל צילום נייר על הדפסה ביצעת אם
.לחלוטין שוליים לנטול

היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי
.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

5 פרק
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שוליים עם צילומים הדפסת

הנחיות
. HP Premium Plus Photo Paper צילום בנייר השתמש ,דהיה בפני מרבית לעמידות●
נייר הסתלסלות למניעת מידע לקבלת .לחלוטין ישר משתמש אתה שבו הצילום שנייר ודא●

.צילום נייר לאחסון הוראות ראה ,הצילום
.צילום נייר של גיליונות 15 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל●

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.לחלוטין ישר הצילום שנייר ודא.2
מטה כלפי לפנות אמור להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו הצילום נייר את הנח.3

.המדפסת כלפי לפנות אמור הקצר והקצה
.שייעצר עד ,המדפסת לתוך הנייר את דחוף.4
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.5

קטנים צילומים

גדולים צילומים

הדפסה

להוראות בהתאם פעל ,צילומים הדפסת של מאפיין כוללת שברשותך התוכנה אםהערה 
:הבאות ההוראות לפי פעל ,לא אם .בה המופיעות

. HP Photosmart תוכנת כגון ,עריכה המאפשרת בתוכנית הצילום את פתח.1
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.2
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.3
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-Photo Printing באפשרות בחר )להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts ברשימה.4
with white borders  )האפשרויות את בחר מכן ולאחר )לבנים שוליים עם צילומים הדפסת

:הבאות
–Print Quality  )ההדפסה איכות(: Normal  )רגילה( או Best  )מיטבית(

)מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ ,מרבית הדפסה איכות לקבלתהערה 
Print הנפתחת ברשימה )מרביMaximum dpi  )dpi הפריט על לחץ מכן ולאחר

Quality  )הדפסה איכות(.

–Paper Type  )צילום נייר של מתאים סוג :)הנייר סוג
–Paper Size  )צילום נייר של מתאים גודל :)הנייר גודל
–Orientation  )הדפסה כיוון(: Portrait   )אורך ל( או Landscape  )לרוחב(

.הצורך בעת  צילום לתיקון  HP Real Life טכנולוגיות ההגדרה את שנה.5
.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.6

היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי
.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

צילום לתיקון  HP Real Life טכנולוגיות
.הצילומים הדפסת איכות את משפרות צילום לתיקון  HP Real Life טכנולוגיות

.מחדל כברירת המוגדרת )בסיסי(  Basic ההדפסה הגדרת את לשנות צורך אין ,המקרים ברוב
תמונות של והבהירות האיכות את ומשפרת המודפסות התמונות את מחדדת )בסיסי(  Basic ההגדרה
.מהאינטרנט שהורדו תמונות כגון ,נמוכה ברזולוציה

-בתת נמצאות להדפיס שברצונך התמונות אם  )מלא(  Full לאפשרות ההגדרה את לשנות באפשרותך
.דהויים צבעים או אדומות עיניים או כהים אזורים מכילות הן אם ,יתר-בחשיפת או חשיפה

התמונה את לערוך מעדיף הנך אם  )כבוי(  Off למצב הצילום תיקון את להגדיר באפשרותך ,כן כמו
. HP Photosmart תוכנת כגון בתוכנית ידני באופן

צילום לתיקון  HP Real Life טכנולוגיות הגדרת לשינוי
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2
 HP Real Life טכנולוגיות(    HP Real Life technologies Photo fix הנפתחת ברשימה.3

.להדפיס שברצונך לצילום המתאימה בהגדרה בחר ),צילום לתיקון

 Exif Print הדפסת
,דיגיטלית להדמיה לאומי-בין תקן היא ) Exchangeable Image File Format 2.2  )Exif טכנולוגיית
מאופשרת דיגיטלית במצלמה מצלמים כאשר .מודפסים צילומים ומשפר הדיגיטלי הצילום את המפשט

Exif Print, ה פונקציית-Exif Print הצבע רוויית ורמת ההבזק סוג ,החשיפה זמן כמו נתונים קולטת,
של אוטומטי ביצוע לצורך אלה בנתונים משתמשת המדפסת תוכנת .התמונה בקובץ אותם ומאחסנת
.מיטביים צילומים להפיק במטרה ספציפיים שיפורים

:הבאים הפריטים נחוצים ,Exif Print-ב משופרים צילומים להדפסת

Exif Print בתקן התומכת דיגיטלית מצלמה●
 HP Photosmart תוכנת כגון , Exif Print מאופשרת צילום תוכנת●

5 פרק
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 Exif Print באמצעות משופרים צילומים להדפסת
. HP Photosmart תוכנת כגון ,עריכה לצורכי  Exif Print מאופשרת בתוכנית הצילום את פתח.1
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.2
.)מאפיינים(  Features בכרטיסייה בחר.3
הצילום נייר בסוג ובחר ,)עוד(  More על לחץ ,)הנייר סוג(  Paper Type הנפתחת ברשימה.4

.המתאים
,)רגילה(  Normal האפשרויות מתוך בחר ,)הדפסה איכות(  Print Quality הנפתחת ברשימה.5

Best  )מיטבית( או Maximum dpi  )dpi מרבי(.
.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.6

.אוטומטי באופן המודפסת התמונה של מיטוב מבצעת המדפסת תוכנת

בו וטיפול צילום נייר אחסון
:הבאות להנחיות בהתאם פעל ,HP מתוצרת הצילום נייר איכות על לשמור כדי

אחסון
ישר משטח גבי על הארוז הצילום נייר את אחסן .ניילון בשקית בשימוש שאינו צילום נייר שמור●

.קריר במקום
,ההדפסה בסיום .להשתמש בכוונתך שבו הנייר את רק הניילון משקית הוצא ,ההדפסה לפני●

.משומש הלא הנייר את הניילון לשקית החזר
באיכות לפגוע ובכך להסתלסל עלול שהנייר משום הנייר במגש משומש לא צילום נייר תשאיר אל●

.המודפסים הצילומים

טיפול
לפגוע עשויות צילום נייר גבי על אצבע טביעות .בקצותיו הצילום נייר את להחזיק תמיד הקפד●

.ההדפסה באיכות
אותו וכופף האחסון בשקית הנייר את הנח ,מ"מ  10 - מ ביותר הסתלסלו הצילום נייר פינות אם●

.יתיישר שהנייר עד ,הסלסול לכיוון ההפוך בכיוון בעדינות
.לחלוטין ישר להיות הצילום נייר על ,ההדפסה לצורך

צילומים הדפסת בעת בכסף חיסכון
HP Everyday Photo Paper צילום בנייר השתמש ,צילומים הדפסת בעת ובדיו בכסף לחיסכון

.)רגילה(  Normal- ל ההדפסה איכות את והגדר 
.דיו של יותר קטנה בכמות איכותיים צילומים להפקת נועד  HP Everyday Photo Paper צילום נייר

HP Premium צילום בנייר להשתמש מומלץ ,יותר גבוהה באיכות צילומים לקבלתהערה 
Plus Photo Paper ל ההדפסה איכות את ולהגדיר -Best  )ל או )מיטבית -Maximum dpi 

)dpiמרבי(.
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אחרים מסמכים הדפסת6

מעטפותמכתביםמסמכיםאלקטרוני דואר

/לתקליטורים מדבקותמדבקותכרטיסיותגלויות
DVD

חוברותברכה כרטיסיעלוניםשקפים

  

להעברה מדבקותפוסטרים
בגיהוץ

  

איכות את להגביר ובמקביל ובמאמצים בעלות לצמצם תוכל להדפסה עצות בעזרת :להדפסה עצות
.ההדפסים

.המדפסת תוכנת על למד :המדפסת תוכנת

אלקטרוני דואר הודעות הדפסת

הנחיות
.רגיל נייר של גיליונות 80 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.מטה כלפי יפנה להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו רגיל נייר הנח.2
.שייעצר עד ,המדפסת לתוך הנייר את דחוף.3
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4
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הדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2
General האפשרות על לחץ )להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts ברשימה.3

Everyday Printing  )האפשרות על או )כללית יומיומית הדפסה Fast/Economical
Printing  )הבאות ההדפסה הגדרות את קבע מכן ולאחר )חסכונית/מהירה הדפסה:

–Paper Type  )הנייר סוג(: Plain paper )רגיל נייר(
–Paper Size  )הנייר של המתאים הגודל :)הנייר גודל

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.4
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

מסמכים הדפסת

הנחיות
.)חסכונית/מהירה הדפסה(  Fast/Economical printing באפשרות השתמש ,טיוטה למסמכי●
.צדדית-דו הדפסה באמצעות נייר חסוך●
.נייר גיליונות 80 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל●

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.מטה כלפי יפנה להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו רגיל נייר הנח.2
.שייעצר עד ,המדפסת לתוך הנייר את דחוף.3

.המגש לקצה מעבר ייתארך הניירהערה 

.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4
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הדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2
General Everyday על לחץ ,)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts בכרטיסייה.3

Printing )הבאות ההדפסה הגדרות את וקבע )כלליות יומיומיות הדפסות:
–Paper Type  )הנייר סוג(: Plain paper )רגיל נייר(
–Paper Size  )הנייר של המתאים הגודל :)הנייר גודל

:הבאות ההדפסה הגדרות מתוך בחר.4
–Print Quality  )הדפסה איכות( שאינה הדפסה באיכות מעוניין הנך אם Normal  )רגילה(
–Print On Both Sides  )הנייר צידי משני להדפסה )צדדית-דו הדפסה

.צדדית-דו הדפסה בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת
.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5

היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי
.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

מכתבים הדפסת

הנחיות
. מעטפות  ראה ,למכתב מעטפה הדפסת אודות מידע לקבלת●
.נייר גיליונות 80 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל●

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.מטה כלפי לפנות אמור להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו רגיל נייר הנח.2

וכלפי מטה כלפי לפנות אמור המכתבים נייר ,מכתבים בנייר משתמש אתה אםהערה 
.המדפסת

.שייעצר עד ,המדפסת לתוך הנייר את דחוף.3
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

הדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2

6 פרק
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Presentation Printing על לחץ ,)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts ברשימה.3
:הבאות ההדפסה הגדרות את וקבע )מצגת הדפסת(
–Paper Type  )הנייר סוג(: Plain paper )רגיל נייר(
–Paper Size  )הנייר של המתאים הגודל :)הנייר גודל

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.4
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

מעטפות על הדפסה

הנחיות
:הבאים המאפיינים בעלות במעטפות משימוש הימנע●

חלוניות או סיכות–
מסולסלים או ישרים לא ,עבים קצוות–
תבליטים עם או מבריקים ציפויים–
אחרים פגמים או קרעים ,קמטים–

.מעטפות מספר על או אחת מעטפה על להדפיס באפשרותך●
.קצותיהן את ישר ,הנייר למגש המעטפות הכנסת לפני●
.מעטפות 10 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל●

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
דשי .מטה כלפי לפנות אמור להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו המעטפות את הנח.2

.השמאלי בצד להיות אמורים המעטפה
.שייעצרו עד המדפסת לתוך המעטפות את דחוף.3
.המעטפות לקצות היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

הדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
:הבאות ההדפסה בהגדרות ובחר )מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2

–Paper Type  )רגיל נייר :)הנייר סוג
–Size  )המעטפה של המתאים הגודל :)גודל

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.3
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף
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גלויות על הדפסה

הנחיות
.גלויות 20 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
והקצה מטה כלפי לפנות אמור להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו הכרטיסים את הנח.2

.המדפסת כלפי לפנות אמור הקצר
.שייעצרו עד פנימה הכרטיסים את דחוף.3
.הכרטיסים לקצות היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

הדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
:הבאות ההדפסה הגדרות את וקבע )מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2

–Paper Type  )הנייר סוג(: על לחץ More  )באפשרות בחר ,)עוד Specialty Papers 
.הרצוי הכרטיס בסוג ובחר    )מיוחדים נייר סוגי(

–Print Quality  )ההדפסה איכות(: Normal  )רגילה( או Best  )מיטבית(
–Size  )הכרטיס של המתאים הגודל :)גודל

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.3
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

 )אזל הנייר(  Out of paper הודעת בסעיף עיין ,הנייר שאזל כך על הודעה תוצג אםהערה 
.הבעיה בפתרון עזרה לקבלת

אחרים קטנים הדפסה וחומרי כרטיסיות על הדפסה

הנחיות
.כרטיסים 20 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
והקצה מטה כלפי לפנות אמור להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו הכרטיסים את הנח.2

.המדפסת כלפי לפנות אמור הקצר
.שייעצרו עד פנימה הכרטיסים את דחוף.3
.הכרטיסים לקצות היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4
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הדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
:הבאות ההדפסה הגדרות את וקבע )מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2

–Paper Type  )הנייר סוג(: Plain paper )רגיל נייר(
–Size  )הכרטיס של המתאים הגודל :)גודל

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.3
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

 )אזל הנייר(  Out of paper הודעת בסעיף עיין ,הנייר שאזל כך על הודעה תוצג אםהערה 
.הבעיה בפתרון עזרה לקבלת

מדבקות על הדפסה

הנחיות
מדפסות עבור במיוחד המיועדות שקופות מדבקות או פלסטיק ,נייר במדבקות רק השתמש●

.דיו הזרקת
.מדבקות של מלאים בגיליונות ורק אך השתמש●
.הגיליון מגב מופרדות או מקומטות ,דביקות שהן במדבקות משימוש הימנע●
בגיליונות השתמש(  מדבקות של גיליונות 15 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל●

).בלבד  A4 או  Letter בגודל

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.הקצוות את יישר מכן ולאחר ,קל נפנוף ידי-על המדבקות גיליונות קצות בין הפרד.2
.מטה כלפי לפנות אמור המדבקות צד .המגש של הימני בצידו המדבקות גיליונות את הנח.3
.שייעצרו עד המדפסת לתוך הגיליונות את דחף.4
.הגיליונות לקצות היטב אותו והצמד הנייר מכוון את הסט.5
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הדפסה

להוראות בהתאם פעל ,מדבקות על הדפסה מאפיין כוללת שברשותך התוכנה אםהערה 
.להלן המופיעות להוראות בהתאם פעל ,לא אם .בה המופיעות

.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2
General Everyday על לחץ ,)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts בכרטיסייה.3

Printing )הבאות ההדפסה הגדרות את וקבע )כלליות יומיומיות הדפסות:
–Paper Type  )הנייר סוג(: Plain paper )רגיל נייר(
–Paper Size  )הנייר של המתאים הגודל :)הנייר גודל

.)אישור(  OK על לחץ.4
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

DVD/לתקליטורים מדבקות על הדפסה
.שלך אזור/במדינה זמין אינו זה שמאפיין ייתכןהערה 

הנחיות
בנוגע ביותר העדכניות העצות לקבלת  DVD/לתקליטורים למדבקה המצורפות בהנחיות עיין●

.להדפסה
.אחת מפעם יותר במדפסת  DVD/לתקליטורים המדבקה את להזין אין ,למדפסת נזק לגרום לא כדי●
.חשופים רווחים ושאין האחורי הגיליון את במלואה מכסה  DVD/לתקליטורים שהמדבקה ודא●

עלולה ההדפסה לפני האחורי מהגיליון  DVD/לתקליטורים במדבקה כלשהו חלק של הפרדה
.למדפסת נזק לגרום

במדבקה או האחורי לגיליון במלואה דבוקה שאינה DVD/לתקליטורים במדבקה משימוש הימנע●
.כלשהו באופן פגומה או מסולסלת ,מקומטת

.DVD/תקליטורים עבור 1 מדבקות גיליון :שלו לקיבולת מעבר ההזנה מגש את תמלא אל●

להדפסה הכנות
.מנייר ההזנה מגש את רוקן מכן ולאחר הפלט מגש את הרם.1
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.2
המיועד הצד .ההזנה מגש של הימני בצידו  DVD/לתקליטורים מדבקות של אחד גיליון הנח.3

.מטה כלפי לפנות אמור להדפסה
.שייעצר עד ,המדפסת לתוך הנייר את דחוף.4
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.5

.הפלט מגש את סגור.6
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הדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
המוצג בסדר ההדפסה הגדרות את קבע מכן ולאחר  )מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2

:להלן
–Size  )5  :)גודל x 7   אינץ'
–Paper Type  )הנייר סוג(: על לחץ More  )עוד(, על לחץ Specialty Papers  )נייר סוגי

. ) HP של   DVD/לתקליטורים מדבקות(  HP CD/DVD Tattoo על לחץ מכן ולאחר )מיוחדים
–Print Quality  )ההדפסה איכות(: Best )מיטבית(

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.3
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

שקפים על הדפסה

הנחיות
. HP Premium Inkjet Transparency Film מסוג בשקף השתמש ,מיטביות תוצאות לקבלת●
.שקפים 20 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל●

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
מטה כלפי לפנות אמור להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו השקפים את הנח.2

.המדפסת ולכיוון מעלה כלפי הדביקה והרצועה
לא הדביקות שהרצועות כזה באופן ,שייעצרו עד המדפסת כלפי בעדינות השקפים את דחוף.3

.לזו זו יידבקו
.השקפים לקצות היטב אותו והצמד הנייר מכוון את הסט.4

הדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2
Presentation Printing על לחץ ,)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts ברשימה.3

:הבאות ההדפסה הגדרות את וקבע )מצגת הדפסת(
–Paper Type  )הנייר סוג(: על לחץ More  )המתאים השקף בסוג ובחר )עוד.
–Paper Size  )הנייר של המתאים הגודל :)הנייר גודל

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.4
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף
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עלונים הדפסת

הנחיות
שעליו הנייר לגודל מתאים שהגודל ודא .העלון גודל את וקבע התוכנה מתוך הקובץ את פתח●

.העלון יודפס
.לעלונים נייר של גיליונות 30 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל●

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.מטה כלפי לפנות אמור להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו הנייר את הנח.2
.שייעצר עד ,המדפסת לתוך הנייר את דחוף.3
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

הדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)מאפיינים(  Features בכרטיסייה בחר.2
:הבאות ההדפסה הגדרות את קבע.3

–Print Quality  )ההדפסה איכות(: Best )מיטבית(
–Paper Type  )הנייר סוג(: על לחץ More  )של דיו להזרקת  המתאים בנייר ובחר )עוד HP .
–Orientation  )הדפסה כיוון(: Portrait   )אורך ל( או Landscape  )לרוחב(
–Size  )הנייר של המתאים הגודל :)גודל
–Two-sided printing  )צדדית-דו הדפסה( : Manual  )ידני(

.צדדית-דו הדפסה בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת
.)אישור(  OK על לחץ להדפסה.4

היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי
.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

ברכה כרטיסי על הדפסה

ברכה כרטיסי
.הנייר במגש אותם והנח מקופלים כרטיסים ישר●
.HP Greeting Card Paper ברכה לכרטיסי בנייר השתמש ,מיטביות תוצאות לקבלת●
.כרטיסים 20 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל●

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.הקצוות את יישר מכן ולאחר ,קל נפנוף ידי-על מזה זה הברכה כרטיסי קצות את הפרד.2
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.מטה כלפי לפנות אמור להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו הברכה כרטיסי את הנח.3
.שייעצרו עד פנימה הכרטיסים את דחוף.4
.הכרטיסים לקצות היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.5

הדפסה

להוראות בהתאם פעל ,ברכה כרטיסי להדפסת מאפיין כוללת שברשותך התוכנה אםהערה 
.להלן המופיעות להוראות בהתאם פעל ,לא אם .בה המופיעות

.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
:הבאות ההדפסה הגדרות את וקבע )מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2

–Print Quality  )ההדפסה איכות(: Normal  )רגילה(
–Paper Type  )הנייר סוג(: על לחץ More  )הרצוי הכרטיס בסוג בחר מכן ולאחר )עוד.
–Size  )הכרטיס של המתאים הגודל :)גודל

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.3
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

חוברות הדפסת
כזה באופן ,אוטומטי באופן גודלם את ומשנה המסמך עמודי את מארגנת חוברות הדפסת

.הנכון העמודים סדר מתקבל לחוברת הדפים את שכשמקפלים

והם מחדש מאורגן הדפים סדר ,צדדיים-דו עמודים ארבעה של חוברת הדפסת בעת ,לדוגמה
:כך מודפסים

הנחיות
.נייר גיליונות 80 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל
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להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.מטה כלפי לפנות אמור להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו רגיל נייר הנח.2
.שייעצר עד ,המדפסת לתוך הנייר את דחוף.3
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

הדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2
Two-sided (Duplex) על לחץ )להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts ברשימה.3

Printing  )צדדית-דו הדפסה(.
מאפשרויות באחת בחר ,)צדדית-דו הדפסה(  Print On Both Sides הנפתחת ברשימה.4

:הבאות הכריכה
–Left Edge Booklet  )השמאלי בקצה חוברת(
–Right Edge Booklet  )הימני בקצה חוברת(

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5
.להלן כמתואר הנייר במגש המודפסים הדפים את טען ,המתאימה ההנחיה תופיע כאשר.6

.)המשך(  Continue על לחץ ,החוברת הדפסת לסיום.7
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

פוסטרים הדפסת

הנחיות
להדביקם שניתן נפרדים גיליונות על אוטומטי באופן יודפסו הפוסטר חלקי ,פוסטר הדפסת בעת●

הגיליונות קצות את חתוך ,הפוסטר של החלקים הדפסת משהסתיימה .יותר מאוחר לזה זה
.לזה זה הגיליונות את והדבק
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.נייר גיליונות 80 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל●

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.מטה כלפי לפנות אמור להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו רגיל נייר הנח.2
.שייעצר עד ,המדפסת לתוך הנייר את דחוף.3
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

הדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
:הבאות ההדפסה הגדרות את וקבע )מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2

–Paper Type  )הנייר סוג(: Plain paper )רגיל נייר(
–Orientation  )הדפסה כיוון(: Portrait   )אורך ל( או Landscape  )לרוחב(
–Size  )הנייר של המתאים הגודל :)גודל

מאפייני(  Printer Features על מכן ולאחר )מתקדם( Advanced הכרטיסייה על לחץ.3
.)המדפסת

.לפוסטר הגיליונות מספר את בחר ,  )פוסטרים הדפסת(  Poster Printing הנפתחת ברשימה.4
.)אריחים בחירת(  Select Tiles הלחצן על לחץ.5
. )אישור(  OK על לחץ מכן ולאחר לפוסטר הגיליונות למספר תואם שנבחר האריחים שמספר בדוק.6
.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.7

היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי
.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף

בגיהוץ להעברה מדבקות הדפסת

הנחיות
על המוצגת לתמונה ביחס אופקי בהיפוך והתמונות הטקסט יודפסו ,ראי תמונת מדפיסים כאשר●

.המחשב מסך
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.בגיהוץ להעברה מדבקות 10 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל●

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
לפנות אמור להדפסה המיועד הצד .המגש של הימני בצידו בגיהוץ להעברה המדבקות את הנח.2

.מטה כלפי
.שייעצר עד ,המדפסת לתוך הנייר את דחוף.3
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

הדפסה

פעל ,בגיהוץ להעברה מדבקות הדפסת של מאפיין כוללת שברשותך התוכנה אםהערה 
.להלן המופיעות להוראות בהתאם פעל ,לא אם .בה המופיעות להוראות בהתאם

.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
:הבאות ההדפסה הגדרות את וקבע )מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2

–Print Quality  )ההדפסה איכות(: Normal  )רגילה( או Best  )מיטבית(
–Paper Type  )הנייר סוג(: על לחץ More  )עוד(, על לחץ Specialty Papers  )נייר סוגי

.)אחר מיוחד נייר(  Other specialty paper על לחץ מכן ולאחר )מיוחדים
–Size  )הנייר של המתאים הגודל :)גודל

.)מתקדם(   Advanced הכרטיסייה על לחץ.3
 Mirror Image את הגדר מכן ולאחר ,)המדפסת מאפייני(  Printer Features על לחץ.4

.)מופעל(  On למצב )ראי תמונת(

.ראי בתמונת הדפסה מצריכות אינן בגיהוץ להעברה מדבקות של תוכנות מספרהערה 

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף
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להדפסה עצות7
בזמן חיסכון

.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts בכרטיסייה השתמש●
.להדפסה העמודים סדר את קבע●

בכסף חיסכון
.)חסכונית/מהירה הדפסה(  Fast/Economical printing בהגדרה השתמש●
.אחד נייר גיליון על עמודים מספר הדפס●
.אפור בגוני הדפסה●
.צדדית-דו בהדפסה מסמך הדפס●
.צילומים בהדפסת ודיו כסף לחסוך כדי HP Everyday Photo Paper צילום בנייר השתמש●

ההדפסים איכות שיפור
.הדפסתו לפני מקדימה תצוגה באמצעות במסמך צפה●
.אישית מותאם בגודל נייר על הדפס●
.המתאים הנייר סוג את בחר●
. ההדפסה ואיכות מהירות את שנה●
. ההדפסה רזולוציית את הצג●
.)מרבי  Maximum dpi  )DPI באמצעות ביותר הגבוהה ההדפסה רזולוציית את השג●
.הצורך לפי המסמך גודל שינוי●

להדפסה דרך קיצורי
.קרובות לעתים משתמש אתה שבהן הדפסה הגדרות עם להדפיס כדי להדפסה דרך בקיצורי השתמש
דרך קיצורי(  Printing Shortcuts ברשימה הזמינים ,להדפסה ייחודיים דרך קיצורי המדפסת לתוכנת
).להדפסה

ההדפסה אפשרויות אוטומטי באופן יוצגו ,להדפסה דרך בקיצור בחירה בעתהערה 
.אותן לשנות או שהן כפי אותן להשאיר באפשרותך .המתאימות

להדפסה דרך בקיצורי שימוש
:הבאות ההדפסה למשימות משמשת )להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה

כלליות יומיומיות הדפסות●
שוליים ללא - צילומים הדפסת●
לבנים שוליים עם - צילומים הדפסת●
חסכונית/מהירה הדפסה●
מצגת הדפסת●
צדדית-דו הדפסה●

.להדפסה משלך דרך קיצורי ליצור באפשרותך ,כן כמו

להדפסה דרך קיצורי יצירת
),להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts ברשימה הזמינים להדפסה הדרך קיצורי על נוסף

.משלך להדפסה דרך קיצורי ליצור באפשרותך
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להדפסה דרך קיצור ליצור באפשרותך ,שקפים גבי-על קרובות לעיתים מדפיס הנך אם ,לדוגמה
מסוג לשקף הנייר סוג שינוי ),מצגת הדפסת(  Presentation Printing הדרך בקיצור בחירה באמצעות

HP Premium Inkjet Transparency Film  חדש בשם ,ששונה הדרך קיצור שמירת מכן ולאחר.
כל ,להדפסה הדרך קיצור יצירת לאחר ).שקפים מצגות(  Transparency Presentations ,לדוגמה
הגדרות את פעם בכל לשנות במקום שקפים גבי-על הדפסה בעת בו לבחור הוא לעשות שעליך

.ההדפסה

להדפסה דרך קיצור ליצירת
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2
.להדפסה דרך קיצור על לחץ ,)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts ברשימה.3

.שנבחר להדפסה הדרך קיצור של ההדפסה הגדרות יוצגו כעת
.להדפסה החדש הדרך בקיצור הרצויות להגדרות ההדפסה הגדרות את שנה.4
שם הקלד )החדש הדרך לקיצור שם כאן הקלד(  Type new shortcut name here בתיבה.5

.)שמירה(  Save על לחץ מכן ולאחר החדש הדרך לקיצור
.לרשימה יתווסף להדפסה הדרך קיצור

להדפסה דרך קיצור למחיקת
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2
שאותו למחיקה הדרך קיצור על לחץ ,)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts ברשימה.3

.למחוק ברצונך
.)מחיקה(  Delete על לחץ.4

.מהרשימה יוסר להדפסה הדרך קיצור

הדרך קיצורי את למחוק ניתן לא .יצרת שאתה הדרך קיצורי את רק למחוק ניתןהערה 
. HP של המקוריים

חסכונית/מהירה הדפסה
הדפסים במהירות להפיק כדי )חסכונית/מהירה( Fast/Economical בהגדרת בהדפסה השתמש
.טיוטה באיכות

חסכונית/מהירה בהדפסה לשימוש
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2
Fast/Economical על לחץ ,)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts ברשימה.3

Printing  )חסכונית/מהירה הדפסה(.
.)אישור(  OK על ולחץ הרצויות ההדפסה בהגדרות בחר.4

General Everyday printing )כלליות יומיומיות הדפסות(
מסמכים להדפסת )יות כלל יומיומיות הדפסות( General Everyday printing בפונקצייה השתמש
.במהירות

מסמכים●
אלקטרוני דואר●
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Presentation printing )מצגות הדפסת(
באיכות מסמכים הדפסת לצורך )מצגות הדפסת( Presentation printing בפונקצייה השתמש
:לרבות ,גבוהה

מכתבים●
עלונים●
שקפים●

נייר סוג בחירת
.ספציפי נייר סוג לבחור ממליצה HP ,יותר גבוהה באיכות מסמך להדפסת

ספציפי נייר סוג לבחירת
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2
הנייר בסוג בחר מכן ולאחר )עוד(  More על לחץ )נייר סוג(  Paper Type הנפתחת ברשימה.3

.להשתמש ברצונך שבו
.)אישור( OK על לחץ.4
.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5

ההדפסה איכות או מהירות שינוי
סוג להגדרת בהתאם ,אוטומטי באופן ההדפסה ומהירות איכות הגדרת את בוחר HP Deskjet - ה

את אישית להתאים כדי ההדפסה איכות הגדרת את לשנות באפשרותך ,כן כמו .שבחרת הנייר
.ההדפסה תהליך של והאיכות המהירות

הדפסה איכות הגדרות
●Fast Draft  )ביותר הגבוהה ההדפסה במהירות טיוטה באיכות פלט מפיקה )מהירה טיוטה,

.דיו של מינימלית בכמות שימוש תוך
●Fast Normal  )מהירה רגילה( מהגדרת יותר גבוהה באיכות פלט מפיקה Fast Draft  )טיוטה

).מהירה(  Normal ההגדרה לעומת יותר רבה במהירות ומדפיסה )מהירה
●Normal  )לרוב ומתאימה הדפסה ומהירות איכות שבין ביותר הטוב האיזון את מספקת )רגילה

.המסמכים
●Best  )להשתמש וניתן הדפסה ומהירות איכות שבין ביותר הטוב האיזון את מספקת )מיטבית

ההדפסה ),מיטבית(  Best בהגדרה ,המסמכים רוב עבור .גבוהה באיכות הדפסים לצורך בה
).רגילה(  Normal ההגדרה לעומת יותר לאט מתבצעת

●Maximum dpi  )dpi  ה את ממטב )מרבי -dpi  ה מדפיס שבו-HP Deskjet . במצב הדפסה dpi 
.פנוי רב דיסק שטח ומצריכה אחרות הגדרות באמצעות מהדפסה יותר רב זמן אורכת מרבי

.מרביdpi בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת

הדפסה ומהירות איכות לבחירת
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2
.)הנייר סוג(  Paper Type הנפתחת הרשימה מתוך שטענת הנייר בסוג בחר.3
 Print Quality   הנפתחת הרשימה מתוך שלך לפרוייקט המתאימות האיכות בהגדרות בחר.4

. )ההדפסה איכות(
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הדפסה רזולוציית
ולאיכות הנייר לסוג בהתאם משתנה   dpi- ה  . dpi- ב ההדפסה רזולוציית את מציגה המדפסת תוכנת

.המדפסת בתוכנת שנבחרה ההדפסה

ההדפסה רזולוציית הצגת
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2
.)הנייר סוג(  Paper Type הנפתחת הרשימה מתוך שטענת הנייר בסוג בחר.3
Print   הנפתחת הרשימה מתוך שלך לפרוייקט המתאימות ההדפסה איכות בהגדרות בחר.4

Quality  )ההדפסה איכות( .
.ההדפסה רזולוציית של  dpi  -ה להצגת )רזולוציה(  Resolution הלחצן על לחץ.5

dpi מרבי
.גבוהה באיכות חדות תמונות הדפסת לצורך מרבי  dpi במצב השתמש

צילומים כגון גבוהה באיכות תמונות הדפסת לצורך בו השתמש ,מרבי  dpi שבמצב היתרונות לניצול
.ידפיס  HP Deskjet-שה   dpi- ה את תציג המדפסת תוכנת ,מרבי  dpi בהגדרה בחירה בעת .דיגיטליים

דיסק שטח ומצריכה אחרות הגדרות באמצעות מהדפסה יותר רב זמן אורכת מרבי  dpi במצב הדפסה
.פנוי רב

)מרבי  Maximum dpi  )dpi במצב להדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2
.המתאים הנייר בסוג ובחר ,)עוד(  More על לחץ ,)הנייר סוג(  Paper Type הנפתחת ברשימה.3
איכות(  Print Quality הנפתחת הרשימה מתוך )מרבי Maximum dpi  )dpi באפשרות בחר.4

.)הדפסה

. )רזולוציה(  Resolution על לחץ , HP Deskjet- ב שיודפס המרבי  dpi- ב לצפייההערה 

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5

אפור בגוני הדפסה

אפור בגוני להדפסה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)צבע(  Color בכרטיסייה בחר.2
.)אפור בגוני הדפסה(  Print In Grayscale על לחץ.3
.כלשהי באפשרות בחר , )אפור בגוני הדפסה(  Print In Grayscale הנפתחת ברשימה.4
.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5

העמודים סדר הגדרת
.עמודים מספר בעלי מסמכים מודפסים שבו הסדר את קובע העמודים סדר
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העמודים סדר להגדרת
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)מתקדם(   Advanced הכרטיסייה על לחץ.2
 Layout Options על לחץ מכן ולאחר )מסמך אפשרויות(  Document Options על לחץ.3

.)פריסה אפשרויות(
:)העמודים סדר(  Page Order מאפשרויות באחת בחר.4

–Front to back  )זו הגדרה .אחרון יודפס במסמך הראשון העמוד :)לאחרון מהראשון
זו הגדרה .המודפסים הדפים את מחדש לסדר צורך אין ההדפסה שלאחר מכיוון זמן חוסכת
.ההדפסה עבודות לרוב ביותר המתאימה היא

–Back to front  )אחרון יודפס במסמך האחרון העמוד :)לראשון מהאחרון.
.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5

אישית מותאם נייר גודל הגדרת
בגדלים נייר על הדפסה לצורך )אישית מותאם גודל(  Custom Paper Size שיח הדו בתיבת היעזר

.מיוחדים

.מסוימים נייר סוגי עבור רק זמין זה מאפייןהערה 

אישית מותאם בגודל נייר להגדרת
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2
. )אישית מותאם(  Custom באפשרות בחר , )גודל(  Size הנפתחת ברשימה.3

).אישית מותאם גודל(  Custom Paper Size שיח-הדו תיבת מופיעה כעת
.אישית מותאם בגודל הנייר שם את הקלד ,)שם(  Name בתיבה.4
.אישית המותאם הנייר גודל ממדי את הקלד )אורך(  Length- ו )רוחב(  Width בתיבות.5

).אורך(  Length- ו )רוחב(  Width לאפשרויות מתחת מוצגים והמרביים המזעריים הממדים
.)מילימטר(  Millimeters או ')אינץ(  Inches :הרצויה המידה יחידת את בחר.6
.אישית המותאם הנייר גודל לשמירת )שמירה(  Save על לחץ.7
.)אישית מותאם גודל(  Custom Paper Size שיח-הדו מתיבת ליציאה )אישור(  OK על לחץ.8
. )גודל(  Size הנפתחת הרשימה מתוך בשמו בחר ,אישית מותאם בגודל בנייר לשימוש.9

אחד נייר גיליון על עמודים מספר הדפסת
תוכנת .אחד נייר גיליון על מסמך אותו של עמודים מספר להדפיס כדי המדפסת בתוכנת השתמש
.המודפס לדף שיתאימו כך אוטומטי באופן במסמך והתמונות הטקסט גודל את משנה המדפסת

אחד נייר גיליון על עמודים מספר להדפסת
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2
שברצונך העמודים מספר את בחר ,)לגיליון עמודים(  Pages Per Sheet הנפתחת מהרשימה.3

.נייר גיליון כל על להדפיס
.הנייר לגיליונות הפריסה את בחר ,)העמודים סדר(  Page Order הנפתחת הרשימה מתוך.4

.העמודים סדר של מקדימה תצוגה )מאפיינים(  Features הכרטיסיה של העליון בחלקה תופיע כעת
.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5
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 מסמך גודל שינוי
פעולה .אחר בגודל נייר על מסוים בגודל לנייר שעוצב מסמך להדפיס כדי המדפסת בתוכנת השתמש

.המתאים בגודל נייר ברשותך אין אם שימושית זו

באפשרותך ,Letter בגודל נייר ברשותך אין אך ,Letter בגודל לנייר שעוצב מסמך יצרת אם ,לדוגמה
.שונה בגודל נייר על המסמך את להדפיס

שונה בגודל נייר לקבלת המסמך גודל לשינוי
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2
הנייר גודל את בחר מכן ולאחר )נייר לגודל מידה קנה שינוי(  Scale to paper size על לחץ.3

.הנפתחת ברשימה הרצוי
.המסמך בעיצוב שנקבע הגודל לא ,להדפיס בכוונתך שעליו הנייר גודל הוא המיועד הנייר גודל

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.4

מקדימה תצוגה
אם .מסמך שמדפיסים לפני במחשב הדפס להציג אפשר מקדימה לתצוגה הפונקציה באמצעות
.כנדרש ההדפסה הגדרות את ולשנות ההדפסה עבודת את לבטל אפשר ,כראוי נראה לא ההדפס

מקדימה בתצוגה מודפס במסמך לצפייה
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)צבע(  Color הכרטיסייה על או )מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2
.)הדפסה לפני מקדימה תצוגה הצג(  Show preview before printing התיבה את סמן.3
.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.4

.שלו מקדימה תצוגה מופיעה המסמך הדפסת לפני
:הבאות מהפעולות אחת בצע.5

.המסמך את להדפיס כדי )אישור(  OK על לחץ–
כוונן ,המסמך את שתדפיס לפני .ההדפסה עבודת את לבטל כדי )ביטול(  Cancel על לחץ–

.הצורך לפי ההדפסה הגדרות את

צדדית-דו הדפסה
רק לא עדיפה הנייר צידי משני הדפסה .הנייר צידי משני להדפסה צדדית-דו בהדפסה השתמש
.הסביבה איכות של מההיבט גם אלא ,כלכלית מבחינה

צדדי-דו מסמך להדפסת
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2
Two-sided על לחץ )להדפסה דרך קיצורי(  Printing Shortcuts הנפתחת ברשימה.3

(Duplex) Printing  )צדדית-דו הדפסה(.
.)ידני(  Manually על לחץ ,)צדדית-דו הדפסה(  Print On Both Sides הנפתחת ברשימה.4
.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5

.זוגיים-האי העמודים את המדפסת תדפיס תחילה
המודפס כשצידם המודפסים הדפים את מחדש לטעון יש ,זוגיים-האי העמודים הדפסת לאחר.6

.מעלה כלפי פונה

7 פרק

34 HP Deskjet D1300 series



.הזוגיים העמודים להדפסת )המשך(  Continue על לחץ.7

. הצדדים משני המודפסים כרוכים מסמכים בסעיף עיין ,כריכה עם צדדי-דו מסמך ליצירת

הצדדים משני המודפסים כרוכים מסמכים
.לכריכה שיתאימו ההדפסה הגדרות את לכוונן באפשרותך ,כספר מודפסים דפים לכרוך ברצונך אם

בחלק כריכה( לוח בכריכת או )בצד כריכה( ספר בכריכת ייכרכו הצדדים משני המודפסים מסמכים
.ביותר הנפוץ הכריכה סוג היא ספר כריכת ).העליון

ספר בכריכת צדדי-דו מסמך להדפסת
.בסיסית צדדית-דו להדפסה  הנחיות ה אחר עקוב←

לוח בכריכת צדדי-דו מסמך להדפסת
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
.)מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2
.)ידני(  Manual על לחץ ,)צדדית-דו הדפסה(  Two-sided printing הנפתחת ברשימה.3
:הבאות התיוג תיבות את סמן.4

–Flip Pages Up  )מעלה כלפי דפדוף(
–Preserve layout  )פריסה שמירת(

.)אישור(  OK על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5
.זוגיים-האי העמודים את המדפסת תדפיס תחילה

המודפס כשצידם המודפסים הדפים את מחדש לטעון יש ,זוגיים-האי העמודים הדפסת לאחר.6
.לרוחב או לאורך ,המסמך הדפסת לכיוון בהתאם מעלה כלפי פונה

לאורך
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לרוחב
.הזוגיים העמודים להדפסת )המשך(  Continue על לחץ.7
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המדפסת תוכנת8
.המחדל ברירת מדפסתכ HP Deskjet - ה את הגדר●
.המסמכים כל עבור להדפסה מחדל ברירת הגדרות  את הגדר●
.ההדפסה אפשרויות לבחירת  )המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת-ב השתמש●
.ספציפיות הדפסה הגדרות על נוסף מידע לקבל כדי ?)זה מה(    ?What's This של עזרהב השתמש●
.הדפסה מחסנית בכל המשוער הדיו מפלס את לברר כדי )הדיו מצב(    Ink Status החלון את הצג●
.ביותר החדשים והשיפורים מהמאפיינים ליהנות כדי המדפסת לתוכנת עדכונים הורד●

המחדל ברירת כמדפסת HP Deskjet- ה הגדרת
,הדבר פירוש .תוכנית מכל לשימוש המחדל ברירת כמדפסת HP Deskjet - ה את להגדיר באפשרותך

באפשרות בחירה בעת המדפסות של הנפתחת מהרשימה אוטומטי באופן ייבחר HP Deskjet - שה
.תוכנה ביישום )File( קובץ מתפריט )Print( הדפסה

Windows 2000 משתמשי
 )Settings( הגדרות על הצבע , )Start( התחל על לחץ Windows של המשימות בשורת.1

. )Printers( מדפסות על לחץ מכן ולאחר
מחדל ברירת כמדפסת קבע על לחץ מכן ולאחר HP Deskjet הסמל על ימנית לחיצה לחץ.2

)Set as default printer (.

Windows XP משתמשי
ופקסים מדפסות על לחץ מכן ולאחר  ) Start( התחל על לחץ ,Windows של המשימות בשורת.1

)Printers and Faxes (  .
מחדל ברירת כמדפסת קבע על לחץ מכן ולאחר HP Deskjet הסמל על ימנית לחיצה לחץ.2

)Set as default printer (.

להדפסה מחדל ברירת הגדרות קביעת
אם אלא ,המסמכים כל את להדפיס כדי להדפסה המחדל ברירת בהגדרות משתמש  HP Deskjet-ה

.אחרת הגדרה נקבעה
מרבה אתה שבהן לאפשרויות הדפסה להגדרות מחדל ברירות הגדר ,ההדפסה בעת זמן לחסוך כדי

.במדפסת שתשתמש פעם בכל אלה אפשרויות להגדיר תיאלץ לא ,כך .להשתמש

להדפסה מחדל ברירת הגדרות לשינוי
בצד ) HP של הדיגיטלית ההדמיה צג(  HP Digital Imaging Monitor הסמל על פעמיים לחץ.1

. Windows של המשימות בשורת ימין
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) HP של הדיגיטלית ההדמיה צג(  HP Digital Imaging Monitor סמל1

). HP של הפתרונות מרכז(  HP Solution Center יוצג כעת
על הצבע ,)הגדרות(  Settings על לחץ , ) HP של הפתרונות מרכז(  HP Solution Center-ב.2

Print Settings  )הדפסה הגדרות( על לחץ מכן ולאחר Printer Settings )מדפסת הגדרות(.
.)אישור(  OK על ולחץ ההדפסה הגדרות את שנה.3

)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת
,למסמך ההדפסה הגדרות את לשנות כדי .במחשב המותקנת תוכנה ידי-על נשלטת המדפסת
.המדפסת של ההתקן מנהל גם המכונה ,המדפסת בתוכנת השתמש

).המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח ,ההדפסה הגדרות את לשנות כדי

-הדו תיבת גם לעתים נקראת )המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבתהערה 
).הדפסה העדפות(  Printing Preferences שיח

)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת לפתיחת
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.1
או ) Properties( מאפיינים על לחץ מכן ולאחר ) Print( הדפסה על לחץ ,) File( קובץ על לחץ.2

.) Preferences( העדפות על
).המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת תופיע כעת

להשתנות עשוי )המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו לתיבת הנתיבהערה 
.משתמש אתה שבה לתוכנה בהתאם

?)זה מה(    ?What's This של העזרה
היעזר ),המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים על ללמוד כדי

.?)זה מה(    ?What's This של עזרה בסעיף
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?)זה מה(    ?What's This של עזרה
העומדות ההדפסה אפשרויות על נוסף מידע לקבל כדי ?)זה מה(    ?What's This של בעזרה השתמש
.לרשותך

?)זה מה(    ?What's This של בעזרה לשימוש
.המבוקש המאפיין מעל העכבר סמן את העבר.1
.העכבר של הימני הלחצן על לחץ.2

).זה מה(  What's This התיבה מופיעה
.השמאלי העכבר לחצן על ולחץ ?)זה מה(   ?What's This התיבה מעל אל הסמן את הזז.3

.המאפיין על הסבר מוצג כעת

)הדיו מצב(  Ink Status חלון
הדיו מפלס את מציג החלון .קובץ מדפיסה שהמדפסת פעם בכל מוצג )הדיו מצב(  Ink Status החלון

.)סגור(  Close על לחץ ),הדיו מצב(  Ink Status החלון לסגירת .ההדפסה ממחסניות אחת בכל המשוער

.שלך העבודה בסביבת זמין אינו זה שמאפיין ייתכןהערה 

מחסניות והזמנת הדפסה מחסניות אודות מידע
מחסניות הזמנת לצורך HP של האינטרנט לאתר וקישור הדפסה מחסניות אודות מידע לקבלת
.)הדפסה מחסניות אודות מידע(  Print Cartridge Information הלחצן על לחץ ,הדפסה

)הדיו מצב(  Ink Status החלון הצגת
Do not הסימון תיבת את בחר ,ההדפסה בעת יופיע )הדיו מצב(  Ink Status שחלון מעוניין אינך אם

show this again   )החלון של התחתונה השמאלית בפינה )שוב זה חלון תציג אל.

,ההדפסה בעת להציגו ברצונך וכעת )הדיו מצב(  Ink Status החלון את להציג שלא בחרת בעבר אם
:הבאות הפעולות את בצע

.)Settings( הגדרות על לחץ מכן ולאחר )Start( התחל על לחץ ,Windows 2000 במערכת.1
ופקסים מדפסות על לחץ מכן ולאחר )Start( התחל על לחץ ,Windows XP במערכת

)Printers and Faxes (.
.במחשב המותקנות המדפסות כל של רשימה מוצגת

.אפשרויות של רשימה להצגת ימנית לחיצה ולחץ המדפסת שם את בחר.2
.)מאפיינים( Properties על לחץ.3

).המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת מופיעה כעת
.)התקן הגדרות( Device Settings בכרטיסייה בחר.4
 On על לחץ ,)הדיו מצב חלון את הצג(  Display Ink Status Window האפשרות עבור.5

.)אישור(  OK על לחץ מכן ולאחר )הפעלה(

המדפסת לתוכנת עדכונים הורדת
להשתמש שתוכל להבטיח כדי ,חודשים כמה בכל המדפסת לתוכנת האחרון העדכון את הורד

.האחרונים ובשיפורים במאפיינים
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המדפסת לתוכנת עדכון להורדת
.לאינטרנט מחובר שאתה ודא.1
על או )תוכניות(  Programs על לחץ ,)התחל(  Start בתפריט , Windows ההפעלה במערכת.2

All Programs  )על הצבע ,)התוכניות כל HP , על לחץ מכן ולאחר HP Software Update .
.המסך על מוצג HP Software Update חלון

.)הבא(  Next על לחץ.3
חדשים עדכונים ותאתר HP של האינטרנט באתר תחפש HP Software Update התוכנית
.המדפסת לתוכנת

HP בחלון תוצג ,ההדפסה תוכנת של ביותר העדכנית הגירסה את במחשב התקנת אם–
Software Update ההודעה No updates are available for your system at this

time  )כרגע זו למערכת עדכונים אין(.
בחלון מוצג ,ההדפסה תוכנת של ביותר העדכנית הגירסה שלך במחשב מותקנת לא אם–

HP Software Update תוכנה עדכון.
.העדכון שם לצד התיבה את סמן ,זמין תוכנה עדכון יש אם.4
.)התקן(  Install על לחץ.5
.המסך גבי-שעל להנחיות בהתאם פעל.6

HP Photosmart תוכנת הורדת
את מעדכנת אינה HP של האינטרנט מאתר מוריד שאתה המדפסת תוכנת עדכוני של ההתקנה
, HP Photosmart תוכנת עדכון אודות מידע לקבלת .במחשב המותקנת  HP Photosmart תוכנת
. HP Photosmart של בעזרה עיין
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תחזוקה9
הדפסה מחסניות התקנת●
הדפסה מחסניות יישור●
ההדפסה מחסניות של אוטומטי ניקוי●
ניסיון דף הדפסת●
משוערים דיו מפלסי הצגת●
המדפסת גוף תחזוקת●
לבוש ומפריטי מהעור דיו הסרת●
ההדפסה מחסניות של ידני ניקוי●
ההדפסה מחסניות תחזוקת●
המדפסת של )הכלים ארגז( Toolbox-ה●

הדפסה מחסניות התקנת
והקפד ,למדפסת המתאימות הדפסה מחסניות שברשותך ודא ,הדפסה מחסניות החלפת בעת

.ההדפסה מחסניות בתושבת אותן להתקין

הדפסה מחסניות●
בחירה מספרי●
דיו גיבוי מצב●
התקנה הוראות●

הדפסה מחסניות
.המחסנית תושבת של השמאלי בצד צבעים בשלושה להדפסה המחסנית את תמיד התקן

.ההדפסה מחסניות תושבת של הימני בתא בשחור להדפסה המחסנית את התקן

תוצאות לקבלת .צבעים בשלושה להדפסה מחסנית רק יש המדפסת שבאריזת ייתכןהערה 
.צבעים בשלושה להדפסה למחסנית בנוסף בשחור להדפסה מחסנית התקן ,יותר טובות

לגרום עלולה זו פעולה אך בשחור להדפסה מחסנית להתקין מבלי להדפיס באפשרותך
הותקנה אילו שיתקבלו מאלו שונים יהיו שיודפסו והצבעים יותר איטי באופן להדפיס למדפסת
.צבעים בשלושה להדפסה למחסנית במקביל בשחור להדפסה מחסנית

מכן ולאחר אזור/המדינה את בחר  .  www.hp.com בכתובת בקר ,הדפסה מחסניות להזמנת
.)מקוון באופן רכישה( Online Shopping או )קנה( Buy על לחץ

בחירה מספרי
.ההדפסה מחסנית של הבחירה מספר את חפש ,חלופית הדפסה מחסנית רכישת בעת

:מקומות בשלושה הבחירה מספר את למצוא ניתן

.מחליף שאתה ההדפסה מחסנית גבי-שעל במדבקה עיין :הבחירה מספר מדבקת●
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הבחירה מספר מדבקת1
במדריך עיין ,הדפסה מחסניות של בחירה מספרי של רשימה לקבלת :למדפסת הנלווה התיעוד●

.למדפסת המצורף העזר
):הדפסה מחסניות הזמנת על מידע( Print Cartridge Ordering Information שיח-הדו תיבת●

)הכלים ארגז(Toolbox-ה את פתח ,ההדפסה מחסניות של הבחירה מספרי של רשימה לקבלת
לחץ מכן ולאחר )משוער דיו מפלס( Estimated Ink Level הכרטיסייה על לחץ ,המדפסת של
.)הדפסה מחסניות על מידע( Print Cartridge Information הלחצן על

דיו גיבוי מצב
,נוסף מידע לקבלת .בלבד אחת הדפסה מחסנית בה מותקנת כאשר גם מתאפשרת המדפסת פעולת
.דיו גיבוי מצב בסעיף עיין

התקנה הוראות

הדפסה מחסנית להתקנת
.הפעלה לחצן על בלחיצה המדפסת את הפעל.1
.המדפסת מכסה את פתח.2

.המדפסת מרכז לכיוון נעה ההדפסה מחסנית תושבת
.מטה כלפי ההדפסה מחסנית את דחוף.3
.התושבת מתוך החוצה המחסנית את החלק.4

ההפעלה לחצן על לחץ1
המדפסת מכסה את פתח2
מטה כלפי ההדפסה מחסנית את דחוף3
התושבת מתוך החוצה המחסנית את החלק4

את החזק .הפלסטי המגן סרט את בזהירות והסר מהאריזה החדשה ההדפסה מחסנית את הוצא.5
.המדפסת ולכיוון מטה כלפי מופנה הנחושת שפס כך ההדפסה מחסנית
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הפלסטי הסרט את הסר1

נגיעה .ההדפסה מחסנית של הנחושת במגעי או הדיו בחרירי לגעת איןהתראה 
אין .החשמליים במגעים ולפגיעה הדיו בהזרקת לתקלות ,לסתימות תגרום אלה בחלקים
.חשמליים כמגעים חיוניים הם שכן ,הנחושת פסי את להסיר

הדיו חרירי1
נחושת מגעי2

.בהתנגדות שתחוש עד ,מעלה כלפי קלה בזווית ,התושבת לתוך ההדפסה מחסנית את החלק.6

.התושבת לתוך המחסנית את דחוף.7
.נקישה תישמע ,למקומה נכנסת המחסנית כאשר

.המדפסת מכסה את סגור.8
.ההדפסה מחסניות של יישור בצע ,מיטבית הדפסה לאיכות.9

.ההדפסה מחסניות תחזוקת בסעיף עיין ,הדפסה מחסניות אחסון על מידע לקבלת

דיו לחומריHP של המיחזור תוכנית בסעיף עיין ,ריקות הדפסה מחסניות מיחזור אודות מידע לקבלת
.מתכלים
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.ילדים של ידם מהישג )כאחת ומשומשות חדשות( ההדפסה מחסניות את להרחיק ישאזהרה 

הדפסה מחסניות יישור
.מיטבית הדפסה איכות להבטיח כדי ההדפסה מחסניות את יישר ,הדפסה מחסנית התקנת לאחר

המדפסת יישור
.שימוש בו נעשה שטרם ,A4 או Letter בגודל רגיל לבן נייר במגש טען.1
.המדפסת של )הכלים ארגז(  Toolbox-ה את פתח.2
.)ההדפסה מחסניות יישור(  Align the Print Cartridges על לחץ.3
.המסך גבי-שעל להנחיות בהתאם ופעל )יישר(  Align על לחץ.4

את מחזר .המדפסת את ומכייל ההדפסה מחסניות את מיישר ,ניסיון דף מדפיס HP Deskjet-ה
.אותו השלך או הניסיון דף

ההדפסה מחסניות של אוטומטי ניקוי
נמוך הדיו שמפלס ייתכן ,דיו פסי בהם שמופיעים או ,נקודות או שורות חסרות המודפסים בדפים אם

.משוערים דיו מפלסי הצגת בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת .אותן לנקות שיש או ההדפסה במחסניות

.ההדפסה מחסניות של אוטומטי ניקוי בצע ,תקין ההדפסה במחסניות הדיו מפלס אם

ההדפסה מחסניות ניקוי
.המדפסת של )הכלים ארגז(  Toolbox-ה את פתח.1
.)ההדפסה מחסניות ניקוי(  Clean the Print Cartridges על לחץ.2
.המסך גבי-על המופיעות להוראות בהתאם ופעל )ניקוי( Clean על לחץ.3

.ידני באופן ההדפסה מחסנית מגעי את נקה ,נקודות או קווים במסמכים חסרים עדיין הניקוי לאחר אם

דיו לבזבוז גורם לצורך שלא ניקוי .הצורך בעת רק ההדפסה מחסניות את נקההתראה 
.המחסנית חיי ולקיצור

ניסיון דף הדפסת
.ההדפסה בהגדרות שביצעת השינויים את להציג מנת על ניסיון דף להדפיס באפשרותך

ניסיון דף הדפסת
.המדפסת של )הכלים ארגז(  Toolbox-ה את פתח.1
-על המופיעות להוראות בהתאם ופעל )ניסיון דף הדפסת( Print a Test Page הלחצן על לחץ.2

.המסך גבי

משוערים דיו מפלסי הצגת
ההוראות את בצע ,במדפסת המותקנות ההדפסה מחסניות של המשוערים הדיו מפלסי את להציג כדי

:הבאות

.המדפסת של )הכלים ארגז(  Toolbox-ה את פתח.1
.)משוער דיו מפלס(  Estimated Ink Level הכרטיסייה על לחץ.2
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לא המשוער הדיו מפלס ,במדפסת התקנתן טרם בשימוש היו כבר הדיו מחסניות אםהערה 
).משוער דיו מפלס( Estimated Ink Level בכרטיסייה יופיע

מחסניות הזמנת אודות מידע גם מכילה )משוער דיו מפלס( Estimated Ink Level הכרטיסייה
מחסניות על מידע( Print Cartridge Information הלחצן על לחץ ,זה מידע להצגת .הדפסה
.)הדפסה

המדפסת גוף תחזוקת
.מריחות תיתכנה ,הנייר גבי-על דיו מזריק  HP Deskjet- שה מכיון

החיצוני מהחלק יבש דיו או כתמים ,מריחות להסרת
.המתח כבל את נתק מכן ולאחר  HP Deskjet-ה את כבה.1
.במים קלות שהוספגה רכה מטלית באמצעות  HP Deskjet-ה של החיצוני חלקו את נגב.2

הבית לניקוי וחומרים ניקיון תכשירי .ניקוי תמיסת של כלשהו בסוג תשתמש אלהתראה 
לשמן אין .המדפסת של הפנימי לחלק נוזלים חדירת מנע .המדפסת לגימור נזק לגרום עלולים

נעה התושבת כאשר הנשמע הרעש .ההדפסה מחסנית תושבת נעה שעליו המתכת פס את
.טבעי הנו ושוב הלוך

לבוש ומפריטי מהעור דיו הסרת
:הבאות ההוראות לפי פעל ,לבוש ומפריטי מהעור דיו להסיר כדי

פתרוןמוכתם אזור

.גס סבון בעזרת האזור את שפשףהגוף עור

.כלור במלבין והשתמש קרים במים הבד את שטוףלבן בד

.מוקצפת באמוניה והשתמש קרים במים הבד את שטוףצבעוני בד

עלולים חמים או פושרים מים .קרים במים תמיד להשתמש יש ,מאריג דיו להסרתהתראה 
.באריג הדיו את לקבע

ההדפסה מחסניות של ידני ניקוי
מגעי גבי על לכלוך של קטנה כמות להצטבר עלולה ,מאובקת בסביבה  HP Deskjet-ב משתמשים אם

ניתן .המודפסים בעמודים חסרים קווים או דיו פסי להופעת לגרום עלול זה לכלוך .ההדפסה מחסניות
.ההדפסה מחסנית מגעי של ידני ניקוי באמצעות הבעיה את לפתור

:הבאים בפריטים היעזר ,ההדפסה מחסניות לניקוי
)ההדפסה למחסנית המזיקים ,מזהמים גורמים להכיל עלולים ברז מי( מזוקקים מים●
ההדפסה למחסנית יידבק שלא אחר מוך ונטול רך חומר או גפן צמר מקלוני●

.הניקוי במהלך הבגדים או הידיים על דיו מהתזת היזהר
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לניקוי הכנה
.HP Deskjet- ה מכסה את פתח.1
.ודוממת שקטה ותהיה , HP Deskjet-ה מרכז לכיוון תנוע ההדפסה מחסנית שתושבת עד המתן.2
.מעלה כלפי מופנות הנחושת שרצועות כך נייר פיסת על אותן והנח ההדפסה מחסניות את הוצא.3

.דקות 30 - מ יותר למשך  HP Deskjet-ל מחוץ ההדפסה מחסניות את תשאיר אלהתראה 

ההדפסה מחסנית מגעי של ידני לניקוי
.המים עודפי את וסחט מזוקקים במים גפן צמר מקלון קלות הרטב.1
.המקלון בעזרת ההדפסה מחסנית של הנחושת מגעי את בעדינות נגב.2

תגרום אלה בחלקים נגיעה .ההדפסה מחסנית של הדיו בחרירי תיגע אלהתראה 
.החשמליים במגעים ולליקויים בדיו הקשורות לתקלות ,לסתימות

)לגעת אסור( דיו חרירי1
נחושת מגעי2

.הניקוי מקלון על אבק או דיו שיירי כל ייראו שלא עד זו פעולה על חזור.3
לקבלת .המדפסת מכסה את סגור מכן ולאחר  HP Deskjet-ל ההדפסה מחסניות את הכנס.4

.התקנה הוראות בסעיף עיין ,נוסף מידע

ההדפסה מחסניות תחזוקת
מבחינת עקביות להבטיח וכדי  HP של הדפסה מחסניות של ואחסון תחזוקה לצורך אלו בעצות היעזר
.הדפסה איכות

לתחזוקה עצות●
לאחסון עצות●

לתחזוקה עצות
מחסניות את לאחסן יש .בהן לשימוש עד האטומה באריזתן ההדפסה מחסניות כל את אחסן●

).צלזיוס  35° עד  15°( החדר בטמפרטורת ההדפסה
מחסנית את להתקין בכוונתך אם אלא ,הדיו חרירי את העוטף הפלסטי המגן סרט את תסיר אל●

.מחדש אותו להצמיד תנסה אל ,ההדפסה ממחסנית הסרט את הסרת אם .במדפסת ההדפסה
.למחסנית תזיק הסרט של חוזרת הצמדה

לאחסון עצות
.אטום פלסטי במכל אותן אחסן ,מהמדפסת הדפסה מחסניות הסרת בעת●
.המכל פני עם במגע באים אינם אולם מטה פונים הדיו חרירי כי ודא●

9 פרק
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המדפסת של )הכלים ארגז( Toolbox-ה
.המדפסת ביצועי את לשפר שנועדו שימושיים כלים מספר כולל המדפסת של )הכלים ארגז( Toolbox-ה

:הבאות המשימות לביצוע )הכלים ארגז( Toolbox-ב השתמש
ההדפסה מחסניות יישור●
ההדפסה מחסניות ניקוי●
ניסיון דף הדפסת●
המשוערים הדיו מפלסי הצגת●

המדפסת של )הכלים ארגז( Toolbox-ה פתיחת
.)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח.1
 Printer services הלחצן על לחץ מכן ולאחר )מאפיינים(  Features הכרטיסייה על לחץ.2

.)המדפסת שירותי(
.מוצג )הכלים ארגז( Toolbox- ה
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בעיות פתרון10
בהתקנה בעיות●
מדפיסה אינה המדפסת●
נייר חסימת●
נייר בעיות●
תקועה המדפסת●
ההדפסה במחסנית בעיות●
כראוי מתבצעת אינה צילומים הדפסת●
ירודה ההדפסה איכות●
מסמך בהדפסת ליקויים●
שוליים ללא מסמכים עם בעיות●
שגיאה הודעות●
מהבהבת או מאירה ההפעלה נורית●
מסמך של איטית הדפסה●
נמשכות עדיין הבעיות אם●

בהתקנה בעיות
:נוסף מידע לקבלת הבאים בנושאים עיין ,נכשלת או מפסיקה ההתקנה תוכנית אם

מפסיקה ההתקנה תוכנית●
)מזוהה לא התקן( " Unknown Device" ההודעה מופיעה●
מופיע אינו המדפסת שם●

.www.hp.com/support בכתובת HP של הטכנית התמיכה באתר בקר ,נמשכת הבעיה אם

מפסיקה ההתקנה תוכנית
לבעיה גורם הבאים מהגורמים אחד ,חדשה חומרה חיפוש בעת מפסיקה ההתקנה תוכנית אם

:בתקשורת

.פגום או ישן USB-ה כבל●
.פועלת ,וירוס-אנטי תוכנית כגון ,תוכנה●
.למחשב מחובר ,סורק כגון ,אחר התקן●

הבעיה לפתרון
.והעכבר המקלדת ,למדפסת פרט אחרים  USB התקני למחשב מחוברים שלא ודא.1
.USB-ה כבל את מחדש וחבר נתק.2
).USB רכזת דרך ולא( במחשב USB-ה ליציאת ישירות מחוברת שהמדפסת ודא.3
המשך מכן ולאחר ,USB-ה כבל את החלף ,המדפסת את מאתרת לא עדיין ההתקנה תוכנית אם.4

.הבא לשלב
.המחשב את מחדש והפעל )ביטול( Cancel  על לחץ.5
.המתח כבל ואת USB-ה כבל את נתק מכן ולאחר המדפסת את כבה.6
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.במחשב הפועלות אחרות התוכניות או וירוס-האנטי תוכניות כל את הפסק.7

.היצרן להנחיות בהתאם פעל ,וירוס-אנטי תוכנית להפסקתהערה 

:המדפסת תוכנת של מחדש להתקנה.8
.לכונן המדפסת תוכנת של התקליטור את הכנס.א
,למדפסת המתח כבל ואת  USB-ה כבל את חבר .המסך גבי-שעל להנחיות בהתאם פעל.ב

.מופעלת שהמדפסת ודא מכן ולאחר זאת לעשות ממך תבקש ההתקנה כשתוכנית

.זאת לעשות הנחייה שתקבל עד USB-ה כבל את תחבר אלהערה 

.ההתקנה את לסיים כדי המסך גבי-שעל להנחיות בהתאם פעל.ג
.וירוס-האנטי תוכנית את מחדש הפעל.9

)מזוהה לא התקן( " Unknown Device" ההודעה מופיעה
כבל חיבור בעת )מזוהה לא התקן( " Unknown Device" ההודעה שתופיע ייתכן ,התקנה במהלך

USB  שכבל ייתכן .והמחשב המדפסת בין USB  לכך שגורם הוא פגום.

-ב משתמש אתה אם .בעיה אינה זו ,Windows 2000-ב משתמש אתה אםהערה 
Windows 2000 התוכנה בהתקנת להמשיך באפשרותך ,מופיעה זו והודעה.

הבעיה לפתרון
.מהמדפסת USB-ה כבל את נתק.1
.מהמדפסת המתח כבל את נתק.2
.שניות 30 -כ המתן.3
.למדפסת המתח כבל את מחדש חבר.4
.למדפסת USB-ה כבל את מחדש חבר.5
. USB-ה כבל את החלף ),מזוהה לא התקן( " Unknown Device" ההודעה מופיעה עדיין אם.6

מופיע אינו המדפסת שם
לאחר המדפסות ברשימת מופיע לא המדפסת שם אך ,כהלכה הותקנה המדפסת שתוכנת נראה אם

הבקרה בלוח )Printers( 'מדפסות' בתיקייה או )File( קובץ בתפריט )Print( הדפסה על לחיצה
)Control Panel ,( המדפסת תוכנת את מחדש להתקין נסה.
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המדפסת תוכנת את מחדש להתקין כדי
.במחשב הפועלות אחרות תוכניות או וירוס-האנטי תוכניות את הפסק.1

.היצרן להנחיות בהתאם פעל ,וירוס-אנטי תוכנית להפסקתהערה 

:המדפסת תוכנת של ההתקנה להסרת.2
.המסך גבי-שעל להנחיות בהתאם ופעל ,לכונן המדפסת תוכנת של התקליטור את הכנס.א

כונן אות על לחץ ,אוטומטי באופן מופעלת אינה ההתקנה תוכנית אםהערה 
 הקובץ על כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר  Windows Explorer-ב התקליטורים
setup.exe . על כפולה לחיצה לחץ ,לדוגמה D:\setup.exe .

).הכל הסר( Remove All על לחץ ,ההנחיה תופיע כאשר.ב
:המדפסת תוכנת של מחדש להתקנה.3

.לכונן המדפסת תוכנת של התקליטור את הכנס.א
.ההתקנה את לסיים כדי המסך גבי-שעל להנחיות בהתאם פעל.ב

.וירוס-האנטי תוכנית את מחדש הפעל.4

מדפיסה אינה המדפסת
הבאים הפרטים את אשר●
המדפסת כבל חיבור בדיקת●
ההדפסה תור ניקוי●
מדפיסה אינה זאת בכל המדפסת אם●

הבאים הפרטים את אשר
:מתקיימים הבאים שהתנאים ודא ,מדפיסה אינה המדפסת אם

.חשמל למקור מחוברת המדפסת●
.רופפים אינם הכבלים חיבורי●
.מופעלת המדפסת●
.כראוי הותקנו והן למדפסת המתאימות ההדפסה מחסניות הן ההדפסה מחסניות●

.התקנה הוראות ובסעיף ההדפסה מחסניות בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת
.נכונה בצורה הנייר במגש מונחים אחרים הדפסה חומרי או הנייר●
.סגור המדפסת מכסה●
.סגורה האחורית הגישה דלת●

המדפסת כבל חיבור בדיקת
הפעולות את לבצע נסה ,תקשורת ביניהם ואין  USB כבל באמצעות מחוברים והמחשב המדפסת אם

:הבאות

.חשמל לשקע ומחובר  מדפסת ל היטב מחובר המתח שכבל ודא●
אתה אם .כהלכה פועל אינו שהכבל יתכן ,ישן בכבל משתמש אתה אם .USB- ה כבל את בדוק●

על עולה אינו הכבל שאורך ודא ,כן כמו .USB-ה כבל את להחליף צורך שיש ייתכן ,בבעיות נתקל
.מטרים 3

USB-ה ליציאת היטב מחובר USB-ה שכבל ודא .שלך למחשב מהמדפסת החיבור את בדוק●
לאחר .במחשב USB- ה ליציאת מחובר USB- ה כבל של השני שהקצה ודא .המדפסת בגב

.מחדש אותה הפעל מכן ולאחר המדפסת את כבה ,כהלכה מחובר שהכבל

10 פרק

50 HP Deskjet D1300 series



הרכזת אם .מופעלת שהרכזת ודא , USB רכזת באמצעות המדפסת את מחבר אתה אם●
.למחשב ישירות המדפסת את לחבר נסה ,מופעלת

להפעיל נסה ,החיבורים בדיקת לאחר .במחשב אחרת USB ליציאת USB-ה כבל את לחבר נסה●
.מחדש אותה הפעל מכן ולאחר המדפסת את כבה .מחדש המחשב את

 .  USB 2.0  תואם בכבל השתמש ,מיטביים הדפסה ביצועי לקבלתהערה 

ההדפסה תור ניקוי
אם ".הדפסה תור" שנקראת לרשימה נשלחת ההדפסה עבודת ,הדפסה עבודת מתחיל אתה כאשר

.ההדפסה בתור להישאר עשויה ההדפסה עבודת ,העבודה השלמת לפני להדפיס מפסיקה המדפסת

.פנוי אינו עדיין ההדפסה שתור יתכן ,ההדפסה בתור שנתקעה הדפסה בעבודת בעיה שפתרת לאחר
.מחדש להפעילו מכן ולאחר ההדפסה שירות את להפסיק עליך ,כזה במצב

בתור שתקועה הדפסה בעבודת בעיה לפתרון
מכן ולאחר )Settings( הגדרות על לחץ ,)Start( התחל על לחץ ,Windows 2000 במערכת.1

מכן ולאחר ) Start( התחל על לחץ ,Windows XP במערכת .)Printers( מדפסות על לחץ
.) Printers and Faxes( ופקסים מדפסות על לחץ

.HP Deskjet מדפסת של השם על פעמיים לחץ.2
.)הדפסה השהה(  Pause Printing על לחץ מכן ולאחר )מדפסת(  Printer התפריט על לחץ.3
 Cancel All Documents על לחץ מכן ולאחר )מדפסת(  Printer תפריט על נוספת פעם לחץ.4

.)המסמכים כל את בטל(
.הביטול את לאשר כדי )כן(  Yes על לחץ.5
 Pause Printing באפשרות הסימון את בטל מכן ולאחר )מדפסת(  Printer תפריט על לחץ.6

.)הדפסה השהה(
.מחדש המחשב את הפעל ,מסמכים מופיעים עדיין ברשימה אם.7
.6 עד 1 שלבים על חזור ,מסמכים מופיעים עדיין ברשימה אם ,מחדש ההפעלה לאחר.8

ההדפסה שירות של מחדש ולהפעלה להפסקה
)Control Panel( הבקרה לוח על לחץ ,) Start( התחל על לחץ ,Windows 2000 עבור.1

התחל על לחץ ,Windows XP עבור .)Administrative Tools( ניהול כלי על לחץ מכן ולאחר
)Start(, הבקרה לוח על לחץ )Control Panel(, ותחזוקה ביצועים על לחץ )Performance

and Maintenance( ניהול כלי על לחץ מכן ולאחר )Administrative Tools(.
Print( ברקע הדפסה על פעמיים לחץ מכן ולאחר )Services( שירותים על פעמיים לחץ.2

Spooler(.
.ההדפסה שירות את מחדש להפעיל כדי ) Start( התחל על לחץ מכן ולאחר ) Stop( עצור על לחץ.3
.החלון את לסגור כדי )OK( אישור על לחץ.4

מדפיסה אינה זאת בכל המדפסת אם
:הבאים הנושאים מבין ביותר הטוב באופן הבעיה את המתאר הנושא את בחר.1

נייר חסימת–
)אזל הנייר(  Out of paper הודעת–
תקועה המדפסת–

.מחדש אותו והפעל המחשב את כבה ,מדפיסה אינה עדיין המדפסת אם.2
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נייר חסימת

נייר חסימת לשחרור
.הנייר ממגש הנייר את הוצא.1
.המדפסת בתוך המעבר במהלך מהגיליון מדבקה נתלשה לא כי ודא ,מדבקות על בהדפסה.2
.המדפסת את כבה.3
.החוצה הדלת את משוך מכן ולאחר ,ימינה הידית את דחוף .האחורית הגישה דלת את הסר.4

הגישה דלת את היטב סגור מכן ולאחר ,המדפסת של האחורי מחלקה הנייר חסימת את שחרר.5
.האחורית

,המדפסת מכסה את פתח ,המדפסת של האחורי החלק דרך החסימה את לשחרר ניתן לא אם.6
.המכסה את וסגור ,המדפסת חזית דרך התקוע הנייר את שחרר

הוצאת בעת למדפסת נזק לגרום לא כדי ,בזהירות התקוע הנייר את שחררהתראה 
.מלפנים הנייר

.הנייר במגש נייר מחדש טען.7
.המדפסת את הפעל.8
.המסמך את שוב הדפס.9

עיין .יותר כבד בנייר להשתמש נסה ,קרובות לעתים נייר חסימות מתרחשות אםהערה 
.הנייר משקל מפרטי אודות מידע לקבלת  המדפסת מפרטי בסעיף

10 פרק
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נייר בעיות
למדפסת מוזן אינו נייר●
)אזל הנייר(  Out of paper הודעת●
אחת בבת מרובים גיליונות על מדפיסה המדפסת●

למדפסת מוזן אינו נייר
:הבאים מהפתרונות יותר או אחד נסה
.הנייר במגש הגיליונות מספר את צמצם●
.מחדש אותו וטען הנייר ממגש הנייר את הוצא●
.נייר של אחר בסוג השתמש●

)אזל הנייר(  Out of paper הודעת
.בפועל למצב המתאימות ההוראות לפי פעל

מלא הנייר מגש אם●
ריק הנייר מגש אם●

מלא הנייר מגש אם
:כי ודא.1

).גיליונות 10 לפחות( הנייר במגש נייר של מספקת כמות יש–
.מדי מלא אינו הנייר מגש–
.הנייר מגש של האחורית לדופן צמודה הנייר ערימת–

.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.2
.ההדפסה את להמשיך כדי המשך על לחץ.3

ריק הנייר מגש אם
.הנייר במגש נייר טען.1
.שייעצר עד קדימה הנייר את דחף.2
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.3
.ההדפסה את להמשיך כדי המשך על לחץ.4

אחת בבת מרובים גיליונות על מדפיסה המדפסת
:הבאים הפריטים את בדוק ,אחת בבת גיליונות מספר על מדפיסה המדפסת אם

הנייר משקל●
נכונה לא בצורה הוטען שהנייר יתכן●

הנייר משקל
.אחת בבת גיליונות מספר על להדפיס עלולה המדפסת ,המומלץ מהמשקל נמוך  הנייר משקל אם

.המומלצים המפרטים בדרישות שעומד בנייר השתמש

נכונה לא בצורה הוטען שהנייר יתכן
גב לכיוון מדי רחוק במיקום נטען הנייר אם לקרות עלולה אחת בבת גיליונות מספר על הדפסה

אותו ודחף במגש מחדש הנייר את טען .הנייר לקצה היטב צמוד אינו הנייר מכוון אם או ,המדפסת
.הנייר ערימת שולי אל היטב שייצמד כך הנייר מכוון את הסט .התנגדות שתחוש עד לפנים
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.במדפסת שונים נייר סוגי הוטענו אם אחת בבת מרובים גיליונות על להדפיס עשויה המדפסת
שאתה למסמך המתאים הנייר סוג את רק וטען הנייר מגש את רוקן .רגיל ונייר צילום נייר ,לדוגמה
.מדפיס

תקועה המדפסת
שבגב המתח כבל את ונתק המדפסת מכסה את הרם ,מסמך הדפסת כדי תוך נתקעת המדפסת אם

.המדפסת

רופף חלק מצאת אם .המדפסת בתוך שבור או רופף חלק שום אין אם תחילה בדוקהתראה 
.www.hp.com/support באתר בקר ,שבור או

:הבאות הפעולות את בצע ,שבורים או רופפים חלקים מצאת לא אם

ממחסנית המונעים אריזה חומרי או דביק סרט כמו ,מכשולים המדפסת בתוך יש אם בדוק.1
.לצד מצד לנוע ההדפסה

.ההדפסה מחסניות בתושבת תקינה בצורה הותקנו ההדפסה שמחסניות ודא.2
.התקנה הוראות בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת

ושהמחסנית התושבת של שמאל בצד הותקנה צבעים בשלושה להדפסה שהמחסנית ודא.3
.התושבת של ימין בצד הותקנה בשחור להדפסה

.אותה שחרר ,יש ואם נייר חסימת שאין ודא.4
.נייר חסימת בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת

.המדפסת מכסה את סגור.5
.אותה והפעל המדפסת לגב המתח כבל את חבר.6

ההדפסה במחסנית בעיות
מתאימה לא הדפסה מחסנית●
כראוי מותקנת שאינה או פגומה ההדפסה מחסנית●
)דיו גיבוי במצב מדפיס(  "Printing in ink-backup mode" ההודעה●
)הנכון בחריץ מותקנת אינה ההדפסה מחסנית(  "Print cartridge is in the wrong slot" ההודעה●

מתאימה לא הדפסה מחסנית
.המתאימות ההדפסה מחסניות בה הותקנו אם רק להדפיס תוכל המדפסת

המתאימות ההדפסה מחסניות את שהתקנת לוודא כדי
.המדפסת מכסה את פתח.1
.ההדפסה מחסנית מדבקת גבי שעל הבחירה מספר את ראה.2
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האחריות תאריך1
בחירה מספר2

.שלך במדפסת לשימוש המתאימות ההדפסה מחסניות רשימת את בדוק.3
.המדפסת של )הכלים ארגז(  Toolbox-ה את פתח.א
.)משוער דיו מפלס(  Estimated Ink Level הכרטיסייה על לחץ.ב
להציג כדי )הדפסה מחסניות על מידע(  Print Cartridge Information לחצן על לחץ.ג

.ההדפסה מחסניות של הבחירה מספרי רשימת את
ההדפסה מחסניות של הבחירה מספרי את הוא אף מכיל למדפסת המצורף העזר מדריך

.המתאימות
.ההדפסה מחסנית גבי על האחריות תאריך את בדוק.4
לבצע עליך ,האחריות תוקף שפג או ,מתאים לא בחירה מספר נושאת ההדפסה מחסנית אם.5

.התקנה הוראות בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת .חדשה הדפסה מחסנית התקנת
.המדפסת מכסה את סגור.6

.נפתרה שהבעיה הרי ,מהבהבת אינה ההפעלה נורית אם
.www.hp.com/support בכתובת טכנית לתמיכה HP באתר בקר ,מהבהבת ההפעלה נורית אם

כראוי מותקנת שאינה או פגומה ההדפסה מחסנית
.כראוי מותקנות אינן אם או פגומות ההדפסה מחסניות אם להדפיס מסוגלת לא המדפסת

הבעיה לפתרון
.המדפסת מכסה את הרם.1
:הבאות מהפעולות אחת בצע.2

בהודעת המצוינת ההדפסה מחסנית את הסר ,המסך גבי-על שגיאה הודעת מוצגת אם–
.3 לשלב עבור .השגיאה

.הדפסה מחסנית כל מחדש והתקן הסר ,שגיאה הודעת מוצגת לא אם–
.נפתרה שהבעיה הרי ,מהבהבת אינה ההפעלה נורית אם
.4 לשלב עבור ,מהבהבת ההפעלה נורית אם

.התקנה הוראות בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת .ההדפסה מחסנית את מחדש התקן.3
.נפתרה שהבעיה הרי ,מהבהבת אינה ההפעלה נורית אם
.4 לשלב עבור ,מהבהבת ההפעלה נורית אם

.ההדפסה מחסנית של ידני ניקוי בצע.4
.המדפסת מכסה את וסגור למקומה בחזרה ההדפסה מחסנית את הכנס.5

.להחליפה ויש פגומה ההדפסה מחסנית ,להבהב ממשיכה ההפעלה נורית אם
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מחסנית עם להדפיס להמשיך באפשרותך ,חלופית מחסנית ברשותך אין אםהערה 
.דיו גיבוי מצב בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת .דיו גיבוי במצב ,בלבד אחת

לתמיכה HP באתר בקר ,ההדפסה מחסנית החלפת לאחר להבהב ממשיכה ההפעלה נורית אם.6
.www.hp.com/support בכתובת טכנית

)דיו גיבוי במצב מדפיס(  "Printing in ink-backup mode" ההודעה
מצב .דיו גיבוי למצב עוברת היא ,אחת הדפסה מחסנית רק בה שמותקנת מזהה המדפסת כאשר

יותר איטית תיעשה ההדפסה אולם ,אחת הדפסה מחסנית עם גם להדפיס לך יאפשר זה הדפסה
.תיפגם ההדפסים ואיכות

,הדפסה מחסניות שתי מותקנות שבמדפסת למרות דיו גיבוי במצב הדפסה אודות הודעה קיבלת אם
מגעי את מכסה הפלסטי המגן סרט כאשר .ההדפסה מחסניות משתי הוסר הפלסטי המגן שסרט ודא

.מותקנת ההדפסה שמחסנית לזהות יכולה אינה המדפסת ,ההדפסה מחסנית

)הנכון בחריץ מותקנת אינה ההדפסה מחסנית(  "Print cartridge is in the wrong slot" ההודעה
.ההדפסה מחסניות תושבת של נכון הלא בצד מותקנת הדיו מחסנית ,כזאת שגיאה הודעת קיבלת אם

.ההדפסה מחסניות תושבת של השמאלי בתא צבעים בשלושה להדפסה המחסנית את תמיד התקן
.ההדפסה מחסניות תושבת של הימני בתא בשחור להדפסה המחסנית את התקן

כראוי מתבצעת אינה צילומים הדפסת
הנייר מגש את בדוק●
המדפסת מאפייני את בדוק●

הנייר מגש את בדוק
.מטה כלפי פונה להדפסה המיועד הצד כאשר הנייר במגש מונח הצילום שנייר ודא.1
.שייעצר עד פנימה הנייר את דחף.2
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.3

.יסתלסל או יתכופף שהנייר כך יתרה בחוזקה המכוון את ללחוץ שלא הקפד

המדפסת מאפייני את בדוק
:הבאות האפשרויות את ובדוק )המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח

ההגדרההכרטיסייה

Features
)מאפיינים(

Size  )הנייר של המתאים הגודל :)גודל

Paper Type  )מתאים צילום נייר :)הנייר סוג

Print Quality  )ההדפסה איכות(: Best  )מיטבית(
)מרבי Maximum dpi  )dpi או

ירודה ההדפסה איכות
חסרים וקווים פסים●
דהויה ההדפסה●
ריקים דפים מודפסים●
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חסרים וקווים פסים
הדיו שמפלס יתכן ,פסים בהם מופיעים אם או נקודות או קווים המודפסים בדפים חסרים אם

בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת .ההדפסה מחסניות את לנקות שצריך או נמוך ההדפסה במחסניות
.ההדפסה מחסניות של אוטומטי ניקוי ובסעיף משוערים דיו מפלסי הצגת

דהויה ההדפסה
.ההדפסה ממחסניות אחת באף נמוך אינו הדיו שמפלס ודא●

הדפסה במחסנית הדיו מפלס אם .משוערים דיו מפלסי הצגת בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת
העזר במדריך עיין ,הנכונים הקטלוגיים המספרים לקבלת .אותה להחליף רצוי ,נמוך כלשהי
.למדפסת המצורף

.במדפסת מותקנת בשחור להדפסה המחסנית כי ודא●
רק השתמשה שהמדפסת ייתכן ,דהויים נראים בהדפסים בשחור והתמונות הטקסט אם

מחסנית התקן ,בשחור מיטבית הדפסה איכות להבטחת .צבעים בשלושה להדפסה במחסנית
.צבעים בשלושה להדפסה למחסנית בנוסף בשחור להדפסה

.ההדפסה ממחסניות הוסר הפלסטי המגן סרט כי ודא●

הפלסטי הסרט את הסר1
.יותר גבוהה הדפסה איכות של באפשרות בחר●

ריקים דפים מודפסים
הוסר הפלסטי המגן סרט כי ודא .ההדפסה למחסניות מוצמד עדיין הפלסטי המגן שסרט ייתכן●

.ההדפסה ממחסניות

הפלסטי הסרט את הסר1
.הריקות ההדפסה מחסניות את החלף .ההדפסה במחסניות הדיו שאזל ייתכן●

.משוערים דיו מפלסי הצגת בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת

מסמך בהדפסת ליקויים
מיושרים אינם והתמונות הטקסט●
בזווית נוטה שהוא או הנייר במרכז אינו המודפס המסמך●
נכון לא במקום הודפסו שהם או חסרים מהמסמך חלקים●
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בזווית מודפסת מעטפה●
החדשות ההדפסה הגדרות את משקף אינו המסמך●

מיושרים אינם והתמונות הטקסט
.ההדפסה מחסניות את ישר ,מיושרים אינם בהדפסים והתמונות הטקסט אם

בזווית נוטה שהוא או הנייר במרכז אינו המודפס המסמך
.הנכונה בצורה במגש הוטענו ושהגיליונות ,בלבד אחד מסוג נייר מכיל הנייר שמגש ודא.1
.הנייר לקצה היטב צמוד הנייר שמכוון ודא.2
.המסמך את שוב הדפס.3

נכון לא במקום הודפסו שהם או חסרים מהמסמך חלקים
:הבאות האפשרויות את ובדוק )המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח

ההגדרההכרטיסייה

Features )מאפיינים(

Portrait or Landscape  )ודא :)לרוחב או לאורך
.נבחר המתאים שהכיוון

Size  )נבחר המתאים הנייר שגודל ודא :)גודל.

Scale to paper size  )נייר לגודל מידה קנה שינוי(:
וגרפיקה טקסט של מידה קנה לשינוי זו באפשרות בחר
.הנפתחת ברשימה המצוין הנייר לגודל

של ההדפסה הגדרות ידי על נדרסו המדפסת שהגדרות ייתכן ,מהמסמך חלקים חסרים עדיין אם
.עצמה התוכנה מתוך המתאימות ההדפסה הגדרות את בחר .התוכנה

בזווית מודפסת מעטפה
.למדפסת טעינתה לפני המעטפה לתוך הלשונית את הכנס.1
.המעטפה לקצה היטב צמוד הנייר שמכוון ודא.2
.המעטפה על שוב הדפס.3

החדשות ההדפסה הגדרות את משקף אינו המסמך
ההדפסה הגדרות את בחר .שבתוכנה ההדפסה מהגדרות שונות המדפסת שהגדרות ייתכן

.עצמה בתוכנה המתאימות

שוליים ללא מסמכים עם בעיות
שוליים ללא להדפסה הנחיות●
בזווית מודפסת תמונה●
הצילום בשולי מופיעים דהייה סימני●
רצויים לא שוליים יש לצילום●
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שוליים ללא להדפסה הנחיות
:הבאות להנחיות בהתאם פעל ,עלונים או צילומים של שוליים ללא בהדפסה

Printing בכרטיסייה )הנייר גודל(  Paper Size הנפתחת ברשימה שנבחר הנייר שגודל ודא●
Shortcuts  )הנייר במגש שהוטען הנייר לגודל מתאים )להדפסה דרך קיצורי.

Printing בכרטיסייה )הנייר סוג(  Paper Type הנפתחת מהרשימה המתאים הנייר בסוג בחר●
Shortcuts  )להדפסה דרך קיצורי(.

Print in במקטע )גבוהה איכות(  High Quality באפשרות בחר ,אפור בגוני הדפסה בעת●
Grayscale  )אפור בגוני הדפסה( בכרטיסייה Color  )צבע(.

,שוליים ללא מסמכים בהדפסת .דיו גיבוי במצב שוליים ללא מסמכים של הדפסה תבצע אל●
.הדפסה מחסניות שתי מותקנות תהיינה שבמדפסת תמיד הקפד
.דיו גיבוי מצב בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת

בזווית מודפסת תמונה

הייתה שהתמונה ודא ,סרוקה תמונה מדפיס אתה אם ,לדוגמה .המקור בתמונת בעיה כל שאין ודא
.הסריקה בעת ישרה

:הבאים השלבים לפי פעל ,המקור בתמונת אינה שהבעיה מצאת אם

.הנייר ממגש הנייר כל את הסר.1
.כהלכה הנייר במגש הצילום נייר את טען.2
.הנייר לקצה היטב צמוד הנייר שמכוון ודא.3
.שבשימוש הנייר סוג עבור הטעינה להוראות בהתאם פעל.4
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הצילום בשולי מופיעים דהייה סימני

בעדינות אותו וכופף ניילון בשקית אותו הנח ,הסתלסל הצילום נייר אם .מסולסל אינו הצילום שנייר ודא
.מסולסל שאינו צילום לנייר החלף ,בעינה נותרת הבעיה אם .שיתיישר עד ,ההפוך בכיוון

.בו וטיפול צילום נייר אחסון בסעיף עיין ,הצילום נייר הסתלסלות למניעת הוראות לקבלת

רצויים לא שוליים יש לצילום
קטן צילום נייר●
נתלשת לשונית עם קטן צילום נייר●

קטן צילום נייר

:הבאים הפתרונות את נסה ,רצויים לא שוליים מופיעים בהדפס אם
.ההדפסה מחסניות את יישר●
הכרטיסייה על לחץ ,)המדפסת מאפייני(  Printer Properties שיח-הדו תיבת את פתח●

Features  )והן הצילום עוצב שלפיו הנייר לגודל הן מתאים הנבחר הנייר שגודל וודא )מאפיינים
.במדפסת שהוטען הנייר לגודל

שהתמונה ודא ,סרוקה תמונה מדפיס אתה אם ,לדוגמה .המקור בתמונת בעיה כל שאין ודא●
.הסריקה בעת ישרה היתה

.שוליים ללא בהדפסה תומך אותך המשמש התוכנה שיישום ודא●
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נתלשת לשונית עם קטן צילום נייר
.הלשונית את הסר ,הנתלשת ללשונית מתחת מופיעים השוליים אם

.ההדפסה מחסניות את יישר ,הנתלשת הלשונית מעל מופיעים השוליים אם

שגיאה הודעות
הדפסה למחסנית הקשורות שגיאה הודעות●
אחרות שגיאה הודעות●

הדפסה למחסנית הקשורות שגיאה הודעות
.ההנחיות פי-על פעל ,הדפסה למחסנית הקשורה שגיאה הודעת תקבל אם

)מתאימה לא הדפסה מחסנית(  Incorrect print cartridge ההודעה
שגיאה הודעת קיבלת אם .המתאימות ההדפסה מחסניות בה הותקנו אם רק להדפיס תוכל המדפסת

.זו למדפסת מתאימות אינן ,שתיהן או ,ההדפסה ממחסניות אחת ,ההדפסה מחסניות לגבי

. מתאימה לא הדפסה מחסנית שבסעיף ההנחיות פי-על פעל ,הבעיה לפתרון

הדפסה במחסנית בעיה על הודעה
.כראוי מותקנות אינן אם או פגומות ההדפסה מחסניות אם להדפיס מסוגלת לא המדפסת
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מחסנית שבסעיף ההנחיות פי-על פעל ,הדפסה במחסנית בעיה יש כי המציינת הודעה תתקבל אם
.הבעיה את לפתור כדי  כראוי מותקנת שאינה או פגומה ההדפסה

)תקועה ההדפסה מחסנית גררת(  "Print cartridge carriage is stalled" ההודעה
. תקועה המדפסת שבסעיף ההנחיות פי-על פעל ,מסמך הדפסת בעת נתקעת המדפסת אם

בחריץ מותקנת אינה ההדפסה מחסנית(  "Print cartridge is in the wrong slot" ההודעה
)הנכון
מחסניות תושבת של נכון הלא בצד מותקנת ההדפסה מחסנית ,כזאת שגיאה הודעת קיבלת אם

מחסנית(  'Print cartridge is in the wrong slot' ההודעה שבסעיף ההנחיות פי-על פעל .ההדפסה
.הבעיה את לפתור כדי  )הנכון בחריץ מותקנת אינה ההדפסה

)דיו גיבוי במצב מדפיס(  "Printing in ink-backup mode" ההודעה
. ההנחיות פי-על פעל ,זו שגיאה הודעת תקבל אם

אחרות שגיאה הודעות
.ההנחיות פי-על פעל ,שגיאה הודעת תקבל אם

)אזל הנייר( Out of paper ההודעה
 Out of paper הודעת שבסעיף המנחים הקווים לפי פעל ,הנייר שאזל כך על הודעה מופיעה אם

. )אזל הנייר(

)USB ליציאת בכתיבה שגיאה אירעה( ”There was an error writing to USB port“ ההודעה
את חבר .USB-ה מרכזת או אחר USB מהתקן נכונים נתונים מקבלת אינה שהמדפסת ייתכן

.במחשב USB-ה ליציאת ישירות המדפסת

להקים אפשרות אין( "Two-way communication cannot be established" ההודעה
)מגיבה אינה המדפסת( "Printer not responding" או )כיוונית-דו תקשורת

.מדי ארוך USB-ה שכבל מכיוון המחשב עם תקשורת לקיים יכולה אינה שהמדפסת ייתכן

.מטר 3 על עולה אינו USB-ה כבל שאורך ודא ,זו שגיאה הודעת מופיעה אם

 .  USB 2.0  תואם בכבל השתמש ,מיטביים הדפסה ביצועי לקבלתהערה 
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מהבהבת או מאירה ההפעלה נורית

הפעלה נורית1

.להדפסה מוכנה או הדפסה מבצעת המדפסת ,מאירה ההפעלה נורית כאשר●
.כבויה המדפסת ,כבויה ההפעלה נורית אם●
.שלהלן במידע עיין ,מהבהבת ההפעלה נורית אם●

המהבהבת הנורית משמעות●
שגיאה הודעת מופיעה אם●
שגיאה הודעת מופיעה לא אם●

המהבהבת הנורית משמעות
:סיבות ממספר להבהב יכולה ההפעלה נורית

.פתוח המדפסת מכסה●
.במדפסת הנייר אזל●
.הדפסה במחסנית בעיה או ,נייר חסימת כגון ,במדפסת בעיה יש●

.נייר חסימת בסעיף עיין ,נייר חסימת שחרור על מידע לקבלת

שגיאה הודעת מופיעה אם
.פתרונה אופן ואת הבעיה מהות את שמסבירה השגיאה הודעת את קרא

שגיאה הודעת מופיעה לא אם
Printer שיח-הדו תיבת את פתח ,לכלים לגשת כדי .המדפסת כלי בעזרת המדפסת מצב את בדוק

Properties  )המדפסת מאפייני(, הכרטיסיה על לחץ Features  )על לחץ מכן ולאחר )מאפיינים
.)המדפסת שירותי(  Printer services הלחצן

:הבאות המשימות את לבצע כדי המדפסת בכלי השתמש

.משוערים דיו מפלסי הצגת●
.ההדפסה מחסניות ניקוי●
.המדפסת כיול●
.ניסיון דף הדפסת●
.הצורך לפי ,אחרות פונקציות ביצוע●
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מסמך של איטית הדפסה

זמנית-בו פועלות תוכנות מספר
.המיטבית במהירותה להדפיס למדפסת לאפשר כדי מחשב משאבי די אין

.ההדפסה במהלך בשימוש שאינן התוכנות כל את סגור ,המדפסת מהירות את להגביר כדי

מורכבים צילומים או גרפיקה ,מסמכים של הדפסה מתבצעת
.בלבד טקסט עם מסמכים מהדפסת יותר איטית צילומים או גרפיקה המכילים מסמכים הדפסת

)מרבי dpi(  Maximum dpi או )מיטבית(  Best ההדפסה מצב נבחר
פעולת )מרבי dpi(  Maximum dpi או )מיטבית(  Best ההדפסה איכות ממצבי אחד את כשבוחרים
.הדפסה איכות של אחר מצב בחר ,ההדפסה מהירות להגברת .מהרגיל יותר איטית המדפסת

דיו גיבוי במצב המדפסת
.דיו גיבוי מצב בסעיף עיין ,נוסף מידע לקבלת .המדפסת פעולת את להאט עשוי דיו גיבוי מצב

.במדפסת הדפסה מחסניות בשתי השתמש ,ההדפסה מהירות להגברת

עדכנית אינה המדפסת תוכנת
.עדכנית שאינה מדפסת תוכנת שהותקנה ייתכן

. המדפסת לתוכנת עדכונים הורדת בסעיף עיין ,המדפסת תוכנת עדכון אודות מידע לקבלת

המערכת בדרישות עומד אינו המחשב
.מתארך ההדפסה עבודות של העיבוד משך ,הקשיח בדיסק פנוי שטח או RAM זיכרון די במחשב אין אם

בדרישות עומדים המחשב של המעבד ומהירות RAM-ה זיכרון ,הקשיח הדיסק שטח כי ודא.1
.המערכת
.למדפסת המצורף העזר במדריך מפורטות המערכת דרישות

.מיותרים קבצים מחיקת ידי על הקשיח בדיסק זיכרון שטח פנה.2

נמשכות עדיין הבעיות אם
והפעל המחשב את כבה ,בעיות שבפתרון הנושאים את שבדקת לאחר גם נמשכות עדיין הבעיות אם
.מחדש אותו

של הטכנית התמיכה באתר בקר ,המחשב של מחדש הפעלה לאחר פתורות לא שאלות עם נותרת אם
HP, בכתובת www.hp.com/support.

. HP של התמיכה בסעיף עיין ,התמיכה תהליך אודות מידע לקבלת
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HP של התמיכהא
התמיכה תהליך●
HP של טלפונית תמיכה●

התמיכה תהליך
:הבאים השלבים פי-על פעל ,בעיה לך יש אם

.HP Deskjet- ל המצורף בתיעוד עיין.1
זמינה  HP של המקוונת התמיכה . www.hp.com/support בכתובת  HP של המקוונת התמיכה באתר בקר.2

את שכולל מקצועי וסיוע ההתקן אודות מידע לקבלת ביותר והמעודכן המהיר המקור זהו . HP לקוחות לכל
:הבאים המאפיינים

מיומנים מקוונת תמיכה למומחי מהירה גישה–
HP Deskjet- ה עבור התקן ולמנהלי לתוכנות עדכונים–
נפוצות בעיות ופתרון  HP Deskjet-ה אודות חשוב מידע–
ההתקן רישום בעת הזמינים ,מראש למניעה המיועדים HP של וידיעות תמיכה התראות ,התקן עדכוני–

אותו להביא תתבקש ,בחומרה כשל בהתקן אירע אם .אליך הקרובה הרכישה לנקודת פנה :בלבד באירופה.3
בתום .ההתקן של המוגבלת האחריות תקופת במהלך תשלום ללא ניתן השירות( .המקומית המכירה לנקודת
).השירות עבור תשלום ייגבה ,האחריות תקופת

.ולשפה אזור/למדינה ,להתקן בהתאם משתנות והזמינות התמיכה אפשרויות .HP של לתמיכה פנה.4

HP של טלפונית תמיכה
הטלפונית התמיכה תקופת●
טלפונית פנייה●
הטלפונית התמיכה תקופת בתום●

הטלפונית התמיכה תקופת
).מקסיקו כולל( הלטינית ובאמריקה פסיפית באסיה ,אמריקה בצפון אחת שנה למשך ניתנת הטלפונית התמיכה
. www.hp.com/support בכתובת בקר ,ובאפריקה התיכון במזרח ,באירופה הטלפונית התמיכה תקופת לבירור
.הרגילות השיחה בעלויות יישא הלקוח

טלפונית פנייה
:הבאים הפרטים את מראש הכן . HP Deskjet-ה וליד המחשב ליד נמצא שאתה בזמן HP של לתמיכה פנה
)ההתקן בחזית נמצאת המספר את הנושאת התווית( ההתקן של הדגם מספר●
)ההתקן של התחתון או האחורי בחלקו( ההתקן של הסידורי המספר●
מתרחשת הבעיה כאשר המופיעות הודעות●
:הבאות לשאלות תשובות●

?בעבר אירעה התקלה האם–
?אותה לשחזר תוכל האם–
?הבעיה התחילה שבו למועד סמוך ,למחשב חדשים תוכנה או חומרה פריטי הוספת האם–
)?וכדומה הוזז ההתקן ,רעמים סופת כגון( הבעיה לפני נוסף משהו התרחש האם–

הטלפונית התמיכה תקופת בתום
האינטרנט באתר סיוע לקבל ניתן ,כן כמו .נוסף תשלום תמורת זמין HP של סיוע ,הטלפונית התמיכה תקופת בתום
הטלפון למספר התקשר או  HP של המקומי למשווק פנה .   HP :  www.hp.com/support של המקוונת התמיכה של
.תמיכה אפשרויות אודות עוד ללמוד כדי שלך אזור/במדינה התמיכה של
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מתכלים חומריםב
. HP Deskjet-ה עבור הבאים המתכלים החומרים את הזמן

נייר
HP Premium Inkjet Transparency מסוג שקפים , HP Premium Paper נייר כמו ,הדפסה חומרי להזמנת

Film  ברכה כרטיסי או HP Greeting Cards  בכתובת בקר www.hp.com.
.)מקוון באופן רכישה( Online Shopping או )קנה( Buy על לחץ מכן ולאחר אזור/המדינה את בחר

USB כבלי
C6518A  HP USB A-B, מטרים שני כבל
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טכני מידעג
המדפסת מפרטי●
●Environmental product stewardship program )למוצר סביבתי ניהול תוכנית(
תקינה הודעות●

המדפסת מפרטי
.להלן מפורטים  HP Deskjet-ה של והדרישות המפרטים

פיזיים מפרטים
עומק מ"מ  x  346 רוחב מ"מ  x  422 גובה מ"מ  142 ):מוארך במצב המגש כאשר( המדפסת ממדי
ג"ק  2.04 ):הדפסה מחסניות ללא( המדפסת משקל

לתוכנות תאימות
)XP-ו Windows  ) 98 SE , Me ,  2000-ל תאימות

זיכרון
KB 384  משולב זיכרון

מינימליות מערכת דרישות

קשיח דיסק שטחRAM זיכרוןמעבדהפעלה מערכת

Windows 98 SE,  Me,  2000, 
XP

Pentium II 64   זהה מעבד או MB 200 MB 

 .  USB 2.0  תואם בכבל השתמש ,מיטביים הדפסה ביצועי לקבלתהערה 

הנייר מגש קיבולת
80 עד :רגיל נייר גיליונות

הנייר גודל
.המדפסת בתוכנת עיין ,הנתמכים ההדפסה חומרי גודלי של מלאה רשימה לקבלת

הנייר משקל
ר"מ'/ג 90 עד Letter:  65 בגודל נייר
ר"מ'/ג 90 עד Legal:  70 בגודל נייר

ר"מ'/ג 90 עד 70 :מעטפות
ר"מ'/ג 200 עד :כרטיסים

ר"מ'/ג 280 עד :צילום נייר

Environmental product stewardship program )סביבתי ניהול תוכנית
)למוצר

הובאו זה מוצר בתכנון .הסביבה באיכות פוגעים שאינם איכותיים מוצרים לספק מחויבת Hewlett-Packard חברת
המדפסת של מהפונקציונליות לגרוע בלא ,למינימום עד צומצם החומרים מספר .שונות מיחזור אפשרויות בחשבון

ניתנים השונים והחיבורים ההידוק אמצעי .מזה זה שונים חומרים בקלות להפריד מאפשר התכנון .ומאמינותה
פירוק לצורך ,בקלות אליהם לגשת מאפשר הראשיים החלקים תכנון .פשוטים כלים בעזרת ולהסרה בקלות לאיתור
.מהירים ותיקון
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:בכתובת הסביבה לאיכות HP של המחויבות באתר בקר ,נוסף מידע לקבלת
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף
בנייר שימוש●
פלסטיק חלקי●
חומרים בטיחות של נתונים גליונות●
מיחזור תוכנית●
מתכלים דיו לחומרי HP של המיחזור תוכנית●
Energy Star - אנרגיה צריכת●

בנייר שימוש
. EN 12281:2002- ו  DIN 19309 לתקן בהתאם ממוחזר בנייר לשימוש מתאים זה מוצר

פלסטיק חלקי
לזיהוי האפשרות את המגבירים לאומיים-בין לתקנים בהתאם מסומנים גרם 25 על עולה שמשקלם פלסטיק חלקי
.המוצר חיי בסיום מיחזור למטרות פלסטיק סוגי

חומרים בטיחות של נתונים גליונות
:בכתובת HP של האינטרנט באתר )MSDS(  חומרים בטיחות של נתונים גליונות למצוא ניתן

www.hp.com/go/msds

מיחזור תוכנית
HP  מספר עם ושותפויות רבים אזורים/במדינות ומיחזור מוצרים החזרת תוכניות של וגדל ההולך מספר מציעה

כמה של חוזרת מכירה ידי-על משאבים לשימור פועלת  HP .העולם ברחבי אלקטרוניקה מוצרי מיחזור מרכזי
:בכתובת בקר , HP מוצרי מיחזור אודות נוסף מידע לקבלת .ביותר הפופולריים ממוצריה

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

מתכלים דיו לחומרי HP של המיחזור תוכנית
HP  תוכנית .הסביבה על להגנה מחויבת HP Inkjet Supplies Recycling Program )של המיחזור תוכנית HP

ומחסניות הדפסה מחסניות של תשלום ללא מיחזור ומאפשרת רבים אזורים/במדינות זמינה )מתכלים דיו לחומרי
:הבא האינטרנט באתר בקר ,נוסף מידע לקבלת .משומשות דיו

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

Energy Star - אנרגיה צריכת
מבלי כסף וחוסך טבעיים משאבים החוסך , ®ENERGY STAR במצב משמעותי באופן פוחתת האנרגיה צריכת

.זה מוצר של הטובים הביצועים על להשפיע
מוצרים פיתוח לעודד שמטרתה ,התנדבותית תוכנית – )ENERGY STAR  )MOU v.3.0 בדרישות עומד זה מוצר

.ביעילות אנרגיה המנצלים משרדיים

ENERGY STAR של רשום שירות סימן הוא U.S. EPA. ב כשותפה-ENERGY STAR, חברת קבעה HP
.באנרגיה לחיסכון ENERGY STAR הנחיות על עונה זה שמוצר
:הבא באתר בקר , ENERGY STAR הנחיות אודות נוסף מידע לקבלת

www.energystar.gov

ג נספח
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תקינה הודעות
●FCC statement
●LED indicator statement
●Notice to users in Korea

FCC statement
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that

the following notice be brought to the attention of users of this product.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and

can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no

guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of
the following measures:

●Reorient or relocate the receiving antenna.
●Increase the separation between the equipment and receiver.
●Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

connected.
●Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept

any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Modifications (part 15.21): The FCC requires the user to be notified that any changes or

modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's
authority to operate the equipment.

For further information, contact the Manager of Corporate Product Regulations, Hewlett-Packard
Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

LED indicator statement
The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

Notice to users in Korea
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אינדקס

א
הדפסה איכות

57ריקים דפים מודפסים
14צילום לתיקון אפשרויות

ב
שוליים ללא מסמכים בהדפסת בעיות

לשונית עם קטן צילום נייר
61נתלשת

תצלומים בהדפסת בעיות
56הדפסה הגדרות בדיקת

ההדפסה במחסניות בעיות
מתאימה לא הדפסה מחסנית

54
65התמיכה תקופת בתום

ג
33אישית מותאם נייר גודל

ד
ומפריטי מהעור דיו הסרת ,דיו

45לבוש
44הדפסה ,ניסיון דף

ה
47)הכלים ארגז( Toolbox-ה
של )הכלים ארגז( Toolbox-ה

47המדפסת
38הגדרות
37להדפסה מחדל ברירת הגדרות
הדפסה הגדרות

37מחדל ברירת הגדרות
38שינוי
הדפסה
dpi 4800 מיטביX120032
dpi 32מרבי

Exif Print14
32גבוהה איכות
31הדפסה איכות
31נייר סוג בחירת
33אישית מותאם נייר גודל
32אפור גוני

20גלויות
16אלקטרוני דואר

38הדפסה הגדרות
32העמודים סדר הגדרת

34צדדית-דו הדפסה
35בכריכה צדדית-דו הדפסה
30כלליות יומיומיות הדפסות
גיליון על עמודים מספר הדפסת
33אחד
31מצגות הדפסת
25 חוברות
24ברכה כרטיסי

הדפסה וחומרי כרטיסיות
20 קטנים
21 מדבקות
27בגיהוץ להעברה מדבקות
DVD22/לתקליטורים מדבקות
30חסכונית/מהירה
31הדפסה מהירות
18מכתבים
17מסמכים
16אחרים מסמכים
19 מעטפות
24עלונים

9אחת הדפסה מחסנית עם
29עצות

26 פוסטרים
11צילומים
14דיגיטליים צילומים
11שוליים ללא צילומים
13שוליים עם צילומים

32הדפסה רזולוציית
23 שקפים
37תוכנה
34מקדימה תצוגה

מסמך של איטית הדפסה
בו פועלות תוכניות מספר

64 זמנית
32אפור בגוני הדפסה
35 ,34צדדית-דו הדפסה
35בכריכה צדדית-דו הדפסה
59שוליים ללא הדפסה
30חסכונית/מהירה הדפסה
20גלויה על הדפסה
24ברכה כרטיס על הדפסה
20כרטיסיות על הדפסה
21מדבקה על הדפסה
/לתקליטורים מדבקה על הדפסה

DVD22
19מעטפה על הדפסה
23שקפים על הדפסה

30כלליות יומיומיות הדפסות
34צדדית-דו הדפסת
16אלקטרוני דואר הודעות הדפסת
איטית המסמך הדפסת

64מערכת דרישות
64דיו גיבוי מצב

מסמכים של הדפסה מתבצעת
64מורכבים

Maximum dpi   )dpi מצב נבחר
64)מרבי
עדכנית אינה המדפסת תוכנת
64
25חוברות הדפסת
24ברכה כרטיסי הדפסת
27בגיהוץ להעברה מדבקות הדפסת
18מכתבים הדפסת
17מסמך הדפסת
16אחר מסמך הדפסת
31מצגות הדפסת
24עלון הדפסת
26פוסטרים הדפסת
צילומים הדפסת

15בכסף חיסכון
11שוליים ללא צילומים
13שוליים עם צילומים

-Hewlett חברת מטעם הודעות
Packard2

שגיאה הודעות
הנייר(  Out of paper הודעת
53)אזל
62אחרות שגיאות
למחסנית הקשורות שגיאות

61הדפסה
התקן(  Unknown Device הודעת
49)מזוהה לא

 Printing Shortcuts הכרטיסייה
29)להדפסה דרך קיצורי(

50מדפיסה אינה המדפסת
גיליונות על מדפיסה המדפסת
53אחת בבת מרובים
54תקועה המדפסת
45לבוש ומפריטי מהעור דיו הסרת
התקנה

48הפסיקה התוכנית
41הדפסה מחסניות התקנת
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ח
39)הדיו מצב(  Ink Status חלון

52נייר חסימת

ט
Real Life14 טכנולוגיות

י
44הדפסה מחסניות יישור

ל
לחצנים

6הפעלה לחצן
מסמך בהדפסת ליקויים

במרכז אינו המודפס המסמך
בזווית נוטה שהוא או הנייר

58

מ
5המדפסת מאפייני
38מדפסת מאפייני
6הנייר מגש

37מחדל ברירת מדפסת
31הדפסה מהירות
2במדריך ומוסכמות מונחים

הדפסה מחסניות
הדפסה מחסנית עם הדפסה
9אחת
55בעיה על הודעה
8החלפה
41התקנה
44יישור
55כראוי מותקנות לא

44הזמנות על מידע
41בחירה מספרי
44אוטומטי ניקוי
45ידני ניקוי

55פגומה
46תחזוקה

ההדפסה מחסניות
8המדפסת עם לשימוש

מיחזור
68דיו מחסניות

44משוער דיו מפלס
44נמוך מפלס
67המדפסת מפרטי
9דיו גיבוי מצב

נ
2נגישות
נוריות

6הפעלה נורית

מהבהבת ההפעלה נורית
שגיאה הודעת מופיעה לא אם

63
63שגיאה הודעת מופיעה אם

53למדפסת מוזן אינו נייר
15וטיפול אחסון ,צילום נייר
ניקוי

מחסניות של אוטומטי
44ההדפסה

45המדפסת גוף
45ההדפסה מחסניות של ידני

51ההדפסה תור ניקוי

ס
סביבה

Environmental product
stewardship program

סביבתי ניהול תוכנית(
67)למוצר

32הגדרה ,עמודים סדר
31בחירה ,נייר סוג

ע
עדכונים

39תוכנות הורדת
HP Photosmart40 תוכנת

39)זה מה(  What's This של עזרה
29להדפסה עצות

פ
65טלפונית פנייה
HP65 של לתמיכה פנייה
בעיות פתרון

56ירודה הדפסה איכות
58שוליים ללא בהדפסה בעיות
56צילומים בהדפסת בעיות

64מסמכים של איטית הדפסה
בבת עמודים מספר הדפסת
53אחת
57דהויה ההדפסה
אינם והתמונות הטקסט

58מיושרים
50מדפיסה אינה המדפסת
54תקועה המדפסת
הגדרות את משקף אינו המסמך

58החדשות ההדפסה
59שוליים ללא להדפסה הנחיות
או חסרים מהמסמך חלקים

לא במקום הודפסו שהם
58נכון
52נייר חסימת
57מסמך בהדפסת ליקויים

60רצויים לא שוליים יש לצילום
48מדפסת
58בזווית מודפסת מעטפה

53למדפסת מוזן אינו נייר
57חסרים וקווים פסים
49מופיע אינו המדפסת שם

48מפסיקה ההתקנה תוכנית
59בזווית מודפסת תמונה

48במדפסת בעיות פתרון

צ
צילומים
56כהלכה מודפסים אינם

14דיגיטלי
14דיגיטליים צילומים
68אנרגיה צריכת

ר
32הדפסה רזולוציית

ש
בצילום רצויים לא שוליים
60קטן צילום נייר

34מסמכים גודל שינוי
49מופיע אינו המדפסת שם

ת
HP Photosmart תוכנת

40הורד
מדפסת תוכנת

39עדכונים הורדת
51ניקוי ,ההדפסה תור

תחזוקה
45המדפסת גוף

41מדפסת
46הדפסה מחסניות

41המדפסת תחזוקת
34מקדימה תצוגה
הטלפונית התמיכה תקופת

65התמיכה תקופת

D
dpi, 32מרבי
dpi 32מרבי

E
Energy Star68

Exif Print14

F
FCC statement69

אינדקס
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L
LED indicator statement69

P
printing
34מסמכים גודל שינוי

R
regulatory notices

FCC statement69
notice to users in Korea69

U
USB

10למדפסת חיבור
66כבל

USB 
10למדפסת חיבור
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