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הבא ברוך1
במחשב השימוש אודות פרטים לקבלת. HP Deskjet D730 Printer מדפסת של לעזרה הבא ברוך

תוכן בחלונית להשתמש באפשרותך, כן כמו. מתאים נושא ובחר הבאה בטבלה עיין, ביחד ובמדפסת
.מידע לאתר כדי מימין העניינים

.זמינים יהיו לא מהמאפיינים שחלק ייתכן, Windows 2000 עם מחשב עם במוצר משתמש אתה אם
.106 בעמוד "Windows 2000 למשתמשי הודעה" ראה, נוסף מידע לקבלת

.למדפסת המצורף' כאן התחל 'במדריך עיין, התוכנה התקנת אודות מידע לקבלתהערה

תיאורסעיף

.המדפסת של המיוחדים מהמאפיינים כמה אודות למד7 בעמוד "מיוחדים מאפיינים"

ההדפסה במחסניות להשתמש וכיצד המדפסת את לתפעל כיצד למד8 בעמוד "העבודה תחילת"
.ולהחליפן

.למחשב המדפסת את לחבר יש כיצד למד16 בעמוד "המדפסת חיבור"

,הדפסה לפני הצילומים מראה את לכוונן, צילומים להדפיס כיצד למד17 בעמוד "צילומים הדפסת"
עם צילומים ולשתף, בו ולטפל צילום נייר לאחסן, הדפסה מחסנית להתקין
.משפחה ובני חברים

"אחרים מסמכים הדפסת"
23 בעמוד

כרטיסי, אלקטרוני דואר הודעות לרבות, מסמכים מגוון להדפיס כיצד למד
הדפסה וחומרי שקפים, חוברות, פוסטרים, מדבקות, מעטפות, ברכה

.בגיהוץ להעברה

את לשנות, נייר סוגי לבחור, להדפסה דרך בקיצורי להשתמש כיצד למד36 בעמוד "להדפסה עצות"
של רב מספר להדפיס, העמודים סדר את להגדיר, ההדפסה רזולוציית
ולהשתמש מקדימה בתצוגה מסמך להציג, אחד גיליון גבי-על עמודים

.צדדית-דו בהדפסה

להגדיר, המחדל ברירת כמדפסת HP Deskjet-ה את להגדיר כיצד למד46 בעמוד "המדפסת תוכנת"
.למדפסת תוכנה עדכוני ולהוריד המחדל ברירת הגדרות את

מפלס את להציג, בהן לטפל וכיצד הדפסה מחסניות להתקין כיצד למד49 בעמוד "תחזוקה"
.דיו כתמי ולהסיר ניסיון דף להדפיס, ההדפסה במחסנית הדיו

.תוכנה או חומרה לבעיית פתרון אתר57 בעמוד "בעיות פתרון"

.HP של לתמיכה לפנות ניתן כיצד למד104 בעמוד "HP של התמיכה"

"מתכלים דיו חומרי רכישת"
56 בעמוד

.המדפסת עבור מתכלים חומרים הזמן

.המדפסת של אחרים ומפרטים, הדרישות, הנייר קיבולת אודות למד106 בעמוד "המדפסת מפרטי"
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תיאורסעיף

לחומרי HP של המיחזור תוכנית"
107 בעמוד "מתכלים דיו הזרקת

.הדפסה מחסניות למחזר ניתן כיצד למד

המשך
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מיוחדים מאפיינים2
:מיוחדים מאפיינים במגוון מצויד HP Deskjet !ברכותינו

.ולתפעול להתקנה קלה: למשתמש ידידותית•
המאפיין באמצעות הנייר קצות עד מ"ס x 15 10 בגודל צילומים הדפס : שוליים ללא הדפסה•

.17 בעמוד "שוליים ללא צילומים הדפסת" בסעיף עיין, מידע לקבלת. שוליים ללא הדפסה
באמצעות הדפסה מחסנית בכל המשוער הדיו מפלס מהו לברר באפשרותך : משוערים דיו מפלסי•

הצגת" בסעיף עיין, מידע לקבלת. המדפסת של) הכלים ארגז (Toolbox -ב משוערים דיו מפלסי
.52 בעמוד "משוערים דיו מפלסי

"דיו גיבוי מצב" בסעיף עיין, מידע לקבלת. אחת הדפסה מחסנית עם הדפסה: דיו גיבוי מצב•
.15 בעמוד

7 מיוחדים מאפיינים
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העבודה תחילת3
המדפסת על חטוף מבט•
ונוריות לחצנים•
הנייר מגש•
הדפסה מחסניות•
דיו גיבוי מצב•

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

9 בעמוד "ונוריות לחצנים"1

12 בעמוד "הנייר מגש"2

14 בעמוד "הדפסה מחסניות"1

המדפסת על חטוף מבט 8
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16 בעמוד "המדפסת חיבור" יציאת1

ונוריות לחצנים
עבודה ולהתחיל הדפסה עבודת לבטל, המדפסת את ולכבות להפעיל כדי המדפסת בלחצני השתמש
.המדפסת סטטוס אודות חזותיים סימנים מספקות המדפסת נוריות. מחדש

9 בעמוד "הפעלה ונורית לחצן"1

10 בעמוד "ביטול לחצן"2

10 בעמוד "פעולה חידוש ונורית לחצן"3

11 בעמוד "ההדפסה מחסניות של הסטטוס נוריות"4

הפעלה ונורית לחצן
מספר להיארך עשויה המדפסת הפעלת. המדפסת את ולכבות להפעיל כדי הפעלה בלחצן השתמש
.הפעלה לחצן על הלחיצה לאחר שניות

3 פרק

9 העבודה תחילת

תחילת
 

העבודה



הפעלה ונורית לחצן1

.נתונים מעבדת המדפסת כאשר מהבהבת ההפעלה נורית

באל, במפצל שימוש. המדפסת את ולכבות להפעיל כדי הפעלה בלחצן תמיד השתמשהתראה
.במדפסת לכשל לגרום עלול המדפסת של וכיבוי הפעלה לצורך חשמל במתג או פסק

ביטול לחצן
.הנוכחית ההדפסה עבודת את לבטל כדי ביטול בלחצן השתמש

ביטול לחצן1

פעולה חידוש ונורית לחצן
כאשר. נייר חסימת שחרור או נייר טעינת כגון, פעולה נדרשת כאשר מהבהבת הפעולה חידוש נורית
.בהדפסה להמשיך כדי פעולה חידוש לחצן על לחץ, נפתרת הבעיה

ונוריות לחצנים 10
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פעולה חידוש ונורית לחצן1

ההדפסה מחסניות של הסטטוס נוריות
.הבקרה בלוח ממוקמות ההדפסה מחסניות של הסטטוס נוריות

ההדפסה מחסניות של הסטטוס נוריות1

צבעים בשלושה להדפסה המחסנית של נורית1

3 פרק

11 העבודה תחילת

תחילת
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בשחור להדפסה המחסנית של נורית2

השמאלי בצד המותקנת צבעים בשלושה להדפסה המחסנית את מייצגת השמאלית הסטטוס נורית.1
.ההדפסה מחסנית גררת של

בשלושה להדפסה במחסנית הדיו שמפלס הוא הדבר פירוש, רציף באופן דולקת הנורית אם•
.נמוך צבעים

.לתחזוקה זקוקה צבעים בשלושה להדפסה המחסנית כאשר מהבהבת הנורית•
גררת של הימני בצד המותקנת, בשחור להדפסה המחסנית את מייצגת הימנית הסטטוס נורית.2

.ההדפסה מחסנית
.בשחור להדפסה במחסנית נמוך הדיו שמפלס הדבר פירוש, רציף באופן דולקת הנורית אם•
.לתחזוקה זקוקה בשחור להדפסה המחסנית כאשר מהבהבת הנורית•

.65 בעמוד "מהבהבות או דולקות ההדפסה מחסנית של הסטטוס נוריות" ראה, נוסף מידע לקבלת

הנייר מגש
.שלהלן מהנושאים באחד בחר, הנייר מגש אודות מידע לקבלת

הנייר מגש פתיחת•
הנייר במגש שימוש•
הנייר מגש סגירת•

הנייר מגש פתיחת

הנייר מגש לפתיחת
.הנייר מגש את הורד.1

.החוצה המגש מאריך את משוך.2

.המגש של המאריך מעצור את פתח), מהירה טיוטה (Fast Draft במצב בהדפסה.3

הנייר מגש 12
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הנייר במגש שימוש
פולטת המדפסת. שמאלה או ימינה הנייר מכוון הסטת ידי-על שונים בגדלים הדפסה חומרי על הדפס
.הנייר מגש של העליון החלק אל המודפסים הדפים את

הנייר מגש סגירת

הנייר מגש לסגירת
.הנייר ממגש אחרים הדפסה חומרי או נייר הסר.1
.אותו סגור, פתוח המגש מאריך מעצור אם.2

3 פרק

13 העבודה תחילת

תחילת
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.הנייר מגש לתוך המגש מאריך את דחוף.3

.הנייר מגש את הרם.4

הדפסה מחסניות
.הדפסה מחסניות בשתי להשתמש ניתן זו במדפסת

בשחור להדפסה מחסנית1

צבעים בשלושה להדפסה מחסנית2

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

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

"מתכלים דיו חומרי רכישת" בסעיף עיין, הדפסה מחסניות הזמנת אודות מידע לקבלת
.56 בעמוד

קשורים נושאים
56 בעמוד "מתכלים דיו חומרי רכישת"•
54 בעמוד "ההדפסה מחסניות תחזוקת"•

הדפסה מחסניות 14
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דיו גיבוי מצב
מחסנית כאשר מופעל דיו גיבוי מצב. בלבד אחת הדפסה מחסנית עם פועלת המדפסת, דיו גיבוי במצב

.ההדפסה מחסניות מגררת מוסרת הדפסה

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

הדפסה ממחסנית פלסטי סרט להסרת
מכן ולאחר, המדפסת כלפי ופונות התחתון בחלק הנחושת שרצועות כך ההדפסה במחסנית אחוז▲

.הפלסטי הסרט את בזהירות הסר

הפלסטי הסרט את הסר1

נגיעה. נחושת בצבע במגעים או ההדפסה מחסנית של הדיו בחרירי לגעת איןהתראה
להסיר אין. החשמליים במגעים ולפגיעה הדיו בהזרקת לתקלות, לסתימות תגרום אלו בחלקים

.הכרחיים חשמליים מגעים הן הרצועות. הנחושת רצועות את

: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 הצבעיםבשחור להדפסה מחסנית

ואינו לאפור נוטה השחור אך, כראוי מודפסים הצבעיםצבעים בשלושה להדפסה מחסנית
.אמיתי שחור

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

.50 בעמוד "הדפסה מחסניות החלפת" בסעיף עיין, הדפסה מחסנית התקנת אודות מידע לקבלת

3 פרק

15 העבודה תחילת
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המדפסת חיבור4
•USB

USB
.USB כבל באמצעות למחשב מתחברת המדפסת

.USB 2.0 תואם בכבל השתמש, מיטביים הדפסה ביצועי לקבלתהערה

המצורף' כאן התחל 'במדריך עיין, USB כבל באמצעות המדפסת חיבור אודות הוראות לקבלת
.למדפסת

.המדפסת לאריזת מצורף אינו USB שכבל ייתכןהערה

USB 16
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צילומים הדפסת5
את ומשפרים דיגיטליים צילומים של ההדפסה על שמקלים מאפיינים מספר כוללת המדפסת תוכנת
.הצילומים איכות

צילומים להדפיס כיצד למד

.18 בעמוד "שוליים עם צילומים הדפסת".17 בעמוד "שוליים ללא צילומים הדפסת"

צילומים הדפסת של נוספות משימות לבצע כיצד למד
,נוסף מידע לקבלת. Exif Print-ב התומכת תוכנה ברשותך אם Exif Print בתבנית צילום הדפס•

.21 בעמוד "Exif Print הדפסת" ראה
אודות נוסף מידע לקבלת. פעם בכל נהדרים צילומים לקבלת הצילום נייר של הסתלסלות מנע•

.22 בעמוד "בו וטיפול צילום נייר אחסון" ראה, צילום נייר של אחסון
חיסכון" ראה, נוסף מידע לקבלת. HP Everyday Photo Paper הצילום נייר בעזרת יותר חסוך•

.22 בעמוד "צילומים בהדפסת ובדיו בכסף

שוליים ללא צילומים הדפסת
נייר על להדפיס וכדי מסוימים נייר סוגי של הקצוות אל להדפיס כדי שוליים ללא בהדפסה השתמש
.גדלים במגוון

לא מהמאפיינים שחלק ייתכן, Windows 2000 עם מחשב עם במוצר משתמש הנך אםהערה
.106 בעמוד "Windows 2000 למשתמשי הודעה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. זמינים יהיו

הנחיות
ההדפסה חומרי גודלי של מלאה רשימה לקבלת. שוליים ללא נייר של מתאים בגודל השתמש•

.המדפסת בתוכנת עיין, הנתמכים
שתי תמיד מותקנות יהיו שבמדפסת הקפד. דיו גיבוי במצב שוליים ללא צילומים תדפיס אל•

.הדפסה מחסניות
.15 בעמוד "דיו גיבוי מצב" ראה, נוסף מידע לקבלת

שהגודל ודא. הצילום גודל את ושנה HP Photosmart Software כגון בתוכנה הקובץ את פתח•
.להשתמש ברצונך שבו הנייר לגודל תואם

.HP Advanced Photo Paper צילום בנייר השתמש, דהיה בפני מרבית לעמידות•
נייר של הסתלסלות מניעת אודות נוסף מידע לקבלת. שטוח משתמש אתה שבו הצילום שנייר ודא•

.22 בעמוד "צילום נייר לאחסון הוראות" ראה, צילום
.צילום נייר של גיליונות 30 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל•

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר רוחב מכוון את הסט.1
.לחלוטין שטוח הצילום שנייר ודא.2

17 צילומים הדפסת

הדפסת
 

צילומים



הקצה ועל מטה כלפי לפנות להדפסה המיועד הצד על. המגש של הימני בצידו הצילום נייר את הנח.3
.המדפסת כלפי לפנות הקצר

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

הדפסה

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

.HP Photosmart Software תוכנת כגון, עריכה המאפשרת בתוכנה הצילום את פתח.1
.47 בעמוד ")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 באפשרויות בחר מכן ולאחר )שוליים ללא צילומים הדפסת:
•Print Quality) ההדפסה איכות(: Normal) רגילה( או Best) מיטבית(

ולאחר), מתקדם (Advanced הכרטיסייה על לחץ, מרבית dpi איכות לקבלתהערה
לקבלת). מרבי dpi (Maximum dpi הנפתחת מהרשימה) מופעל (Enabled בחר מכן
.42 בעמוד "מרבי dpi" בסעיף עיין, נוסף מידע

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

מידע לקבלת. HP Real Life Technology טכנולוגיית של ההגדרות את שנה, הצורך במידת.5
.21 בעמוד "HP Real Life Technologies טכנולוגיות באמצעות צילום תיקון" בסעיף עיין, נוסף

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.6
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

שוליים עם צילומים הדפסת
לא מהמאפיינים שחלק ייתכן, Windows 2000 עם מחשב עם במוצר משתמש הנך אםהערה
.106 בעמוד "Windows 2000 למשתמשי הודעה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. זמינים יהיו

הנחיות
.HP Advanced Photo Paper צילום בנייר השתמש, דהיה בפני מרבית לעמידות•
.שטוח משתמש אתה שבו הרגיל שהנייר ודא•
.נייר גיליונות 80 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל•

שוליים עם צילומים הדפסת 18
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להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.לחלוטין שטוח הצילום שנייר ודא.2
הקצה ועל מטה כלפי לפנות להדפסה המיועד הצד על. המגש של הימני בצידו הצילום נייר את הנח.3

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

קטנים צילומים1

גדולים צילומים2

הדפסה

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

.HP Photosmart Software תוכנת כגון, עריכה המאפשרת בתוכנה הצילום את פתח.1
.47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח.2
.)להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.3
Photo Printing-with white על לחץ )להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts ברשימה.4

borders) הבאות באפשרויות בחר מכן ולאחר )לבנים שוליים עם צילומים הדפסת:
•Print Quality) ההדפסה איכות(: Normal) רגילה( או Best) מיטבית(

ולאחר), מתקדם (Advanced הכרטיסייה על לחץ, מרבית dpi איכות לקבלתהערה
לקבלת). מרבי dpi (Maximum dpi הנפתחת מהרשימה) מופעל (Enabled בחר מכן
.42 בעמוד "מרבי dpi" בסעיף עיין, נוסף מידע

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

5 פרק

19 צילומים הדפסת

הדפסת
 

צילומים



מידע לקבלת. HP Real Life Technology טכנולוגיית של ההגדרות את שנה, הצורך במידת.5
.21 בעמוד "HP Real Life Technologies טכנולוגיות באמצעות צילום תיקון" בסעיף עיין, נוסף

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.6
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

רגיל נייר על צילומים הדפסת

הנחיות
.HP Advanced Photo Paper צילום בנייר השתמש, דהיה בפני מרבית לעמידות•
.שטוח משתמש אתה שבו הרגיל שהנייר ודא•
.נייר גיליונות 80 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל•

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

.הנייר לסוג בהתאם, המגש לקצה מעבר לחרוג עלול הניירהערה

.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

הדפסה

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

.HP Photosmart Software תוכנת כגון, עריכה המאפשרת בתוכנה הצילום את פתח.1
.47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח.2
.)להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.3
Photo Printing-Plain על לחץ, )להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts ברשימה.4

Paper) הבאות באפשרויות בחר מכן ולאחר )רגיל נייר על צילומים הדפסת:
•Print Quality) הדפסה איכות(: Normal) רגילה(, Best) או )מיטבית Fast

Draft) מהירה טיוטה(
•Paper Type) רגיל נייר של מתאים סוג: )הנייר סוג
•Paper Size) נייר גודל(: Letter או A4
•Orientation) הדפסה כיוון(: Portrait) לאורך( או Landscape) לרוחב(

רגיל נייר על צילומים הדפסת 20
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"HP Real Life Technologies טכנולוגיות באמצעות צילום תיקון" ההגדרה את שנה.5
.הצורך במידת 21 בעמוד

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה בהגדרות בחר.6
המאפיינים אודות ללמוד כדי 48 בעמוד ")?זה מה (?What's This של עזרה" בסעיף היעזר

.)המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו בתיבת שמופיעים

HP Real Life Technologies טכנולוגיות באמצעות צילום תיקון
.המודפסים הצילומים איכות את משפרות HP Real Life Technologies 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

בהן יש אם או), אדומות עיניים (red eye או כהים אזורים מכילות הן אם, יתר-בחשיפת או חשיפה
.דהויים צבעים
ידני באופן התמונה את לערוך מעדיף אתה אם) השבתה (Off בהגדרה לבחור באפשרותך, כן כמו

.HP Photosmart Software כגון בתוכנה

Basic או) השבתה (Off במצב שימוש בעת בצילום אדומות עיניים להסיר באפשרותךעצה
.)אדומות עיניים הסרת (Remove red eye הסימון בתיבת בחירה ידי-על) בסיסי(

HP Real Life Technologies של ההגדרה לשינוי
.47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח.1
.)מאפיינים (Features הכרטיסייה על לחץ.2
בחר, HP Real Life Technologies טכנולוגיות של )צילום תיקון (Photo fix הנפתחת ברשימה.3

.מדפיס שאתה הצילום עבור המתאימה בהגדרה

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 ורוויית ההבזק סוג, החשיפה זמן כגון נתונים קולטת,
של אוטומטי ביצוע לצורך אלה בנתונים משתמשת המדפסת תוכנת. התמונה בקובץ אותם ומאחסנת
.מיטביים צילומים להפיק במטרה ספציפיים שיפורים

:הבאים הפריטים דרושים, Exif Print באמצעות המשופרים צילומים להדפסת

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

Exif Print באמצעות המשופרים צילומים להדפסת
HP Photosmart תוכנת כגון, עריכה המאפשרת Exif Print מאופשרת בתוכנה הצילום את פתח.1

Software.
.47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח.2
.)מאפיינים (Features הכרטיסייה על לחץ.3
הצילום נייר בסוג ובחר), עוד (More על לחץ), הנייר סוג (Paper Type הנפתחת ברשימה.4

.המתאים

5 פרק

21 צילומים הדפסת

הדפסת
 

צילומים



Best על או) רגילה (Normal על לחץ), ההדפסה איכות (Print Quality הנפתחת ברשימה.5
.)מיטבית(

מכן ולאחר), מתקדם (Advanced הכרטיסייה על לחץ, מרבית dpi איכות לקבלתהערה
מידע לקבלת). מרבי dpi (Maximum dpi הנפתחת מהרשימה) מופעל (Enabled בחר
.42 בעמוד "מרבי dpi" בסעיף עיין, נוסף

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.6
.אוטומטי באופן המודפסת התמונה של מיטוב מבצעת המדפסת תוכנת

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

אחסון
-על הארוז הצילום נייר את אחסן. אטומה פלסטיק בשקית שימוש בו נעשה שלא צילום נייר אחסן•

.קריר במקום ישר משטח גבי
החזר, ההדפסה בסיום. להשתמש בכוונתך שבו הנייר את רק הניילון משקית הוצא, ההדפסה לפני•

.שימוש בו נעשה שלא הצילום נייר את הניילון לשקית
לפגוע ובכך להסתלסל עלול שהנייר משום הנייר במגש שימוש בו נעשה שלא צילום נייר תשאיר אל•

.הצילומים באיכות

טיפול
באיכות לפגוע עשויות צילום נייר גבי-על אצבע טביעות. בקצותיו הצילום בנייר לאחוז תמיד הקפד•

.ההדפסה
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 שטוח להיות הצילום נייר על, ההדפסה לצורך

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

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

HP Advanced Photo הצילום בנייר השתמש, יותר גבוהה באיכות צילומים לקבלתהערה
Paper ל ההדפסה רזולוציית את והגדר-Best) מיטבית( או Maximum dpi) dpi מרבי(.
.42 בעמוד "מרבי dpi" בסעיף עיין, מרבי dpi מצב הפעלת אודות נוסף מידע לקבלת

צילומים בהדפסת ובדיו בכסף חיסכון 22
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אחרים מסמכים הדפסת6

"אלקטרוני דואר"
23 בעמוד

26 בעמוד "מעטפות"25 בעמוד "מכתבים"24 בעמוד "מסמכים"

29 בעמוד "שקפים"28 בעמוד "מדבקות"27 בעמוד "כרטיסיות"27 בעמוד "גלויות"

"ברכה כרטיסי"30 בעמוד "עלונים"
31 בעמוד

33 בעמוד "פוסטרים"31 בעמוד "חוברות"

   

להעברה הדפסים"
34 בעמוד "בגיהוץ

   

במקביל והמאמצים העלות צמצום לצורך להדפסה בעצות היעזר: 36 בעמוד "להדפסה עצות"
.ההדפסים איכות להעלאת

.המדפסת תוכנת אודות למד: 46 בעמוד "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 לפנות להדפסה המיועד הצד על. 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

23 אחרים מסמכים הדפסת

הדפסת
 

מסמכים
 

אחרים



הדפסה
.47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2
General Everyday האפשרות על לחץ )להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts ברשימה.3

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

•Paper Type) הנייר סוג(: Plain paper) רגיל נייר(
•Paper Size) נייר של מתאים גודל: )הנייר גודל

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.4
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

מסמכים הדפסת

הנחיות
.38 בעמוד ")חסכונית/מהירה (Fast/Economical מסוג הדפסה"ב השתמש, טיוטה למסמכי•
.40 בעמוד "צדדית-דו הדפסה"ב השתמש, בנייר לחיסכון•
.נייר גיליונות 80 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל•

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

.הנייר לסוג בהתאם, המגש לקצה מעבר לחרוג עלול הניירהערה

.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

מסמכים הדפסת 24
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הדפסה
.47 בעמוד ")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 קבע מכן ולאחר )כלליות יומיומיות הדפסות:
•Paper Type) הנייר סוג(: Plain paper) רגיל נייר(
•Paper Size) נייר של מתאים גודל: )הנייר גודל

:הבאות ההדפסה הגדרות מתוך בחר.4
•Print Quality) הדפסה איכות( שאינה הדפסה לאיכות Normal) רגילה(
•Print On Both Sides) הנייר צידי משני להדפסה )צדדית-דו הדפסה

.40 בעמוד "צדדית-דו הדפסה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת
.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5

-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש
What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח

This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

מכתבים הדפסת

הנחיות
.26 בעמוד "מעטפות" בסעיף עיין, 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 להדפסה המיועד הצד על. המגש של הימני בצידו רגיל נייר הנח.2

.המדפסת וכלפי מטה כלפי לפנות החברה נייר על, חברה בנייר משתמש אתה אםהערה

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

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

6 פרק

25 אחרים מסמכים הדפסת
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Presentation Printing על לחץ, )להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts ברשימה.3
:הבאות ההדפסה הגדרות את קבע מכן ולאחר )מצגת הדפסת(
•Paper Type) הנייר סוג(: Plain paper) רגיל נייר(
•Paper Size) נייר של מתאים גודל: )הנייר גודל

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.4
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

מעטפות על הדפסה

הנחיות
:הבאים המאפיינים עם במעטפות משימוש הימנע•

חלוניות או סגרים◦
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 יישר, 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
על. מטה כלפי לפנות להדפסה המיועד הצד על. המגש של הימני בצידו המעטפות את הנח.2

.שמאל בצד להיות הלשונית
.שייעצרו עד המדפסת לתוך המעטפות את דחוף.3
.המעטפות לקצות היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

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

•Paper Type) הנייר סוג(: Plain paper) רגיל נייר(
•Size) מעטפה של מתאים גודל: )גודל

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.3
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.
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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
הקצה ועל מטה כלפי לפנות להדפסה המיועד הצד על. המגש של הימני בצידו הכרטיסים את הנח.2

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

הדפסה
.47 בעמוד ")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) עוד( ,על לחץ Specialty Papers) נייר סוגי
.הרצוי הכרטיס בסוג בחר מכן ולאחר )מיוחדים

•Print Quality) ההדפסה איכות(: Normal) רגילה( או Best) מיטבית(
•Size) כרטיס של מתאים גודל: )גודל

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.3
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

Out of paper" בסעיף עיין, הנייר שאזל כך על שהתקבלה הודעה אודות מידע לקבלתהערה
.80 בעמוד ")הנייר אזל(

אחרים קטנים הדפסה וחומרי כרטיסיות על הדפסה

הנחיות
.כרטיסים 30 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל

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

.המדפסת כלפי לפנות הקצר

6 פרק

27 אחרים מסמכים הדפסת
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.שייעצרו עד המדפסת לתוך הכרטיסים את דחוף.3
.הכרטיסים לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

הדפסה
.47 בעמוד ")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) כרטיס של מתאים גודל: )גודל

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.3
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

Out of paper" בסעיף עיין, הנייר שאזל כך על שהתקבלה הודעה אודות מידע לקבלתהערה
.80 בעמוד ")הנייר אזל(

מדבקות על הדפסה

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

.דיו
.מדבקות של מלאים בגיליונות ורק אך השתמש•
.הגיליון מגב מופרדות או מקומטות, דביקות שהן במדבקות משימוש הימנע•
בגודל בגיליונות השתמש (מדבקות של גיליונות 20 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל•

Letter או A4 בלבד(.

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.הקצוות את יישר מכן ולאחר נפנוף ידי-על מזה זה המדבקות גיליונות קצות את הפרד.2
.מטה כלפי לפנות המדבקה צד על. המגש של הימני בצידו המדבקות גיליונות את הנח.3
.שייעצרו עד המדפסת לתוך הגיליונות את דחוף.4
.הגיליונות לקצות היטב שייצמד עד 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

.47 בעמוד ")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 קבע מכן ולאחר )כלליות יומיומיות הדפסות:
•Paper Type) הנייר סוג(: Plain paper) רגיל נייר(
•Paper Size) נייר של מתאים גודל: )הנייר גודל

.)אישור (OK על לחץ.4
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

שקפים על הדפסה

הנחיות
.HP Premium Inkjet Transparency Film מסוג בשקף השתמש, מעולות תוצאות לקבלת•
.שקפים 30 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל•

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

.המדפסת ולכיוון מעלה כלפי לפנות הדביקה
.לזו זו יידבקו לא הדביקות שהרצועות כך, שייעצרו עד המדפסת כלפי בזהירות השקפים את דחוף.3
.השקפים לקצות היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

6 פרק

29 אחרים מסמכים הדפסת
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הדפסה
.47 בעמוד ")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 קבע מכן ולאחר )מצגת הדפסת(
•Paper Type) הנייר סוג( :על לחץ More) המתאים השקף בסוג בחר מכן ולאחר )עוד.
•Paper Size) נייר של מתאים גודל: )הנייר גודל

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.4
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

עלונים הדפסת

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

.העלון
.חוברות 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 להדפסה המיועד הצד על. 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
.47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח.1
.)מאפיינים (Features הכרטיסייה על לחץ.2
:הבאות ההדפסה הגדרות את קבע.3

•Print Quality) ההדפסה איכות(: Best) מיטבית(
•Paper Type) הנייר סוג( :על לחץ More) דיו להזרקת המתאים בנייר בחר מכן ולאחר )עוד

.HP של
•Orientation) הדפסה כיוון(: Portrait) אורךל( או Landscape) לרוחב(
•Size) נייר של מתאים גודל: )גודל
•Two-sided printing) צדדית-דו הדפסה(: Manual) ידני(

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

עלונים הדפסת 30
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-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש
What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח

This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

ברכה כרטיסי על הדפסה

ברכה כרטיסי
.הנייר במגש אותם והנח מקופלים כרטיסים יישר•
.HP Greeting Card Paper בנייר השתמש, מעולות 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 נפנוף ידי-על מזה זה הברכה כרטיסי קצות את הפרד.2
.מטה כלפי לפנות להדפסה המיועד הצד על. המגש של הימני בצידו הברכה כרטיסי את הנח.3
.שייעצרו עד המדפסת לתוך 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

.47 בעמוד ")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) המתאים הכרטיס בסוג בחר מכן ולאחר )עוד.
•Size) כרטיס של מתאים גודל: )גודל

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.3
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

חוברות הדפסת
את שכשמקפלים כך, אוטומטי באופן גודלם את ומשנה המסמך עמודי את מארגנת חוברות הדפסת
.הנכון העמודים סדר מתקבל לחוברת המסמך

והם מחדש מאורגן הדפים סדר, הנייר צידי משני עמודים ארבעה של חוברת הדפסת בעת, לדוגמה
:כך מודפסים

6 פרק
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הנחיות
.נייר גיליונות 80 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.מטה כלפי לפנות להדפסה המיועד הצד על. 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
.47 בעמוד ")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 לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5
.להלן כמתואר הנייר במגש המודפסים הדפים את טען, המתאימה ההנחיה תופיע כאשר.6
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.)המשך (Continue על לחץ, החוברת הדפסת לסיום.7
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

פוסטרים הדפסת

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

והדבק הגיליונות קצות את חתוך, הפוסטר של החלקים הדפסת משהסתיימה. יותר מאוחר לזה
.לזה זה הגיליונות את

.נייר גיליונות 80 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל•

להדפסה הכנות
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.1
.מטה כלפי לפנות להדפסה המיועד הצד על. 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

6 פרק

33 אחרים מסמכים הדפסת
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הדפסה
.47 בעמוד ")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) אורךל( או Landscape) לרוחב(
•Size) נייר של מתאים גודל: )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 לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.7

-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש
What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח

This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

בגיהוץ להעברה הדפסים של הדפסה

הנחיות
מסך על המוצגת לתמונה ביחס אופקי בהיפוך יודפסו והתמונות הטקסט, ראי תמונת הדפסת בעת•

.המחשב

.בגיהוץ להעברה הדפסים 10 :שלו לקיבולת מעבר הנייר מגש את תמלא אל•

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

.מטה כלפי לפנות

בגיהוץ להעברה הדפסים של הדפסה 34
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.שייעצר עד, המדפסת לתוך הנייר את דחוף.3
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.4

הדפסה

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

.47 בעמוד ")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

.אחרים מיוחדים ניירות על לחץ מכן ולאחר )ייוחדיים
•Size) נייר של מתאים גודל: )גודל

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

.)מופעל (On למצב )ראי

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

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5
-הדו בתיבת שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי )?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש

What's של עזרה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח
This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

6 פרק
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להדפסה עצות7
להגדיר, ההדפסה רזולוציית את לשנות, נייר סוגי לבחור, להדפסה דרך בקיצורי להשתמש כיצד למד
מקדימה בתצוגה מסמך להציג, אחד גיליון גבי-על עמודים של רב מספר להדפיס, העמודים סדר את

:הבאים מהקישורים אחד על לחץ. צדדית-דו בהדפסה ולהשתמש
שברשותך המדפסת בדיקת

.16 בעמוד "המדפסת חיבור"•
.36 בעמוד "ניסיון דף הדפסת"•

בזמן חיסכון
.36 בעמוד "להדפסה דרך קיצורי"•
.38 בעמוד "העמודים סדר הגדרת"•

בכסף חיסכון
.38 בעמוד ")חסכונית/מהירה (Fast/Economical מסוג הדפסה"•
.38 בעמוד "אחד נייר גיליון גבי-על עמודים מספר הדפסת"•
.39 בעמוד "אפור בגווני הדפסה"•
.40 בעמוד "צדדית-דו הדפסה"•

ההדפסים איכות שיפור
.41 בעמוד "אישית מותאם נייר גודל הגדרת"•
.41 בעמוד "נייר סוג בחירת"•
.42 בעמוד "ההדפסה איכות או מהירות שינוי"•
.42 בעמוד "הדפסה רזולוציית"•
•"dpi 42 בעמוד "מרבי.
.43 בעמוד "מסמך גודל שינוי"•

ניסיון דף הדפסת
.כהלכה מהמחשב להדפיס יכולה שהמדפסת לוודא כדי ניסיון דף להדפיס באפשרותך

ניסיון דף להדפסת
.שימוש בו נעשה שטרם, A4 או Letter בגודל רגיל לבן נייר הנייר במגש טען.1
.המדפסת של 55 בעמוד ")הכלים ארגז (Toolbox"-ה את פתח.2
.ניסיון דף הדפסת הלחצן על לחץ), התקן שירותי (Device Services בכרטיסייה.3

.)ניסיון דף הדפסת (Print a Test Page שיח-הדו תיבת מוצגת
.דף הדפסת הלחצן על לחץ.4

.אותו השלך או הניסיון דף את מחזר

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

להדפסה דרך קיצורי 36
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.המתאימות ההדפסה אפשרויות אוטומטי באופן יוצגו, להדפסה דרך בקיצור בחירה בעתהערה
.אותן לשנות או שהן כפי אותן להשאיר באפשרותך

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

להדפסה דרך בקיצורי שימוש•
להדפסה דרך קיצורי יצירת•
להדפסה דרך קיצורי מחיקת•

להדפסה דרך בקיצורי שימוש
:הבאות ההדפסה משימות לביצוע) להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts בכרטיסייה השתמש

40 בעמוד "כלליות יומיומיות הדפסות"•
•"Photo Printing-Plain Paper) 20 בעמוד ")רגיל נייר על צילומים הדפסת
•"Photo Printing-Borderless) 17 בעמוד ")שוליים ללא צילומים הדפסת
•"Photo Printing-with white borders) 18 בעמוד ")לבנים שוליים עם צילומים הדפסת
40 בעמוד "צדדית-דו הדפסה"•
45 בעמוד "מצגות הדפסת"•
38 בעמוד ")חסכונית/מהירה (Fast/Economical מסוג הדפסה"•
•"Booklet Printing) 31 בעמוד ")חוברות הדפסת

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

.משלך להדפסה דרך קיצורי ליצור באפשרותך

ידי-על להדפסה דרך קיצור ליצור באפשרותך, קרובות לעתים שקפים גבי-על מדפיס אתה אם, לדוגמה
HP Premium Inkjet-ל הנייר סוג שינוי), מצגות הדפסת (Presentation Printing הדרך בקיצור בחירה

Transparency Film לדוגמה; חדש שם תחת השינויים עם הדרך קיצור שמירת מכן ולאחר,
Transparency Presentations) בעת בו בחר, להדפסה הדרך קיצור יצירת לאחר). שקפים מצגות

.פעם בכל ההדפסה הגדרות את לשנות במקום שקף על הדפסה

להדפסה דרך קיצור ליצירת
.47 בעמוד ")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 עבור ההדפסה הגדרות מוצגות
.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 קיצורי מחיקת
.עוד בהם משתמש שאינך להדפסה דרך קיצורי למחוק מומלץ

הדרך קיצורי את למחוק ניתן לא. יצרת שאתה הדרך קיצורי את רק למחוק באפשרותךהערה
.HP של המקוריים
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להדפסה דרך קיצור למחיקת
.47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח.1
.)להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts הכרטיסייה על לחץ.2
שאותו להדפסה הדרך קיצור על לחץ, )להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts ברשימה.3

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

.מהרשימה יוסר להדפסה הדרך קיצור

העמודים סדר הגדרת
.עמודים מספר בעלי מסמכים מודפסים שבו הסדר את קובע העמודים סדר

העמודים סדר להגדרת
.47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח.1
.)מתקדם (Advanced הכרטיסייה על לחץ.2
Layout על לחץ מכן ולאחר )מסמך אפשרויות (Document Options על לחץ.3

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

•Front to back) חוסכת זו הגדרה. אחרון יודפס במסמך הראשון העמוד: )לאחרון מהראשון
היא זו הגדרה. המודפסים הדפים את מחדש לסדר צורך אין ההדפסה שלאחר מכיוון בזמן

.ההדפסה עבודות לרוב ביותר המתאימה
•Back to front) אחרון יודפס במסמך האחרון העמוד: )לראשון מהאחרון.

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5

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

)חסכונית/מהירה (Fast/Economical מסוג בהדפסה לשימוש
.47 בעמוד ")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 לחץ מכן ולאחר הרצויות ההדפסה בהגדרות בחר.4

אחד נייר גיליון גבי-על עמודים מספר הדפסת
.יחיד נייר גיליון גבי-על עמודים 16 עד להדפיס באפשרותך

אחד נייר גיליון גבי-על עמודים מספר הדפסת 38
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אחד נייר גיליון על עמודים מספר להדפסת
.47 בעמוד ")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 פריסה בחר, )העמודים סדר (Page Order הנפתחת הרשימה מתוך.4

.)מאפיינים (Features הכרטיסייה של העליון בחלקה מוצגת העמודים סדר של מקדימה תצוגה
.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5

אפור בגווני הדפסה
.בצבע במקום לבן-בשחור צילום להדפיס באפשרותך

אפור בגווני להדפסה
.47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח.1
.)צבע (Color הכרטיסייה על לחץ.2
.)אפור בגווני הדפסה (Print In Grayscale על לחץ.3

7 פרק
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:הבאות האפשרויות מתוך בחר, )אפור בגוני הדפסה (Print In Grayscale הנפתחת ברשימה.4
•High Quality) בגוני שלך הצילום להדפסת הזמינים הצבעים בכל לשימוש: )גבוהה איכות

.וטבעיים חלקים אפור גוני יוצר הדבר. אפור
•Black Ink Only) אפור בגוני שלך הצילום להדפסת שחור בדיו לשימוש: )בלבד שחור דיו.

לגירעון לגרום העלול דבר, שחורות נקודות של משתנים דפוסים באמצעות נוצר האפור הגוון
.בתמונה

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5

צדדית-דו הדפסה
מפני רק לא עדיפה הנייר צידי משני הדפסה. הנייר צידי משני להדפסה צדדית-דו בהדפסה השתמש
.לסביבה ידידותית שהיא מפני גם אלא, חסכונית שהיא

.43 בעמוד "צדדיים-דו כרוכים מסמכים" בסעיף עיין, כריכה עם צדדי-דו מסמך ליצירת

צדדי-דו מסמך להדפסת
.47 בעמוד ")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 הנפתחת ברשימה.3

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

.זוגיים-האי העמודים את המדפסת תדפיס תחילה
כלפי פונה המודפס כשצידם המודפסים הדפים את מחדש טען, זוגיים-האי העמודים הדפסת לאחר.6

.מעלה

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

כלליות יומיומיות הדפסות
מסמכים להדפסת) יותכלל יומיומיות הדפסות (General Everyday printing באפשרות השתמש
:ראה, נוסף מידע לקבלת. במהירות

24 בעמוד "מסמכים הדפסת"•
23 בעמוד "אלקטרוני דואר הודעות הדפסת"•

הדפסה לפני מקדימה תצוגה
אם. מסמך הדפסת לפני במחשב הדפס להציג כדי הדפסה לפני מקדימה לתצוגה בפונקציה השתמש
.כנדרש ההדפסה הגדרות את ולכוונן ההדפסה עבודת את לבטל באפשרותך, כראוי נראה לא ההדפס

הדפסה לפני מקדימה תצוגה 40
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מקדימה בתצוגה מודפס מסמך להצגת
.47 בעמוד ")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 הסימון בתיבת בחר.3
.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.4

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

.המסמך את להדפיס כדי )אישור (OK על לחץ•
לפי ההדפסה הגדרות את כוונן. ההדפסה עבודת את לבטל כדי )ביטול (Cancel על לחץ•

.המסמך הדפסת לפני הצורך

אישית מותאם נייר גודל הגדרת
נייר על להדפיס כדי )אישית מותאם נייר גודל (Custom Paper Size שיח-הדו בתיבת היעזר
.מיוחדים בגדלים

.הנייר סוגי כל עבור זמין אינו זה מאפייןהערה

אישית מותאם בגודל נייר להגדרת
.47 בעמוד ")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 מוצגת
.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

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

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

.להשתמש ברצונך
.)אישור( OK על לחץ.4
.)אישור( OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5
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ההדפסה איכות או מהירות שינוי
הנייר סוג להגדרת בהתאם, אוטומטי באופן ההדפסה ומהירות איכות הגדרת את בוחר HP Deskjet-ה

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

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

.דיו של מינימלית בכמות שימוש
•Normal )לרוב ומתאימה הדפסה ומהירות איכות שבין ביותר הטוב האיזון את מספקת) רגילה

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

מתבצעת ההדפסה), מיטבית (Best בהגדרה, המסמכים רוב עבור. גבוהה באיכות הדפסים לצורך
.)רגילה (Normal בהגדרה שימוש בעת מאשר יותר לאט

 בחר מכן ולאחר), מתקדם (Advanced הכרטיסייה על לחץ, מרבית dpi איכות לקבלתהערה
Enabled) מופעל (הנפתחת מהרשימה Maximum dpi) dpi עיין, נוסף מידע לקבלת). מרבי

.42 בעמוד "מרבי dpi" בסעיף

הדפסה ומהירות איכות לבחירת
.47 בעמוד ")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
איכות( Print Quality הנפתחת הרשימה מתוך שלך לפרויקט המתאימות האיכות בהגדרות בחר.4

.)ההדפסה

הדפסה רזולוציית
לסוג בהתאם משתנה dpi-ה). dpi( 'לאינץ בנקודות ההדפסה רזולוציית את מציגה המדפסת תוכנת
.המדפסת בתוכנת שנבחרה ההדפסה ולאיכות הנייר

ההדפסה רזולוציית להצגת
.47 בעמוד ")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
איכות הנפתחת הרשימה מתוך שלך לפרויקט המתאימות ההדפסה איכות בהגדרות בחר.4

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

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

צילומים כגון, גבוהה ברזולוציה תמונות להדפיס כדי בו השתמש, מרבי dpi ממצב המרב את להפיק כדי
הממוטבת dpi-ה רזולוציית את מציגה המדפסת תוכנת, מרבי dpi של בהגדרה בחירה בעת. דיגיטליים
HP Advanced Photo הצילום בנייר תומכת מרבי dpi במצב הדפסה. תדפיס HP Deskjet שמדפסת

Paper בלבד.

dpi מרבי 42

ות
עצ

 
סה

דפ
לה



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

)מרבי Maximum dpi) dpi במצב להדפסה
.47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח.1
.)מתקדם (Advanced הכרטיסייה על לחץ.2
מהרשימה) מופעל (Enabled באפשרות בחר), המדפסת מאפייני (Printer Features באזור.3

.)מרבי Maximum dpi) dpi הנפתחת

)מושבת (Disabled באפשרות בחר), מרבי Maximum dpi) dpi מצב להשבתתהערה
.הנפתחת מהרשימה

.)מאפיינים (Features הכרטיסייה על לחץ.4
.המתאים הנייר בסוג ובחר), עוד (More על לחץ), הנייר סוג (Paper Type הנפתחת ברשימה.5
איכות (Print Quality הנפתחת הרשימה מתוך) מרבי Maximum dpi) dpi באפשרות בחר.6

.)הדפסה

 על לחץ, HP Deskjet במדפסת שיודפס המרבי dpi-ה להצגתהערה
Resolution) רזולוציה(.

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.7

 מסמך גודל שינוי
זו פעולה. אחר בגודל נייר על מסוים בגודל לנייר שעוצב מסמך להדפיס כדי המדפסת בתוכנת השתמש
.המתאים בגודל נייר ברשותך אין אם שימושית
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 עבור המסמך גודל לשינוי
.47 בעמוד ")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 ולא להדפיס בכוונתך שעליו הנייר גודל הוא המיועד הנייר גודל

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.4

צדדיים-דו כרוכים מסמכים
.לכריכה שיתאימו כך 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 40 בעמוד "הוראות"ל בהתאם פעל▲
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לוח בכריכת צדדי-דו מסמך להדפסת
.47 בעמוד ")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 הסימון תיבות את בחר.4

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

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

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

לאורך 7-1 איור

לרוחב 7-2 איור

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

אינטרנט דף הדפסת
.HP Deskjet-ה באמצעות אינטרנט מדפדפן אינטרנט דף להדפיס ניתן

להשתמש באפשרותך, באינטרנט לדפדוף ואילך Internet Explorer 6.0-ב משתמש אתה אם
שליטה עם, מהאינטרנט וצפויה פשוטה הדפסה להבטיח כדי HP Smart Web Printing בהדפסת

HP Smart Web Printing להדפסת לגשת באפשרותך. ההדפסה אופן ועל שיודפס התוכן על
,HP Smart Web Printing הדפסת אודות נוסף מידע לקבלת. Internet Explorer-ב הכלים מסרגל

.אליה המצורף העזרה בקובץ עיין

אינטרנט דף הדפסת 44
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אינטרנט דף להדפסת
.ההזנה במגש נייר שטענת ודא.1
.)הדפסה (Print על לחץ, שלך בדפדפן) קובץ (File בתפריט.2

File בתפריט HP Smart Web Printing בהדפסת בחר, מיטביות תוצאות לקבלתעצה
.נבחרת זו כשהדפסה מופיע ביקורת סימן). קובץ(

.)הדפסה (Print שיח-הדו תיבת מופיעה
.הנבחרת המדפסת הוא שהמוצר ודא.3
לכלול שברצונך הפריטים את האינטרנט בדף בחר, זו באפשרות תומך שלך האינטרנט דפדפן אם.4

.בהדפס
לבחור כדי) אפשרויות (Options הכרטיסייה על לחץ, Internet Explorer בדפדפן, לדוגמה

Only the selected ,)המסך על הפריסה לפי (As laid out on screen כגון אפשרויות
frame) שנבחרה המסגרת רק ,(ו-Print all linked documents) המסמכים כל את הדפס

.)המקושרים
.האינטרנט דף את להדפיס כדי) אישור (OK על או) הדפסה (Print על לחץ.5

-ל ההדפסה כיוון את להגדיר עליך שיהיה ייתכן, אינטרנט דפי כהלכה להדפיס כדיעצה
Landscape) לרוחב(.

מצגות הדפסת
,גבוהה באיכות מסמכים הדפסת לצורך) מצגות הדפסת (Presentation printing באפשרות השתמש
:ראה, נוסף מידע לקבלת. ושקפים עלונים, מכתבים לרבות

25 בעמוד "מכתבים הדפסת"•
30 בעמוד "עלונים הדפסת"•
29 בעמוד "שקפים על הדפסה"•
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המדפסת תוכנת8
ההגדרות את לשנות עליך. התוכנה יישום ידי-על אוטומטי באופן מטופלות ההדפסה הגדרות מרבית
שימוש בעת או, שקף או ספציפי נייר סוג על הדפסה, הדפסה איכות שינוי בעת רק ידני באופן

.מיוחדים במאפיינים
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

המחדל ברירת כמדפסת HP Deskjet-ה הגדרת•
להדפסה מחדל ברירת הגדרות קביעת•
)המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת•
)?זה מה (?What's This של עזרה•
המדפסת לתוכנת עדכונים הורדת•

המחדל ברירת כמדפסת HP Deskjet-ה הגדרת
,הדבר פירוש. תוכנית מכל לשימוש המחדל ברירת כמדפסת HP Deskjet-ה את להגדיר באפשרותך
בחירה בעת המדפסות של הנפתחת מהרשימה אוטומטי באופן תבחר HP Deskjet שמדפסת
.תוכנה ביישום) קובץ( File מתפריט) הדפסה( Print באפשרות

Windows Vista משתמשי
Control על לחץ מכן ולאחר )התחל (Start על לחץ, Windows של המשימות בשורת.1

Panel) הבקרה לוח( .
.מדפסות על לחץ.2
קבע (Set as default printer על לחץ מכן ולאחר HP Deskjet של הסמל על ימנית לחיצה לחץ.3

.)מחדל ברירת כמדפסת

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

Faxes )ופקסים מדפסות(.
Set as Default Printer על לחץ מכן ולאחר HP Deskjet של הסמל על ימנית לחיצה לחץ.2

.)מחדל ברירת כמדפסת קבע(

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

.)מדפסות( Printers על לחץ מכן
Set as Default Printer על לחץ מכן ולאחר HP Deskjet של הסמל על ימנית לחיצה לחץ.2

.)מחדל ברירת כמדפסת קבע(

להדפסה מחדל ברירת הגדרות קביעת
נקבעה אם אלא, המסמכים כל עבור להדפסה המחדל ברירת בהגדרות משתמש HP Deskjet-ה

.אחרת הגדרה

אתה שבהן לאפשרויות להדפסה המחדל ברירת הגדרות את קבע, ההדפסה בעת זמן לחסוך כדי
.במדפסת שתשתמש פעם בכל אלה אפשרויות להגדיר תיאלץ לא, כך. להשתמש מרבה

להדפסה מחדל ברירת הגדרות קביעת 46
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להדפסה מחדל ברירת הגדרות לשינוי
)HP של הדיגיטלית ההדמיה צג (HP Digital Imaging Monitor של הסמל על כפולה לחיצה לחץ.1

.Windows של המשימות בשורת שמאל/ימין בצד

)HP של הדיגיטלית ההדמיה צג (HP Digital Imaging Monitor של הסמל1

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

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

)המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת
מנהל גם המכונה, המדפסת בתוכנת השתמש. במחשב המותקנת תוכנה ידי-על נשלטת המדפסת

.למסמך ההדפסה הגדרות את לשנות כדי, מדפסת התקן

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

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

שמופיעים המאפיינים אודות ללמוד כדי) ?זה מה (?What's This של בעזרה השתמשעצה
של עזרה" ראה, נוסף מידע לקבלת). המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו בתיבת

What's This?) 48 בעמוד ")?זה מה.

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

.)המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת מוצגת

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

)?זה מה (?What's This של עזרה
ההדפסה אפשרויות אודות נוסף מידע לקבל כדי) ?זה מה (?What's This של בעזרה השתמש
.הזמינות

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

.המאפיין אודות הסבר מוצג

המדפסת לתוכנת עדכונים הורדת
להשתמש שתוכל להבטיח כדי חודשים לכמה אחת המדפסת לתוכנת האחרון העדכון את הורד

.האחרונים ובשיפורים במאפיינים

את מעדכנת לא HP של האינטרנט מאתר שהורדת המדפסת תוכנת של העדכון התקנתהערה
עדכון אודות נוסף מידע לקבלת. במחשב שהתקנת שייתכן HP Photosmart Software תוכנת
.HP Photosmart תוכנת של) עזרה (Help-ב עיין, HP Photosmart Software תוכנת

המדפסת לתוכנת עדכון להורדת
.לאינטרנט מחובר שאתה ודא.1
 על הצבע, התוכניות כל על או תוכניות על לחץ, התחל בתפריט, Windows ההפעלה במערכת.2

HP על לחץ מכן ולאחר HP Update.
.HP Update החלון מוצג

.)הבא (Next על לחץ.3
.המדפסת לתוכנת עדכונים ותאתר HP של האינטרנט באתר חיפוש תבצע HP Update התוכנית

No ההודעה מוצגת, המדפסת תוכנת של ביותר העדכנית הגרסה במחשב מותקנת אם•
updates are available for your system at this time) עבור זמינים עדכונים אין

.HP Update בחלון )זה בשלב שלך המערכת
בחלון מוצגת, המדפסת תוכנת של ביותר העדכנית הגרסה במחשב מותקנת לא אם•

HP Update התוכנה של ביותר העדכניות הגרסאות להורדת אפשרויות של רשימה.
.העדכון שם שליד הסימון בתיבת בחר, זמין תוכנה עדכון קיים אם.4
.)התקן (Install על לחץ.5
.המסך גבי שעל להוראות בהתאם פעל.6
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תחזוקה9
מחסניות את לנקות או ליישר, להחליף עליך יהיה, פעם מדי. מועטה תחזוקה מצריך HP Deskjet-ה

נוהלי בצע. מיטבי עבודה במצב HP Deskjet-ה על לשמירה הוראות מספק זה סעיף. ההדפסה
.הצורך לפי אלה פשוטים תחזוקה
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

הדפסה מחסניות עם עבודה•
הדפסה מחסניות יישור•
ההדפסה מחסניות של אוטומטי ניקוי•
משוערים דיו מפלסי הצגת•
המדפסת גוף תחזוקת•
ומבגדים מהעור דיו הסרת•
ההדפסה מחסניות של ידני ניקוי•
ההדפסה מחסניות תחזוקת•
המדפסת של) הכלים ארגז (Toolbox-ה•

הדפסה מחסניות עם עבודה
אותן והתקן למדפסת המתאימות הדפסה מחסניות שברשותך ודא, הדפסה מחסניות החלפת בעת

.ההדפסה מחסניות בגררת

מחסניות מספרי•
אחת הדפסה מחסנית עם הדפסה•
הדפסה מחסניות החלפת•

מחסניות מספרי
.ההדפסה מחסנית מספר את חפש, חלופיות הדפסה מחסניות רכישת בעת

:מקומות בשלושה המחסנית מספר את למצוא ניתן

.מחליף שאתה ההדפסה מחסנית גבי-שעל בתווית עיין: המחסנית מספר תווית•

המחסנית מספר תווית1
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העזר במדריך עיין, הדפסה מחסניות מספרי של רשימה לקבלת: למדפסת המצורף התיעוד•
.למדפסת המצורף

לקבלת: )הדפסה מחסניות אודות מידע (Print Cartridge Information שיח-הדו תיבת•
של) הכלים ארגז (55 בעמוד "Toolbox"-ה את פתח, הדפסה מחסניות מספרי של רשימה

לחץ מכן ולאחר, )משוערים דיו מפלסי (Estimated Ink Levels הכרטיסייה על לחץ, המדפסת
.)הדפסה מחסניות אודות מידע (Print Cartridge Information הלחצן על

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

הדפסה מחסניות החלפת
באפשרותך, כן כמו. המחשב מסך גבי-על הודעה תופיע, נמוך ההדפסה במחסנית הדיו מפלס כאשר
כאשר הבאות להוראות בהתאם פעל. המוצר עם המותקנת התוכנה באמצעות הדיו מפלסי את לבדוק
.נמוך הדיו מפלס

הודעת מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים דיו מפלסי ומחווני התראותהערה
מעיכובים להימנע כדי יד בהישג חלופית הדפסה מחסנית להחזיק שקול, נמוך דיו מפלס על אזהרה

בלתי הופכת ההדפסה שאיכות עד ההדפסה מחסנית את להחליף צריך אינך. בהדפסה אפשריים
.סבירה

.15 בעמוד "דיו גיבוי מצב" ראה, נוסף מידע לקבלת. דיו גיבוי במצב לפעול יכולה המדפסתהערה

.ילדים של ידם מהישג והמשומשות החדשות ההדפסה מחסניות את להרחיק ישאזהרה

הדפסה מחסנית להתקנת
.המדפסת להפעלת הפעלהה לחצן על לחץ.1
.המדפסת מכסה את פתח.2

.המדפסת של הימני הצד אל נעה ההדפסה מחסנית גררת
.מטה כלפי ההדפסה מחסנית את דחוף.3
.הגררה מתוך החוצה המחסנית את החלק.4

ההפעלה לחצן על לחץ1

המדפסת מכסה את פתח2

מטה כלפי ההדפסה מחסנית את דחוף3

הגררה מתוך החוצה המחסנית את החלק4
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אחוז. הפלסטי המגן סרט את בזהירות והסר מהאריזה החדשה ההדפסה מחסנית את הוצא.5
.המדפסת ולכיוון מטה כלפי מופנה הנחושת שפס כך ההדפסה במחסנית

הפלסטי הסרט הסרת1

נגיעה. נחושת בצבע במגעים או ההדפסה מחסנית של הדיו בחרירי לגעת איןהתראה
להסיר אין. החשמליים במגעים ולפגיעה הדיו בהזרקת לתקלות, לסתימות תגרום אלו בחלקים

.הכרחיים חשמליים מגעים הן הרצועות. הנחושת רצועות את

דיו חרירי1

נחושת מגעי2

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

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

9 פרק
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.המדפסת מכסה את סגור.8
יישור" ראה, נוסף מידע לקבלת. ההדפסה מחסניות של יישור בצע, מיטבית הדפסה איכות לקבלת.9

.52 בעמוד "הדפסה מחסניות

קשורים נושאים
56 בעמוד "מתכלים דיו חומרי רכישת"•
54 בעמוד "ההדפסה מחסניות תחזוקת"•
107 בעמוד "מתכלים דיו הזרקת לחומרי HP של המיחזור תוכנית"•

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

הדפסה מחסניות ליישור
.שימוש בו נעשה שטרם, A4 או Letter בגודל רגיל לבן נייר הנייר במגש טען.1
.המדפסת של) הכלים ארגז (Toolbox-ה את פתח.2

.55 בעמוד "המדפסת של) הכלים ארגז (Toolbox-ה" ראה, נוסף מידע לקבלת
.)ההדפסה מחסניות יישור (Align the Print Cartridges על לחץ.3
.המסך גבי-שעל להוראות בהתאם ופעל )יישר (Align על לחץ.4

הניסיון דף את מחזר. המדפסת את ומכייל ההדפסה מחסניות את מיישר, ניסיון דף מדפיס המוצר
.אותו השלך או

ההדפסה מחסניות של אוטומטי ניקוי
ההדפסה במחסניות הדיו שמפלס ייתכן, דיו פסי בהם מופיעים אם או דהויים המודפסים הדפים אם
"משוערים דיו מפלסי הצגת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. אותן לנקות צורך שיש או נמוך

.52 בעמוד

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

,נוסף מידע לקבלת. ידני באופן ההדפסה מחסנית מגעי את נקה, הניקוי לאחר גם דהויים המסמכים אם
.53 בעמוד "ההדפסה מחסניות של ידני ניקוי" בסעיף עיין

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

ההדפסה מחסניות לניקוי
.המדפסת של) הכלים ארגז (Toolbox-ה את פתח.1

.55 בעמוד "המדפסת של) הכלים ארגז (Toolbox-ה" ראה, נוסף מידע לקבלת
.)ההדפסה מחסניות ניקוי (Clean the Print Cartridges על לחץ.2
.המסך גבי-שעל להוראות בהתאם פעל מכן ולאחר ניקוי על לחץ.3

משוערים דיו מפלסי הצגת
להוראות בהתאם פעל, במדפסת המותקנות ההדפסה מחסניות של המשוערים הדיו מפלסי להצגת
:הבאות

משוערים דיו מפלסי הצגת 52
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בתהליך לרבות, דרכים במספר ההדפסה תהליך במהלך מהמחסניות בדיו שימוש נעשההערה
השומרת, ההדפסה ראשי ובתחזוקת, להדפסה המחסניות ואת ההתקן את המכין, האתחול
דיו של שאריות במחסנית נותרות, בנוסף. חלק באופן יזרום ושהדיו נקיים יהיו ההדפסה שחרירי
.www.hp.com/go/inkusage בכתובת בקר, נוסף מידע לקבלת. בה השימוש לאחר

הדיו מפלסי לבדיקת
.המדפסת של 55 בעמוד ")הכלים ארגז (Toolbox"-ה את פתח.1
.)משוערים דיו מפלסי (Estimated Ink Levels הכרטיסייה על לחץ.2

,זה מידע להצגת. הדפסה מחסניות הזמנת אודות מידע גם כוללת משוערים דיו מפלסי הכרטיסייה
.הדפסה מחסניות אודות מידע הלחצן על לחץ

,מחדש מולאו הן אם או, במדפסת שהותקנו לפני ההדפסה במחסניות שימוש נעשה אםהערה
להיות עלולה) משוער דיו מפלס (Estimated Ink level בכרטיסייה המשוערים הדיו מפלסי הצגת
.זמינה לא או מדויקת לא

המדפסת גוף תחזוקת
.הכתמות שיופיעו ייתכן, עדין ברסס הנייר גבי-על דיו מזריק HP Deskjet-שה מכיון

עלולים הבית לניקוי וחומרים ניקיון תכשירי. שהוא סוג מכל ניקוי בתמיסות להשתמש איןהתראה
פס את לשמן אין. המדפסת של הפנימי מחלקה הנוזלים כל את הרחק. המדפסת לגימור נזק לגרום

ואחורה קדימה נעה הגררה כאשר המושמע הרעש. ההדפסה מחסנית גררת נעה שעליו המתכת
.רגילה תופעה הוא

החיצוני מהחלק יבש דיו או כתמים, הכתמות להסרת
.המתח כבל את נתק מכן ולאחר המוצר את כבה.1
.במים קלות שהוספגה רכה מטלית באמצעות המוצר של החיצוני חלקו את נגב.2

ומבגדים מהעור דיו הסרת
:הבאות ההוראות לפי פעל, ומבגדים מהעור דיו להסרת

פתרוןשטח

.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

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

ההדפסה מחסניות של ידני ניקוי
ההדפסה באיכות בבעיה נתקלת כן אם אלא ההדפסה מחסנית מגעי את לנקות איןהתראה
.87 בעמוד "ירודה ההדפסה איכות" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. הועילו לא אחרים ואמצעים
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מגעי על פסולת של קטנה כמות להצטבר עשויה, מאובקת בסביבה HP Deskjet-ב שימוש נעשה אם
-על הבעיה את לפתור ניתן. מודפסים דפים גבי-על דיו לפסי לגרום עלולה זו פסולת. ההדפסה מחסנית

.ידני באופן ההדפסה מחסנית מגעי ניקוי ידי

:הבאים הפריטים דרושים ההדפסה מחסניות לניקוי

)ההדפסה למחסנית המזיקים, מזהמים גורמים להכיל עלולים ברז מי (מזוקקים מים•
ההדפסה למחסניות יידבק שלא אחר מוך ונטול רך חומר או גפן צמר מקלוני•

דיו הסרת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. הניקוי במהלך הבגדים או הידיים על דיו מהתזת היזהר
.53 בעמוד "ומבגדים מהעור

לניקוי להכנה
.HP Deskjet-ה מכסה את פתח.1
שקטה ותהיה, HP Deskjet-ה של ימין לצד לנוע תסיים ההדפסה מחסנית שגררת עד המתן.2

.ודוממת
.מעלה כלפי פונות הנחושת כשרצועות נייר פיסת על אותן והנח ההדפסה מחסניות את הסר.3

.דקות 30-מ יותר למשך HP Deskjet-ל מחוץ ההדפסה מחסניות את להשאיר איןהתראה

ההדפסה מחסנית מגעי של ידני לניקוי
.מהמקלון העודפים המים את היטב וסחוט, מזוקקים במים גפן צמר מקלון קלות הספג.1
.המקלון בעזרת ההדפסה מחסנית של הנחושת מגעי את בעדינות נגב.2

,לסתימות תגרום הדיו בחרירי נגיעה. ההדפסה מחסנית של הדיו בחרירי לגעת איןהתראה
.החשמליים במגעים ולפגיעה הדיו בהזרקת לתקלות

)לגעת אין (דיו חרירי1

נחושת מגעי2

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

.50 בעמוד "הדפסה מחסניות החלפת" בסעיף

ההדפסה מחסניות תחזוקת
הדפסה איכות ולהבטיח HP של הדפסה מחסניות ולאחסן לתחזק כדי שלהלן להנחיות בהתאם פעל

.עקבית

ההדפסה מחסניות תחזוקת 54

קה
חזו

ת



מחסנית על להגן כדי אטום פלסטי במכל אותה אחסן, מהמדפסת הדפסה מחסנית הוצאת לאחר•
.להתייבש מהדיו למנוע וכדי ההדפסה

לרגע עד המקוריים האטומים במארזים, שימוש בהן נעשה שלא ההדפסה מחסניות כל את אחסן•
95° עד 59° או צלזיוס 35° עד 15°( החדר בטמפרטורת ההדפסה מחסניות את אחסן. השימוש
.)פרנהייט

ההדפסה מחסנית התקנת לרגע עד הדיו חרירי את המכסה הפלסטי הסרט את להסיר אין•
חיבור. מחדש אותו לחבר לנסות אין, ההדפסה ממחסנית הוסר הפלסטי הסרט אם. במדפסת
.ההדפסה למחסנית נזק גורם הפלסטי הסרט של מחדש

או מהמפצל ניתוק לפני) ההפעלה (Power לחצן באמצעות המדפסת את תמיד כבה התראה
אתה כאשר. כהלכה ההדפסה מחסניות את לאחסן למדפסת מתאפשר כך. המתח כבל ניתוק
.המדפסת בתוך הפעילות ההדפסה מחסניות את תמיד השאר, המדפסת את מאחסן

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

.המדפסת

:הבאות המשימות לביצוע) הכלים ארגז (Toolbox-ב השתמש

52 בעמוד "הדפסה מחסניות יישור"•
52 בעמוד "ההדפסה מחסניות של אוטומטי ניקוי"•
36 בעמוד "ניסיון דף הדפסת"•
52 בעמוד "משוערים דיו מפלסי הצגת"•

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

services) המדפסת שירותי(.
.מוצג) הכלים ארגז (Toolbox-ה

9 פרק
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מתכלים דיו חומרי רכישת10
.HP Deskjet-ל המצורף המודפס בתיעוד עיין, ההדפסה מחסנית של החוזרת ההזמנה מספר לאיתור

ההזמנה מספר את לאתר כדי HP Deskjet-ל המצורפת בתוכנה להשתמש באפשרותך, כן כמו
האינטרנט באתר מקוון באופן הדפסה מחסניות להזמין באפשרותך. ההדפסה מחסנית עבור החוזרת

של הנכון החוזרת ההזמנה מספר את לאתר כדי מקומי HP למשווק לפנות באפשרותך, בנוסף. HP של
.הדפסה מחסניות לרכוש וכדי שברשותך ההתקן עבור ההדפסה מחסנית

אם. www.hp.com/buy/supplies בכתובת בקר, אחרים מתכלים וחומרים HP של ניירות להזמנת
אחד על לחץ מכן ולאחר המוצר לבחירת להנחיות בהתאם פעל, שלך אזור/המדינה את בחר, תתבקש
.בדף הרכישה מקישורי

.בלבד באנגלית זמינים HP של האינטרנט אתר של מסוימים חלקים, זה בשלבהערה

תמיכה אין אם. אזורים/המדינות בכל נתמכת אינה מקוון באופן הדפסה מחסניות הזמנתהערה
רכישת אודות מידע לקבלת HP של מקומי למשווק פנה, שלך אזור/במדינה מקוונת בהזמנה
.הדפסה מחסניות

העבודה משולחן הדפסה מחסניות להזמנת
HP של מקוריים מתכלים הדפסה חומרי של רשימה תופיע . HP SureSupply-ל התחבר▲

זקוק אתה שלהם מתכלים חומרים של נוחה לרכישה אפשרויות וכן, שברשותך להתקן התואמים
.)אזור/למדינה בהתאם משתנות האפשרויות(

הפתרונות מרכז (HP Solution Center באמצעות HP של להדפסה מתכלים חומרים להזמנת
)HP של

הדפסה הגדרות על הצבע, הגדרות על לחץ), HP של הפתרונות מרכז (HP Solution Center-ב.1
.המדפסת של הכלים ארגז על לחץ מכן ולאחר

מאפייני שיח-הדו מתיבת המדפסת של הכלים ארגז את לפתוח באפשרותך, כן כמוהערה
לחץ מכן ולאחר, מאפיינים הכרטיסייה על לחץ, הדפסה מאפייני שיח-הדו בתיבת. הדפסה

.המדפסת שירותי על

.)משוערים דיו מפלסי (Estimated Ink Levels הכרטיסייה על לחץ.2
.מחסנית פרטי על לחץ.3

.הדיו מחסניות של החוזרת ההזמנה מספרי יופיעו
.)מקוונת קניה (Shop Online על לחץ.4

HP סידורי מספר, דגם מספר כולל, המדפסת אודות מפורט מידע מקוון מורשה למפיץ שולחת
לשנות באפשרותך; מראש מסומנים זקוק אתה שלהם המתכלים החומרים. הדיו אספקת ומפלסי
.יציאה לבצע מכן ולאחר פריטים להסיר או להוסיף, כמויות
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בעיות פתרון11
שגיאה הודעות•
בהתקנה בעיות•
מהבהבות או מאירות המדפסת נוריות•
מדפיסה אינה המדפסת•
מסמך של איטית הדפסה•
ההדפסה במחסנית בעיות•
נייר בעיות•
כראוי מתבצעת אינה צילומים הדפסת•
שוליים ללא מסמכים עם בעיות•
ירודה ההדפסה איכות•
מסמך בהדפסת ליקויים•
בבעיות להיתקל ממשיך אתה אם•

שגיאה הודעות
:לפתרון הבאים בנושאים עיין, המחשב מסך גבי-על שגיאה הודעת מוצגת אם

הדפסה למחסנית הקשורות שגיאה הודעות•
•Paper Mismatch) נייר של התאמה אי (או Paper Size) נייר גודל(
•Out of paper) הנייר אזל(
•There was an error writing to USB port) ליציאת בכתיבה שגיאה אירעה USB(
•Two-way communication cannot be established) כיוונית-דו תקשורת לקיים אפשרות אין(

)מגיבה אינה המדפסת (Printer not responding או

הדפסה למחסנית הקשורות שגיאה הודעות
:הבאים מהנושאים באחד עיין, הדפסה למחסניות בנוגע שגיאה הודעת קיבלת אם

•Incorrect print cartridge or print cartridge missing) מחסנית או שגויה הדפסה מחסנית
)חסרה הדפסה

הדפסה במחסנית בעיה על הודעה•
•Print cartridge carriage is stuck) תקועה ההדפסה מחסנית גררת(
•Print cartridge is in the wrong slot) הנכון בחריץ מותקנת אינה ההדפסה מחסנית(
•Non-HP print cartridges) מתוצרת שאינן דיו מחסניות HP(
•Previously used genuine HP cartridge) של מקורית מחסנית HP קודם שימוש בה שנעשה

)לכן
•Original HP ink depleted) של מקורי דיו HP אזל(
נמוך הדיו מפלס•
•Printing in ink-backup mode) דיו גיבוי במצב מדפיס(

Incorrect print cartridge or print cartridge missing) מחסנית או שגויה הדפסה מחסנית
)חסרה הדפסה
שגיאה הודעת קיבלת אם. המתאימות ההדפסה מחסניות בה הותקנו אם רק להדפיס תוכל המדפסת

.זו למדפסת מתאימות אינן, שתיהן או, ההדפסה ממחסניות אחת, הדפסה למחסניות בנוגע

57 בעיות פתרון
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בעיות



"ההדפסה למחסנית הקשורות שגיאה הודעות פתרון" שבסעיף להוראות בהתאם פעל, הבעיה לפתרון
.73 בעמוד

הדפסה במחסנית בעיה על הודעה
.כראוי מותקנות אינן אם או פגומות ההדפסה מחסניות אם להדפיס מסוגלת לא המדפסת

פתרון" שבסעיף להוראות בהתאם פעל, הדפסה במחסנית בעיה שיש המציינת הודעה תתקבל אם
.הבעיה את לפתור כדי 73 בעמוד "ההדפסה למחסנית הקשורות שגיאה הודעות

Print cartridge carriage is stuck) תקועה ההדפסה מחסנית גררת(
ההדפסה מחסנית גררת" שבסעיף להוראות בהתאם פעל, מסמך הדפסת בעת נתקעת המדפסת אם

.76 בעמוד "תקועה

Print cartridge is in the wrong slot) הנכון בחריץ מותקנת אינה ההדפסה מחסנית(
מחסניות גררת של השמאלי בתא צבעים בשלושה להדפסה המחסנית את תמיד התקן:פתרון

.ההדפסה

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

גררת של נכון הלא בצד הותקנה ההדפסה מחסנית, זו שגיאה הודעת קיבלת אם:סיבה
.ההדפסה מחסניות

Non-HP print cartridges) מתוצרת שאינן דיו מחסניות HP(
ההדפסה מחסניות את החלף או להמשיך כדי המחשב מסך על להנחיות בהתאם פעל:פתרון
.50 בעמוד "הדפסה מחסניות החלפת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. שצוינו

HP של מקוריות הדפסה במחסניות להשתמש ממליצה HP .של מקוריות הדפסה מחסניות HP
,מעולות תוצאות בקלות להפיק לך לסייע כדי באמצעותן ונבדקות HP מדפסות עבור מתוכננות

.פעם אחר פעם

מתוצרת שאינם מתכלים חומרים של לאמינותם או לאיכותם לערוב יכולה אינה HPהערה
HP .מתכלה בחומר משימוש כתוצאה במדפסת תיקונים או שירותים מכסה אינה האחריות

.HP מתוצרת שאינו

:בכתובת בקר, HP של מקוריות הדפסה מחסניות שרכשת סבור אתה אם

www.hp.com/go/anticounterfeit

.HP מתוצרת שאינה הדפסה מחסנית בו הותקנה כי זיהה המוצר:סיבה

Previously used genuine HP cartridge) של מקורית מחסנית HP קודם שימוש בה שנעשה
)לכן

פעל, רצון משביעת היא אם. הנוכחית ההדפסה עבודת של ההדפסה איכות את בדוק:פתרון
.להמשיך כדי המחשב מסך גבי-שעל להנחיות בהתאם

דיו מפלסי ומחווני התראות. שצוינו ההדפסה מחסניות עבור זמינים אינם הדיו שמפלסי ייתכן
שקול, נמוך דיו מפלס על אזהרה הודעת מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים
צריך אינך. בהדפסה אפשריים מעיכובים להימנע כדי יד בהישג חלופית הדפסה מחסנית להחזיק
.סבירה בלתי הופכת ההדפסה שאיכות עד ההדפסה מחסנית את להחליף
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.אחרת במדפסת קודם בשימוש היתה HP של המקורית המחסנית:סיבה

Original HP ink depleted) של מקורי דיו HP אזל(
ההדפסה מחסניות את החלף או להמשיך כדי המחשב מסך על להנחיות בהתאם פעל:פתרון
.50 בעמוד "הדפסה מחסניות החלפת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. שצוינו
דיו מפלסי ומחווני התראות. שצוינו ההדפסה מחסניות עבור זמינים אינם הדיו שמפלסי ייתכן

שקול, נמוך דיו מפלס על אזהרה הודעת מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים
צריך אינך. בהדפסה אפשריים מעיכובים להימנע כדי יד בהישג חלופית הדפסה מחסנית להחזיק
.סבירה בלתי הופכת ההדפסה שאיכות עד ההדפסה מחסנית את להחליף

HP של מקוריות הדפסה במחסניות להשתמש ממליצה HP .של מקוריות הדפסה מחסניות HP
,מעולות תוצאות בקלות להפיק לך לסייע כדי באמצעותן ונבדקות HP מדפסות עבור מתוכננות

.פעם אחר פעם

מתוצרת שאינם מתכלים חומרים של לאמינותם או לאיכותם לערוב יכולה אינה HPהערה
HP .מתכלה בחומר משימוש כתוצאה במדפסת תיקונים או שירותים מכסה אינה האחריות

.HP מתוצרת שאינו

:בכתובת בקר, HP של מקוריות הדפסה מחסניות שרכשת סבור אתה אם

www.hp.com/go/anticounterfeit

.התרוקן שצוינו ההדפסה במחסניות HP של המקורי הדיו:סיבה

נמוך הדיו מפלס
מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים דיו מפלסי ומחווני התראות:פתרון
להימנע כדי יד בהישג חלופית הדפסה מחסנית להחזיק שקול, נמוך דיו מפלס על אזהרה הודעת

ההדפסה שאיכות עד ההדפסה מחסנית את להחליף צריך אינך. בהדפסה אפשריים מעיכובים
נעשה אם או, מחדש יוצרה או מחדש שמולאה הדפסה מחסנית התקנת אם. סבירה בלתי הופכת
.זמין לא או מדויק לא להיות עלול הדיו מפלס מחוון, אחרת במדפסת במחסנית שימוש

"הדפסה מחסניות החלפת" בסעיף עיין, הדפסה מחסניות החלפת אודות נוסף מידע לקבלת
.50 בעמוד

.בקרוב להחליפה שיש וייתכן נמוך הדיו מפלס ההדפסה ממחסניות באחת לפחות:סיבה

Printing in ink-backup mode) דיו גיבוי במצב מדפיס(
שתי מותקנות שבמדפסת למרות דיו גיבוי במצב הדפסה אודות הודעה קיבלת אם:פתרון

המגן סרט כאשר. ההדפסה מחסניות משתי הוסר הפלסטי המגן שסרט ודא, הדפסה מחסניות
ההדפסה שמחסנית לזהות יכולה אינה המדפסת, ההדפסה מחסנית מגעי את מכסה הפלסטי
.מותקנת

הדפסה ממחסנית פלסטי סרט להסרת
ולאחר, המדפסת כלפי ופונות התחתון בחלק הנחושת שרצועות כך ההדפסה במחסנית אחוז▲

.הפלסטי הסרט את בזהירות הסר מכן
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הפלסטי הסרט את הסר1

נגיעה. נחושת בצבע במגעים או ההדפסה מחסנית של הדיו בחרירי לגעת איןהתראה
אין. החשמליים במגעים ולפגיעה הדיו בהזרקת לתקלות, לסתימות תגרום אלו בחלקים
.הכרחיים חשמליים מגעים הן הרצועות. הנחושת רצועות את להסיר

גיבוי למצב עוברת היא, אחת הדפסה מחסנית רק בה שמותקנת מזהה המדפסת כאשר:סיבה
תיעשה ההדפסה אולם, אחת הדפסה מחסנית עם גם להדפיס לך יאפשר זה הדפסה מצב. דיו

.תיפגם ההדפסים ואיכות יותר איטית

Paper Mismatch) נייר של התאמה אי (או Paper Size) נייר גודל(
 השגיאה מוצגת, Microsoft Word-ב) המעטפות כלי (Envelope Tool-מ #10 מעטפות הדפסת בעת

Paper Mismatch) ) נייר של התאמה אי ((או Paper Size) ) חידוש 'הנוריות, כן וכמו)) נייר גודל
.מהבהבות' מחסנית'ו' פעולה

:הבאים הפתרונות את נסה

'פעולה חידוש 'לחצן על לחץ: 1 פתרון•
Microsoft Word-ב הנייר גודל את הגדר: 2 פתרון•

'פעולה חידוש 'לחצן על לחץ: 1 פתרון
תודפס, מכן לאחר. פעולה חידוש לחצן על לחץ, נפתחת השגיאה שהודעת לאחר:פתרון

.כהלכה המעטפה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

Microsoft Word-ב הנייר גודל את הגדר: 2 פתרון
#10-ל הנייר גודל את הגדר, מעטפות גבי-על הדפסה לפני, Microsoft Word-ב:פתרון

envelope בכרטיסייה Features) שיח-הדו בתיבת )מאפיינים Printer
Preferences) המדפסת העדפות(.

סמל בעזרת או) מדפסות (Printers התיקייה מתוך הנייר גודל את תגדיר אלהערה
מכיוון, השעון ליד המסך של התחתונה השמאלית או הימנית בפינה הממוקם המדפסת
.Microsoft Word-ב רק הנייר גודל את הגדר. היישומים כל על תשפיע זו שפעולה

שגיאה הודעות 60
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Microsoft Word-ב הנייר גודל להגדרת
.)הדפסה (Print לחץ מכן ולאחר), קובץ (File לחץ, Microsoft Word -ב.1
.)מאפיינים (Properties על לחץ מכן ולאחר, המתאימה המדפסת שנבחרה ודא.2
.)מאפיינים (Features הכרטיסייה על לחץ.3
.Envelope #10 באפשרות בחר), גודל (Size הנפתחת ברשימה.4
.)מדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו בתיבת) אישור (OK על לחץ.5
.)הדפסה (Print שיח-דו בתיבת) ביטול (Cancel על לחץ.6
הדפסת. Microsoft Word-ב ומדבקות מעטפות מאפיין באמצעות המעטפה את הדפס.7

.שגיאות ללא להתבצע אמורה המעטפה

להגדרות בהתאם הנייר גודל הגדרת את אפס, המעטפות הדפסת סיום עםהערה
.להדפסה המחדל ברירת

Out of paper) הנייר אזל(
")הנייר אזל (Out of paper" שבסעיף ההנחיות בהתאם פעל, הנייר שאזל כך על הודעה מופיעה אם

.80 בעמוד

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

.במחשב USB-ה ליציאת ישירות

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

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

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

.USB 2.0 תואם בכבל השתמש, מיטביים הדפסה ביצועי לקבלתהערה

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

מפסיקה ההתקנה תוכנית•
)מזוהה לא התקן (Unknown Device ההודעה מוצגת•
מופיע אינו המדפסת שם•

/www.hp.com בכתובת HP של הטכנית התמיכה באתר בקר, בבעיות להיתקל ממשיך אתה אם
support.

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

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

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
מכן ולאחר, USB-ה כבל את החלף, המדפסת את מאתרת לא עדיין ההתקנה תוכנית אם.4

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

.היצרן להוראות בהתאם פעל, וירוס-אנטי תוכנית לסגירתהערה

:המדפסת תוכנת את מחדש התקן.8
.לכונן המדפסת תוכנת של התקליטור את הכנס.א
למדפסת המתח כבל ואת USB-ה כבל את חבר. המסך גבי-שעל להוראות 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 להוראות בהתאם פעל.ג
.וירוס-האנטי תוכנית את מחדש הפעל.9

)מזוהה לא התקן (Unknown Device ההודעה מוצגת
בעת) מזוהה לא התקן" (Unknown Device" ההודעה שתופיע ייתכן, ההתקנה במהלך:סיבה
.לכך שגורם הוא פגום USB שכבל ייתכן. והמחשב המדפסת בין USB כבל חיבור

:פתרון

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

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
-ה כבל את החלף, להופיע ממשיכה) מזוהה לא התקן" (Unknown Device" ההודעה אם.6

USB.
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מופיע אינו המדפסת שם
ברשימת מופיע לא המדפסת שם אך, כהלכה הותקנה המדפסת שתוכנת נראה אם:פתרון

Control-ב) מדפסות (Printers בתיקייה או קובץ בתפריט הדפסה על לחיצה לאחר המדפסות
Panel) המדפסת תוכנת את מחדש להתקין נסה), הבקרה לוח.

מחדש המדפסת תוכנת להתקנת
.במחשב הפועלות אחרות תוכניות או וירוס-האנטי תוכניות את סגור.1

.היצרן להוראות בהתאם פעל, וירוס-אנטי תוכנית לסגירתהערה

:המדפסת תוכנת של ההתקנה את הסר.2
.המסך גבי-שעל להוראות 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 את מחדש התקן.3

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

.וירוס-האנטי תוכנית את מחדש הפעל.4

מהבהבות או מאירות המדפסת נוריות
.שלה הסטטוס את מציינות המדפסת נוריות

9 בעמוד "הפעלה נורית"1

10 בעמוד "פעולה חידוש נורית"2

11 בעמוד "ההדפסה מחסניות של הסטטוס נוריות"3

.המתאים הקישור על לחץ, להבהב לנוריות שגורמות בעיות לפתרון

11 פרק
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שתמצא ייתכן ולכן, מהבהבות המדפסת שנוריות לכך אחת מסיבה יותר שישנה ייתכןהערה
.פתרונות מספר

מהבהבת ההפעלה נורית•
מהבהבת הפעולה חידוש נורית•
מהבהבות הפעולה חידוש ונורית ההפעלה נורית•
מהבהבות או דולקות ההדפסה מחסנית של הסטטוס נוריות•

 מהבהבת ההפעלה נורית

הפעלה נורית1

קליטת תהליך בסוף ייפסק ההבהוב. להדפסה מתכוננת המדפסת, מהבהבת ההפעלה נורית אם
.הנתונים

מהבהבת הפעולה חידוש נורית

פעולה חידוש נורית1

:הבאים התנאים את בדוק, מהבהבת הפעולה חידוש נורית אם

מהבהבות או מאירות המדפסת נוריות 64
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.במדפסת הנייר שאזל ייתכן•
.פעולה חידוש לחצן על ולחץ ההזנה במגש נייר הנח

.נייר חסימת שאירעה ייתכן•
.79 בעמוד "נייר חסימת" בסעיף עיין, נייר חסימת שחרור אודות מידע לקבלת

.תקועה שהמדפסת ייתכן•
"תקועה ההדפסה מחסנית גררת" בסעיף עיין, הבעיה פתרון אודות נוסף מידע לקבלת
.76 בעמוד

מהבהבות הפעולה חידוש ונורית ההפעלה נורית
.מחדש המדפסת את להפעיל שיש ייתכן

להפעיל כדי, הפעלה לחצן על שוב לחץ מכן ולאחר המדפסת את לכבות כדי הפעלה לחצן על לחץ.1
.מחדש אותה
.2 לשלב עבור, להבהב ממשיכות הנוריות אם

.הפעלה לחצן על לחיצה באמצעות המדפסת את כבה.2
.החשמל משקע המדפסת של המתח כבל את נתק.3
.החשמל לשקע בחזרה המדפסת של המתח כבל את חבר.4
.הפעלה לחצן על לחיצה באמצעות המדפסת את הפעל.5

מהבהבות או דולקות ההדפסה מחסנית של הסטטוס נוריות
.ההדפסה מחסניות של סטטוס נוריות שתי יש במדפסת

השמאלי בצד המותקנת צבעים בשלושה להדפסה המחסנית את מייצגת השמאלית הסטטוס נורית.1
.ההדפסה מחסנית גררת של

גררת של הימני בצד המותקנת, בשחור להדפסה המחסנית את מייצגת הימנית הסטטוס נורית.2
.ההדפסה מחסנית

11 פרק
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מהבהבות ואינן דולקות שתיהן או ההדפסה מחסניות של הסטטוס מנוריות אחת אם
מפלסי הצגת" ראה, נוסף מידע לקבלת. ההדפסה ממחסניות באחת נמוך הדיו מפלס האם בדוק•

.52 בעמוד "משוערים דיו

מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים דיו מפלסי ומחווני התראותהערה
כדי יד בהישג חלופית הדפסה מחסנית להחזיק שקול, נמוך דיו מפלס על אזהרה הודעת
שאיכות עד ההדפסה מחסנית את להחליף צריך אינך. בהדפסה אפשריים מעיכובים להימנע

.סבירה בלתי הופכת ההדפסה

סטטוס נורית אם. הפעולה חידוש לחצן על לחץ, הדפסה מחסנית באף נמוך אינו הדיו מפלס אם•
.מחדש אותה והפעל המדפסת את כבה, דולקת עדיין ההדפסה מחסניות

ומהבהבות דולקות שתיהן או ההדפסה מחסניות של הסטטוס מנוריות אחת אם
),משמאל (צבעים בשלושה להדפסה במחסנית בעיה ישנה כאשר מהבהבת שמשמאל הנורית•

השגיאה לפתרון). מימין (בשחור להדפסה במחסנית בעיה ישנה כאשר מהבהבת מימין הנורית
"ההדפסה למחסנית הקשורות שגיאה הודעות פתרון" ראה, הבעייתית ההדפסה במחסנית
.73 בעמוד

,נוסף מידע לקבלת. מתאימות הדפסה מחסניות שמותקנות דא, מהבהבות הנוריות שתי אם•
.50 בעמוד "הדפסה מחסניות החלפת" ראה

"שוליים ללא להדפסה הנחיות" ראה, להבהב החלה הנורית כאשר שוליים ללא מסמך הדפסת אם•
.85 בעמוד

:הבאות ההוראות לפי פעל, אחרת

.המכסה את וסגור ימין שבצד ההדפסה מחסנית את הוצא, המדפסת מכסה את פתח.1
:הבאות מהפעולות אחת בצע.2

ההדפסה מחסנית את מחדש הכנס, המדפסת מכסה את פתח: מהבהבת ההפעלה נורית אם•
.3 לשלב עבור. השניה ההדפסה מחסנית את הסר מכן ולאחר שהסרת

.3 לשלב עבור. שהסרת ההדפסה במחסנית בעיה ישנה: כבויה ההפעלה נורית אם•
.ההדפסה מחסנית של 53 בעמוד "ידני ניקוי" בצע.3

.למדפסת מחדש אותה הכנס, ההדפסה מחסנית ניקוי לאחר
.49 בעמוד "ההדפסה מחסנית את החלף" ,להבהב ממשיכה הנורית אם

מדפיסה אינה המדפסת
:נוסף מידע לקבלת הבאים בנושאים עיין, מדפיסה אינה המדפסת אם

הבאים הפרטים את ודא•
להדפיס ניתן לא•
מדפיסה אינה עדיין המדפסת אם•

הבאים הפרטים את ודא
: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•

"הדפסה מחסניות החלפת" ובסעיף 14 בעמוד "הדפסה מחסניות" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת
.50 בעמוד
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.הנייר במגש כהלכה טעונים האחרים ההדפסה חומרי או הנייר•
.סגור המדפסת מכסה•
.סגורה האחורית הגישה דלת•

להדפיס ניתן לא
:הבאים הפתרונות את נסה

מופעלת שהמדפסת ודא: 1 פתרון•
ניסיון דף הדפס: 2 פתרון•
ההדפסה תור את פנה: 3 פתרון•
המדפסת כבל חיבור את בדוק: 4 פתרון•
המדפסת התקן מנהל תצורת את בדוק: 5 פתרון•
מקוון לא או מושהה הוא המדפסת מצב אם בדוק: 6 פתרון•
ידני באופן ההדפסה תור את פנה: 7 פתרון•
ברקע ההדפסה מנגנון את מחדש הפעל: 8 פתרון•
לבעיה גורם התוכנה יישום אם בדוק: 9 פתרון•

מופעלת שהמדפסת ודא: 1 פתרון
.כבויה המדפסת, מאירה לא היא אם. המדפסת בחזית הממוקמת ההפעלה בנורית הבט:פתרון
להפעלת הפעלהה לחצן על לחץ. חשמל לשקע ומחובר מדפסתל היטב מחובר המתח שכבל ודא

.המדפסת

.כבוי היה המוצר:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ניסיון דף הדפס: 2 פתרון
.למחשב בינו תקשורת יש והאם להדפיס יכול המוצר אם לבדוק כדי ניסיון דף הדפס:פתרון

ניסיון דף להדפסת
.שימוש בו נעשה שטרם, A4 או Letter בגודל רגיל לבן נייר הנייר במגש טען.1
.המדפסת של 55 בעמוד ")הכלים ארגז (Toolbox"-ה את פתח.2
הדפסת( Print a Test Page הלחצן על לחץ), התקן שירותי (Device Services בכרטיסייה.3

.)ניסיון דף
.)ניסיון דף הדפסת (Print a Test Page שיח-הדו תיבת מוצגת

.)דף הדפסת( Print Page הלחצן על לחץ.4
.אותו השלך או הניסיון דף את מחזר

המצורף' כאן התחל 'במדריך עיין. כהלכה המוצר את שהגדרת ודא, נכשלה הניסיון דף הדפסת אם
.המוצר הגדרת אודות מידע לקבלת למוצר

.כהלכה הוגדר לא המוצר:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

11 פרק

67 בעיות פתרון

פתרון
 

בעיות



ההדפסה תור את פנה: 3 פתרון
.ההדפסה תור את לפנות כדי המחשב את מחדש הפעל:פתרון

ההדפסה תור לפינוי
.המחשב את מחדש הפעל.1
.ההדפסה תור את בדוק, מחדש הופעל שהמחשב לאחר.2

:הבאות מהפעולות אחת בצע, שלך ההפעלה למערכת בהתאם.א
•Windows Vista :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על לחץ), התחל 

Control Panel) הבקרה לוח ,(על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.
•Windows XP :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על לחץ), התחל 

Control Panel) על לחץ מכן ולאחר), הבקרה לוח Printers and Faxes
.)ופקסים מדפסות(

•Windows 2000 :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) הצבע), התחל
.)מדפסות (Printers על לחץ מכן ולאחר) הגדרות (Settings על

.שלו ההדפסה תור את לפתוח כדי המוצר סמל על כפולה לחיצה לחץ.ב
.נפתרה שהבעיה ייתכן, בהמתנה הדפסה עבודות אין אם

.שנית להדפיס נסה.3

.ההדפסה תור את לפנות כדי המחשב את מחדש להפעיל צורך היה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

המדפסת כבל חיבור את בדוק: 4 פתרון
.מחדש אותו חבר מכן ולאחר והמוצר מהמחשב USB-ה כבל את נתק:פתרון

USB-ה כבל של מחדש וחיבור לניתוק
.מהמוצר USB-ה כבל את נתק.1
.מהמחשב USB-ה כבל את נתק.2
.שניות 5-6 למשך מנותק USB-ה כבל את השאר.3
.ולמחשב למוצר USB-ה כבל את מחדש חבר.4
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.בתור העבודות בהדפסת להתחיל אמור המוצר, מחדש USB-ה כבל חיבור לאחר

אם. מופעלת שהרכזת ודא, USB רכזת באמצעות המוצר את מחבר אתה אםהערה
.למחשב ישירות להתחבר נסה, מופעלת הרכזת

.חדשה הדפסה עבודת התחל, אוטומטי באופן בהדפסה מתחיל לא המוצר אם.5

.USB-ה כבל את לנתק צורך היה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

המדפסת התקן מנהל תצורת את בדוק: 5 פתרון
המדפסת התקן במנהל משתמש ושהוא המחדל ברירת כמדפסת מוגדר שהמוצר ודא:פתרון

.המתאים

המחדל ברירת כמדפסת מוגדר המוצר אם לבדיקה
:הבאות מהפעולות אחת בצע, שלך ההפעלה למערכת בהתאם.1

•Windows Vista :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על לחץ), התחל 
Control Panel) הבקרה לוח ,(על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.

•Windows XP :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על לחץ), התחל 
Control Panel) הבקרה לוח ,(על לחץ מכן ולאחר Printers and Faxes) מדפסות

.)ופקסים
•Windows 2000 :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על הצבע), התחל 

Settings) הגדרות (על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.
.המחדל ברירת כמדפסת מוגדר הנכון שהמוצר ודא.2

.שחור עיגול בתוך ביקורת סימן יש המחדל ברירת מדפסת ליד
Set as ובחר הנכון המוצר על ימנית לחיצה לחץ, המחדל ברירת כמדפסת מוגדר שגוי מוצר אם.3

Default) מחדל כברירת קבע(.

ההדפסה התקן מנהל לאימות
:הבאות מהפעולות אחת בצע, שלך ההפעלה למערכת בהתאם.1

•Windows Vista :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על לחץ), התחל 
Control Panel) הבקרה לוח ,(על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.

•Windows XP :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על לחץ), התחל 
Control Panel) הבקרה לוח ,(על לחץ מכן ולאחר Printers and Faxes) מדפסות

.)ופקסים
•Windows 2000 :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על הצבע), התחל 

Settings) הגדרות (על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.
.)מאפיינים (Properties באפשרות ובחר, המוצר שליד הסמל על ימנית לחיצה לחץ.2
.הנכונה ביציאה משתמש שהמוצר לוודא כדי) יציאות (Ports הכרטיסייה על לחץ.3

מוגדר להיות אמור המוצר. ביקורת סימן לידה ומופיע מסומנת המוצר משתמש שבה היציאה
.)במספר מוחלף X שבה (USB00X או DOT4 מסוג ביציאה לשימוש

.בה לבחור כדי הנכונה היציאה על לחץ, שגויה ביציאה משתמש המוצר אם.4
.ביקורת סימן לידה ומופיע מסומנת כעת המוצר משתמש שבה היציאה

.)מתקדם (Advanced הכרטיסייה על לחץ.5
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שהמוצר לוודא כדי) התקן מנהל (Driver הנפתח בתפריט המופיע ההתקן מנהל את בדוק.6
.הנכון ההתקן במנהל משתמש

.ההתקן כמנהל להופיע אמור שלך המוצר שם
מנהל (Driver הנפתח מהתפריט הנכון ההתקן במנהל בחר, שגוי התקן מנהל נבחר אם.7

.)התקן
.)אישור (OK על לחץ השינויים לשמירת.8

הוגדר לא בשימוש שהמוצר ייתכן, המחשב אותו על מוגדר היה אחד ממוצר יותר אם:סיבה
.שגוי התקן מנהל שהוגדר או, המחדל ברירת כמדפסת

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

מקוון לא או מושהה הוא המדפסת מצב אם בדוק: 6 פתרון
.מקוון לא או מושהה במצב אינו שהמוצר ודא:פתרון

מקוון לא או מושהה הוא המדפסת מצב אם לבדיקה
:הבאות מהפעולות אחת בצע, שלך ההפעלה למערכת בהתאם.1

•Windows Vista :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על לחץ, )התחל 
Control Panel) הבקרה לוח( ,על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.

•Windows XP :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על לחץ, )התחל 
Control Panel) הבקרה לוח( ,על לחץ מכן ולאחר Printers and Faxes) מדפסות

.)ופקסים
•Windows 2000 :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על הצבע, )התחל 

Settings) הגדרות( על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.
.שלו ההדפסה תור את לפתוח כדי המוצר סמל על כפולה לחיצה לחץ.2
Pause Printing האפשרות ליד ביקורת סימני שאין ודא, )מדפסת (Printer בתפריט.3

סימן אם. )מקוון לא במצב במדפסת השתמש (Use Printer Offline או )הדפסה השהה(
 האפשרות אם. להסירו כדי התפריט אפשרות על לחץ, האפשרויות אחת ליד מופיע הביקורת

Use Printer Online) באפשרות בחר, בתפריט מופיעה )מקוון במצב במדפסת השתמש
.ביקורת סימן לידה לסמן כדי זו

.מחדש להדפיס נסה, שינויים ערכת אם.4

.מקוון לא או מושהה היה המוצר מצב:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם
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ידני באופן ההדפסה תור את פנה: 7 פתרון
.ידני באופן ההדפסה תור את פנה:פתרון

ידני באופן ההדפסה תור לפינוי
:הבאות מהפעולות אחת בצע, שלך ההפעלה למערכת בהתאם.1

•Windows Vista :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על לחץ), התחל 
Control Panel) הבקרה לוח ,(על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.

•Windows XP :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על לחץ), התחל 
Control Panel) הבקרה לוח ,(על לחץ מכן ולאחר Printers and Faxes) מדפסות

.)ופקסים
•Windows 2000 :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על הצבע), התחל 

Settings) הגדרות (על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.
.שלו ההדפסה תור את לפתוח כדי המוצר סמל על כפולה לחיצה לחץ.2
 או) המסמכים כל את בטל (Cancel all documents על לחץ), מדפסת (Printer בתפריט.3

Purge Print Document) להדפסה מסמכים לצמיתות מחק (על לחץ מכן ולאחר Yes) כן(
.לאשר כדי

שהמחשב לאחר שוב להדפיס ונסה המחשב את מחדש הפעל, בתור מסמכים עדיין ישנם אם.4
.מחדש הופעל

.מחדש להדפיס נסה מכן ולאחר, פנוי שהוא לוודא כדי ההדפסה תור את שנית בדוק.5
.הבא לפתרון המשך, נכשלות עדיין ההדפסות אך פנוי הוא אם או, פנוי אינו ההדפסה תור אם

.ידני באופן ההדפסה תור את לפנות צורך היה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ברקע ההדפסה מנגנון את מחדש הפעל: 8 פתרון
.ברקע ההדפסה מנגנון את מחדש הפעל:פתרון

ברקע הדפסה מנגנון של מחדש ולהפעלה להפסקה
:הבאות מהפעולות אחת בצע, שלך ההפעלה למערכת בהתאם.1

•Windows XP ו-Windows Vista :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ 
Start) התחל ,(על לחץ מכן ולאחר Control Panel) הבקרה לוח(.

•Windows 2000 :של המשימות בשורת Windows ,על לחץ Start) על הצבע), התחל 
Settings) הגדרות (על לחץ מכן ולאחר Control Panel) הבקרה לוח(.

 על כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר) ניהול כלי (Administrative Tools על כפולה לחיצה לחץ.2
Services) שירותים(.

Stop על לחץ מכן ולאחר) ברקע הדפסה (Print Spooler על ולחץ ברשימה למטה גלול.3
.השירות את להפסיק כדי) עצירה(

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר השירות את מחדש להפעיל כדי) התחל (Start על לחץ.4
.מחדש הופעל שהמחשב לאחר שוב להדפיס ונסה המחשב את מחדש הפעל.5

.ברקע ההדפסה מנגנון את מחדש להפעיל צורך היה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם
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לבעיה גורם התוכנה יישום אם בדוק: 9 פתרון
.התוכנה ביישום הבעיה מקור אם בדוק:פתרון

התוכנה יישום לבדיקת
.מחדש אותו ופתח התוכנה יישום את סגור.1
.התוכנה יישום מתוך שנית להדפיס נסה.2

התוכנה יישום אם קבע. DOS יישום מתוך בהדפסה תתמוך לא שהמדפסת ייתכןהערה
.היישום של המערכת דרישות בדיקת באמצעות DOS מבוסס או Windows מבוסס

או התוכנה ביישום הבעיה מקור אם לבדוק כדי) רשימות פנקס (Notepad דרך להדפיס נסה.3
.ההתקן במנהל

)רשימות פנקס (Notepad דרך להדפסה
 על לחץ מכן ולאחר) התחל (Start על לחץ, Windows של המשימות בשורת.א

Programs) תוכניות (על או All Programs) התוכניות כל(.
.)רשימות פנקס (Notepad על לחץ מכן ולאחר) עזרים (Accessories על לחץ.ב
.)רשימות פנקס (Notepad לתוך מהטקסט תווים מספר הקלד.ג
.)הדפסה (Print על לחץ מכן ולאחר) קובץ (File על לחץ.ד

,התוכנה יישום דרך לא אך) רשימות פנקס (Notepad דרך בהצלחה התבצעה ההדפסה אם.4
.תמיכה לקבלת היישום יצרן עם קשר צור

.לקוי היה ההדפסה התקן למנהל בינו שהממשק או כשל נמצא התוכנה ביישום:סיבה

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

79 בעמוד "נייר חסימת"•
•"Out of paper) 80 בעמוד ")הנייר אזל
76 בעמוד "תקועה ההדפסה מחסנית גררת"•

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

מסמך של איטית הדפסה
:הבאים בנושאים עיין, נוסף מידע לקבלת. לכך גורמים מספר ייתכנו, לאט מדפיסה המדפסת אם

זמנית-בו פועלות תוכנות מספר•
מורכבים צילומים או גרפיקה, מסמכים של הדפסה מתבצעת•
)מרבי dpi (Maximum dpi או) מיטבית (Best ההדפסה מצב נבחר•
דיו גיבוי במצב המדפסת•
עדכנית אינה המדפסת תוכנת•
המערכת בדרישות עומד אינו המחשב•

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

.ההדפסה במהלך בשימוש שאינן התוכנות כל את סגור, המדפסת מהירות להגברת
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מורכבים צילומים או גרפיקה, מסמכים של הדפסה מתבצעת
.טקסט מסמכי של מהדפסה יותר איטית צילומים או גרפיקה המכילים מסמכים הדפסת

)מרבי dpi (Maximum dpi או) מיטבית (Best ההדפסה מצב נבחר
dpi (Maximum dpi או) מיטבית (Best הדפסה באיכות בוחרים כאשר יותר לאט מדפיסה המדפסת

.הדפסה איכות של אחר במצב בחר, המדפסת מהירות להגברת). מרבי

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

.15 בעמוד
.במדפסת הדפסה מחסניות בשתי השתמש, ההדפסה מהירות להגברת

עדכנית אינה המדפסת תוכנת
.עדכנית שאינה מדפסת תוכנת שהותקנה ייתכן

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

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

.יותר ארוך

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

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

ההדפסה במחסנית בעיות
מידע לקבלת. ההדפסה במחסנית בעיה שישנה ייתכן, להדפיס ניתן לא אם או מאטה המדפסת אם
:הבאים בנושאים עיין, נוסף

ההדפסה למחסנית הקשורות שגיאה הודעות פתרון•
תקועה ההדפסה מחסנית גררת•

ההדפסה למחסנית הקשורות שגיאה הודעות פתרון
מתחילות שתיהן של או הדיו ממחסניות אחת של הסטטוס נוריות, הדפסה מחסנית התקנת לאחר

:המחשב מסך גבי-על להופיע עשויה הבאות מההודעות אחת. תדפיס לא המדפסת. להבהב

Print Cartridge Problem) ההדפסה במחסנית בעיה(
Incorrect Print Cartridge(s)) שגויה הדפסה מחסנית(

Incorrectly Installed Cartridge(s)) שגוי באופן הותקנה הדפסה מחסנית(
Print Cartridge(s) Missing) חסרה הדפסה מחסנית(

הנורית. המהבהבת הנורית לפי" בעייתית"ה המחסנית את לזהות ניתן, שלהלן בהליכיםהערה
והנורית), משמאל (צבעים בשלושה להדפסה במחסנית בעיה ישנה כאשר מהבהבת שמשמאל

,מהבהבות הנוריות שתי אם). מימין (בשחור להדפסה במחסנית בעיה ישנה כאשר מהבהבת מימין
.בעיה ישנה מחסנית באיזו לקבוע יכולה לא שהמדפסת או, המחסניות בשתי בעיה שישנה ייתכן
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בעיה ישנה מחסנית באיזו לקבוע כדי
.מופעלת שהמדפסת ודא.1
,המדפסת של ימין לצד לזוז תסיים ההדפסה מחסנית שגררת עד המתן. המדפסת מכסה את פתח.2

.ודוממת שקטה ותהיה
מטה כלפי המחסנית על לחץ. השמאלי מהחריץ צבעים בשלושה להדפסה המחסנית את הסר.3

.החוצה ההדפסה מחסנית גררת את החלק מכן ולאחר

.המדפסת מכסה את סגור.4
.נפתרה השגיאה אם בדוק.5

.צבעים בשלושה להדפסה במחסנית בעיה קיימת, נפתרה השגיאה אם•
.הבא לשלב המשך, נפתרה לא השגיאה אם•

קדימה החלקתה ידי-על צבעים בשלושה להדפסה המחסנית את מחדש והכנס המכסה את פתח.6
במקומה שתתייצב עד קדימה ההדפסה מחסנית את דחוף, מכן לאחר. שמשמאל החריץ אל

.בנקישה

.שמימין מהחריץ השניה ההדפסה מחסנית את להסיר כדי השלבים על חזור.7
.נפתרה השגיאה אם בדוק.8

.בשחור להדפסה במחסנית בעיה קיימת, נפתרה השגיאה אם•
.ההדפסה מחסניות בשתי בעיה קיימת, נפתרה לא השגיאה אם•

.הבאים הפתרונות אל המשך, הבעייתית ההדפסה מחסנית את שזיהית לאחר.9
,להבהב מפסיקה ההדפסה מחסניות של הסטטוס כשנורית. הסדר לפי הבאים הסעיפים בין עבור

.נפתרה הבעיה

מחדש והתקנתן ההדפסה מחסניות הוצאת: 1 פתרון•
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ההדפסה מחסנית מגעי את נקה: 2 פתרון•
דיו גיבוי במצב הדפסה: 3 פתרון•

מחדש והתקנתן ההדפסה מחסניות הוצאת: 1 פתרון
המחסנית הסרת. מלאים אינם למדפסת המחסנית בין החשמליים שהמגעים ייתכן:פתרון

.לעזור עשויה מחדש והתקנתה

.מחדש מולאו או מחדש שיוצרו מחסניות של לאיכותן לערוב יכולה אינה HPהערה

הנכונות ההדפסה מחסניות של והתקנה לבדיקה
.מאיר אינו אם הפעלהה לחצן על לחץ. מופעלת שהמדפסת ודא.1
ותהיה תפעל לא ההדפסה מחסנית שגררת עד המתן מכן ולאחר המדפסת מכסה את פתח.2

.שקטה
.לשחררה כדי הבעייתית המחסנית קצה על מטה כלפי קלות לחץ.3
:אותה ובדוק החוצה המחסנית את החלק.4

.הדיו בחרירי או נחושת בצבע החשמליים במגעים תיגע אלהתראה

)לגעת אין (דיו חרירי1

נחושת מגעי2

.החשמליים המגעים על לכלוך שאין בדוק•
.כולו הוסר החרירים על המגן השקוף שהסרט ודא•

!החשמלית הנחושת רצועת את להסיר תנסה אלהתראה

למדפסת תואם שהוא וודא ההדפסה מחסנית של התווית גבי-שעל המספר את בדוק.5
.למדפסת המצורף העזר במדריך מפורטת תואמות הדפסה מחסניות רשימת. שברשותך
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המחסנית מספר1

עיין, נוסף מידע לקבלת. חדשה הדפסה מחסנית התקן, שגוי ההדפסה מחסנית מספר אם.6
.50 בעמוד "הדפסה מחסניות החלפת" בסעיף

.המדפסת מכסה את סגור.7

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה מחסנית מגעי את נקה: 2 פתרון
נסה, הקודם השלב ביצוע לאחר נפתרה לא והבעיה נכון ההדפסה מחסנית מספר אם:פתרון
"ההדפסה מחסניות של ידני ניקוי" ראה, נוסף מידע לקבלת. ההדפסה מחסנית את לנקות
.53 בעמוד

החלף, ההדפסה מחסנית ניקוי לאחר להבהב ממשיכה ההדפסה מחסניות של הסטטוס נורית אם
.50 בעמוד "הדפסה מחסניות החלפת" ראה, נוסף מידע לקבלת. ההדפסה מחסנית את

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

דיו גיבוי במצב הדפסה: 3 פתרון
את הסר. דיו גיבוי במצב להדפיס עדיין תוכל, חלופית הדפסה מחסנית ברשותך אין אם:פתרון

.שנותרה המחסנית עם והדפס הבעייתית המחסנית

.15 בעמוד "דיו גיבוי מצב" ראה, נוסף מידע לקבלת

תקועה ההדפסה מחסנית גררת
מכונה זו תקלה. במרכזה או המדפסת מצידי באחד להיתקע עלולה) גררה (ההדפסה מחסניות תושבת
Print Cartridge Cradle is Stuck השגיאה הודעת להופיע עלולה, זה במקרה. תקועה גררה

.)תקועה ההדפסה מחסנית תושבת(
:הבאים הפתרונות את נסה

מחדש והפעל כבה: 1 פתרון•
נייר חסימות שחרר: 2 פתרון•
המדפסת גררת את הזז: 3 פתרון•
המתח מקור את בדוק: 4 פתרון•
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מחדש אותן והתקן ההדפסה מחסניות את הוצא: 5 פתרון•

מחדש והפעל כבה: 1 פתרון
.מחדש אותה הפעל מכן ולאחר המדפסת את כבה:פתרון

רופפים חלקים מצאת אם. המדפסת בתוך שבורים או רופפים חלקים אין אם בדוקהתראה
.www.hp.com/support בכתובת בקר, שבורים או

המדפסת לכיבוי
המשך, אותה לכבות ניתן לא אם. הפעלה לחצן של ושחרור לחיצה ידי-על המדפסת את כבה.1

.הבא לפתרון
.מחדש המדפסת את להפעיל כדי הפעלה לחצן על לחץ, המדפסת כיבוי לאחר.2

עשויות נוריות. דקות שתי עד של התחממות לזמן תידרש שהמדפסת ייתכןהערה
.הבא לשלב שתמשיך לפני ההתחממות זמן לסיום עד המתן. לנוע עשויה והגררה להבהב

עיין, נוסף מידע לקבלת. עצמית בדיקה דף הדפס, מהבהבת ואינה דולקת ההפעלה נורית אם.3
.36 בעמוד "ניסיון דף הדפסת" בסעיף

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

נייר חסימות שחרר: 2 פתרון
.79 בעמוד "נייר חסימת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. במדפסת נייר חסימות שחרר:פתרון

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

המדפסת גררת את הזז: 3 פתרון
.שלהלן בהליך שמתואר כפי אותה להזיז נסה, תקועה עדיין המדפסת גררת אם:פתרון

המדפסת גררת להזזת
.המדפסת מן המתח כבל את נתק מכן ולאחר המדפסת את לכבות כדי הפעלה לחצן על לחץ.1
.לצד מצד ההדפסה גררת את ביד להזיז ונסה המדפסת מכסה את פתח.2
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הגישה בדלת ההדפסה גררת1

להזיז ניתן אם. לטיפול זקוקה שהמדפסת הדבר פירוש, ההדפסה גררת את להזיז ניתן לא אם
.הבא לשלב המשך, ההדפסה גררת את

שאין ודא, כן כמו. השתחררו ולא ההדפסה בגררת במקומן נעולות ההדפסה שמחסניות ודא.3
.לזוז ממנה המונעים המדפסת לגררת מסביב או מתחת מפריעים גורמים

הגררה של קלה דחיפה ידי-על המדפסת לרוחב בחופשיות לנוע יכולה המדפסת שגררת ודא.4
.מפריעים גורמים פנה. ימינה מכן ולאחר, שמאלה

.המתח כבל את מחדש וחבר המדפסת מכסה את סגור.5
.המדפסת להפעלת הפעלה לחצן על לחץ.6
.זה הליך באמצעות נפתרה הבעיה אם לראות כדי להדפיס שוב נסה.7

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

המתח מקור את בדוק: 4 פתרון
.מתאים מתח למקור כהלכה מחוברת שהמדפסת ודא:פתרון

המתח מקור לבדיקת
.שלך אזור/למדינה בהתאם, נכונים מתח חיבורי יש ולמדפסת שלמחשב ודא.1
ישירות אותו חבר מכן ולאחר מתח נחשולי ממדברי או חשמל ממפצלי המדפסת כבל את נתק.2

.החשמל לשקע
.זה הליך באמצעות נפתרה הבעיה אם לראות כדי להדפיס שוב נסה.3

שמפצל ייתכן, בקיר לשקע ישירות מחוברת היא כאשר מדפיסה המדפסת אםהערה
.למדפסת להגיע מספקת מתח לכמות מאפשרים אינם המתח נחשולי מדבר או החשמל

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

מחדש אותן והתקן ההדפסה מחסניות את הוצא: 5 פתרון
ההדפסה לגררת לגרום יכולות כהלכה שלא ההדפסה מחסניות של התקנה או הנחה:פתרון

החלפת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. מחדש אותן והתקן ההדפסה מחסניות את הוצא. להיתקע
.50 בעמוד "הדפסה מחסניות
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נייר בעיות
:הבאים בנושאים עיין, אחרות נייר בעיות לפתרון או נייר חסימת לשחרור

נייר חסימת•
למדפסת מוזן אינו נייר•
•Out of paper) הנייר אזל(
אחת בבת גיליונות מספר על מדפיסה המדפסת•

נייר חסימת
.האחורית הגישה דלת את תחילה בדוק, נייר חסימת של במקרה:פתרון

עיין. יותר כבד בנייר להשתמש נסה, קרובות לעתים נייר חסימות מתרחשות אםהערה
.הנייר משקל מפרטי אודות מידע לקבלת 106 בעמוד "המדפסת מפרטי" בסעיף

נייר חסימת לשחרור
.הנייר ממגש הנייר את הסר.1
.המדפסת בתוך המעבר במהלך מהגיליון מדבקה נתלשה לא כי ודא, מדבקות על בהדפסה.2
.המדפסת את כבה.3
.החשמל משקע המדפסת של המתח כבל את נתק.4
.החוצה הדלת את משוך מכן ולאחר, ימינה הידית את לחץ. האחורית הגישה דלת את הסר.5

מכן ולאחר המדפסת של האחורי בחלקה שנתקע הנייר הוצאת ידי על הנייר חסימת את שחרר.6
.האחורית הגישה דלת את היטב סגור
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,המדפסת מכסה את פתח, המדפסת של האחורי החלק דרך החסימה את לשחרר ניתן לא אם.7
.המכסה את וסגור, המדפסת חזית דרך התקוע הנייר את שחרר

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

.הנייר במגש נייר מחדש טען.8
.החשמל לשקע בחזרה המדפסת של המתח כבל את חבר.9

.המדפסת את הפעל.10
.המסמך את שוב הדפס.11

.במוצר נייר חסימת אירעה:סיבה

למדפסת מוזן אינו נייר
:הבאים מהפתרונות יותר או אחד נסה:פתרון

.הנייר במגש הגיליונות מספר את הפחת•
.מחדש אותו וטען הנייר ממגש הנייר את הוצא•
.נייר של אחר בסוג השתמש•
ההזנה במגש נייר של סוגים בין תערבב אל•

Out of paper) הנייר אזל(
:הבאים הפתרונות את נסה

ריק אינו הנייר שמגש ודא: 1 פתרון•
המדפסת של האחורית הדלת את בדוק: 2 פתרון•
הנייר את בדוק: 3 פתרון•
HP Paper Feed Cleaning Kit הניקוי בערכת השתמש: 4 פתרון•
הגלגלות את נקה: 5 פתרון•
שירות לקבלת HP של לתמיכה פנה: 6 פתרון•

ריק אינו הנייר שמגש ודא: 1 פתרון
.נייר עוד הוסף, ריק הנייר מגש אם:פתרון

.ריק היה הנייר מגש:סיבה

המדפסת של האחורית הדלת את בדוק: 2 פתרון
דחוף. למקומה אותה החזר, נייר חסימת לשחרר כדי האחורית הדלת את הסרת אם:פתרון

.בנקישה במקומה שתתייצב עד קדימה הדלת את בעדינות
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.המוצר מן הוסרה האחורית הדלת:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

הנייר את בדוק: 3 פתרון
.ההדפסה הגדרות ואת הנייר במגש הטעון הנייר את בדוק:פתרון

הנייר במגש הנייר לבדיקת
.המוצר מגב המתח כבל את נתק, פועל שהמוצר בזמן.1
.המוצר לגב המתח כבל את חבר מכן ולאחר שניות 30 המתן.2
.הפעלה לחצן על לחיצה באמצעות אותו הפעל, כבר מופעל אינו המוצר אם.3
.סוג ומאותו גודל באותו במגש הנייר שכל וודא הנייר ממגש הנייר ערימת את הסר.4
.מקופל או מקומט, מאובק, קרוע נייר כל החלף.5

את החלף או לסלסול ההפוך בכיוון בעדינות כיפופו ידי-על הנייר את יישר, מסולסל הנייר אם
.הנייר

.הבעיה לפתרון עד במוצר רגיל בנייר השתמשהערה

.הקצוות את ליישר כדי ישר משטח על הנייר ערימת את קלות טפח.6
.נייר גיליונות 25-ל 10 בין כוללת הנייר שערימת ודא.7
המיועד והצד המדפסת כלפי פונה הקצר כשהקצה הנייר למגש הנייר ערימת את הכנס.8

.שתיעצר עד המדפסת כלפי הנייר ערימת את החלק. מטה כלפי פונה להדפסה
.הנייר בקצה שייעצר עד פנימה הנייר רוחב מכוון את החלק.9

בתוך מתאימה הנייר שערימת ודא. המידה על יתר הנייר מגש את תעמיס אלהערה
.הנייר רוחב מכוון של העליון חלקו על בגובהה עולה ואינה הנייר מגש

11 פרק
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.הנייר במגש הטעון לנייר מתאימים הנייר וסוג גודל, ההדפסה שהגדרות ודא.10
.אלה הגדרות של ושינוי בדיקה אודות מידע לקבלת הבאות במשימות עיין

.שנית להדפיס נסה.11

הנייר גודל להגדרת
.ההזנה במגש נייר שטענת ודא.1
.)הדפסה (Print על לחץ, התוכנה ביישום) קובץ (File בתפריט.2
.המתאימה במדפסת לבחור הקפד.3
.)המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ.4

Properties להיות יכול זה לחצן של שמו, שלך התוכנה ליישום בהתאם
)מדפסת (Printer ,)המדפסת הגדרת (Printer Setup ,)אפשרויות (Options ,)מאפיינים(
.)העדפות (Preferences או

.)מאפיינים (Features הכרטיסייה על לחץ.5
 ברשימה המתאים הנייר גודל על לחץ), גודל לשינוי אפשרויות (Resizing Options באזור.6

Size) גודל(.
לטעון שניתן השונים הנייר סוגי עבור המוצעות הנייר גודל הגדרות מפורטות שלהלן בטבלה
כבר אם לבדוק כדי) גודל (Size ברשימה הרחב האפשרויות במגוון לעיין הקפד. ההזנה במגש
.לשימוש המיועד הנייר גודל מוגדר

מומלצות נייר גודל הגדרותנייר סוג

תכליתיים-רב, העתקה ניירות
רגילים או

Letter או A4

מתאים מעטפה גודלמעטפות

A4 או Letterברכה לכרטיסי נייר

,מתאימים אינם המפורטים הגדלים אם (מתאים כרטיס גודלכרטיסיות
)אישית מותאם נייר גודל להגדיר באפשרותך

A4 או Letterדיו הזרקת למדפסת ניירות

בגיהוץ להעברה הדפסים
לחולצות

Letter או A

A4 או Letterמדבקות

A4 או Letterחברה נייר

,מתאימים אינם המפורטים הגדלים אם (מתאים פנורמה נייר גודלפנורמה צילום נייר
)אישית מותאם נייר גודל להגדיר באפשרותך

או, Letter ,A4 ,)לשונית עם' (אינץ x 6 4 ,)לשונית עם (מ"ס x 15 10צילום ניירות
מפורט מתאים גודל

A4 או Letterשקפים

אישית מותאם נייר גודלאישית מותאמים ניירות

ספציפי נייר סוג לבחירת
.47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח.1
.)מאפיינים( Features הכרטיסייה על לחץ.2
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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 לחץ מכן ולאחר כרצונך אחרות הדפסה הגדרות בחר.5

.תואמות היו לא ההדפסה שהגדרות או, הנייר במגש הטעון הנייר עם בעיה אירעה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

HP Paper Feed Cleaning Kit הניקוי בערכת השתמש: 4 פתרון
HP Paper Feed Cleaning הנקראת, מיוחדת ערכה מצריכים Deskjet ממוצרי חלק:פתרון

Kit ,המוצר על השפעה לכך יש אם לראות כדי. זו בעיה ולפתרון הנייר הזנת גלגלות לניקוי
.www.hp.com/support :בכתובת בקר, שברשותך

האם ולבדיקה זו ערכה אודות נוסף מידע לקבלת" HP Paper Feed Cleaning Kit" אחר חפש
.שברשותך המוצר עבור נדרשת היא

HP Paper Feed הניקוי ערכת עם לנקותן צורך והיה מלוכלכות היו הנייר הזנת גלגלות:סיבה
Cleaning Kit.

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

הגלגלות את נקה: 5 פתרון
.הגלגלות את נקה:פתרון

:הבאים החומרים לרשותך שעומדים ודא

.סיבים ישאיר או יתפורר שלא רך חומר כל או, מוך נטול בד•
.מינרלים או מסוננים, מזוקקים מים•

הגלגלות לניקוי
.המתח כבל את ונתק המוצר את כבה.1
.לגלגלות לגשת כדי האחורית הדלת את הסר.2

.עודפים מים להסיר כדי היטב וסחט מזוקקים או מטוהרים במים המוך נטול הבד את טבול.3
.לכלוך או אבק של הצטברות להסיר כדי הגומי גלגלות את נקה.4
במקומה שתתייצב עד קדימה הדלת את בעדינות דחוף. למקומה האחורית הדלת את השב.5

.בנקישה

11 פרק
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.המוצר את והפעל המתח כבל את מחדש חבר.6
.שנית להדפיס נסה.7

.לנקותן צורך והיה מלוכלכות היו הגלגלות:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

שירות לקבלת HP של לתמיכה פנה: 6 פתרון
לקבלת HP של לתמיכה פנה, הקודמים בפתרונות שפורטו השלבים כל את השלמת אם:פתרון
.שירות

.www.hp.com/support :באתר בקר

לקבלת) HP-ל פנייה (Contact HP על לחץ מכן ולאחר שלך אזור/במדינה בחר, תתבקש אם
.טכנית לתמיכה פנייה אודות מידע

.לתיקון זקוק שלך המוצר:סיבה

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

הנייר משקל•
שגוי באופן נטען שהנייר ייתכן•

הנייר משקל
.המומלץ מהמשקל נמוך הנייר משקל אם אחת בבת גיליונות מספר על להדפיס עלולה המדפסת
"הנייר משקל" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. המומלצים המפרטים בדרישות שעומד בנייר השתמש
.106 בעמוד

שגוי באופן נטען שהנייר ייתכן
גב לכיוון מדי רחוק במיקום נטען הנייר אם להתרחש עלולה אחת בבת גיליונות מספר על הדפסה

אותו ודחוף במגש מחדש הנייר את טען. הנייר לקצה היטב צמוד אינו הנייר מכוון אם או, המדפסת
.הנייר ערימת קצות אל היטב שייצמד כך הנייר מכוון את הסט. התנגדות שתחוש עד פנימה

,לדוגמה. במדפסת שונים נייר סוגי נטענו אם אחת בבת מרובים גיליונות על להדפיס עשויה המדפסת
.מדפיס שאתה למסמך המתאים הנייר סוג את רק וטען הנייר מגש את רוקן. רגיל ונייר צילום נייר

כראוי מתבצעת אינה צילומים הדפסת
.המדפסת מאפייני את או הנייר מגש את בדוק, כהלכה מודפסים אינם הצילומים אם

הנייר מגש את בדוק•
המדפסת מאפייני את בדוק•

הנייר מגש את בדוק
.מטה כלפי פונה להדפסה המיועד כשהצד הנייר במגש מונח הצילום שנייר ודא.1
.שייעצר עד קדימה הנייר את החלק.2
.הנייר לקצה היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.3

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

כראוי מתבצעת אינה צילומים הדפסת 84
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:ראה, נוסף מידע לקבלת

24 בעמוד "מסמכים הדפסת"•
17 בעמוד "צילומים הדפסת"•

המדפסת מאפייני את בדוק
האפשרויות את ובדוק 47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח

:הבאות

הגדרהכרטיסייה

Features) מאפיינים(

Size) נייר של מתאים גודל): גודל
Paper Type) מתאים צילום נייר): הנייר סוג

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

dpi" בסעיף עיין, מרבי dpi מצב הפעלת אודות נוסף מידע לקבלתהערה
.42 בעמוד "מרבי

שוליים ללא מסמכים עם בעיות
הפתרונות את ובדוק בהנחיות עיין, שוליים ללא וצילומים מסמכים של בהדפסה בבעיות נתקל אתה אם

:הבאים שבנושאים

שוליים ללא להדפסה הנחיות•
בזווית מודפסת תמונה•
הצילום קצות על מופיעים דהיה סימני•
בצילום רצויים לא שוליים•

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 הטעון 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(.

הקפד, שוליים ללא מסמכים בהדפסת. דיו גיבוי במצב שוליים ללא מסמכים של הדפסה תבצע אל•
.הדפסה מחסניות שתי מותקנות יהיו שבמדפסת תמיד

.15 בעמוד "דיו גיבוי מצב" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת

11 פרק
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בזווית מודפסת תמונה

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

:הבאים לשלבים בהתאם פעל, המקור בתמונת אינה הבעיה 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

הצילום קצות על מופיעים דהיה סימני

בעדינות אותו וכופף ניילון בשקית אותו הנח, הסתלסל הצילום נייר אם. מסולסל אינו הצילום שנייר ודא
.מסולסל שאינו צילום בנייר השתמש, נמשכת הבעיה אם. שיתיישר עד, ההפוך בכיוון

"בו וטיפול צילום נייר אחסון" בסעיף עיין, הצילום נייר של סלסול למניעת בנוגע הוראות לקבלת
.22 בעמוד

שוליים ללא מסמכים עם בעיות 86
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בצילום רצויים לא שוליים

:הבאים הפתרונות את נסה, רצויים לא שוליים מופיעים בהדפס אם

.52 בעמוד "ההדפסה מחסניות את יישר"•
על לחץ, 47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח•

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

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

.שוליים ללא בהדפסה תומך אותך המשמש התוכנה שיישום ודא•

ירודה ההדפסה איכות
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

זולגים או מדויקים לא, שגויים צבעים•
במלואם הגרפיקה את או הטקסט את ממלא לא הדיו•
לתחתית קרוב מעוות אופקי פס ההדפס על מופיע שוליים ללא בהדפסה•
ההדפסים על אופקיים קווים או פסים ישנם•
עמומים צבעים מכילים או דהויים ההדפסים•
ברורים לא או מטושטשים נראים ההדפסים•
אנכיים פסים מכילים ההדפסים•
עקומים או נטויים ההדפסים•
הנייר גב על דיו פסי•
ההזנה ממגש נייר נאסף לא•
משוננים הטקסט קצוות•
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זולגים או מדויקים לא, שגויים צבעים
.סיוע לקבלת זה שבסעיף הפתרונות את נסה, הבאות ההדפסה איכות מבעיות אחת קיימת בהדפס אם

.מהמצופה במקצת שונים נראים הצבעים•
בצורה אך, המחשב מסך גבי-על אחת בצורה נראים שלך הגרפי בפריט או באיור הצבעים, לדוגמה
.מודפסים כשהם שונה

.לגמרי שונה צבע והופיע, בהדפס אחד צבע לראות ציפית•
.שלך בהדפס בציאן הוחלף מגנטה, לדוגמה

מראה להיות עשוי לקצוות. הדף גבי-על נמרחו כאילו נראים או, זה לתוך זה זולגים הצבעים•
.וממוקדים חדים שיהיו במקום מטושטש

HP של מקוריות הדפסה במחסניות להשתמש ממליצה HP :1 פתרון•
ההזנה במגש שטעון הנייר את בדוק: 2 פתרון•
הנייר סוג את בדוק: 3 פתרון•
דיו גיבוי במצב נמצא המוצר אם בדוק: 4 פתרון•
ההדפסה הגדרות את בדוק: 5 פתרון•
ההדפסה מחסניות את נקה: 6 פתרון•

HP של מקוריות הדפסה במחסניות להשתמש ממליצה HP :1 פתרון
.HP של מקוריות הדפסה מחסניות הן שלך ההדפסה מחסניות אם בדוק:פתרון

HP של מקוריות הדפסה במחסניות להשתמש ממליצה HP .של מקוריות הדפסה מחסניות HP
,מעולות תוצאות בקלות להפיק לך לסייע כדי באמצעותן ונבדקות HP מדפסות עבור מתוכננות

.פעם אחר פעם

מתוצרת שאינם מתכלים חומרים של לאמינותם או לאיכותם לערוב יכולה אינה HPהערה
HP .מתכלה בחומר משימוש כתוצאה במדפסת תיקונים או שירותים מכסה אינה האחריות

.HP מתוצרת שאינו

:בכתובת בקר, HP של מקוריות הדפסה מחסניות שרכשת סבור אתה אם
www.hp.com/go/anticounterfeit

.HP מתוצרת שאינו בדיו שימוש נעשה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההזנה במגש שטעון הנייר את בדוק: 2 פתרון
.מדי עבה או מקומט שאינו, כהלכה טעון שהנייר ודא:פתרון

,מבריק צילום נייר טוען אתה אם, לדוגמה. מטה כלפי פונה להדפסה המיועד כשהצד נייר טען•
.מטה כלפי פונה המבריק הצד כאשר הנייר את טען

עלול זה דבר. נמרח שהדיו ייתכן, ההדפסה במהלך ההדפסה למחסנית מדי קרוב הנייר אם•
באופן פרוס שהנייר ודא. דיוור מעטפת לדוגמה, עבה מאוד או מקומט, מורם הנייר אם לקרות
.מקומט ואינו ההזנה במגש שטוח

:ראה, נוסף מידע לקבלת

23 בעמוד "אחרים מסמכים הדפסת"•
22 בעמוד "בו וטיפול צילום נייר אחסון"•

.מדי עבה או מקומט שהיה או, שגוי באופן הוטען הנייר:סיבה
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:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

הנייר סוג את בדוק: 3 פתרון
המתאים אחר נייר סוג בכל או HP Advanced Papers בניירות להשתמש ממליצה HP:פתרון
.למוצר

בנייר השתמש, תמונות הדפסת בעת מיטביות תוצאות לקבלת. שטוח נייר על להדפיס תמיד הקפד
.HP Advanced Photo Paper הצילום

:ראה, נוסף מידע לקבלת

22 בעמוד "בו וטיפול צילום נייר אחסון"

.ההזנה במגש הוטען שגוי מסוג נייר:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

דיו גיבוי במצב נמצא המוצר אם בדוק: 4 פתרון
.אחת הדפסה מחסנית רק בו מותקנת כאשר, דיו גיבוי במצב מדפיס המוצר אם בדוק:פתרון

בעת המתקבלת מזו שונה תהיה והצילומים הטקסט איכות, דיו גיבוי במצב נמצא המוצר אם
.ההדפסה מחסניות כל עם הדפסה

מחסנית את החלף, לחלופין. דיו גיבוי במצב להדפיס המשך, ההדפסה מאיכות רצון שבע אתה אם
.החסרה ההדפסה

:ראה, נוסף מידע לקבלת

15 בעמוד "דיו גיבוי מצב"•
50 בעמוד "הדפסה מחסניות החלפת"•

.דיו גיבוי במצב הדפיס והמוצר חסרה היתה הדפסה מחסנית:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה הגדרות את בדוק: 5 פתרון
.ההדפסה הגדרות את בדוק:פתרון

.שגויות הצבע הגדרות אם לראות כדי ההדפסה הגדרות את בדוק•
צבע הגדרות אם בדוק, לחלופין. אפור בגוני להדפסה מוגדר המסמך אם בדוק, לדוגמה

.הצבעים מראה לשינוי מוגדרות, צבע גון או בהירות, רוויה כגון, מתקדמות
.במוצר שטעון הנייר לסוג מתאימה שהיא וודא ההדפסה איכות הגדרת את בדוק•

.זה לתוך זה זולגים הצבעים אם, יותר נמוכה הדפסה איכות בהגדרת לבחור עליך שיהיה ייתכן
ודא מכן ולאחר גבוהה באיכות צילום מדפיס אתה אם יותר גבוהה הגדרה בחר, לחלופין
.HP Premium Photo Paper כגון צילום נייר טעון ההזנה שבמגש

על מהופעתם שונה להיות עשוי המסך על הצבעים מראה, מסוימים מחשב מסכי עלהערה
אין. ההדפסה במחסניות או, ההדפסה בהגדרות, במוצר תקלה כל אין, כזה במקרה. הנייר
.נוסף בעיות בפתרון צורך

:ראה, נוסף מידע לקבלת
42 בעמוד "ההדפסה איכות או מהירות שינוי"
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.שגוי באופן הוגדרו ההדפסה הגדרות:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה מחסניות את נקה: 6 פתרון
דוח אם. ההדפסה במחסניות בעיה קיימת אם לקבוע כדי עצמית בדיקה דוח הדפס:פתרון

שיהיה ייתכן, נמשכת הבעיה אם. ההדפסה מחסניות את נקה, בעיה על מצביע העצמית הבדיקה
.ההדפסה מחסניות את להחליף עליך

.ההדפסה מחסניות את לנקות יש:סיבה

במלואם הגרפיקה את או הטקסט את ממלא לא הדיו
הסביר הפתרון כאשר, סדר לפי מובאות הפעולות. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

הפעולות את לנסות המשך, הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. תחילה מוצג ביותר
.הבעיה לפתרון עד הנותרות

ההדפסה הגדרות את בדוק: 1 פתרון•
הנייר סוג את בדוק: 2 פתרון•
HP של מקוריות הדפסה במחסניות להשתמש ממליצה HP :3 פתרון•
ההדפסה מחסניות את בדוק: 4 פתרון•
ההדפסה מחסנית את החלף: 5 פתרון•

ההדפסה הגדרות את בדוק: 1 פתרון
.ההדפסה הגדרות את בדוק:פתרון

.ההזנה במגש שטעון הנייר לסוג מתאימה שהיא לוודא כדי הנייר סוג הגדרת את בדוק•
את להגביר כדי יותר גבוהה איכות של בהגדרה השתמש. ההדפסה איכות הגדרות את בדוק•

.הדפסה עבור המשמשת הדיו כמות

:ראה, נוסף מידע לקבלת

41 בעמוד "נייר סוג בחירת"•
42 בעמוד "ההדפסה איכות או מהירות שינוי"•
•"dpi 42 בעמוד "מרבי

.שגויות היו ההדפסה איכות או הנייר סוג הגדרות:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

הנייר סוג את בדוק: 2 פתרון
המתאים אחר נייר סוג בכל או HP Advanced Papers בניירות להשתמש ממליצה HP:פתרון
.למוצר
בנייר השתמש, תמונות הדפסת בעת מיטביות תוצאות לקבלת. שטוח נייר על להדפיס תמיד הקפד
.HP Advanced Photo Paper הצילום

:ראה, נוסף מידע לקבלת

22 בעמוד "בו וטיפול צילום נייר אחסון"

.ההזנה במגש הוטען שגוי מסוג נייר:סיבה

ירודה ההדפסה איכות 90
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:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

HP של מקוריות הדפסה במחסניות להשתמש ממליצה HP :3 פתרון
.HP של מקוריות הדפסה מחסניות הן שלך ההדפסה מחסניות אם בדוק:פתרון

HP של מקוריות הדפסה במחסניות להשתמש ממליצה HP .של מקוריות הדפסה מחסניות HP
,מעולות תוצאות בקלות להפיק לך לסייע כדי באמצעותן ונבדקות HP מדפסות עבור מתוכננות

.פעם אחר פעם

מתוצרת שאינם מתכלים חומרים של לאמינותם או לאיכותם לערוב יכולה אינה HPהערה
HP .מתכלה בחומר משימוש כתוצאה במדפסת תיקונים או שירותים מכסה אינה האחריות

.HP מתוצרת שאינו

:בכתובת בקר, HP של מקוריות הדפסה מחסניות שרכשת סבור אתה אם

www.hp.com/go/anticounterfeit

.HP מתוצרת שאינו בדיו שימוש נעשה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה מחסניות את בדוק: 4 פתרון
דוח אם. ההדפסה במחסניות בעיה קיימת אם לקבוע כדי עצמית בדיקה דוח הדפס:פתרון

שיהיה יתכן, נמשכת הבעיה אם. ההדפסה מחסניות את נקה, בעיה על מצביע העצמית הבדיקה
.ההדפסה מחסניות את להחליף עליך
.ההדפסה במחסניות המשוערים הדיו מפלסי את בדוק

מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים דיו מפלסי ומחווני התראותהערה
כדי יד בהישג חלופית הדפסה מחסנית להחזיק שקול, נמוך דיו מפלס על אזהרה הודעת
שאיכות עד ההדפסה מחסנית את להחליף צריך אינך. בהדפסה אפשריים מעיכובים להימנע

.סבירה בלתי הופכת ההדפסה

כדי עצמית בדיקה דוח הדפס, בבעיה מבחין עדיין אתה אך ההדפסה במחסניות דיו נותר אם
את נקה, בעיה על מצביע העצמית הבדיקה דוח אם. ההדפסה במחסניות בעיה יש אם לקבוע

.ההדפסה מחסניות את להחליף עליך שיהיה ייתכן, נמשכת הבעיה אם. ההדפסה מחסניות
:ראה, נוסף מידע לקבלת

52 בעמוד "משוערים דיו מפלסי הצגת"•
36 בעמוד "ניסיון דף הדפסת"•
52 בעמוד "ההדפסה מחסניות של אוטומטי ניקוי"•

.מספקת היתה לא הדיו שכמות או ההדפסה מחסניות את לנקות צורך היה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה מחסנית את החלף: 5 פתרון
ההדפסה מחסנית את להסיר באפשרותך, כן כמו. שצוינה ההדפסה מחסנית את החלף:פתרון
.דיו גיבוי מצב באמצעות ולהדפיס שצוינה
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.פקע לא האחריות ושתאריך באחריות עדיין שלך ההדפסה מחסנית אם בדוק

.חדשה הדפסה מחסנית רכוש, האחריות תוקף פקע אם•
www.hp.com/support בכתובת בקר. HP של לתמיכה פנה, האחריות תוקף פקע לא עדיין אם•

-ל פנייה (Contact HP על לחץ מכן ולאחר שלך אזור/במדינה בחר, תתבקש אם
HP( טכנית לתמיכה פנייה אודות מידע לקבלת.

.פגומה היתה ההדפסה מחסנית:סיבה

לתחתית קרוב מעוות אופקי פס ההדפס על מופיע שוליים ללא בהדפסה
.הבאים הפתרונות את נסה, ברור לא פס או קו מופיע שוליים ללא הדפס בתחתית אם

את להחליף צורך אין, לכן. שברשותך המתכלים הדיו חומרי עם בעיה אין, זה במקרההערה
.ההדפסה מחסניות

הנייר סוג את בדוק: 1 פתרון•
ההדפסה איכות הגדרת את בדוק: 2 פתרון•
התמונה את סובב: 3 פתרון•

הנייר סוג את בדוק: 1 פתרון
המתאים אחר נייר סוג בכל או HP Advanced Papers בניירות להשתמש ממליצה HP:פתרון
.למוצר
בנייר השתמש, תמונות הדפסת בעת מיטביות תוצאות לקבלת. שטוח נייר על להדפיס תמיד הקפד
.HP Advanced Photo Paper הצילום

:ראה, נוסף מידע לקבלת

22 בעמוד "בו וטיפול צילום נייר אחסון"

.ההזנה במגש הוטען שגוי מסוג נייר:סיבה
:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה איכות הגדרת את בדוק: 2 פתרון
להגביר כדי יותר גבוהה איכות של בהגדרה השתמש. ההדפסה איכות הגדרות את בדוק:פתרון
.הדפסה עבור המשמשת הדיו כמות את

:ראה, נוסף מידע לקבלת

42 בעמוד "ההדפסה איכות או מהירות שינוי"•
•"dpi 42 בעמוד "מרבי

.נמוכה לרמה נקבעה ההדפסה איכות הגדרת:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

התמונה את סובב: 3 פתרון
כדי אחר תוכנה ביישום או המוצר עם שהתקנת בתוכנה השתמש, נמשכת הבעיה אם:פתרון
יודפסו לא שבתמונה החום או, האפור, התכלת שגוני כדי מעלות 180-ב התמונה את לסובב

.העמוד בתחתית

ירודה ההדפסה איכות 92

רון
פת

 
ות
עי
ב

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=S-001&h_lang=he&h_cc=il&h_product=3456977&h_page=hpcom&h_client=s-h-m002-1
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=S-001&h_lang=he&h_cc=il&h_product=3456977&h_page=hpcom&h_client=s-h-m002-1
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=S-001&h_lang=he&h_cc=il&h_product=3456977&h_page=hpcom&h_client=s-h-m002-1


.העמוד לתחתית בסמוך מודפסים אשר חום או, אפור, תכלת גוני הכילה הצילום תמונת:סיבה

ההדפסים על אופקיים קווים או פסים ישנם
הסביר הפתרון כאשר, סדר לפי מובאות הפעולות. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

הפעולות את לנסות המשך, הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. תחילה מוצג ביותר
.הבעיה לפתרון עד הנותרות

כהלכה טעון שהנייר ודא: 1 פתרון•
ההדפסה איכות הגדרת את בדוק: 2 פתרון•
שתתאושש עד המתן, נפלה ההדפסה מחסנית אם: 3 פתרון•
ההדפסה מחסניות חרירי את נקה: 4 פתרון•
ההדפסה מחסניות את בדוק: 5 פתרון•
ההדפסה מחסנית את החלף: 6 פתרון•

כהלכה טעון שהנייר ודא: 1 פתרון
.כהלכה נטען שהנייר ודא:פתרון

:ראה, נוסף מידע לקבלת

24 בעמוד "מסמכים הדפסת"•
17 בעמוד "צילומים הדפסת"•

.שגוי באופן נטען או כהלכה הוזן לא הנייר:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה איכות הגדרת את בדוק: 2 פתרון
להגביר כדי יותר גבוהה איכות של בהגדרה השתמש. ההדפסה איכות הגדרות את בדוק:פתרון
.הדפסה עבור המשמשת הדיו כמות את

:ראה, נוסף מידע לקבלת

42 בעמוד "ההדפסה איכות או מהירות שינוי"•
•"dpi 42 בעמוד "מרבי

.מדי נמוכה לרמה נקבעה ההדפסה איכות הגדרת:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

שתתאושש עד המתן, נפלה ההדפסה מחסנית אם: 3 פתרון
.התאוששות לצורך שעה חצי למשך ההדפסה מחסנית את הנח:פתרון

.ההתקנה במהלך בגסות טופלה או טולטלה הדפסה מחסנית:סיבה
:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם
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ההדפסה מחסניות חרירי את נקה: 4 פתרון
נקה, הדיו חרירי סביב אבק או סיבים שקיימים נראה אם. ההדפסה מחסניות את בדוק:פתרון
.ההדפסה במחסניות הדיו חרירי אזור את

:ראה, נוסף מידע לקבלת

53 בעמוד "ההדפסה מחסניות של ידני ניקוי"

.ההדפסה מחסניות חרירי את לנקות צורך היה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה מחסניות את בדוק: 5 פתרון
דוח אם. ההדפסה במחסניות בעיה קיימת אם לקבוע כדי עצמית בדיקה דוח הדפס:פתרון

שיהיה יתכן, נמשכת הבעיה אם. ההדפסה מחסניות את נקה, בעיה על מצביע העצמית הבדיקה
.ההדפסה מחסניות את להחליף עליך

.ההדפסה במחסניות המשוערים הדיו מפלסי את בדוק

מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים דיו מפלסי ומחווני התראותהערה
כדי יד בהישג חלופית הדפסה מחסנית להחזיק שקול, נמוך דיו מפלס על אזהרה הודעת
שאיכות עד ההדפסה מחסנית את להחליף צריך אינך. בהדפסה אפשריים מעיכובים להימנע

.סבירה בלתי הופכת ההדפסה

כדי עצמית בדיקה דוח הדפס, בבעיה מבחין עדיין אתה אך ההדפסה במחסניות דיו נותר אם
את נקה, בעיה על מצביע העצמית הבדיקה דוח אם. ההדפסה במחסניות בעיה יש אם לקבוע

.ההדפסה מחסניות את להחליף עליך שיהיה ייתכן, נמשכת הבעיה אם. ההדפסה מחסניות

:ראה, נוסף מידע לקבלת

52 בעמוד "משוערים דיו מפלסי הצגת"•
36 בעמוד "ניסיון דף הדפסת"•
52 בעמוד "ההדפסה מחסניות של אוטומטי ניקוי"•

.מספקת היתה לא הדיו שכמות או ההדפסה מחסניות את לנקות צורך היה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה מחסנית את החלף: 6 פתרון
ההדפסה מחסנית את להסיר באפשרותך, כן כמו. שצוינה ההדפסה מחסנית את החלף:פתרון
.דיו גיבוי מצב באמצעות ולהדפיס שצוינה
.פקע לא האחריות ושתאריך באחריות עדיין שלך ההדפסה מחסנית אם בדוק

.חדשה הדפסה מחסנית רכוש, האחריות תוקף פקע אם•
www.hp.com/support בכתובת בקר. HP של לתמיכה פנה, האחריות תוקף פקע לא עדיין אם•

-ל פנייה (Contact HP על לחץ מכן ולאחר שלך אזור/במדינה בחר, תתבקש אם
HP( טכנית לתמיכה פנייה אודות מידע לקבלת.

.פגומה היתה ההדפסה מחסנית:סיבה
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עמומים צבעים מכילים או דהויים ההדפסים
הסביר הפתרון כאשר, סדר לפי מובאות הפעולות. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

הפעולות את לנסות המשך, הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. תחילה מוצג ביותר
.הבעיה לפתרון עד הנותרות

ההדפסה הגדרות את בדוק: 1 פתרון•
הנייר סוג את בדוק: 2 פתרון•
ההדפסה מחסניות את בדוק: 3 פתרון•
ההדפסה מחסנית את החלף: 4 פתרון•

ההדפסה הגדרות את בדוק: 1 פתרון
.ההדפסה הגדרות את בדוק:פתרון

.ההזנה במגש שטעון הנייר לסוג מתאימה שהיא לוודא כדי הנייר סוג הגדרת את בדוק•
את להגביר כדי יותר גבוהה איכות של בהגדרה השתמש. ההדפסה איכות הגדרות את בדוק•

.הדפסה עבור המשמשת הדיו כמות

:ראה, נוסף מידע לקבלת

41 בעמוד "נייר סוג בחירת"•
42 בעמוד "ההדפסה איכות או מהירות שינוי"•
•"dpi 42 בעמוד "מרבי

.שגויות היו ההדפסה איכות או הנייר סוג הגדרות:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

הנייר סוג את בדוק: 2 פתרון
המתאים אחר נייר סוג בכל או HP Advanced Papers בניירות להשתמש ממליצה HP:פתרון
.למוצר

בנייר השתמש, תמונות הדפסת בעת מיטביות תוצאות לקבלת. שטוח נייר על להדפיס תמיד הקפד
.HP Advanced Photo Paper הצילום

:ראה, נוסף מידע לקבלת

22 בעמוד "בו וטיפול צילום נייר אחסון"

.ההזנה במגש הוטען שגוי מסוג נייר:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה מחסניות את בדוק: 3 פתרון
דוח אם. ההדפסה במחסניות בעיה קיימת אם לקבוע כדי עצמית בדיקה דוח הדפס:פתרון

שיהיה יתכן, נמשכת הבעיה אם. ההדפסה מחסניות את נקה, בעיה על מצביע העצמית הבדיקה
.ההדפסה מחסניות את להחליף עליך

.ההדפסה במחסניות המשוערים הדיו מפלסי את בדוק

11 פרק
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מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים דיו מפלסי ומחווני התראותהערה
כדי יד בהישג חלופית הדפסה מחסנית להחזיק שקול, נמוך דיו מפלס על אזהרה הודעת
שאיכות עד ההדפסה מחסנית את להחליף צריך אינך. בהדפסה אפשריים מעיכובים להימנע

.סבירה בלתי הופכת ההדפסה

כדי עצמית בדיקה דוח הדפס, בבעיה מבחין עדיין אתה אך ההדפסה במחסניות דיו נותר אם
את נקה, בעיה על מצביע העצמית הבדיקה דוח אם. ההדפסה במחסניות בעיה יש אם לקבוע

.ההדפסה מחסניות את להחליף עליך שיהיה ייתכן, נמשכת הבעיה אם. ההדפסה מחסניות

:ראה, נוסף מידע לקבלת

52 בעמוד "משוערים דיו מפלסי הצגת"•
36 בעמוד "ניסיון דף הדפסת"•
52 בעמוד "ההדפסה מחסניות של אוטומטי ניקוי"•

.מספקת היתה לא הדיו שכמות או ההדפסה מחסניות את לנקות צורך היה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה מחסנית את החלף: 4 פתרון
ההדפסה מחסנית את להסיר באפשרותך, כן כמו. שצוינה ההדפסה מחסנית את החלף:פתרון
.דיו גיבוי מצב באמצעות ולהדפיס שצוינה

.פקע לא האחריות ושתאריך באחריות עדיין שלך ההדפסה מחסנית אם בדוק

.חדשה הדפסה מחסנית רכוש, האחריות תוקף פקע אם•
www.hp.com/support בכתובת בקר. HP של לתמיכה פנה, האחריות תוקף פקע לא עדיין אם•

-ל פנייה (Contact HP על לחץ מכן ולאחר שלך אזור/במדינה בחר, תתבקש אם
HP( טכנית לתמיכה פנייה אודות מידע לקבלת.

.פגומה היתה ההדפסה מחסנית:סיבה

ברורים לא או מטושטשים נראים ההדפסים
הסביר הפתרון כאשר, סדר לפי מובאות הפעולות. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

הפעולות את לנסות המשך, הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. תחילה מוצג ביותר
.הבעיה לפתרון עד הנותרות

ההדפסה הגדרות את בדוק: 1 פתרון•
יותר גבוהה תמונה באיכות השתמש: 2 פתרון•
יותר קטן בגודל התמונה את הדפס: 3 פתרון•

ההדפסה הגדרות את בדוק: 1 פתרון
.ההדפסה הגדרות את בדוק:פתרון

.ההזנה במגש שטעון הנייר לסוג מתאימה שהיא לוודא כדי הנייר סוג הגדרת את בדוק•
את להגביר כדי יותר גבוהה איכות של בהגדרה השתמש. ההדפסה איכות הגדרות את בדוק•

.הדפסה עבור המשמשת הדיו כמות
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:ראה, נוסף מידע לקבלת

41 בעמוד "נייר סוג בחירת"•
42 בעמוד "ההדפסה איכות או מהירות שינוי"•
•"dpi 42 בעמוד "מרבי

.שגויות היו ההדפסה איכות או הנייר סוג הגדרות:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

יותר גבוהה תמונה באיכות השתמש: 2 פתרון
.יותר גבוהה תמונה ברזולוציית השתמש:פתרון

ברורים לא או מטושטשים להיות עלולים הם, מדי נמוכה והרזולוציה איור או צילום מדפיס אתה אם
.ההדפסה בעת
מטושטשים להיות עלולים הם, סיביות למפת שהומרה תמונה או דיגיטלי צילום של גודלם שונה אם
.ההדפסה בעת ברורים לא או

.נמוכה היתה התמונה של הרזולוציה:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

יותר קטן בגודל התמונה את הדפס: 3 פתרון
.אותה הדפס מכן ולאחר התמונה גודל את הקטן:פתרון

לא או מטושטש יהיה הוא, מדי גבוה לערך מוגדר ההדפסה וגודל איור או צילום מדפיס אתה אם
.ההדפסה בעת ברור

מטושטשים להיות עלולים הם, סיביות למפת שהומרה תמונה או דיגיטלי צילום של גודלם שונה אם
.ההדפסה בעת ברורים לא או

.יותר גדול בגודל הודפסה התמונה:סיבה

אנכיים פסים מכילים ההדפסים
.העמוד לרוחב או לאורך סימנים או, פסים, קווים מכילים שלך ההדפסים אם זה בסעיף היעזר

את להחליף צורך אין, לכן. שברשותך המתכלים הדיו חומרי עם בעיה אין, זה במקרההערה
.ההדפסה מחסניות

המתאים אחר נייר סוג בכל או HP Advanced Papers בניירות להשתמש ממליצה HP:פתרון
.למוצר
בנייר השתמש, תמונות הדפסת בעת מיטביות תוצאות לקבלת. שטוח נייר על להדפיס תמיד הקפד
.HP Advanced Photo Paper הצילום

:ראה, נוסף מידע לקבלת

22 בעמוד "בו וטיפול צילום נייר אחסון"

.ההזנה במגש הוטען שגוי מסוג נייר:סיבה

11 פרק
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עקומים או נטויים ההדפסים
.העמוד גבי-על ישרה בצורה מופיע לא שלך ההדפס אם הבאים הפתרונות את נסה

כהלכה טעון שהנייר ודא: 1 פתרון•
נייר של אחד סוג רק שטעון ודא: 2 פתרון•
האחורית הדלת את בדוק: 3 פתרון•

כהלכה טעון שהנייר ודא: 1 פתרון
.כהלכה נטען שהנייר ודא:פתרון

:ראה, נוסף מידע לקבלת

24 בעמוד "מסמכים הדפסת"•
17 בעמוד "צילומים הדפסת"•

.שגוי באופן נטען או כהלכה הוזן לא הנייר:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

נייר של אחד סוג רק שטעון ודא: 2 פתרון
.פעם בכל בלבד נייר של אחד סוג טען:פתרון
.ההזנה במגש נטען נייר של אחד מסוג יותר:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

האחורית הדלת את בדוק: 3 פתרון
.היטב מותקנת האחורית שהדלת ודא:פתרון

.כראוי הותקנה לא האחורית הדלת:סיבה

הנייר גב על דיו פסי
.ההדפס גב על מרוח דיו יש אם הבאים הפתרונות את נסה

רגיל נייר עמוד על הדפסה: 1 פתרון•
יתייבש שהדיו עד המתן: 2 פתרון•

רגיל נייר עמוד על הדפסה: 1 פתרון
.במוצר העודף הדיו את לספוג כדי יותר או אחד רגיל נייר דף הדפס:פתרון

רגיל נייר בעזרת עודף דיו להסרת
.הנייר במגש רגיל נייר גיליונות כמה טען.1
.דקות 5 המתן.2
.טקסט מעט המכיל כזה או טקסט ללא מסמך הדפס.3
של נוסף עמוד על להדפיס נסה, הנייר גב על דיו יש עדיין אם. הנייר גב על דיו יש אם בדוק.4

.רגיל נייר

.הההדפסה במהלך הנייר גב מונח שבו במקום, המוצר בתוך הצטבר דיו:סיבה
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:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

יתייבש שהדיו עד המתן: 2 פתרון
את לבצע נסה מכן לאחר, יתייבש המוצר שבתוך שהדיו עד דקות 30 לפחות המתן:פתרון
.מחדש ההדפסה עבודת

.להתייבש חייב היה שבמוצר העודף הדיו:סיבה

ההזנה ממגש נייר נאסף לא
הסביר הפתרון כאשר, סדר לפי מובאות הפעולות. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

הפעולות את לנסות המשך, הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. תחילה מוצג ביותר
.הבעיה לפתרון עד הנותרות

כהלכה טעון שהנייר ודא: 1 פתרון•
ההדפסה הגדרות את בדוק: 2 פתרון•
הגלגלות את נקה: 3 פתרון•
שירות לקבלת HP של לתמיכה פנה: 4 פתרון•

כהלכה טעון שהנייר ודא: 1 פתרון
.כהלכה נטען שהנייר ודא:פתרון

:ראה, נוסף מידע לקבלת

24 בעמוד "מסמכים הדפסת"•
17 בעמוד "צילומים הדפסת"•

.כהלכה נטען לא הנייר:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

ההדפסה הגדרות את בדוק: 2 פתרון
.ההדפסה הגדרות את בדוק:פתרון

.ההזנה במגש שטעון הנייר לסוג מתאימה שהיא לוודא כדי הנייר סוג הגדרת את בדוק•
את להגביר כדי יותר גבוהה איכות של בהגדרה השתמש. ההדפסה איכות הגדרות את בדוק•

.הדפסה עבור המשמשת הדיו כמות

:ראה, נוסף מידע לקבלת

41 בעמוד "נייר סוג בחירת"•
42 בעמוד "ההדפסה איכות או מהירות שינוי"•
•"dpi 42 בעמוד "מרבי

.כהלכה הוגדרו לא ההדפסה איכות או הנייר סוג הגדרות:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

11 פרק

99 בעיות פתרון

פתרון
 

בעיות



הגלגלות את נקה: 3 פתרון
.הגלגלות את נקה:פתרון

:הבאים החומרים לרשותך שעומדים ודא

.סיבים ישאיר או יתפורר שלא רך חומר כל או, מוך נטול בד•
למחסניות להזיק המסוגלים מזהמים להכיל עלולים ברז מי (מינרלים או מסוננים, מזוקקים מים•

.)ההדפסה

הגלגלות לניקוי
.המתח כבל את ונתק המוצר את כבה.1
.לגלגלות לגשת כדי האחורית הדלת את הסר.2

.עודפים מים להסיר כדי היטב וסחט מזוקקים או מטוהרים במים המוך נטול הבד את טבול.3
.לכלוך או אבק של הצטברות להסיר כדי הגומי גלגלות את נקה.4
במקומה שתתייצב עד קדימה הדלת את בעדינות דחוף. למקומה האחורית הדלת את השב.5

.בנקישה
.המוצר את והפעל המתח כבל את מחדש חבר.6
.שנית להדפיס נסה.7

.לנקותן צורך והיה מלוכלכות היו הגלגלות:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

שירות לקבלת HP של לתמיכה פנה: 4 פתרון
פנה, בבעיה נתקל עדיין ואתה הקודמים בפתרונות שפורטו השלבים כל את השלמת אם:פתרון

.שירות לקבלת HP של לתמיכה
.www.hp.com/support :באתר בקר

לקבלת )HP-ל פנייה (Contact HP על לחץ מכן ולאחר שלך אזור/במדינה בחר, תתבקש אם
.טכנית לתמיכה פנייה אודות מידע

.כהלכה לפעול לתוכנה או למוצר לאפשר כדי לעזרה שתזדקק ייתכן:סיבה

משוננים הטקסט קצוות
הסביר הפתרון כאשר, סדר לפי מובאות הפעולות. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

הפעולות את לנסות המשך, הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. תחילה מוצג ביותר
.הבעיה לפתרון עד הנותרות
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OpenType או TrueType בגופני השתמש: 1 פתרון•
אחד בקו ההדפסה מחסניות את יישר: 2 פתרון•

OpenType או TrueType בגופני השתמש: 1 פתרון
להדפיס המוצר יכולת את להבטיח כדי OpenType או TrueType בגופני השתמש:פתרון
.OpenType או TrueType סמל את חפש, בגופן בחירה בעת. חלקים גופנים

OpenType סמלTrueType סמל

.אישית מותאם בגודל היה הגופן:סיבה

או הגדלה בעת משוננים קצוות בעלי אישית מותאמים גופנים מציעים מסוימים תוכנות יישומי
משוננים יהיו האותיות שקצוות ייתכן, סיביות מפת של טקסט להדפיס ברצונך אם, כן כמו. הדפסה
.הדפסה או הגדלה בעת

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

אחד בקו ההדפסה מחסניות את יישר: 2 פתרון
.ההדפסה מחסניות את יישר:פתרון

:ראה, נוסף מידע לקבלת

52 בעמוד "הדפסה מחסניות יישור"

.ההדפסה מחסניות את ליישר יש:סיבה

מסמך בהדפסת ליקויים
:הבעיות את לפתור ניתן כיצד לבדוק כדי הבאים בנושאים עיין, כהלכה מודפס אינו המסמך אם

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

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

.52 בעמוד "הדפסה מחסניות יישור" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת

11 פרק

101 בעיות פתרון

פתרון
 

בעיות



בזווית נוטה שהוא או הנייר במרכז אינו המודפס המסמך

:פתרון
.ההזנה במגש כהלכה מונח הנייר כי ודא.1

.24 בעמוד "מסמכים הדפסת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת
.הנייר לקצה היטב צמוד הנייר שמכוון ודא.2
.המסמך את שוב הדפס.3

נכון לא במקום הודפסו שהם או חסרים מהמסמך חלקים
ובדוק 47 בעמוד ")המדפסת מאפייני (Printer Properties שיח-הדו תיבת" את פתח:פתרון
:הבאות האפשרויות את

הגדרהכרטיסייה

מאפיינים

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

Size) נבחר המתאים הנייר שגודל ודא: )גודל.

Scale to paper size) בחר: )נייר לגודל מידה קנה שינוי
הנייר לגודל וגרפיקה טקסט של מידה קנה לשינוי זו באפשרות

.הנפתחת ברשימה שמצוין

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

:פתרון
.למדפסת טעינתה לפני המעטפה לתוך הלשונית את הכנס.1

.26 בעמוד "מעטפות על הדפסה" בסעיף עיין, מעטפות טעינת אודות נוסף מידע לקבלת
.המעטפה לקצה היטב צמוד הנייר שמכוון ודא.2
.המעטפה על שוב הדפס.3

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

.עצמה בתוכנה המתאימות ההדפסה

בבעיות להיתקל ממשיך אתה אם
המחשב את כבה, בעיות שבפתרון הנושאים את שבדקת לאחר גם בבעיות להיתקל ממשיך אתה אם

.מחדש אותו והפעל

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

בבעיות להיתקל ממשיך אתה אם 102
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.104 בעמוד "HP של התמיכה" בסעיף עיין, התמיכה תהליך אודות מידע לקבלת

11 פרק

103 בעיות פתרון

פתרון
 

בעיות



HP של התמיכהא
דיו למחסניות אחריות אודות מידע•
התמיכה תהליך•
HP של טלפונית תמיכה•

דיו למחסניות אחריות אודות מידע
לא זו אחריות. לו המיועד HP של הדפסה בהתקן נעשה במוצר השימוש כאשר חלה למחסניות HP של האחריות

.כהלכה שלא שימוש בהם שנעשה או חובלו, שוחזרו, חודשו, מחדש מולאו אשר HP של דיו מוצרי מכסה
תוקף פקע ולא התרוקן לא HP של הדיו עוד כל האחריות במסגרת מכוסה המוצר, האחריות תקופת במהלך

:באיור כמוצג המוצר גבי-על מופיע, YYYY/MM/DD בתבנית, האחריות תוקף. האחריות

.למדפסת המצורף העזר במדריך עיין, HP של המוגבלת האחריות הצהרת של עותק לקבלת

התמיכה תהליך
הבאים לשלבים בהתאם פעל, בבעיה נתקלת 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 פתרון ואודות HP Deskjet-ה אודות חשוב מידע•
רישום בעת הזמינים, מראש למניעה המיועדים HP של וידיעות תמיכה התראות, מקדימיים התקן עדכוני•

ההתקן
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
.רגילות שיחה בעלויות יישא הלקוח

HP של טלפונית תמיכה 104
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טלפונית פנייה
:הבאים הפרטים את לספק היערך. HP Deskjetה 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•

הסידורי למספר לגשת כדי. המדפסת תוכנת באמצעות גם ההתקן של הסידורי למספר לגשת ניתןהערה
 >התוכניות כל > התחל על לחץ, Windows של המשימות בשורת, המדפסת תוכנת באמצעות ההתקן של
HP < rשל הפתרונות מרכז HP .כלים תחת טכני מידע על לחץ, עזרה בדף.

מתרחשת הבעיה כאשר שמופיעות ההודעות•
: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

א נספח

105 HP של התמיכה

התמיכה
 

של
 

H
P
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טכני מידעב
המדפסת מפרטי•
Windows 2000 למשתמשי הודעה•
•Environmental product stewardship program) למוצר סביבתי ניהול תוכנית(
תקינה הודעות•

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

פיזיים מפרטים
x גובה' אינץ 8.14( עומק מ"מ x 307 רוחב מ"מ x 437.7 גובה מ"מ 140.9 :)המגש הארכת ללא (המדפסת ממדי

)עומק' אינץ x 12.09 רוחב' אינץ 18.46
)ליבראות 6.16( ג"ק 2.8 :)הדפסה מחסניות ללא (המדפסת משקל
)ליבראות 6.32( ג"ק 2.9 :)הדפסה מחסניות עם (המדפסת משקל

זיכרון
MB 8 של משולב זיכרון

מינימליות מערכת דרישות
.Readme בקובץ ממוקמות והמערכת התוכנה דרישות

.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
)ליבראות 24 עד 16( ר"מ'/ג 90 עד Letter :65 בגודל נייר
)ליבראות 24 עד 20( ר"מ'/ג 90 עד Legal :70 בגודל נייר

)ליבראות 24 עד 20( ר"מ'/ג 90 עד 70 :מעטפות
)היותר לכל ליבראות 110 של כרטיסיה (ר"מ'/ג 200 עד: כרטיסים

)היותר לכל ליבראות 75 של כרטיסיה (ר"מ'/ג 280 עד: צילום נייר

ההדפסה מחסנית תפוקת
.www.hp.com/pageyield באתר בקר, משוערות מחסנית תפוקות אודות נוסף מידע לקבלת

Windows 2000 למשתמשי הודעה
:הבאים לנושאים הגבלה ללא אך כולל, Windows 2000 עבור מוגבלת פונקציונליות מספק זה מוצר

.זמינה אינה HP Photosmart Software התוכנה•
.www.hp.com/support בכתובת מהאינטרנט כהורדה זמינה היא אך, מותקנת אינה המסך גבי-שעל העזרה•

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 מבלי, למינימום עד צומצם החומרים מספר. שונות מיחזור אפשרויות בחשבון

ניתנים השונים והחיבורים ההידוק אמצעי. מזה זה שונים חומרים בקלות להפריד מאפשר התכנון. ומאמינותה
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פירוק לצורך, בקלות אליהם לגשת מאפשר הראשיים החלקים תכנון. פשוטים כלים בעזרת ולהסרה בקלות לאיתור
.מהירים ותיקון
: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 גיליונות•
מיחזור תוכנית•
מתכלים דיו הזרקת לחומרי HP של המיחזור תוכנית•
®Energy Star מטעם הודעה•
•Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

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

www.hp.com/go/msds

מיחזור תוכנית
HP עם לשותפות וחברה רבים אזורים/במדינות ולמיחזור מוצרים להחזרת תוכניות של וגדל הולך מספר מציעה
ידי-על משאבים לשימור פועלת HP .העולם ברחבי אלקטרוניקה מוצרי של ביותר הגדולים המיחזור ממרכזי כמה

:בכתובת בקר, HP מוצרי מיחזור אודות נוסף מידע לקבלת. ביותר הפופולריים ממוצריה כמה של חוזרת מכירה
:בכתובת בקר, HP מוצרי מיחזור אודות נוסף מידע לקבלת

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

מתכלים דיו הזרקת לחומרי HP של המיחזור תוכנית
HP תוכנית. הסביבה על להגנה מחויבת HP Inkjet Supplies Recycling Program) של המיחזור תוכנית
HP הדפסה מחסניות של תשלום ללא מיחזור ומאפשרת רבים אזורים/במדינות זמינה) מתכלים דיו הזרקת לחומרי

:הבא האינטרנט באתר בקר, נוסף מידע לקבלת. משומשות דיו ומחסניות
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

®Energy Star מטעם הודעה
זה מוצר. המוצר ביצועי על להתפשר מבלי טבעיים במשאבים ולחסוך החשמל צריכת את להפחית מיועד זה מוצר
בדרישות עומד זה מוצר. פעיל לא כשהוא והן פעיל כשההתקן הן הכוללת האנרגיה צריכת את להפחית מיועד

ENERGY STAR® אנרגיה המנצלים משרדיים מוצרים פיתוח לעודד שמטרתה, התנדבותית תוכנית שהיא
.ביעילות

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

www.energystar.gov
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че�продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Вие имате отговорността да изхвърлите 
оборудването за отпадъци, като го предадете на определен пункт за рециклиране на електрическо или механично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране 
на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и гарантира рециклиране, извършено така, че�да не застрашава човешкото 
здраве и околната среда. За повече информация къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране се свържете със съответния офис в града ви, фирмата за 
събиране на отпадъци или с�магазина, от който сте закупили продукта
Înlăturarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deşeuri casnice. În loc să procedaţi astfel, aveţi 
responsabilitatea să vă debarasaţi de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor electrice şi a�echipamentelor electronice.  
Colectarea şi reciclarea separată a�echipamentului uzat atunci când doriţi să îl aruncaţi ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care 
protejează sănătatea umană şi mediul. Pentru informaţii suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luaţi legătura cu primăria locală, cu 
serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul.
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תקינה הודעות
•FCC statement
•Notice to users in Korea
•VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
•Notice to users in Japan about the power cord
•Toxic and hazardous substance table
HP Deskjet D730 Printer declaration of conformity מדפסת•

FCC statement

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 reason-
able 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 the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

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.
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.

Notice to users in Korea
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VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

Toxic and hazardous substance table
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HP Deskjet D730 Printer declaration of conformity מדפסת
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88מרוח דיו
44הדפסה, אינטרנט דפי
36הדפסה, ניסיון דף
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55)הכלים ארגז (Toolbox-ה
של) הכלים ארגז (Toolbox-ה

55המדפסת
47הגדרות
46להדפסה מחדל ברירת הגדרות
הדפסה הגדרות

46מחדל ברירת הגדרות
47שינוי

הדפס
88בעיות פתרון, איכות

88ירודה באיכות הדפס
הדפסה
dpi 4,800 ממוטבX120042
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96
42גבוהה איכות
42הדפסה איכות

41נייר סוג בחירת
41אישית מותאם נייר גודל
39אפור גווני

27גלויות
95דהוי
44אינטרנט דפי

47הדפסה הגדרות
38העמודים סדר הגדרת
40צדדית-דו הדפסה
43בכריכה צדדית-דו הדפסה
40כלליות יומיומיות הדפסות
34בגיהוץ להעברה הדפסים
92מעוות הדפס

גבי-על עמודים מספר הדפסת
38אחד גיליון
45מצגות הדפסת
23אלקטרוני דואר הודעות
31חוברות
31ברכה כרטיסי

הדפסה וחומרי כרטיסיות
27קטנים
28 מדבקות
38חסכונית/מהירה
42הדפסה מהירות
25מכתבים
24מסמכים
23אחרים מסמכים
26 מעטפות
30עלונים

15אחת הדפסה מחסנית עם
36עצות

33 פוסטרים
97אנכיים פסים

17צילומים
21דיגיטליים צילומים
17שוליים ללא צילומים
20רגיל נייר על צילומים
18שוליים עם צילומים
42הדפסה רזולוציית

43מסמכים גודל שינוי
29 שקפים
46תוכנה
הדפסה לפני מקדימה תצוגה
40
מסמך של איטית הדפסה

-בו פועלות תוכניות מספר
72זמנית

39אפור בגווני הדפסה
43 ,40צדדית-דו הדפסה
43בכריכה צדדית-דו הדפסה
85שוליים ללא הדפסה
38חסכונית/מהירה הדפסה
27גלויות על הדפסה
31ברכה כרטיסי על הדפסה
27כרטיסיות על הדפסה
28מדבקות על הדפסה
26מעטפות על הדפסה
29שקפים על הדפסה
להעברה הדפסים של הדפסה

34בגיהוץ
40כלליות יומיומיות הדפסות
90ירודה באיכות פקס הדפסי
40צדדית-דו הדפסת
23אלקטרוני דואר הודעות הדפסת
איטית המסמך הדפסת

73מערכת דרישות
73דיו גיבוי מצב

מסמכים של הדפסה מתבצעת
73מורכבים

Maximum dpi) dpi מצב נבחר
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עדכנית אינה המדפסת תוכנת
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31חוברות הדפסת
31ברכה כרטיסי הדפסת
25מכתבים הדפסת
23אחר מסמך הדפסת
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45מצגות הדפסת
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22בכסף חיסכון
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18שוליים עם צילומים

התקן (Unknown Device ההודעה
62)מזוהה לא
-Hewlett חברת מטעם הודעות
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