
HP Photosmart A640 series

למשתמש מדריך



HP Photosmart D7400 series
HP Photosmart D7400 series למשתמש מדריך





עניינים תוכן

HP Photosmart D7400 series .........................................................................5 למשתמש מדריך1

העבודה תחילת2
7............................................................................................................................ ?לבצע ניתן כיצד
7.............................................................................................................................נוסף מידע איתור
Photosmart .......................................................................................................8-ה על חטוף מבט

9.................................................................................................. הבקרה לוח של חיווי ונוריות לחצנים
HP TouchSmart ................................................................................................................9 המסך

10................................................................................................................ המגע במסך שימוש
10......................................................................................................................... בחרט שימוש
Photosmart...............................................................................................................11 תפריט

12...........................................................................................................המגע מסך של המסגרת
13.............................................................במסך אחד צילום של ותצוגה ממוזערות תמונות של תצוגה
14.............................................................................................................................צילום סמלי
15............................................................................................................................ הגדרות תפריט

15................................................................................................. הגדרות בתפריט השימוש אופן
16........................................................................................................ הגדרות תפריט אפשרויות

בנייר לשימוש בסיסיות הנחיות3
19............................................................................................... לעבודה ביותר המתאים הנייר בחירת
19................................................................................................................................ הנייר טעינת

Bluetooth מהתקן הדפסה4
Bluetooth .................................................................................21 חיבור לצורך לך הדרושים הפריטים

21............................................ שברשותך Bluetooth-ה להתקן HP Photosmart A640 series את חבר
Bluetooth.................................................................................................22 מהתקן צילומים הדפסת

מחשב ללא הדפסה5
23.................................................................................................................. זיכרון מכרטיס הדפסה

23..............................................................................................................נתמכים זיכרון כרטיסי
24............................................................................................................... זיכרון כרטיס הכנסת
USB...........................................................................24 מהתקן או זיכרון מכרטיס צילומים הדפסת
27.................................................................................................................זיכרון כרטיס הסרת

27....................................................................................אחר התקן אל זיכרון מכרטיס צילומים שמירת
PictBridge ................................................................................27-מאושרי התקן או ממצלמה הדפסה
28........................................................................................................................... יצירתיות הפגנת

1

תוכן
 

עניינים



29.......................................................................................................................מסגרות הוספת
30..........................................................................................................................כיתוב הוספת
31......................................................................................................................צילומים על ציור

32.............................................................................................................מאוסף תמונות הוספת
33............................................................................................................העיצוב בגלריית שימוש

34........................................................................................................ מיוחדים הדפסה פרוייקטי
34.................................................................................................................אלבומים יצירת
35...........................................................................................................ברכה כרטיסי יצירת

36............................................................................................................... פספורט תמונות
37............................................................................................................. פנורמיים צילומים
37.............................................................................................................. צילומים מדבקות
38...................................................................................................צילומים של פריסות יצירת
39..........................................................................................................וידאו תמונות הדפסי

39................................................................................................................ צילומים עריכת או שיפור
39.................................................................................................................צילום בתיקון שימוש
40.......................................................................................................................... צילום חיתוך
40................................................................................................מהצילומים אדומות עיניים הסרת
40..................................................................................................מחמד חיות עיני בתיקון שימוש
40................................................................................................................הצילום בהירות כוונון
41...........................................................................................................................צילום ריטוש

41..................................................................................................... שקופיות מצגות של והצגה יצירה

ממחשב הדפסה6
43........................................................................................................................... המדפסת תוכנת
43................................................................................................................ למחשב צילומים העברת
45............................................................................................................................. צילומים שיפור
45................................................................................... ההדפסה עבודת עבור ההדפסה הגדרות שינוי

45.............................................................................................................. ההדפסה איכות שינוי
46....................................................................................................................... הנייר סוג שינוי
47..................................................................................................................... הנייר גודל שינוי
47........................................................................................................................... צילומים הדפסת

47......................................................................................................שוליים ללא צילומים הדפסת
49.......................................................................................................שוליים עם צילומים הדפסת
49........................................................................................................ פנורמיים צילומים הדפסת
50...................................................................... אחרים קטנים הדפסה וחומרי כרטיסיות על הדפסה

תחזוקה7
53................................................................................................................ ההדפסה מחסנית יישור
53............................................................................................. אוטומטי באופן ההדפסה מחסנית ניקוי
54..............................................................................................................משוערים דיו מפלסי הצגת

54..................................................................................................................מדפסת מצב הצגת
54.......................................................................................... ההדפסה מחסנית של החלפה או הכנסה
56.......................................................................................הדפסה מחסניות הזמנת אודות מידע קבלת

56.......................................................................................................................... ניסיון דף הדפסת
56...................................................................................................................... לדוגמה דף הדפסת
57..................................................................................................ההדפסה ומחסנית המדפסת אחסון

57......................................................................................................................המדפסת אחסון
57..........................................................................................................ההדפסה מחסנית אחסון

57.......................................................................................................לבוש ומפריטי מהעור דיו הסרת

עניינים תוכן

2

כן
תו

 
ים
יינ
ענ



בעיות פתרון8
59................................................................................................... התוכנה להתקנת הקשורות בעיות

59.................................................................................................................... נכשלה ההתקנה
את מחבר אני כאשר מופיע) שזוהתה חדשה חומרה אשף (Found New Hardware Wizard האשף

Windows ...................................................................................................60 למחשב המדפסת
61...................... )בלבד Windows( )ופקסים מדפסות (Printers and Faxes-ב מופיעה אינה המדפסת
61......................................................................................... אוטומטי באופן התחילה לא ההתקנה

63................................................................................................... וחומרה להדפסה הקשורות בעיות
63....................................................................... .להפעילה ניתן לא אך, לחשמל מחוברת המדפסת
64................................................................................................................... הופיע לא ההדפס
64..................................................................................... והמדפסת המחשב בין התקשורת אבדה

65................ אחר USB התקן דרך USB כבל באמצעות למחשב מחוברת היא אם מדפיסה לא המדפסת
66...................................... )בלבד Windows( )מזוהה לא התקן (Unknown device ההודעה הופיעה
66...................... שנבחרו ההדפסה של המחדל ברירת הגדרות באמצעות הודפסו לא הצילום או המסמך

67.................................................................................. שוליים ללא צילומים הדפיסה לא המדפסת
68................................................................... זיכרון לכרטיס מהמחשב צילומים לשמור היה ניתן לא

68........................................................................................................... ריק דף פלטה המדפסת
68........................................................ נכון לא במקום ממוקמים או חסרים המודפס מהמסמך חלקים
68............................................................................................................... ירודה הדפסה איכות

Bluetooth .............................................................................................69-ל הקשורות הדפסה בעיות
70................................................................ .המדפסת את מאתר לא שברשותי Bluetooth-ה התקן

73............................................................................................................ מתכלים דיו חומרי רכישת9

HP של ואחריות תמיכה10
HP................................................................................................75 של התמיכה באתר תחילה בדוק

HP ................................................................................................................75 של טלפונית תמיכה
75........................................................................................................הטלפונית התמיכה תקופת
76........................................................................................................................טלפונית פנייה
76...............................................................................................הטלפונית התמיכה תקופת בתום
76................................................................................................האחריות במסגרת נוספות אפשרויות

מפרטים11
77............................................................................................................................ מערכת דרישות
77.......................................................................................................................... המדפסת מפרטי

סביבתי ומידע לתקינה מידע12
79..............................................................................................................................תקינה הודעות

79...........................................................................................................לתקינה דגם זיהוי מספר
FCC statement ...................................................................................................................80

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan..................................................80
Notice to users in Japan about power cord........................................................................80

Notice to users in Korea.....................................................................................................81
LED indicator statement ....................................................................................................81

Environmental product stewardship program) 81................................. )למוצר סביבתי ניהול תוכנית

3

תוכן
 

עניינים



81...........................................................................................................לסביבה ידידותיות עצות
82...........................................................................................................................בנייר שימוש
82.........................................................................................................................פלסטיק חלקי

82............................................................................................חומרים בטיחות של נתונים גיליונות
82....................................................................................................................... מיחזור תוכנית
82................................................................................מתכלים דיו לחומרי HP של המיחזור תוכנית
82..........................................................................................................................חשמל צריכת

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European
Union..................................................................................................................................83
84........................................................................................................................כימיים חומרים

Toxic and hazardous substance table................................................................................84
84................................................................................................האירופי האיחוד של תאימות הצהרת

87............................................................................................................................ תוכנה התקנתא

עניינים תוכן

4

כן
תו

 
ים
יינ
ענ



HP Photosmart למשתמש מדריך1
D7400 series

אודות נוסף מידע לקבלת! HP Photosmart D7400 series של למשתמש למדריך הבא ברוך
:ראה, Photosmart מדפסת

7 בעמוד "העבודה תחילת"•
19 בעמוד "בנייר לשימוש בסיסיות הנחיות"•
23 בעמוד "מחשב ללא הדפסה"•
43 בעמוד "ממחשב הדפסה"•
53 בעמוד "תחזוקה"•
73 בעמוד "מתכלים דיו חומרי רכישת"•
75 בעמוד "HP של ואחריות תמיכה"•
77 בעמוד "מפרטים"•
79 בעמוד "סביבתי ומידע לתקינה מידע"•
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העבודה תחילת2
את כולל זה סעיף. HP Photosmart D7400 series מדפסת אודות מקדים מידע מספק זה סעיף

:הבאים הנושאים

?לבצע ניתן כיצד•
נוסף מידע איתור•
Photosmart-ה על חטוף מבט•
הבקרה לוח של חיווי ונוריות לחצנים•
HP TouchSmart המסך•
הגדרות תפריט•

?לבצע ניתן כיצד
המדפסת באמצעות יצירתיות ומשימות נפוצות משימות של הביצוע אופן אודות נוסף מידע לקבלת
.הבאים מהקישורים אחד על לחץ, Photosmart מסוג והתוכנה

47 בעמוד "שוליים ללא צילומים הדפסת"•
49 בעמוד "שוליים עם צילומים הדפסת"•
19 בעמוד "הנייר טעינת"•
54 בעמוד "ההדפסה מחסנית של החלפה או הכנסה"•
43 בעמוד "למחשב צילומים העברת"•

נוסף מידע איתור
:הבא התיעוד מצורף שרכשת החדשה HP Photosmart D7400 series למדפסת

,המדפסת את להגדיר כיצד מסבירות ההתקנה הוראות: התקנה הוראות
.זה מסמך קרא, ראשית. צילום ולהדפיס Photosmart תוכנת את להתקין
',ההתקנה מדריך 'או' מהירה להפעלה מדריך 'להיקרא עשוי זה מסמך

.המדפסת לדגם או לשפה, שלך אזור/למדינה בהתאם

מידע כוללת והיא שברשותך ההתקן מתוך זמינה עזרה: מההתקן עזרה
.נבחרים נושאים אודות נוסף
במשימה עזרה לקבל כדי המדפסת מסך גבי-על השאלה סימן בסמל גע

.הגדרות בתפריט עזרה נושאי להציג באפשרותך, כן כמו. הנוכחית
מידע לקבלת 15 בעמוד "הגדרות בתפריט השימוש אופן" בסעיף עיין

.אלה עזרה לנושאי גישה אודות

www.hp.com/supportבאתר ותמיכה עזרה לקבל באפשרותך, לאינטרנט גישה לך יש אם
מנהלי, טכנית תמיכה, מוצרים של תיעוד מציע זה אתר. HP של האינטרנט

.הזמנות אודות ומידע מתכלים חומרים, התקן
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Photosmart-ה על חטוף מבט

מאחור ומבט מלפנים מבט 2-1 איור

תיאורתווית

נפתח ההזנה מגש. הפלט מגש את תחילה פתח. כאן נייר טען: ההזנה מגש1
.הפלט מגש פתיחת בעת אוטומטי באופן

.בנייר לתמוך כדי החוצה המאריך את משוך: ההזנה מגש מאריך2

הנייר את למקם כדי הנוכחי הנייר לרוחב המכוון את הסט: הנייר רוחב מכוון3
.כהלכה

HP 110 ההדפסה מחסנית את להכניס כדי זו דלת פתח: ההדפסה מחסנית דלת4
Tri-color Inkjet אותה להסיר או.

ההזנה מגש. זה במגש ההדפסים את מפקידה המדפסת: )פתוח (הפלט מגש5
.הפלט מגש פתיחת בעת אוטומטי באופן נפתח

.לכאן הזיכרון כרטיסי את הכנס: זיכרון לכרטיסי חריצים6

flash/thumb כונן או דיגיטלית PictBridge מצלמה חבר: המצלמה יציאת7
.זו ליציאה USB בחיבור

.המדפסת את לשאת כדי פתח: ידית8

להציג באפשרותך זה ממסך. הצפייה זווית את לכוונן כדי הרם: המדפסת מסך9
.ועוד המדפסת מתפריט בחירות לבצע, מקדימה בתצוגה צילומים

USB כבל באמצעות זו ביציאה למחשב המדפסת את חבר: USB יציאת10
.)בנפרד לרכישה(

.לכאן המתח כבל את חבר: מתח כבל חיבור11
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הבקרה לוח של חיווי ונוריות לחצנים

חיווי ונוריות הבקרה לוח 2-2 איור

תיאורתווית

כאשר יאיר הפעלה הלחצן. המדפסת של כיבוי או להפעלה לחץ: הפעלה1
.מופעלת המדפסת

נשארת מכן ולאחר מהבהבת זו נורית: PictBridge-ו זיכרון כרטיס נורית2
ליציאת מחובר נתמך התקן כאשר או כהלכה הוכנס זיכרון שכרטיס לאחר דלוקה

או זיכרון לכרטיס המדפסת בין תקשורת קיימת כאשר מהבהבת היא. המצלמה
או כתיבה, קריאה של פעולה מבצע מחובר מחשב כאשר או, מחובר להתקן
.מחיקה

של התערבות נדרשת כאשר או שגיאה אירעה כאשר מהבהבת: התראה נורית3
.המשתמש

.מופעל Bluetooth-ה שידור אם, רציף באופן דולקת: Bluetooth נורית4

HP TouchSmart המסך
.המדפסת עם אינטראקציה לצורך ובחרט המגע במסך השימוש אופן את מתאר זה סעיף

המגע במסך שימוש•
בחרט שימוש•
Photosmart תפריט•
המגע מסך של המסגרת•
במסך אחד צילום של ותצוגה ממוזערות תמונות של תצוגה•
צילום סמלי•

2 פרק
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המגע במסך שימוש

אפשרויות בחירת או תפריטים בין ניווט כגון, הפעולות כל לביצוע המגע במסך באצבעות השתמש
המדפסת. 12 בעמוד "המגע מסך של המסגרת" ראה, נוסף מידע לקבלת. המגע מסך של במסגרת
או הצלילים של הקול עוצמת את לשנות באפשרותך. לחצן על לחיצה כל עבור אחת פעם צליל משמיעה
הוא אך, אלה פעילויות עבור בחרט להשתמש באפשרותך, כן כמו. העדפות בתפריט אותם לכבות
,נוסף מידע לקבלת. המגע מסך של המקלדת באמצעות כיתוב ולהזנת לציור ובראשונה בראש מיועד
.10 בעמוד "בחרט שימוש" ראה

שאינו התקן בכל או חדים בחפצים תשתמש אל לעולם, המגע למסך נזק למנוע כדיהתראה
.מאושרת חלופה או למדפסת המצורף החרט

בחרט שימוש
או המדפסת מתפריטי בחירות לבצע, המדפסת מסך גבי-שעל בסמלים לגעת כדי בחרט השתמש
על כיתוב להקליד, צילום על לצייר כדי בחרט להשתמש באפשרותך, כן כמו. להדפסה צילומים לבחור
הפגנת" ראה, נוסף מידע לקבלת. אחרות יצירתיות משימות ולצורך המגע מסך מקלדת באמצעות צילום

.28 בעמוד "יצירתיות

בשפות. השפות בכל זמינה אינה כיתוב להזנת המשמשת המסך גבי-שעל המקלדתהערה
.במקלדת רק לטיני בית-באלף תווים מציגה המדפסת, מסוימות

באפשרותך שבו וחור בו לשימוש עד החרט את שמאחסן חריץ: במדפסת לחרט אחסון אזורי שני יש
.נגיש שיהיה כך החרט את להניח

החרט של אחסון אזורי 2-3 איור
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תיאורתווית

עם העבודה במהלך נגיש שיהיה כך כאן החרט את הנח: החרט גומחת1
.הצילומים

המדפסת העברת בעת כאן החרט את בבטחה אחסן: החרט של האחסון חריץ2
.לשימוש שימוש בין או למקום ממקום

Photosmart תפריט
דף בסמל נגיעה או זיכרון כרטיס הכנסת בעת Photosmart בתפריט זמינות שלהלן האפשרויות

.המגע מסך של במסגרת הבית

2 פרק
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.מכובה או מופעל Bluetooth התקן אם מציינת: Bluetooth חיווי נורית1

.ההדפסה במחסנית שנותרה המשוערת הדיו כמות את מציין: הדיו מפלס2

.'הגדרות 'תפריט את לפתוח כדי באפשרות גע: הגדרות סמל3

פרוייקט לבחור באפשרותך, כן כמו. זיכרון מכרטיס צילומים של והדפסה עריכה, הצגה: והדפסה הצגה4
.אפקטב ונגיעה צילום בחירת ידי-על, שלך הצילומים עבור) 'וכו, עיצוב גלריית, כיתוב, מסגרות (יצירתי

5Bluetooth :התקן לחפש כדי באפשרות גע Bluetooth בסביבה.

.המדפסת של המגע במסך שקופיות כמצגת עליך המועדפים הצילומים את להציג מאפשרת: שקופיות מצגת6
.41 בעמוד "שקופיות מצגות של והצגה יצירה" ראה, נוסף מידע לקבלת

עבור) וכדומה, צילומים של פריסות, ברכה כרטיסי, אלבומים (יצירתי פרוייקט לבחור לך מאפשרת: יצירה7
.28 בעמוד "יצירתיות הפגנת" ראה, נוסף מידע לקבלת. שלך הצילומים

המגע מסך של המסגרת
ומספקת, HP TouchSmart מסךב הצילום של התצוגה אזור את תוחמת המגע מסך של המסגרת

.הניווט ללחצני מהירה גישה

בחירה וביצעת מופעלת המדפסת כאשר רק לעין נראים המגע מסך מסגרת של הלחצניםהערה
.ידלקו הנוכחיים למשימה או למצב הרלבנטיים הלחצנים רק, כן כמו. Photosmart מהתפריט

מגע מסך של מסגרת 2-4 איור
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תיאורתווית

.Photosmart לתפריט לגשת כדי גע: הבית דף1

.הדפסה פעולת לעצור כדי גע: ביטול2

.יצירה תפריטי בין או צילומים בין לנווט כדי גע: חיצים3

.הקודמים לתצוגה או לתפריט לחזור כדי זה בלחצן גע: הקודם4

שלך הצילומים בין לגלול לך שיסייע גלילה פס לקבל כדי גע: מהירה גלילה5
.במהירות

במסך אחד צילום של ותצוגה ממוזערות תמונות של תצוגה
צילום של בתצוגה או ממוזערות תמונות של בתצוגה שלך הזיכרון בכרטיס צילומים להציג באפשרותך

.במסך אחד

Aממוזערות תמונות של תצוגה

Bבמסך אחד צילום של תצוגה

חיצים מקשי1

הנבחרים הצילומים מספר2

2 פרק
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הזיכרון בכרטיס שנמצאים הכולל הצילומים מספר מתוך נוכחי צילום מספר3

ממוזערות תמונות של בתצוגה צילומים להצגת
.23 בעמוד "זיכרון מכרטיס הדפסה" ראה, נוסף מידע לקבלת. זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט והדפסה הצגהב גע.2

החיצים במקשי גע. ממוזערות תמונות של בתצוגה הזיכרון בכרטיס הצילומים את תפתח זו פעולה
.הצילומים בין לגלול כדי

במסך אחד צילום של בתצוגה צילומים להצגת
.23 בעמוד "זיכרון מכרטיס הדפסה" ראה, נוסף מידע לקבלת. זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט והדפסה הצגהב גע.2
.במסך אחד צילום של בתצוגה אותו להציג כדי כלשהו בצילום גע.3

.הצילומים בין לגלול כדי החיצים במקשי גע

צילום סמלי
של ובתצוגה ממוזערות תמונות של בתצוגה וידאו וקטעי צילומים גבי-על להופיע יכולים צילום סמלי
עשויים אחרים סמלים. וידאו קטע או צילום של הסטטוס את מציגים מסוימים סמלים. במסך אחד צילום

.בו הנגיעה בעת הווידאו קטע או הצילום על להשפיע

צילום סמלי 2-1 טבלה

תיאורצילום סמל

.יודפסו מהצילום עותקים וכמה מודפס שהצילום מציין: הדפסה סטטוס

וכדי להדפסה בו לבחור כדי במסך אחד צילום של בתצוגה בצילום גע: עותקים
מספר את לשנות כדי הגלילה בפס גע. העותקים של הגלילה פס את להציג

.להדפיס שיש העותקים

.להדפסה שנבחר הווידאו קטע או הצילום מסגרת על מופיעה: בחירה תיבת

מעלות 90-ב הצילום את לסובב כדי, במסך אחד צילום של בתצוגה גע: סיבוב
.הסמל על אחת לחיצה ידי-על השעון בכיוון

צילום של בתצוגה אדומות עיניים ממנו שהוסרו צילום מציין: אדומות עיניים
.אדומות עיניים של הסרה שעובר צילום גבי-על מהבהב זה סמל. במסך אחד

קשורים נושאים
54 בעמוד "משוערים דיו מפלסי הצגת"
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הגדרות תפריט
.ועוד הדפסה מחסניות יישור, הדפסה הגדרות לשינוי רבות אפשרויות כולל הגדרות תפריט

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

הגדרות בתפריט השימוש אופן•
הגדרות תפריט אפשרויות•

הגדרות בתפריט השימוש אופן
.הגדרות בתפריט השימוש אופן את מתאר זה סעיף

הגדרות בתפריט לשימוש
.הצורך במידת, Photosmart לתפריט לחזור כדי המגע מסך של במסגרת 'הבית דף'ב גע.1

.'הגדרות תפריט 'את לפתוח כדי Photosmart בתפריט הגדרות בסמל גע.2

הגדרות סמל1

מופיעות נגישות שאינן אפשרויות. זה שבתפריט האפשרויות את לפתוח כדי תפריט בשם גע.3
.מעומעמות

.במסך עזרה לקבלת השאלה סימן בסמל גע

2 פרק
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.מציינת שהיא הפעולה את לבצע כדי או אותה לפתוח כדי באפשרות גע.4
. באפשרות גע, מתפריט לצאת כדי.5

הגדרות תפריט אפשרויות

כלים
:ניסיון דף הדפסת•

בפתרון מסייע הניסיון דף. המדפסת אודות מידע הכולל ניסיון דף להדפיס כדי זו באפשרות גע
.בעיות

:לדוגמה דף הדפסת•
של ההדפסה איכות לבדיקת שימושי לדוגמה הדף. לדוגמה דף להדפיס כדי זו באפשרות גע

.המדפסת
המדפסת סטטוס•

מפלסי אודות מידע מציג המדפסת סטטוס חלון. המדפסת מצב את לבדוק כדי זו באפשרות גע
.המבוצעת ההדפסה לעבודת שנותר המשוער והזמן, הדיו

הדפסות מבטיחה זו פעולה. ההדפסה מחסנית את ליישר כדי זו באפשרות גע: מחסנית יישור•
לא היישור דף אם או, כהלכה מיושרים לא בהדפסים הצבעים אם זו פעולה בצע. גבוהה באיכות
.חדשה הדפסה מחסנית התקנת בעת כהלכה מודפס

לבחור תתבקש, הניקוי לאחר. ההדפסה מחסנית את לנקות כדי זו באפשרות גע: מחסנית ניקוי•
.נוסף ניקוי מחזור יושלם כןב תיגע ואם), לאב או כןב גע (שניה בדרגה לניקוי להמשיך ברצונך האם
.)לאב או כןב גע (שלישית בדרגה לניקוי להמשיך ברצונך האם לבחור תתבקש הבא בשלב

העדפות
,)מחדל ברירת (בינונית ,גבוההל הצלילים של הקול עוצמת את לשנות כדי זו באפשרות גע: צליל•

.כבוי או נמוכה
הדפסה של המקדימה התצוגה את לשנות כדי זו באפשרות גע: הדפסה לפני מקדימה תצוגה•

נגיעה בעת התמונה של מקדימה תצוגה תספק זו פעולה. כבויה או) מחדל ברירת (מופעלת למצב
.התמונה את להדפיס כדי הדפסהב שוב גע. הדפסהב

או) מחדל ברירת (מופעל למצב צילום תיקון שיפורי להעביר כדי זו באפשרות גע: צילום תיקון•
.39 בעמוד "צילום בתיקון שימוש" ראה, נוסף מידע לקבלת. כבוי
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ברירת (מופעל למצב אדומות עיניים הסרת להעביר כדי זו באפשרות גע אדומות עיניים הסרת•
.40 בעמוד "מהצילומים אדומות עיניים הסרת" ראה, נוסף מידע לקבלת. כבוי או) מחדל

מיטבית הדפסה איכות בין בחר. ההדפסה איכות את לשנות כדי זו באפשרות גע: הדפסה איכות•
.מהירה רגילה או רגילה ,)מחדל ברירת(

 האפשרויות בין בחר. להדפיס יש שעליו הנייר סוג את לשנות כדי זו באפשרות גע: נייר סוג•
HP Advanced Photo) מחדל ברירת(, HP Premium Photo ,צילום, אחר או רגיל, אחר.

HP צילום בנייר שימוש על ממליצה HP Advanced Photo Paper אם. מיטביות תוצאות לקבלת
שהמדפסת כדי אחר בחר, HP מתוצרת שאינו אחר הדפסה חומר או נייר גבי על מדפיס אתה
.כהלכה עצמה את תגדיר

גע. המודפסים לצילומים שעה/תאריך של חותמת להוסיף כדי זו באפשרות גע: שעה/תאריך•
.)מחדל ברירת (כבוי או, בלבד תאריך ,שעה/תאריך באפשרות

).צבע לארגון מימדי-תלת מתמטי מודל (צבעים במרחב לבחור כדי זו באפשרות גע: צבעים מרחב•
 או Adobe RGB ,sRGB בחר. המודפסים בצילומים הצבעים על ישפיע שתבחר הצבעים מרחב
להשתמש למדפסת מורה אוטומטית בחירה המחדל ברירת). מחדל ברירת (אוטומטית בחירה
בוחרת המדפסת, זמין אינו Adobe RGB אם. זמין הוא אם, Adobe RGB הצבעים במרחב
.מחדל כברירת sRGB הצבעים במרחב

או) מחדל ברירת (מופעל למצב שוליים ללא הדפסה להעביר כדי זו באפשרות גע: שוליים ללא•
סביב צרים לבנים שוליים עם מודפסים העמודים כל, מושבתת שוליים ללא הדפסה כאשר. כבוי

.הנייר של החיצוניים הקצוות
מופעל בחר. התוכנה של ההתקנה מצב את לשנות כדי זו באפשרות גע: תוכנה התקנת מצב•

חיבור בעת אוטומטי באופן תותקן המשובצת HP של המהיר החיבור ותוכנת) מחדל ברירת(
בחר. 87 בעמוד "תוכנה התקנת" ראה, נוסף מידע לקבלת. USB כבל עם למחשב המדפסת

HP מארז או HP Wireless Printing Upgrade Kit ערכת עם במדפסת משתמש אתה אם כבוי
Jet Direct .בלבד צילומים להעביר כדי למחשב המדפסת את לחבר ברצונך אם כבוי בחר, כן כמו,

.למדפסת מהמחשב ולהדפיס התוכנה את להתקין ברצונך ואין
או) מחדל ברירת (מופעלת בין המצב את לשנות כדי זו באפשרות גע: יותר מהיר דפדוף הפעלת•

.כבויה
).מחדל ברירת (כבוי או מופעלל הדגמה מצב את להעביר כדי זו באפשרות גע: הדגמה מצב•

אם. ולהדפיס לערוך יכול שהמשתמש לדוגמה תמונות מציגה המדפסת, מופעל הדגמה מצב כאשר
מידע עם שקופיות מצגת מופעלת, דקות שתי במשך ההדגמה עם אינטראקציה מתרחשת לא

.המדפסת מאפייני אודות
לא או כן :המדפסת של המחדל ברירות את לשחזר כדי זו באפשרות גע: מחדל ברירות שחזור•

.המקוריות היצרן העדפות את משחזרת כן באפשרות נגיעה). מחדל ברירת(
.המדפסת במסך המשמשת השפה את לשנות כדי זו באפשרות גע: שפה•

Bluetooth
.Bluetooth שידור להפעלת הפעלה באפשרות בחר: Bluetooth שידור◦
להזין עליך, גבוההכ מוגדרת במדפסת Bluetooth של אבטחה רמת האפשרות כאשר: מפתח◦

.0000 הוא המחדל ברירת מפתח. אחרים Bluetooth להתקני זמינה תהיה שהמדפסת כדי מפתח
טכנולוגיית בעלי אחרים בהתקנים יופיע אשר המדפסת עבור שם לבחור באפשרותך: ההתקן שם◦

.המדפסת את יאתרו הם כאשר Bluetooth של אלחוט
של הזנה מחייבים Bluetooth של אלחוט טכנולוגיית בעלי מסויימים התקנים: ההתקן כתובת◦

.המדפסת כתובת את מציגה זה תפריט אפשרות. לאתר מנסים הם שאותו ההתקן כתובת
רק, נסתרל מוגדרת נראות האפשרות כאשר. נסתר או) מחדל ברירת (לכולם גלוי בחר: נראות◦

.אליה להדפיס יכולים המדפסת כתובת את שמכירים התקנים

2 פרק

17 העבודה תחילת

תחילת
 

העבודה



ממשתמשים דורשת לא 'נמוכה' ההגדרה. גבוהה או) מחדל ברירת (נמוכה בחר: אבטחה רמת◦
ההגדרה. המדפסת סיסמת את להזין Bluetooth של אלחוטית טכנולוגיה בעלי אחרים התקנים של

להזין Bluetooth של אלחוטית טכנולוגיה בעלי אחרים התקנים של ממשתמשים דורשת 'גבוהה'
.המדפסת סיסמת את

המחדל ברירת לערכי Bluetooth בתפריט הפריטים כל את לאפס כדי בחר: Bluetooth איפוס◦
.שלהם

עזרה
החשובות העצות עשר את לקרוא כדי זו באפשרות גע: Bluetooth-ל הקשורות להדפסה עצות•

.להדפסה בנוגע
.Touch to read the top seven printing tips :צילומים להדפסת עצות•
.מדפסת מאפייני אודות מידע להציג כדי זו באפשרות גע: מדפסת תכונות•
.הדמיה מהתקני הדפסה אודות מידע להציג כדי זו באפשרות גע: הדמיה מהתקני הדפסה•
.Touch to see information about the Create aspects of the printer :יצירתיות אפשרויות•
.Touch to see information on troubleshooting :בעיות פתרון•
.Touch to read how to print from your computer :מהמחשב הדפסה•
.Touch to read how to obtain help with the printer :סיוע קבלת•
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בנייר לשימוש בסיסיות הנחיות3
לצורך ההזנה במגש אותו לטעון וכיצד שלך ההדפסה עבודת עבור המתאים הנייר את לבחור כיצד למד

.הדפסה

לעבודה ביותר המתאים הנייר בחירת•
הנייר טעינת•

לעבודה ביותר המתאים הנייר בחירת
הדיו סוגי עם לעבודה במיוחד מתוכנן זה נייר. HP Advanced Photo Paper צילום בנייר השתמש

.טובות פחות תוצאות יפיקו אחרים מסוגים צילום ניירות. מרהיבים צילומים להפקת שבמדפסת

,מתכלים חומרים לרכישת או, HP מתוצרת דיו הזרקת מוצרי עבור הזמינים נייר סוגי של רשימה לקבלת
:בכתובת בקר

•www.hpshopping.com) ב"ארה(
•www.hpshopping.ca) קנדה(
•www.hp.com/eur/hpoptions) אירופה(
•www.hp.com) אזורים/המדינות שאר(

HP מסוג צילום נייר גבי-על מיטבית באיכות צילומים להדפסת מוגדרת המדפסת, מחדל כברירת
Advanced Photo Paper .הנייר סוג את לשנות הקפד, אחר מסוג נייר גבי-על מדפיס אתה אם.

.19 בעמוד "הנייר טעינת" בסעיף עיין, המדפסת בתפריט הנייר סוג שינוי אודות נוסף מידע לקבלת
עבור ההדפסה הגדרות שינוי" בסעיף עיין, ממחשב הדפסה בעת הנייר סוג שינוי אודות מידע לקבלת
.45 בעמוד "ההדפסה עבודת

הנייר טעינת

נייר לטעינת עצות
x 4( מ"ס x 15 10 בגודל צילום נייר כגון, קטנים הדפסה חומרי גבי-על צילומים להדפיס באפשרותך•

,כרטיסיות), 'אינץ x 12 4( בגודל פנורמי צילום נייר), 'אינץ x 7 5( מ"ס x 18 13 בגודל או )'אינץ 6
או טיוטות עבור רק, כרטיסיות כגון, רגיל בנייר השתמש. Hagaki כרטיסי או L בגודל כרטיסים
.חשובה אינה ההדפסה איכות כאשר

,הנייר טעינת לאחר. לנייר מקום לפנות כדי חוץ כלפי הנייר רוחב מכוון את הסט, נייר טעינת לפני•
.פנימה ישר הנייר את ויוביל הנייר לקצה שייצמד כך בעדינות הנייר רוחב מכוון את הסט

במגש נייר של גדלים או סוגים בין לערבב אין. פעם בכל בלבד אחד ומסוג אחד בגודל נייר טען•
.ההזנה

נייר לטעינת
.אוטומטי באופן נפתח ההזנה מגש. הפלט מגש את פתח.1

19 בנייר לשימוש בסיסיות הנחיות
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חזית כלפי פונה המבריק הצד או להדפסה המיועד כשהצד צילום נייר גיליונות 20 עד טען.2
בעת. אחרונה תוזן שהלשונית כך הנייר את טען, לשונית עם בנייר משתמש אתה אם. המדפסת
עד בחוזקה מטה כלפי הנייר את ודחוף ההזנה מגש של השמאלי לצידו הנייר את הסט, הטעינה
.שייעצר

.הנייר את לכופף מבלי הנייר לקצה שייצמד כך הנייר רוחב מכוון את כוונן.3

הנייר סוג לשינוי

,המומלץ HP Advanced Photo Paper צילום נייר שאינו צילום נייר גבי-על הדפסה בעתעצה
.התוצאות את לשפר כדי הנייר סוג את לשנות הקפד

"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1
.15 בעמוד

.בה ולגעת נייר סוג האפשרות אל לנווט כדי החצים במקשי והשתמש העדפותב גע.2
:הבאים הנייר מסוגי אחד בחר.3

•HP Advanced Photo Paper) מחדל ברירת(
•HP Premium Photo Paper
רגיל, אחר•
צילום, אחר•
של שיח-הדו בתיבת המדפסת של נוספות והגדרות הנייר סוג את שנה, ממחשב מדפיס אתה אם

הגדרות שינוי" ובסעיף 43 בעמוד "ממחשב הדפסה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. ההדפסה
.45 בעמוד "ההדפסה עבודת עבור ההדפסה

ללא הדפסה בעת מאשר ממחשב הדפסה בעת נייר גודלי של יותר רב מספר מתוך לבחור באפשרותך
את ומתאימה שבשימוש הנייר גודל את מזהה המדפסת, מחשב ללא מדפיס אתה כאשר. מחשב

.שבשימוש הנייר לגודל שתתאים כך התמונה
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Bluetooth מהתקן הדפסה4
טכנולוגיית, Bluetooth של אלחוט טכנולוגיית בעל התקן מכל להדפיס ניתן כיצד מתאר זה סעיף

.שבכבלים הסרבול ללא לזה זה התקנים של רחב מגוון חיבור המאפשרת קצרים לטווחים תקשורת

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

Bluetooth חיבור לצורך לך הדרושים הפריטים•
שברשותך Bluetooth-ה להתקן HP Photosmart A640 series את חבר•
Bluetooth מהתקן צילומים הדפסת•

 בכתובת בקר, HP ואודות Bluetooth של האלחוט טכנולוגיית אודות נוסף מידע לקבלתהערה
www.hp.com/go/bluetoothphotoprint.

Bluetooth חיבור לצורך לך הדרושים הפריטים
הפריטים לך דרושים, Bluetooth חיבור באמצעות HP Photosmart D7400 series-ה לחיבור
:הבאים

עם טלפון, יד כף מחשב כגון) (תואם SPP או HCRP פרופיל (Bluetooth יכולת בעל התקן�
)מחשב או מצלמה

,זה עם זה תקשורת מנהלים הם כאשר התקנים של כתובות מחליפים Bluetooth של מסוימים מוצרים
ליצור כדי HP Photosmart D7400 series-ה של ההתקן כתובת את לאתר עליך שיהיה שייתכן כך

.חיבור

המוצר של ההתקן כתובת לאיתור
.הגדרותב גע' הבית דף 'במסך.1
.Bluetooth-ב גע.2

 בתפריט Bluetooth אפשרויות את להפעיל כדי מופעל להיות Bluetooth שידור עלהערה
Bluetooth.

.ההתקן כתובת-ב גע.3
.בלבד לקריאה וניתנת מופיעה ההתקן כתובת ההגדרה

.יותר מאוחר לה להזדקק עשוי אתה. ההתקן כתובת את לעצמך רשום.4

Bluetooth-ה להתקן HP Photosmart A640 series את חבר
שברשותך
להתחבר באפשרותך, Bluetooth של אלחוט טכנולוגיית הכולל נייד טלפון או יד כף מחשב ברשותך אם
.אלחוטי באופן למוצר צילומים ולשלוח HP Photosmart-ל
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מהם ולהדפסה אחרים Bluetooth להתקני לחיבור
.Bluetooth-ה התקן על הדרושה התוכנה את שהתקנת ודא.1
.זמינים Bluetooth התקני אחר לחפש HP Photosmart-ל הנח.2

 בתפריט Bluetooth אפשרויות את להפעיל כדי מופעל להיות Bluetooth שידור עלהערה
Bluetooth.

.זמינים Bluetooth התקני רשימת מתוך שלך ההתקן את בחר.3

מפתח. ההדפסה לפני HP Photosmart-ה עם הניידים מהטלפונים חלק לזווג ישהערה
.0000 הוא HP Photosmart-ה עם לזיווג המחדל ברירת

-ה להתקן המצורף בתיעוד עיין. למוצר Bluetooth-ה מהתקן ההדפסה עבודת את שלח.4
Bluetooth הדפסה עבודת לביצוע בנוגע ספציפיות הוראות לקבלת שברשותך.

Bluetooth מהתקן צילומים הדפסת
הוראות לקבלת. Bluetooth של האלחוט טכנולוגיית בעלי ההתקנים בכל זהה להדפסה הבסיסי ההליך

.שברשותך Bluetooth-ה להתקן המצורף בתיעוד עיין, יותר מפורטות

Bluetooth מהתקן להדפסה
Bluetooth-ה שידור את הפעל.1

.הגדרותב גע�
.Bluetooth-ב גע�
.דולקתב גע מכן ולאחר Bluetooth שידורב גע�

.זמינות Bluetooth מדפסות אחר לחפש מדפיס אתה שממנו להתקן הנח.2
.Bluetooth-ב גע' הבית דף 'במסך�

.בהתקן תופיע זו מדפסת כאשר HP Photosmart D7400 series מדפסת את בחר.3
-ה להתקן המצורף בתיעוד עיין. למדפסת Bluetooth-ה מהתקן ההדפסה עבודת את שלח.4

Bluetooth הדפסה עבודת לביצוע בנוגע ספציפיות הוראות לקבלת שברשותך.

עזרה התפריט במקטע עיין, המדפסת של Bluetooth-ה הגדרות כוונון אודות מידע לקבלתהערה
.15 בעמוד "הגדרות תפריט"ב
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מחשב ללא הדפסה5
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

זיכרון מכרטיס הדפסה•
אחר התקן אל זיכרון מכרטיס צילומים שמירת•
PictBridge-מאושרי התקן או ממצלמה הדפסה•
יצירתיות הפגנת•
צילומים עריכת או שיפור•
שקופיות מצגות של והצגה יצירה•

זיכרון מכרטיס הדפסה
לבחור באפשרותך. זיכרון בכרטיס שמאוחסנים דיגיטליים צילומים להדפיס כיצד מסביר זה סעיף

נמצא הזיכרון שכרטיס בזמן או) DPOF תבנית (במצלמה נמצא הזיכרון שכרטיס בזמן צילומים
.הדיגיטלית המצלמה סוללות את מרוקנת ולא מחשב מצריכה לא זיכרון מכרטיס הדפסה. במדפסת

נתמכים זיכרון כרטיסי•
זיכרון כרטיס הכנסת•
USB מהתקן או זיכרון מכרטיס צילומים הדפסת•
זיכרון כרטיס הסרת•

תיאורתווית

1Memory Stick או Memory Stick Pro או Memory Stick Duo או Memory
Stick PRO Duo

2xD-Picture Card ,Secure Digital ,Mini SD ,SDHC) ,MultiMediaCard
(MMC כרטיסי או Secure MMC ו-transflash המתאימים המתאמים עם

נשלפים וכוננים דיגיטליות מצלמות עבור: Pictbridge/קדמית USB יציאת3

נתמכים זיכרון כרטיסי
מספר ידי-על מיוצרים אלה כרטיסים. זיכרון כרטיסי של מגוון לקרוא יכולה HP Photosmart מדפסת
.אחסון קיבולות של במגוון זמינים והם ספקים

•MultiMediaCard
•Secure Digital
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•Memory Stick ,Memory Stick Duo ,Memory Stick PRO Duo
xD-Picture Card כרטיס•
SD מתאם עם miniSD Card כרטיס•
•SDHC

.ולמדפסת הזיכרון לכרטיס נזק לגרום עלול נתמכים שאינם זיכרון בכרטיסי שימושהתראה

זיכרון כרטיס הכנסת
.למדפסת הכרטיס להכנסת בהנחיות והיעזר שלהלן בטבלה הזיכרון כרטיס את אתר

הזיכרון כרטיס הכנסת אופןזיכרון כרטיס

MultiMediaCard•ימין בצד הקטומה הפינה
מטה כלפי פונים המתכת מגעי•

Secure Digital•ימין בצד הקטומה הפינה
מטה כלפי פונים המתכת מגעי•
המצורף המתאם את חבר, miniSD או SDHC בכרטיס משתמש אתה אם•

למדפסת הכרטיס את שתכניס לפני לכרטיס

Memory Stick•שמאל בצד הקטומה הפינה
מטה כלפי פונים המתכת מגעי•
Memory Stick בכרטיס או ™Memory Stick Duo בכרטיס משתמש אתה אם•

PRO Duo™ ,הכרטיס את שתכניס לפני לכרטיס המצורף המתאם את חבר
למדפסת

xD-Picture Card•כלפיך פונה הכרטיס של המעוגל הצד
מטה כלפי פונים המתכת מגעי•

USB מהתקן או זיכרון מכרטיס צילומים הדפסת
,צילומים מספר, אחד צילום לרבות, זיכרון מכרטיס צילומים להדפסת דרכים מספר מתאר זה סעיף
.הלאה וכן צילום אותו של עותקים מספר

ממליצה HP ,זאת עם. הדפסתם לאחר מיד בהם לטפל וניתן מיידי באופן מתייבשים הצילומים: חשוב
כדי הדפסתם לאחר דקות 10 עד 3 למשך לאוויר חשוף בצילומים המודפס המשטח את להשאיר
הנחתם או אחרים צילומים עם יחד בערימה הצילומים הנחת לפני, הצבעים של מלא פיתוח לאפשר
.באלבום
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אחת בנגיעה צילום הדפסי
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.שהוכנס הזיכרון בכרטיס הצילומים בין ונווט והדפסה הצגהב גע.2
.במסך אחד צילום של בתצוגה אותו להציג כדי להדפיס שברצונך בצילום גע.3
.הדפסהב גע.4

של מקדימה תצוגה תקבל, מופעלל מוגדר הדפסה לפני המקדימה התצוגה מצב אםהערה
.בהדפסה להתחיל כדי הדפסהב שוב גע. המסך גבי-על תמונה

וגע להדפיס שברצונך הבא בצילום בחר, עוד הוסףב גע, ההדפסה לתור נוסף צילום להוסיף כדי.5
.הראשון הצילום הדפסת לסיום להמתין חייב אינך. הדפסהב שוב

-ב לגעת או, במסך אחד צילום של בתצוגה אותם ולהדפיס בצילומים לעיין להמשיך באפשרותך
.ממוזערות תמונות בתצוגת בצילומים ולעיין 

צילומים מספר של והדפסה עותקים הוספת, צילומים לבחירת
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.שהוכנס הזיכרון בכרטיס הצילומים בין ונווט והדפסה הצגהב גע.2
שוב גע מכן ולאחר, במסך אחד צילום של בתצוגה אותו להציג כדי להדפיס שברצונך בצילום גע.3

.נבחרים בצילומים מופיע ביקורת סימן. בצילום לבחור כדי בצילום
והגדר עותקים של בסמל ומטה מעלה בחצים גע, צילום אותו של עותקים בכמה מעוניין אתה אם.4

.להדפיס שיש העותקים מספר את

הנבחרים הצילומים מספר1

עותקים מספר2

5 פרק
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לחזור כדי. להדפיס שברצונך אחרים בצילומים ולבחור בצילומים לעיין כדי החיצים במקשי גע.5
.-ב גע, ממוזערות תמונות של לתצוגה

.שנבחרו הצילומים כל את להדפיס כדי הדפסהב גע, צילומים לבחור שתסיים לאחר.6

הצילומים כל להדפסת

מכן ולאחר הכל בחירתב גע, צילומים בכמה בחרת כבר אם. צילום אף נבחר שלא ודאהערה
.ממוזערות תמונות בתצוגת צילומים הצגת בעת הכל בחירת ביטולב

.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.שהוכנס הזיכרון בכרטיס הצילומים בין ונווט והדפסה הצגהב גע.2
.הצילומים כל לבחירת הכל בחירתב גע.3
.הדפסהב גע.4
.המוכנס הזיכרון שבכרטיס הצילומים כל את להדפיס כדי כןב גע.5

בצילומים הבחירה לביטול
אחד בצילום בחירה לביטול

.הצורך במידת, במסך אחד צילום של בתצוגה אותו להציג כדי בצילום גע.א
.נמחק הביקורת סימן. בו הבחירה את לבטל כדי בצילום שוב גע.ב

צילומים בחירת לביטול
הביקורת סימן. הכל בחירת ביטולב מכן ולאחר הכל בחירתב גע ממוזערות תמונות בתצוגת▲

.הצילומים מכל נמחק

צילומים אינדקס להדפסת
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.החצים מקשי באמצעות צילומים של פריסות אל ונווט יצירהב גע.2
.אינדקס דףב גע מכן ולאחר צילומים של פריסותב גע.3
.אינדקס דף להדפיס כדי כןב גע.4

,הדפסה רק אלא הדפסה של מקדימה תצוגה תספק לא אינדקס דף של הדפסההערה
.נבחר כן כאשר

עמודים, בכרטיס תמונות 24-מ יותר יש אם. אחד בעמוד צילומים 24 מדפיס אינדקס דףהערה
.בכרטיס הצילומים כל לרבות, יודפסו מרובים

בעת. זיכרון בכרטיס צילומים עבור אינדקס ומספרי ממוזערות תמונות של תצוגות מציג צילומים אינדקס
.העלויות את לצמצם כדי צילום בנייר במקום בכרטיסיות השתמש, אינדקס דפי הדפסת

במצלמה שנבחרו צילומים להדפסת

צילומים אודות למדפסת מידע מספקת) DPOF) Digital Print Order Format תבניתהערה
והגדרות להדפיס שיש העותקים מספר לגבי מידע עם יחד, להדפסה במצלמה מראש שנבחרו
.אחרות תמונה

).DPOF( מצלמה באמצעות שנבחרו צילומים המכיל זיכרון כרטיס הכנס.1
.מצלמה באמצעות שנבחרו הצילומים את להדפיס ברצונך האם אותך תשאל כשהמדפסת כןב גע.2
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הדפסה לביטול
כרגע שמודפס הצילום לביטול

.מתבצעת ההדפסה כאשר המגע מסך של במסגרת ביטולב גע.א
.זו תמונהב בחר, תתבקש אם.ב

ההדפסה מתור מסוים צילום להסרת
.נוספים צילומים הוספתב גע, מתרחשת ההדפסה כאשר.א
.ביטולב גע מכן ולאחר ההדפסה מתור למחוק שברצונך הצילום אל נווט.ב
.נוכחי עמוד הדפסתב גע.ג

ההדפסה בתור הצילומים כל לביטול
.מתבצעת ההדפסה כאשר המגע מסך של במסגרת ביטולב גע.א

הצילומים כל את לבטל או, כעת המודפסת הצילום את רק לבטל לבחור ממך תבקש המדפסת
.ההדפסה בתור

.הצילומים כל הדפסת את לבטל כדי ההדפסה כלב גע.ב

זיכרון כרטיס הסרת

המצלמה/הזיכרון כרטיס יציאת של הנורית עוד כל הזיכרון כרטיס את החוצה לשלוף איןהתראה
המתן. הזיכרון לכרטיס גישה מבצעים המחשב או שהמדפסת מציינת מהבהבת נורית. מהבהבת

לפגום עלולה גישה אליו שמתבצעת בזמן זיכרון כרטיס הסרת. רציף באופן תאיר שהנורית עד
.ולכרטיס למדפסת נזק לגרום או בכרטיס המצוי במידע

זיכרון כרטיס להסרת
את לשלוף ניתן, רציף באופן מאירה במדפסת המצלמה/הזיכרון כרטיס יציאת של הנורית כאשר▲

.בבטחה מהחריץ הכרטיס

אחר התקן אל זיכרון מכרטיס צילומים שמירת
thumb כונן כגון, אחר התקן אל למדפסת שהוכנס זיכרון כרטיס מתוך צילומים לשמור באפשרותך
אל זיכרון מכרטיס צילומים העברת אודות מידע לקבלת. במחשב להשתמש מבלי, למדפסת המחובר
.43 בעמוד "למחשב צילומים העברת" בסעיף עיין, מחשב

אחר התקן אל זיכרון מכרטיס צילומים לשמירת
.המצלמה ליציאת אחסון התקן וחבר זיכרון כרטיס הכנס.1
.האחסון בהתקן הצילומים את לשמור כשתתבקש שמורב גע.2
.האחסון התקן את הסר, כשתתבקש.3

PictBridge-מאושרי התקן או ממצלמה הדפסה
מהתקני להדפסה ההליך. דיגיטלית PictBridge ממצלמת להדפסה ההליך את מתאר זה סעיף

PictBridge לקבלת. מאוד דומה—תמונה ללכידת אחרים והתקנים מצלמה עם טלפונים כגון—אחרים
.שברשותך PictBridge להתקן המצורף בתיעוד עיין, ספציפי מידע

.יבוטלו ההדפסה עבודות כל, ההדפסה במהלך המצלמה את תנתק אםהערה
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PictBridge-מאושרת מצלמה באמצעות להדפסה
.במדפסת HP Advanced Photo Paper צילום נייר טען.1
.PictBridge-מאושרת הדיגיטלית המצלמה את הפעל.2
מכן ולאחר) דיגיטלית מצלמה (Digital Camera-ל מוגדרת המצלמה של USB-ה שתצורת ודא.3

למצלמה המצורף USB-ה כבל באמצעות המדפסת של המצלמה ליציאת המצלמה את חבר
החיבור יצירת במהלך מהבהבת המצלמה/הזיכרון כרטיס יציאת של הנורית. PictBridge-מאושרת

.רציף באופן מאירה מכן ולאחר למדפסת המצלמה בין
והאפשרויות ההגדרה שם. המצלמה של בתיעוד עיין, USB-ה תצורת אודות נוסף מידע לקבלת
.HP מתוצרת שאינן דיגיטליות במצלמות שונים להיות עשויים שלה

מוצגת ?DPOF צילומי להדפיס האם שיח-הדו תיבת, במצלמה להדפסה צילומים בחרת כבר אם.4
-ה תבנית. מראש שנבחרו צילומים של הדפסה לעקוף כדי לא באפשרות בחר. במצלמה
DPOF) Digital Print Order Format (הדיגיטלית במצלמה צילומים לסמן למשתמש מאפשרת
.להדפיס שיש העותקים מספר כגון, התמונה אודות נוסף מידע ולכלול הדפסה לצורך

מידע לקבלת. הצילומים את להדפיס כדי שברשותך שבמצלמה ובבקרים באפשרויות השתמש.5
המצלמה/הזיכרון כרטיס יציאת של והנורית ההפעלה נורית. המצלמה של בתיעוד עיין, נוסף

.מודפסים הצילומים כאשר מהבהבות במדפסת

יצירתיות הפגנת
,מסגרות, כיתוב לרבות, צילומים על להחיל שבאפשרותך יצירתיות אפשרויות מספר מספקת המדפסת
הצילום עם נשמרות אינן יצירתיות פעולות. ערוך צילום להדפיס באפשרותך. ועוד מיוחדים אפקטים
.שינויים ללא נשמר המקורי שהקובץ כך, המקורי

:ביותר הטוב הנתיב את בחר

:והדפסה הצגה סמל1

יצירה סמל2
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:הבאות הפעולות לביצוע אפקטב גע מכן ולאחר צילום בחר, זה בסמל גע: והדפסה הצגה•
כיתוב או מסגרות כגון, יחיד לצילום יצירתיים מאפיינים הוספת◦
אחרים אומנותיים אפקטים מתוך בחירה או חום גוני כגון צבע מסנני החלת◦

:הבאות הפעולות ביצוע לשם Photosmart בתפריט זה בסמל גע: יצירה סמל•
פספורט ותמונות ברכה כרטיסי, צילומים אלבומי כגון צילום פרויקטי יצירת◦
יצירתי פרוייקט של מרובים עותקים הדפסת◦

.שלהלן בסעיפים עיין, מסוימות יצירתיות אפשרויות אודות נוסף מידע לקבלת
מסגרות הוספת•
כיתוב הוספת•
צילומים על ציור•
מאוסף תמונות הוספת•
העיצוב בגלריית שימוש•
מיוחדים הדפסה פרוייקטי•

מסגרות הוספת
מתוך לבחור באפשרותך. הנוכחי לצילום מסגרת להוסיף לך מאפשרת מסגרות היצירתית האפשרות

רוחב גרסת יש מסגרת לכל. מיוחדים אירועיםו יום היום חיי ,ילדים ,עונות :לרבות, קטגוריות מספר
.אורך וגרסת

מסגרות היצירתית באפשרות לשימוש
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט והדפסה הצגהב גע.2
אחד צילום של בתצוגה צילום הצגת בעת אפקטב גע מכן ולאחר לערוך שברצונך לצילום נווט.3

.במסך
אם זו אפשרות אל לנווט כדי המסך גבי-שעל בחיצים השתמש. מסגרות היצירתית באפשרות גע.4

.אותה רואה אינך
לחלון לחזור כדי -ב גע. זו בקטגוריה הזמינות המסגרות את להציג כדי הרצויה בקטגוריה גע.5

.שונה בקטגוריה ולבחור הראשי מסגרות
.הרצויה במסגרת גע.6
החרט בעזרת המסגרת עם הצילום את להזיז באפשרותך. זוםה לחצני באמצעות הצילום את כוונן.7

.סיבוב בלחצן נגיעה ידי-על אותו לסובב או
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.סיוםב גע, הפעולה בסיום.8
.בכרטיס שמירהב גע, שלך היצירתי הפרוייקט לשמירת.9

ידי-על מהצילום המסגרת את בהמשך למחוק תוכל, לשמור מבלי המשךב תבחר אםהערה
פעל. מסגרת הסרתב בנגיעה מכן ולאחר במסך אחד צילום של בתצוגה אפקט בלחצן נגיעה

,המדפסת כיבוי או הזיכרון כרטיס הסרת בעת. המגע מסך גבי-שעל להנחיות בהתאם
.בכרטיס אותן לשמור בחרת כן אם אלא, נמחקות המסגרות

כיתוב הוספת
הנוכחי לצילום) היותר לכל תווים 24( טקסט להוסיף לך מאפשרת כיתוב היצירתית האפשרות
.הטקסט עבור צבעים ועשרים גופנים חמישה מתוך לבחור באפשרותך. המגע במסך מקלדת באמצעות

.נפוצים וסמלים פיסוק וסימני מספרים, קטנות ואותיות רישיות אותיות להקליד באפשרותך

.בלבד מורחב לטיני בית-ואלף לטיני בית-אלף של תווים מציגה המקלדתהערה

כיתוב היצירתית באפשרות לשימוש
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט והדפסה הצגהב גע.2
אחד צילום של בתצוגה צילום הצגת בעת אפקטב גע מכן ולאחר לערוך שברצונך לצילום נווט.3

.במסך
אם זו אפשרות אל לנווט כדי המסך גבי-שעל בחיצים השתמש. כיתוב היצירתית באפשרות גע.4

.אותה רואה אינך
בין להחליף כדי ÀÊÖ-ב או, +ABC ,123-ב גע. המסך גבי-שעל המקלדת באמצעות הקלד.5

 במקש נגיעה ידי-על קטנות ואותיות רישיות אותיות בין להחליף באפשרותך. שונות מקלדת פריסות
Shift ההקלדה על להקל כדי בחרט השתמש. במקלדת.
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אותו להעביר, הכיתוב את להקטין/להגדיל באפשרותך. וצבע גופן בחר מכן ולאחר בוצעב גע
המשמשים ההדפסה כיוון/המיקום/הגודל את לקבל או, אותו לסובב או בצילום שונה למיקום
.מחדל כברירת

.סיוםב גע, הפעולה בסיום.6
.בכרטיס שמירהב גע, שלך היצירתי הפרוייקט לשמירת.7

מהצילום הכיתוב את בהמשך למחוק תוכל, לשמור מבלי המשך באפשרות תבחר אםהערה
פעל. כיתובב נגיעה מכן ולאחר במסך אחד צילום של בתצוגה אפקט בלחצן נגיעה ידי-על

הכיתוב, המדפסת כיבוי או הזיכרון כרטיס הסרת בעת. המגע מסך גבי-שעל להנחיות בהתאם
.בכרטיס אותו לשמור בחרת כן אם אלא, נמחק

צילומים על ציור
את לשנות באפשרותך. חרט עם הנוכחי הצילום על לצייר לך מאפשרת ציור היצירתית האפשרות

.בצילום קיימים שכבר ציורים לערוך כדי מחיקה לכלי להחליף או הקו של המשקל ואת הצבע

ציור היצירתית באפשרות לשימוש
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט והדפסה הצגהב גע.2
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אחד צילום של בתצוגה צילום הצגת בעת אפקטב גע מכן ולאחר לערוך שברצונך לצילום נווט.3
.במסך

אינך אם זו אפשרות אל לנווט כדי המסך גבי-שעל בחיצים השתמש. ציור היצירתית באפשרות גע.4
.אותה רואה

.המגע במסך המתאים בלחצן נגיעה ידי-על קו ובמשקל לציור בצבע בחר.5
כדי המגע שבמסך המחק בלחצן לגעת באפשרותך. הנוכחי הצילום על לצייר כדי בחרט השתמש.6

.שציירת ממה חלק למחוק מכן ולאחר המחיקה לכלי לעבור
.סיוםב גע, הפעולה בסיום.7
.בכרטיס שמירהב גע, שלך היצירתי הפרוייקט לשמירת.8

מהצילום הציור את בהמשך למחוק תוכל, לשמור מבלי המשך באפשרות תבחר אםהערה
פעל. ציור הסרתב נגיעה מכן ולאחר במסך אחד צילום של בתצוגה אפקט בלחצן נגיעה ידי-על

הציורים, המדפסת כיבוי או הזיכרון כרטיס הסרת בעת. המגע מסך גבי-שעל להנחיות בהתאם
.בכרטיס אותם לשמור בחרת כן אם אלא, נמחקים

מאוסף תמונות הוספת
באפשרותך. הנוכחי לצילום מאוסף תמונות להוסיף לך מאפשרת מאוסף תמונות היצירתית האפשרות

.מיוחדים אירועיםו יום היום חיי ,ילדים ,עונות :לרבות, קטגוריות מספר מתוך לבחור

מאוסף תמונות היצירתית באפשרות לשימוש
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט והדפסה הצגהב גע.2
אחד צילום של בתצוגה צילום הצגת בעת אפקטב גע מכן ולאחר לערוך שברצונך לצילום נווט.3

.במסך
אפשרות אל לנווט כדי המסך גבי-שעל בחיצים השתמש. מאוסף תמונות היצירתית באפשרות גע.4

.אותה רואה אינך אם זו
לחלון לחזור כדי -ב גע. זו בקטגוריה הזמינות התמונות את להציג כדי הרצויה בקטגוריה גע.5

.שונה בקטגוריה ולבחור הראשי מאוסף תמונות
.מהאוסף הרצויה בתמונה גע.6
,להגדיל המאפשרים המסך גבי-שעל המתאימים הלחצנים באמצעות מהאוסף התמונה את כוונן.7

האצבע עם גרירתה באמצעות הצילום גבי-על אותה הזז. מהאוסף התמונה את לסובב או להקטין
.החרט עם או
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.סיוםב גע, הפעולה בסיום.8
.בכרטיס שמירהב גע, שלך היצירתי הפרוייקט לשמירת.9

ידי-על מהצילום מאוסף התמונות את למחוק תוכל, לשמור מבלי המשךב תבחר אםהערה
פעל. מאוסף תמונותב נגיעה מכן ולאחר במסך אחד צילום של בתצוגה אפקט בלחצן נגיעה

,המדפסת כיבוי או הזיכרון כרטיס הסרת בעת. המגע מסך גבי-שעל להנחיות בהתאם
.בכרטיס אותן לשמור בחרת כן אם אלא, נמחקות מאוסף התמונות

העיצוב בגלריית שימוש
מתוך לבחור באפשרותך. מיוחדים אפקטים להחיל לך מאפשרת העיצוב גלריית היצירתית האפשרות

.קצה אפקטיו צבע שינוי ,צילום שיפור ,אומנותיים אפקטים :לרבות, קטגוריות מספר

איחודו רטרו ,הצרה ,רוויה ,ניגודיות ,בהירות לרבות, שונים מיוחדים אפקטים להחיל באפשרותך
ההגדרות שינוי ידי-על האפקט את לשנות באפשרותך, כן כמו. בוחר שאתה לקטגוריה בהתאם גוונים

.זה אפקט עבור הזמינות

העיצוב גלריית היצירתית באפשרות לשימוש
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט והדפסה הצגהב גע.2
אחד צילום של בתצוגה צילום הצגת בעת אפקטב גע מכן ולאחר לערוך שברצונך לצילום נווט.3

.במסך
אפשרות אל לנווט כדי המסך גבי-שעל בחיצים השתמש. העיצוב גלריית היצירתית באפשרות גע.4

.אותה רואה אינך אם זו
.בה לבחור כדי בקטגוריה גע.5
ברצונך אם, זאת לעשות הנחיה כשתקבל עבורו הזמינות ההגדרות את ושנה הרצוי באפקט גע.6

.הנוכחי הצילום על ייראה האפקט שבו האופן את לשנות
.סיוםב גע, הפעולה בסיום.7
.בכרטיס שמירהב גע, שלך היצירתי הפרוייקט לשמירת.8

גלריית אפקט את בהמשך למחוק תוכל, לשמור מבלי המשך באפשרות תבחר אםהערה
נגיעה מכן ולאחר במסך אחד צילום של בתצוגה אפקט בלחצן נגיעה ידי-על מהצילום העיצוב

או הזיכרון כרטיס הסרת בעת. המגע מסך גבי-שעל להנחיות בהתאם פעל. עיצוב גלרייתב
.בכרטיס אותם לשמור בחרת כן אם אלא, נמחקים האפקטים, המדפסת כיבוי
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מיוחדים הדפסה פרוייקטי
בעת, להפעיל שבאפשרותך מיוחדים הדפסה מצבי, מיוחדים הדפסה פרוייקטי במספר דן זה סעיף

.מהמדפסת ישירות הדפסה
אלבומים יצירת•
ברכה כרטיסי יצירת•
פספורט תמונות•
פנורמיים צילומים•
צילומים מדבקות•
צילומים של פריסות יצירת•
וידאו תמונות הדפסי•

אלבומים יצירת
לבחור באפשרותך. צילומים לאלבומי צילומים להוסיף לך מאפשרת אלבומים היצירתית האפשרות

.מיוחדים אירועיםו יום היום חיי ,ילדים ,עונות :לרבות, קטגוריות מספר מתוך

אלבומים היצירתית באפשרות לשימוש
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט יצירה באפשרות גע.2
אם זו אפשרות אל לנווט כדי המסך גבי-שעל בחיצים השתמש. אלבומים היצירתית באפשרות גע.3

.אותה רואה אינך

.אלבום למצב שתעבור לפני זאת עשה, הצילום את לסובב או זום לבצע ברצונך אםהערה
.באלבום אותו מציג אתה כאשר בצילום שינויים לערוך באפשרותך אין

לחלון לחזור כדי -ב גע. זו בקטגוריה הזמינים האלבומים את להציג כדי הרצויה בקטגוריה גע.4
.שונה בקטגוריה ולבחור הראשי אלבום

.הרצוי באלבום גע.5
.האלבום עבור שער עמוד לכלול ברצונך אם כןב גע.6
בחירתב גע. צילומים לבחור כדי או) יש אם (נבחרים בצילומים להשתמש כדי להנחיה בהתאם פעל.7

.שלך באלבום הזיכרון בכרטיס הצילומים כל את לכלול ברצונך אם הכל
.מקדימה בתצוגה האלבום את להציג מוכן כשאתה סיוםב גע.8
שנה. ביותר הטוב המראה בעל אלבום ליצירת דפים של המומלץ המספר מוצג האלבום דפי בחלון.9

.בוצעב גע מכן לאחר כרצונך הדפים מספר את
הצילומים מוצגים דפיו כשעל נפתח האלבום. סיוםב גע מכן ולאחר העותקים מספר את הגדר

.האלבום של השער דף גבי-על מופיע הראשון הנבחר הצילום. הנבחרים
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חיצים מקשי1

Aאלבום של שער עמוד

Bאלבום של ראשון עמוד

Cאלבום של שני עמוד

.המסך גבי-שעל המקלדת באמצעות השער לעמוד כותרת להוסיף כדי כותרת הוספתב גע.10
המסך גבי-שעל בחיצים השתמש. צילום שינויב נגיעה ידי-על השער צילום את לשנות באפשרותך

.האלבום דפי בין לעבור כדי
,ושוב שוב ערבובב גע. הנוכחי בדף התבנית מיקומי בין צילומים להזיז כדי ערבוב בלחצן גע.11

.הרצויים במיקומים יופיעו שהצילומים עד, הצורך במידת

.השער עמוד עבור מופיע אינו ערבוב הלחצןהערה

לתוך רק יסתובבו צילומים, לרוחב מיקום והן לאורך מיקום הן כוללת התבנית אםהערה
.כשלהם כיוון אותו בעלי מיקומים

.בוצעב גע.12
.האלבום עבור שנוצרו העמודים מספר עם תוצג שיח-דו תיבת

.האלבום את להדפיס כדי הדפסהב גע.13

כיבוי לפני האלבום של הרצוי העותקים מספר את הדפס. אלבומים לשמור ניתן לאהערה
.הזיכרון כרטיס הסרת או המדפסת

ברכה כרטיסי יצירת
.שלך הצילומים בעזרת אישית מותאם ברכה כרטיס ליצור לך מאפשרת ברכה כרטיסי האפשרות
.זה אפקט עבור הזמינות ההגדרות שינוי ידי-על האפקט את לשנות באפשרותך
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ברכה כרטיס היצירתית באפשרות לשימוש
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט יצירה באפשרות גע.2
זו אפשרות אל לנווט כדי המסך גבי-שעל בחיצים השתמש. ברכה כרטיסי היצירתית באפשרות גע.3

.אותה רואה אינך אם

שתזין לפני זאת עשה, אותו לסובב או צילום של התצוגה גודל את לשנות ברצונך אםהערה
בכרטיס אותו מציג אתה כאשר בצילום שינויים לערוך באפשרותך אין. הברכה כרטיס מצב את

.ברכה

.לערוך שברצונך לצילום נווט.4
.הרצוי הברכה בכרטיס גע.5
בין להחליף כדי ÀÊÖ-ב או, +ABC ,123-ב גע. המסך גבי-שעל המקלדת באמצעות הקלד.6

 במקש נגיעה ידי-על קטנות ואותיות רישיות אותיות בין להחליף באפשרותך. שונות מקלדת פריסות
Shift להקליד שבאפשרותך התווים מספר. ההקלדה על להקל כדי בחרט השתמש. במקלדת
.סיוםב גע. מוגבל הוא בברכה

.סיוםב גע מכן ולאחר העותקים מספר את הגדר.7
.הדפסהב גע.8

כרטיס של הרצוי העותקים מספר את הדפס. ברכה כרטיסי לשמור באפשרותך איןהערה
.הזיכרון כרטיס הסרת או המדפסת כיבוי לפני הברכה

פספורט תמונות

פספורט תמונות במצב לשימוש
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט יצירהב גע.2
רואה אינך אם זו אפשרות אל לנווט כדי המסך גבי-שעל בחיצים השתמש פספורט תמונותב גע.3

.אותה
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:הבאים מהגדלים באחד בחר, תתבקש כאשר.4
•2 x 2 אינץ'
•25 x 36 מ"מ
•35 x 45 מ"מ
•36 x 51 מ"מ
•45 x 55 מ"מ

.במסך אחד צילום של בתצוגה אותו לפתוח כדי בצילום וגע בצילומים עיין.5
הדבר פירוש. הנבחר גובה-הרוחב ביחס צילומים מציגה המדפסת, מופעל פספורט תמונות כשמצב
אותו לפתוח כדי בצילום גע, הצילום על שיודפס האזור את לשנות כדי. מוצג צילום מכל חלק שרק

תיבת אך, מוצג כולו הצילום. חיתוךב גע מכן ולאחר עריכהב גע, במסך אחד צילום של בתצוגה
כדי החרט בעזרת הצילום ברחבי החיתוך תיבת את הזז. הנבחר גובה-הרוחב ביחס היא החיתוך
.החיתוך לאחר בוצעב גע. פספורט כצילום להדפיס ברצונך שאותו הצילום של באזור לבחור
.40 בעמוד "צילום חיתוך" בסעיף עיין, חיתוך אודות נוסף מידע לקבלת

.הדפסהב גע.6

אחד צילום של בתצוגה אחר לצילום נווט, מרובים פספורט צילומי להדפיס ברצונך אםהערה
הצילומים כל את שתבחר עד צילומים לבחור והמשך הדפסהב שתיגע לפני בו ובחר במסך

.להדפיס שברצונך

לגודל בהתאם, הדף לגודל שמתאים המרבי העותקים מספר את מכיל המודפס הגיליוןהערה
.מרובים דפים תדפיס המדפסת, מרובים צילומים תבחר אם. שנבחר הפספורט תמונת

פנורמיים צילומים
HP של פנורמה בנייר השתמש, כן כמו. פנורמי צילום לצלם עליך, אמיתית פנורמית להדפסה
.)'אינץ x 12 4( מ"ס x 30 10 בגודל

פנורמיים צילומים במצב לשימוש
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט יצירהב גע.2
רואה אינך אם זו אפשרות אל לנווט כדי המסך גבי-שעל בחיצים השתמש. פנורמה הדפסיב גע.3

.אותה
.)אישור (OK-ב גע . מ"ס x 30 10 בגודל צילום נייר טען, תתבקש כאשר.4
.במסך אחד צילום של בתצוגה אותו לפתוח כדי בצילום וגע בצילומים עיין.5

הדבר פירוש. פנורמי גובה-רוחב ביחס צילומים מציגה המדפסת, מופעל פנורמיים צילומים כשמצב
אותו לפתוח כדי בצילום גע, הצילום על שיודפס האזור את לשנות כדי. מוצג צילום מכל חלק שרק

תיבת אך, מוצג כולו הצילום. חיתוךב גע מכן ולאחר עריכהב גע, במסך אחד צילום של בתצוגה
כדי החרט בעזרת הצילום ברחבי החיתוך תיבת את הזז. פנורמי גובה-רוחב ביחס היא החיתוך
נוסף מידע לקבלת. סיוםב גע מכן ולאחר פנורמי כצילום להדפיס שברצונך הצילום באזור לבחור
.40 בעמוד "צילום חיתוך" בסעיף עיין, חיתוך אודות

.אחד פנורמי מצילום יותר להדפיס ברצונך אם, אחרים צילומים בחר.6
.הדפסהב גע.7

צילומים מדבקות
מדבקות נייר גבי-על שיודפסו צילומים 16 לבחור או יחיד מצילום עותקים 16 להדפיס באפשרותך
.להלן ההליך באמצעות, במסך צילומים 16 של בתצוגה לצילומים
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.אזורים/המדינות בכל זמין אינו צילומים מדבקות ניירהערה

.פעם בכל צילומים 16-ל מדבקות נייר של יחיד גיליון טען

צילומים מדבקות במצב לשימוש
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט יצירהב גע.2
רואה אינך אם זו אפשרות אל לנווט כדי המסך גבי-שעל בחיצים השתמש. צילומים מדבקותב גע.3

.אותה
לבחור כדי שוב בו וגע במסך אחד צילום של בתצוגה אותו לפתוח כדי באחד גע, שלך בצילומים עיין.4

.בו
בכל שתבחר עד צילומים לבחור והמשך, בו ובחר במסך אחד צילום של בתצוגה אחר לצילום נווט

.להדפיס שברצונך הצילומים

כל את להדפיס כדי הכל בחירתב לגעת באפשרותך, ממוזערות תמונות בתצוגתהערה
כך, מהתמונות אחת אף על לחזור מבלי, בעמוד יודפסו צילומים 16 .הזיכרון בכרטיס הצילומים
.צילום לכל מדבקה לך שתהיה

מכן ולאחר, תתבקש כאשר הצילומים מדבקות של ההדפסה חומר את וטען הדפסה באפשרות גע.5
.)אישור (OK-ב גע

.יחיד בצילום רק בחר אם, יחיד צילום של עותקים 16 כולל המודפס הגיליון. הדפסהב גע.6

צילומים של פריסות יצירת
.יחיד נייר גיליון על צילומים כמה להדפיס לך מאפשרת צילומים של פריסות היצירתית האפשרות

צילומים של פריסות היצירתית באפשרות להשתמש כדי
.USB flash כונן או זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט יצירהב גע.2
אל לנווט כדי המסך גבי-שעל בחיצים השתמש. צילומים של פריסה היצירתית באפשרות גע.3

.אותה רואה אינך אם זו אפשרות
.זו פריסה באמצעות להדפיס שברצונך בצילומים בחר מכן ולאחר הרצויה הפריסה בסוג גע.4
.הדפסהב גע, הצילומים בחירת סיום לאחר.5
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וידאו תמונות הדפסי
.להלן ההליך באמצעות עליך האהובים הווידאו מקטעי צילומים ולהדפיס להמשיך באפשרותך

וידאו קטע מתוך נפרדת תמונה להדפסת
.וידאו קטע שמכיל זיכרון כרטיס הכנס.1
של בתצוגה אותו להציג כדי וידאו תמונות הדפסי אל ונווט Photosmart בתפריט יצירהב גע.2

.במסך אחד צילום
.הווידאו קטע את להפעיל כדי הצגה בסמל גע מכן ולאחר להפעיל שברצונך הווידאו קטע את בחר.3
.הדפסה בסמל גע מכן ולאחר השהיה בלחצן גע, להדפיס שברצונך התמונה מופיעה כאשר.4
בכל בחירה בלחצן גע מכן ולאחר השהיה בלחצן גע, הווידאו מקטע תמונות מספר להדפסת.5

.הדפסה באפשרות גע מכן לאחר. להדפיס שברצונך תמונה

ייתכן, לפיכך; דיגיטליים צילומים של מזו יותר נמוכה וידאו קטעי של הרזולוציה, לרובהערה
.הצילומים של ההדפסה מאיכות נמוכה הווידאו מקטע התמונות של ההדפסה שאיכות בכך שתבחין

של רשימה לקבלת. בכולן לא אך, וידאו קובצי של תבניות במספר תומכת זו מדפסת הערה
.77 בעמוד "המדפסת מפרטי" בסעיף עיין, נתמכות וידאו קובצי תבניות

צילומים עריכת או שיפור
:הבאים בסעיפים שמוסבר כפי, שונות בדרכים הצילומים את לערוך או לשפר באפשרותך

צילום בתיקון שימוש•
צילום חיתוך•
מהצילומים אדומות עיניים הסרת•
מחמד חיות עיני בתיקון שימוש•
הצילום בהירות כוונון•
צילום ריטוש•

צילום בתיקון שימוש
HP Real Life Technologies טכנולוגיות באמצעות אוטומטי באופן הצילומים את משפר צילום תיקון

:הבאות הפעולות את שמבצעות

.צילומים חידוד•
.צילום של הבהירים האזורים על להשפיע מבלי צילום של הכהים האזורים שיפור•
.צילומים של הכוללים והניגודיות הצבע, הבהירות שיפור•
לגדלים מתאים שאינו בגודל תמונות שומרות רבות דיגיטליות מצלמות. צילומים של אוטומטי יישור•

או חיתוך מבצעות מדפסות, הצורך בעת). 'אינץ x 6 4( מ"ס x 15 10 כגון, צילום נייר של רגילים
הראשים מיקום את מזהה האוטומטי היישור מאפיין. הנייר לגודל שתתאים כדי תמונה של יישור
.בצילום אלה אזורים של מחיתוך להימנע ומנסה בתמונה הנושאים של

.מהירה רגילהל מוגדרת הדפסה איכות ההגדרה כן אם אלא, מחדל כברירת מופעל צילום תיקון
ברצונך אם. העדפות התפריט באמצעות צילום תיקון את להפעיל באפשרותך, מהירה רגילה במצב

כבויה צילום תיקון שהאפשרות ודא, צילום תיקון של בשיפורים להשתמש מבלי צילום להדפיס
.העדפות בתפריט

5 פרק
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צילום תיקון לכיבוי
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1

.15 בעמוד
.צילום תיקוןב גע מכן ולאחר העדפותב גע.2
.כבויב גע.3

או Bluetooth הדפסת עבור מופעל תמיד צילום תיקון. מחדש אותו שתפעיל עד כבוי נשאר צילום תיקון
PictBridge.

צילום חיתוך
של האזור ואת הכמות את לשנות באפשרותך. הנוכחי הצילום את לחתוך לך מאפשר חיתוך המאפיין
.לחתוך שיש הצילום

צילום לחיתוך
.במסך אחד צילום של בתצוגה צילום של הצגה בעת עריכהב גע.1
.חיתוךב גע.2
.החיתוך מידת את לכוונן כדי רחוק זוםו קרוב זום של בסמלים גע.3

מידת אם באדום מופיעה החיתוך תיבת. מהצילום שייחתך החלק את מציגה החיתוך תיבת
.dpi 100-ל שמתחת ברזולוציה יודפס שהצילום לכך תגרום שתיחתך

.השעון בכיוון מעלות 90-ב החיתוך תיבת את לסובב ברצונך אם סיבוב בסמל גע.4
גע מכן ולאחר בוצעב גע, מחדש אותה למקם כדי החרט עם או אצבעך עם החיתוך תיבת את גרור.5

.הדפסהב

מהצילומים אדומות עיניים הסרת
עם שצולמו בצילומים להתרחש שעשויה האדומות העיניים תופעת את להפחית דרך מספקת המדפסת

.מבזק

אדומות עיניים להסרת
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1

.15 בעמוד
.העדפות באפשרות גע.2
.אדומות עיניים הסרתב גע.3
עיניים של הסרה לבטל כדי השבתהב גע. הצילומים מכל אדומות עיניים להסיר כדי הפעלהב גע.4

.הצילומים מכל אדומות

מחמד חיות עיני בתיקון שימוש
שעשוי שלך המחמד חיות של בעיניהן הברק את לצמצם באפשרותך, מחמד חיות עיני תיקון באמצעות
.הבזק עם המצולמות בתמונות להופיע

מחמד חיות עיני תיקון במאפיין להשתמש כדי
.במסך אחד צילום של בתצוגה צילום של הצגה בעת עריכהב גע.1
.מחמד חיות עיני תיקוןב גע.2

הצילום בהירות כוונון
.קיצוניים או עדינים כוונונים בו ליצור כדי או, ברק להוסיף כדי הצילום בהירות את לכוונן באפשרותך
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הצילום בהירות לכוונון
.במסך אחד צילום של בתצוגה צילום של הצגה בעת עריכהב גע.1
.בהירותב גע.2
.הדפסהב גע מכן ולאחר בוצעב גע, הרצויה הבהירות את לכוונן כדי בחצים גע.3

צילום ריטוש
.מהצילומים פגמים להסיר ניתן, ריטוש המאפיין באמצעות

צילום לריטוש
.במסך אחד צילום של בתצוגה צילום של הצגה בעת עריכהב גע.1
.ריטושב גע.2
האזור מעל בדיוק הבחירה תיבת את למקם וכדי נוספים פרטים לקבל כדי הזום בלחצן השתמש.3

שברצונך הצילום אזור מעל הבחירה תיבת את הזז, שלך האצבע או החרט באמצעות. הפגום
.תיקוןב גע. לרטש

.הדפסהב גע מכן ולאחר בוצעב גע.4
לפני המרוטש הצילום של הרצוי העותקים מספר את הדפס. מרוטשים צילומים לשמור ניתן לא

.הזיכרון כרטיס הסרת או המדפסת כיבוי

שקופיות מצגות של והצגה יצירה
ונוחה מהנה דרך זוהי. המדפסת של המגע במסך שקופיות כמצגת עליך המועדפים הצילומים את הצג

שבמצגת הצילומים כל את להדפיס באפשרותך, כן כמו. וחברים משפחה קרובי עם צילומים לשתף
.הצגתם כדי תוך חלקם את או השקופיות

שקופיות במצגת צילומים להצגת
.זיכרון כרטיס הכנס.1
.Photosmart בתפריט שקופיות מצגתב גע.2

כדי בוצע על לחץ. השקופיות מצגת עבור צילומים כמה לבחור כדי צילומים בחירתב גע•
.השקופיות מצגת את להתחיל

.הזיכרון בכרטיס התמונות כל של שקופיות מצגת להציג כדי הצילומים בכל שימושב גע•
כדי פעולה חידושב גע. השקופיות מצגת את להשהות כדי המגע במסך שהיא נקודה בכל גע.3

.השקופיות מצגת את להמשיך
.שקופיות מצגתב שתיגע לפני הגדרות בסמל גע, השקופיות מצגת של ההגדרות לשינוי

.השקופיות מצגת את לעצור כדי הבית דףב גע.4

שקופיות ממצגת להדפסה
מצגת את להשהות כדי המגע במסך שהיא נקודה בכל גע, מוצג להדפיס שברצונך הצילום כאשר.1

.השקופיות
.ההדפסה לאחר מתחדשת השקופיות מצגת. הצילום את להדפיס כדי הדפסהב גע.2

5 פרק
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ממחשב הדפסה6
HP Photosmart D7400 series מסדרת מדפסת כאשר צילומים להדפיס כיצד מתאר זה סעיף

.תמונות לעריכת מיישום צילום להדפיס וברצונך למחשב מחוברת

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

המדפסת תוכנת•
למחשב צילומים העברת•
צילומים שיפור•
ההדפסה עבודת עבור ההדפסה הגדרות שינוי•
צילומים הדפסת•

המדפסת תוכנת
השתמש. במחשב שהתקנת המדפסת תוכנת ידי-על נשלטת היא, למחשב מחוברת המדפסת כאשר

בביצוע ולהתחיל ההדפסה הגדרות את לשנות כדי, המדפסת התקן כמנהל גם הידועה, זו בתוכנה
.הדפסה עבודות

או המדפסת למארז המצורפות ההתקנה בהוראות עיין, התוכנה התקנת אודות מידע לקבלת
.87 בעמוד "תוכנה התקנת" בנספח

.הדפסה העדפות שיח-הדו תיבת גם לעתים נקראת המדפסת מאפייני שיח-הדו תיבתהערה

ההדפסה להגדרות לגישה
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.1
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.2

Windows משתמשי
.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב

למחשב צילומים העברת
אל למדפסת שהוכנס זיכרון מכרטיס צילומים שאינם וקבצים צילומים להעביר ניתן כיצד מתאר זה סעיף
.מחובר מחשב

צילומים להדפיס או להעביר שתנסה לפני המדפסת תוכנת את והתקן המדפסת את הגדרהערה
.87 בעמוד "תוכנה התקנת" ראה, נוסף מידע לקבלת. מחובר ממחשב
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מחובר למחשב זיכרון מכרטיס צילומים לשמירת
.במדפסת המתאים הזיכרון כרטיס חריץ לתוך צילומים המכיל זיכרון כרטיס הכנס.1
.במחשב המופיעות להנחיות בהתאם פעל.2
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.3

Windows משתמשי
.הזיכרון כרטיס את המייצגת תיקייה לפתיחת האפשרות את בחר, במחשב הנחיה מופיעה אם▲

כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר )שלי המחשב (My Computer על כפולה לחיצה לחץ, אחרת
.הזיכרון לכרטיס המוקצה הכונן על

Mac משתמשי
.הזיכרון כרטיס את המייצג העבודה בשולחן USB-ה כונן של הסמל על כפולה לחיצה לחץ▲

.במחשב מיקום אל הזיכרון כרטיס מתוך קבצים ושחרר גרור.4

-ב או) Windows סייר (Windows Explorer-ב להשתמש באפשרותך, כן כמוהערה
Macintosh Finder הזיכרון כרטיס אל מהמחשב קבצים העתקת לצורך.

מחובר למחשב זיכרון מכרטיס צילומים שאינם קבצים להעברת
.במדפסת המתאים הזיכרון כרטיס חריץ לתוך צילומים שאינם קבצים המכיל זיכרון כרטיס הכנס.1
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.2

Windows משתמשי
.הזיכרון כרטיס את המייצגת תיקייה לפתיחת האפשרות את בחר, במחשב הנחיה מופיעה אם▲

כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר )שלי המחשב (My Computer על כפולה לחיצה לחץ, אחרת
.הזיכרון לכרטיס המוקצה הכונן על

Mac משתמשי
.הזיכרון כרטיס את המייצג העבודה בשולחן USB-ה כונן של הסמל על כפולה לחיצה לחץ▲

.במחשב מיקום אל הזיכרון כרטיס מתוך קבצים ושחרר גרור.3

-ב או) Windows סייר (Windows Explorer-ב להשתמש באפשרותך, כן כמוהערה
Macintosh Finder הזיכרון כרטיס אל מהמחשב קבצים העתקת לצורך.

זיכרון מכרטיס קבצים או צילומים למחיקת
.במדפסת המתאים הזיכרון כרטיס חריץ לתוך קבצים המכיל זיכרון כרטיס הכנס.1
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.2

Windows משתמשי
.הזיכרון כרטיס את המייצגת תיקייה לפתיחת האפשרות את בחר, במחשב הנחיה מופיעה אם▲

כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר )שלי המחשב (My Computer על כפולה לחיצה לחץ, אחרת
.הזיכרון לכרטיס המוקצה הכונן על

Mac משתמשי
.הזיכרון כרטיס את המייצג העבודה בשולחן USB-ה כונן של הסמל על כפולה לחיצה לחץ▲

.אותם מחק מכן ולאחר למחוק שברצונך הקבצים את בחר.3

אחר אחסון התקן אל זיכרון מכרטיס צילומים לגיבוי
:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

:הבאות הפעולות את בצע, זיכרון כרטיס כבר הוכנס אם
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.המדפסת של הקדמית המצלמה ליציאת Flash כונן או תואמת מצלמה חבר▲

:הבאות הפעולות את בצע, כבר מחוברים, Flash כונן או מצלמה כגון, אחסון והתקן במידה
.המדפסת בחזית המתאים לחריץ זיכרון כרטיס הכנס▲

להתקן זיכרון מכרטיס צילומים לגבות כדי המדפסת מסך גבי-על המופיעות להנחיות בהתאם פעל.2
.אחר אחסון

.להמשיך כדי הדפסה על ולחץ הזיכרון כרטיס את או האחסון התקן את הסר.3

.זיכרון לכרטיס אחסון מהתקן צילומים לגבות באפשרותך איןהערה

צילומים שיפור
.המודפסים הצילומים איכות את משפרות HP Real Life טכנולוגיות

מבזק עם שצולמו בצילומים תכופות לעיתים המופיעה בעיה מתקנת אדומות עיניים הסרת•
אחרות נפוצות בעיות גם כמו, מטושטשים צילומים משפר צילום תיקון המאפיין•

HP Real Life טכנולוגיות של ההגדרה לשינוי
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.1
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.2

Windows משתמשי
.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.HP Real Life טכנולוגיות בחלונית בחר.ג

Automatic Red Eye או )צילום תיקון (Photo Fix ,המתאימה באפשרות בחר.3
Removal) מדפיס שאתה הצילום עבור, )אוטומטי באופן אדומות עיניים הסרת.

ההדפסה עבודת עבור ההדפסה הגדרות שינוי
הדפסה בעת, הדפסה איכות או נייר סוג כגון, ההדפסה הגדרות את לשנות כיצד מתאר זה סעיף

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף. ממחשב

ההדפסה איכות שינוי•
הנייר סוג שינוי•
הנייר גודל שינוי•

ההדפסה איכות שינוי
.הצילום הדפסת את למטב כדי ההדפסה ומהירות איכות את בחר
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הדפסה ומהירות איכות לבחירת
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.1
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.2

Windows משתמשי
.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.Printer Features בחלונית בחר.ב
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ג

.)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

.)הדפסה

הדפסה איכות הגדרות
לצורך בה להשתמש וניתן הדפסה ומהירות איכות שבין ביותר הטוב האיזון את מספקת מיטבית•

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

.המסמכים לרוב ומתאימה הדפסה ומהירות איכות שבין ביותר הטוב האיזון את מספקת רגילה•
.רגילה מההגדרה יותר מהר מדפיסה מהירה רגילה•

הנייר סוג שינוי
אתה שבו ההדפסה לחומר התואם ספציפי נייר בסוג לבחור תמיד הקפד, מיטביות תוצאות לקבלת
.ההדפסה עבודת עבור משתמש

ספציפי נייר סוג לבחירת
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.1
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.2

Windows משתמשי
.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
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.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.Printer Features בחלונית בחר.ג

.)הנייר סוג (Paper type הנפתחת הרשימה מתוך שטענת הנייר בסוג בחר.3

הנייר גודל שינוי
אתה שבו ההדפסה לחומר התואם הספציפי הנייר בגודל לבחור תמיד הקפד, מיטביות תוצאות לקבלת
.ההדפסה עבודת עבור משתמש

נייר גודל לבחירת
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.1
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.2

Windows משתמשי
.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.Printer Features בחלונית בחר.ג

.)נייר גודל (Paper Size הנפתחת הרשימה מתוך שטענת הנייר בגודל בחר.3

ללא (Borderless הסימון תיבת על לחץ מכן ולאחר נייר גודל בחר, שוליים ללא להדפסההערה
.)שוליים

צילומים הדפסת
:הבאים הנושאים את וכולל צילומים של סוגים מספר להדפיס ניתן כיצד מתארים אלה סעיפים

שוליים ללא צילומים הדפסת•
שוליים עם צילומים הדפסת•
פנורמיים צילומים הדפסת•
אחרים קטנים הדפסה וחומרי כרטיסיות על הדפסה•

שוליים ללא צילומים הדפסת
.הנייר של הקצוות עד להדפיס כדי שוליים ללא בהדפסה השתמש
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הנחיות
.45 בעמוד "צילומים שיפור" בסעיף עיין, צילומים הדפסת של במאפיינים השימוש אודות ללמוד כדי•
.מסולסל או גלי אינו משתמש אתה שבו הצילום שנייר ודא•
עיין, נוסף מידע לקבלת. הנייר מגש מקיבולת תחרוג אל, הדפסה חומרי טעינת בעת•

.77 בעמוד "המדפסת מפרטי" בסעיף

שוליים ללא צילום להדפסת
.מופעלת שהמדפסת ודא.1
"הנייר טעינת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. הנוכחית ההדפסה עבודת עבור מתאים נייר טען.2

.19 בעמוד
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.3
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.4

Windows משתמשי
.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.Printer Features בחלונית בחר.ג

.בה לבחור כדי )שוליים ללא (Borderless הסימון תיבת על לחץ.5
.)נייר גודל (Paper Size הנפתחת הרשימה מתוך שטענת הנייר בגודל בחר.6
Print על או) Windows( )אישור (OK על לחץ מכן ולאחר לך הרצויות ההדפסה הגדרות את בחר.7

)Mac OS.(
נטול מסמך לקבלת הלשונית את הסר, נתלשת לשונית עם צילום נייר על הדפסה ביצעת אם

.לחלוטין שוליים
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שוליים עם צילומים הדפסת

הנחיות
.45 בעמוד "צילומים שיפור" בסעיף עיין, צילומים הדפסת של במאפיינים השימוש אודות ללמוד כדי•
.מסולסל או גלי אינו משתמש אתה שבו הצילום שנייר ודא•
עיין, נוסף מידע לקבלת. הנייר מגש מקיבולת תחרוג אל, הדפסה חומרי טעינת בעת•

.77 בעמוד "המדפסת מפרטי" בסעיף

שוליים עם צילום להדפסת
.מופעלת שהמדפסת ודא.1
"הנייר טעינת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. הנוכחית ההדפסה עבודת עבור מתאים נייר טען.2

.19 בעמוד
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.3
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.4

Windows משתמשי
.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.Printer Features בחלונית בחר.ג

.מסומנת עדיין היא אם )שוליים ללא (Borderless הסימון בתיבת הסימון את בטל.5
Print על או) Windows( )אישור (OK על לחץ מכן ולאחר לך הרצויות ההדפסה הגדרות את בחר.6

)Mac OS.(

פנורמיים צילומים הדפסת
HP של פנורמה בנייר השתמש, כן כמו. פנורמי צילום לצלם עליך, אמיתית פנורמית להדפסה
.)'אינץ x 12 4( מ"ס x 30 10 בגודל

הנחיות
.45 בעמוד "צילומים שיפור" בסעיף עיין, צילומים הדפסת של במאפיינים השימוש אודות ללמוד כדי•
.מסולסל או גלי אינו משתמש אתה שבו הצילום שנייר ודא•
עיין, נוסף מידע לקבלת. הנייר מגש מקיבולת תחרוג אל, הדפסה חומרי טעינת בעת•

.77 בעמוד "המדפסת מפרטי" בסעיף

בהתאם פעל, צילומים הדפסת של מאפיין כוללת משתמש אתה שבה התוכנה אםהערה
.הבאות להוראות בהתאם פעל, לא אם. בה המופיעות להוראות
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פנורמיים צילומים להדפסת
.מופעלת שהמדפסת ודא.1
"הנייר טעינת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. הנוכחית ההדפסה עבודת עבור מתאים נייר טען.2

.19 בעמוד
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.3
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.4

Windows משתמשי
.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.Printer Features בחלונית בחר.ג

.)נייר גודל (Paper Size הנפתחת הרשימה מתוך שטענת הנייר בגודל בחר.5
Print על או) Windows( )אישור (OK על לחץ מכן ולאחר לך הרצויות ההדפסה הגדרות את בחר.6

)Mac OS.(

 הסימון תיבת את בחר מכן ולאחר פנורמה נייר גודל בחר, שוליים ללא להדפסההערה
Borderless) שוליים ללא(.

אחרים קטנים הדפסה וחומרי כרטיסיות על הדפסה

הנחיות
.המדפסת של הנייר גודל במפרטי שעומדים קטנים הדפסה ובחומרי בכרטיסים רק השתמש•
עיין, נוסף מידע לקבלת. הנייר מגש מקיבולת תחרוג אל, הדפסה חומרי טעינת בעת•

.77 בעמוד "המדפסת מפרטי" בסעיף
על מעידה ואינה צפויה זו תופעה. כרטיסיות כגון רגיל נייר על הדפסה בעת יורדת ההדפסה איכות•

,חשובה אינה ההדפסה איכות שבהן הדפסה עבודות עבור שימושית רגיל נייר על הדפסה. בעיה
.טיוטות כגון

אחרים קטנים הדפסה חומרי או כרטיסיות על להדפסה
.מופעלת שהמדפסת ודא.1
"הנייר טעינת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. הנוכחית ההדפסה עבודת עבור מתאים נייר טען.2

.19 בעמוד
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.3
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.4

Windows משתמשי
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.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.Printer Features בחלונית בחר.ג

.)אחר רגיל נייר (Other Plain בחר, )נייר סוג (Paper Type הנפתחת ברשימה.5
Print על או) Windows( )אישור (OK על לחץ מכן ולאחר לך הרצויות ההדפסה הגדרות את בחר.6

)Mac OS.(

6 פרק
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תחזוקה7
ולהפיק טובים מדפסת ביצועי על לשמור לך לסייע שיכולים בסיסיים תחזוקה הליכי כולל זה סעיף

.מעולה באיכות צילומים

ההדפסה מחסנית יישור•
אוטומטי באופן ההדפסה מחסנית ניקוי•
משוערים דיו מפלסי הצגת•
ההדפסה מחסנית של החלפה או הכנסה•
הדפסה מחסניות הזמנת אודות מידע קבלת•
ניסיון דף הדפסת•
לדוגמה דף הדפסת•
ההדפסה ומחסנית המדפסת אחסון•
לבוש ומפריטי מהעור דיו הסרת•

ההדפסה מחסנית יישור
באפשרותך. אוטומטי באופן ההדפסה מחסנית את מיישרת המדפסת, חדשה מחסנית התקנת לאחר
האינדיקציות. מיטבית הדפסה איכות להבטיח כדי, אחרים במועדים גם ההדפסה מחסנית את ליישר
לבנים רווחים עם שוליים ללא הדפסים כוללות ידני באופן ההדפסה מחסנית את ליישר שעליך לכך

.ירודה הדפסה איכות או הרצוי באופן מודפסים שאינם צבעים, קצה לאורך

מהמדפסת ההדפסה מחסנית ליישור
.ההזנה במגש HP Advanced Photo Paper צילום נייר של גיליון טען.1
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.2

.15 בעמוד
.הכלים תפריט את לפתוח כדי כליםב גע.3
.להנחיות בהתאם ופעל מחסנית יישורב גע.4

אוטומטי באופן ההדפסה מחסנית ניקוי
הדיו שמפלס ייתכן, דיו פסי בהם מופיעים אם או, נקודות או שורות חסרות המודפסים בדפים אם

.אותה לנקות שיש או נמוך ההדפסה במחסנית

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

:אוטומטי באופן המחסנית את לנקות כדי הבאות הפעולות את בצע

מהמדפסת ההדפסה מחסנית לניקוי
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1

.15 בעמוד
.הכלים תפריט את לפתוח כדי כליםב גע.2
.להנחיות בהתאם ופעל מחסנית ניקויב גע.3

.ההדפסה מחסנית את החלף, נקודות או שורות במסמכים חסרות עדיין הניקוי לאחר אם
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משוערים דיו מפלסי הצגת
מהמדפסת או במדפסת המותקנת ההדפסה מחסנית של המשוער הדיו מפלס את להציג באפשרותך

:במחסנית שנותרה המשוערת הדיו כמות את המציג הדיו מפלס של סמל מציג המדפסת מסך. עצמה

מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים הדיו מפלסי של ומחוונים התראותהערה
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
.סבירה בלתי הופכת

הצגת, מחדש מולאו הן אם או, במדפסת שהותקנו לפני הדיו במחסניות שימוש נעשה אםהערה
.זמינה לא או מדויקת לא להיות עלולה המשוערים הדיו מפלסי

בתהליך לרבות, דרכים במספר ההדפסה תהליך במהלך מהמחסנית בדיו שימוש נעשההערה
שחרירי השומר, ההדפסה ראשי ובשירות, להדפסה המחסניות ואת ההתקן את המכין, האתחול
לאחר במחסנית נשארות הדיו משאריות חלק, בנוסף. חלק באופן יזרום ושהדיו נקיים יהיו ההדפסה
.www.hp.com/go/inkusage בכתובת בקר, נוסף מידע לקבלת. השימוש

מדפסת מצב הצגת

המדפסת מצב למסך לגשת כדי
.הצורך במידת, Photosmart לתפריט לחזור כדי המגע מסך של במסגרת הבית דףב גע.1

"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.2
.15 בעמוד

.הכלים תפריט את לפתוח כדי כליםב גע.3
:המדפסת סטטוסב גע.4

ההדפסה לעבודת שנותר המשוער והזמן, הדיו מפלסי אודות מידע מציג המדפסת סטטוס חלון
.המבוצעת

ההדפסה מחסנית של החלפה או הכנסה
.ובצבע לבן-בשחור צילומים להדפיס כדי HP 110 Tri-color Inkjet ההדפסה במחסנית השתמש

צילום בנייר שימוש תוך*, דורות למשך הנשמרים הכתמה בפני ועמידים מעבדה באיכות צילומים הדפס
HP Advanced Photo Paper דיו וצבעי Vivera Ink.

HP Image Permanence או .Wilhelm Imaging Research, Inc ידי-על בוצע התצוגה עמידות דירוג*
Lab .בכתובת בקר, פרטים לקבלת www.hp.com/go/printpermanence.

לשנות ממליצה אינה HP ,כן כמו. המתאימות ההדפסה במחסניות משתמש שאתה ודאהתראה
של מחסניות של מחדש מילוי או משינוי כתוצאה שנגרם נזק. HP של מחסניות מחדש למלא או

HP של האחריות במסגרת מכוסה אינו HP.

ההדפסה מחסנית של החלפה או הכנסה 54
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הדפסה מחסנית של החלפה או להכנסה
.המדפסת של הפנימי מהחלק הקרטון את ושהסרת מופעלת שהמדפסת ודא.1
.המדפסת של ההדפסה מחסנית דלת את פתח.2
.מהמחסנית המבריק הוורוד הסרט את הסר.3

.ההדפסה מחסנית של נחושת בצבע במגעים לגעת איןהערה

כדי מהתושבת חוץ כלפי אותה ומשוך מטה כלפי המחסנית על לחץ, מחסנית מחליף אתה אם.4
.אותה להסיר

מעלה כלפי קלה בזווית המחסנית את החלק. מעלה כלפי פונה כשהתווית החלופית במחסנית אחוז.5
שתתייצב עד המחסנית את דחוף. ראשונים ייכנסו נחושת בצבע שהמגעים כך, התושבת לתוך

.בנקישה במקומה

7 פרק
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.ההדפסה מחסנית דלת את סגור.6
.המסך גבי-שעל להוראות בהתאם פעל.7

HP Inkjet Supplies Recycling Program התוכנית. הישנה המחסנית את מחזרהערה
ומאפשרת רבים אזורים/במדינות זמינה) מתכלים דיו הזרקת לחומרי HP של המיחזור תוכנית(

 בכתובת בקר, נוסף מידע לקבלת. משומשות הדפסה מחסניות של תשלום ללא מיחזור
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.

הדפסה מחסניות הזמנת אודות מידע קבלת
באופן הדפסה מחסניות להזמין באפשרותך, לאינטרנט גישה וברשותך למחשב המוצר את חיברת אם

.מקוון

מקוון באופן מחסניות ולהזמנת הדפסה מחסניות הזמנת אודות מידע להצגת
'.יישום של קובץ מתפריט הדפסה בחר.1
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.2

Windows משתמשי
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.א

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

.)מקוון באופן מתכלים חומרים הזמנת ( Order Supplies Online הלחצן על לחץ.ב
Mac משתמשי

.Supplies הלחצן על לחץ▲

.במחשב המסך גבי-שעל להנחיות בהתאם פעל.3

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

ניסיון דף הדפסת
מידע כולל זה דף, בנוסף. HP של לתמיכה לפנות עליך אם אותך לשמש יכול הניסיון שבדף המידע
.ועוד המדפסת של סידורי מספר, דיו מחסניות או הדפסה מחסניות של ביצועים, דיו מפלסי אודות

מהמדפסת ניסיון דף להדפסת
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1

.15 בעמוד
.ניסיון דף הדפסתב גע מכן ולאחר כליםב גע.2

לדוגמה דף הדפסת
נטען שהנייר לוודא וכדי המדפסת של הצילומים הדפסת איכות את לבדוק כדי לדוגמה דף הדפס
.כהלכה
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מהמדפסת לדוגמה דף להדפסת
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1

.15 בעמוד
.לדוגמה דף הדפסתב גע מכן ולאחר כליםב גע.2

ההדפסה ומחסנית המדפסת אחסון
.ההדפסה ומחסנית המדפסת אחסון אודות מידע כולל זה סעיף

המדפסת אחסון•
ההדפסה מחסנית אחסון•

המדפסת אחסון
.פעילות חוסר של קצרות או ארוכות תקופות במשך מעמד שתחזיק כך מתוכננת המדפסת

.קיצוניות לטמפרטורות נחשף שאינו במקום, ישיר שמש מאור הרחק, מבנה בתוך המדפסת את אחסן

ההדפסה מחסנית אחסון
.המדפסת בתוך הפעילה ההדפסה מחסנית את תמיד השאר, המדפסת את מאחסן אתה כאשר

.הכיבוי מחזור במהלך מגן בכיסוי ההדפסה מחסנית את מאחסנת המדפסת

כך. המתח כבל את שתנתק לפני שלה הכיבוי מחזור את משלימה שהמדפסת ודאהתראה
.כהלכה ההדפסה מחסניות את לאחסן למדפסת מתאפשר

הדפסה איכות ולהבטיח HP של ההדפסה מחסניות בתחזוקת לסייע מנת על הבאות העצות לפי פעל
:עקבית

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

.במדפסת ההדפסה מחסנית התקנת לרגע עד הדיו חרירי את המכסה הפלסטי הסרט את תסיר אל•
של מחדש חיבור. בחזרה אותו לחבר תנסה אל, ההדפסה ממחסנית הוסר הפלסטי הסרט אם

.ההדפסה למחסנית נזק גורם הפלסטי הסרט

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

פתרוןמוכתם אזור

.גס סבון בעזרת האזור את שפשףהגוף עור

.כלור במלבין והשתמש קרים במים הבד את שטוףלבן בד

.מוקצפת באמוניה והשתמש קרים במים הבד את שטוףצבעוני בד

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

7 פרק
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בעיות פתרון8
התמיכה בשירותי בקר או בעיות לפתרון עצות לקבלת זה בסעיף עיין, HP של לתמיכה פניה לפני

.www.hp.com/support בכתובת המקוונת

USB בכבל שימוש. מטרים 3 על עולה אינו שאורכו USB בכבל להשתמש ממליצה HPעצה
.לשגיאות לגרום עלול יותר ארוך

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

התוכנה להתקנת הקשורות בעיות•
וחומרה להדפסה הקשורות בעיות•
Bluetooth-ל הקשורות הדפסה בעיות•

התוכנה להתקנת הקשורות בעיות
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

נכשלה ההתקנה•
מחבר אני כאשר מופיע) שזוהתה חדשה חומרה אשף (Found New Hardware Wizard האשף•

.Windows למחשב המדפסת את
)בלבד Windows( )ופקסים מדפסות (Printers and Faxes-ב מופיעה אינה המדפסת•
אוטומטי באופן התחילה לא ההתקנה•
את התקנתי כבר אבל, שלי למחשב המדפסת את מחבר שאני פעם בכל מתחילה התוכנה התקנת•

.בהצלחה התוכנה
התוכנה התקנת תוכנית אבל, בלבד צילומים העברת לצורך למחשב המדפסת את לחבר ברצוני•

ושוב שוב מופיעה

נכשלה ההתקנה
,הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

.הבעיה לפתרון עד הנותרות הפעולות את לנסות המשך

וירוס-האנטי תוכנת את כבה: 1 פתרון•
ההתקנה במהלך הרישיון הסכם את קבל: 2 פתרון•
מחדש ההתקנה את לבצע נסה: 3 פתרון•

וירוס-האנטי תוכנת את כבה: 1 פתרון

:פתרון
:המדפסת תוכנת של ההתקנה את הסר.1

Windows משתמשי
HP < HP > )תוכניות (Programs אל עבור, Windows של )התחל (Start תפריט מתוך.א

Photosmart D7400 series < Uninstall) התקנה הסרת(.
.המסך גבי-שעל להוראות בהתאם פעל.ב
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Mac משתמשי
.Applications:Hewlett-Packard התיקייה על כפולה לחיצה לחץ.א
.המסך גבי-שעל להוראות בהתאם ופעל HP Uninstaller על כפולה לחיצה לחץ.ב

.וירוסים מפני להגנה הפעילים היישומים כל את השבת או הפסק.2
.התוכנה יישומי מכל צא.3
.המדפסת את הפעל מכן ולאחר שניות 10 המתן, המדפסת את כבה.4
.למדפסת המצורפות ההתקנה להוראות בהתאם המדפסת תוכנת את מחדש התקן.5

ברקע שפועל אחר תוכנה ביישום או וירוסים מפני ההגנה ביישום בעיה שישנה ייתכן:סיבה
.בהצלחה התוכנה התקנת את ומונע במחשב

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

ההתקנה במהלך הרישיון הסכם את קבל: 2 פתרון
הסכם עם הסכמתך את אשר מכן ולאחר מחדש אותו וחבר USB-ה כבל את נתק:פתרון
.ההתקנה במהלך הרישיון

.ההתקנה במהלך הרישיון הסכם במסך הסכמתך את נתת שלא ייתכן:סיבה

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

מחדש ההתקנה את לבצע נסה: 3 פתרון
.שוב ההתקנה את לבצע נסה מכן ולאחר מחדש אותו וחבר USB-ה כבל את נתק:פתרון

.בטעות ההתקנה את ביטלת או שסגרת ייתכן:סיבה

מחבר אני כאשר מופיע) שזוהתה חדשה חומרה אשף (Found New Hardware Wizard האשף
.Windows למחשב המדפסת את

.זו בעיה עבור הבא הפתרון את נסה
.המדפסת בתפריט מופעלת תוכנה התקנת מצב שהאפשרות ודא:פתרון

תוכנה התקנת מצב להפעלת
המדפסת את ונתק) שזוהתה חדשה חומרה (Found New Hardware-ה אשף את בטל.1

.מהמחשב
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.2

.15 בעמוד
.העדפות באפשרות גע.3
:תוכנה התקנת מצב באפשרות גע.4
.מסומנת מופעל שהאפשרות ודא.5
.המדפסת את שוב הפעל מכן ולאחר שניות 10 המתן, המדפסת את כבה.6

.במוצר מופעל אינו תוכנה התקנת מצב המצב:סיבה
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)בלבד Windows( )ופקסים מדפסות (Printers and Faxes-ב מופיעה אינה המדפסת
,הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

.הבעיה לפתרון עד הנותרות הפעולות את לנסות המשך
מחדש ההתקנה את לבצע נסה: 1 פתרון•
תוכנה התקנת מצב את השבת: 2 פתרון•

מחדש ההתקנה את לבצע נסה: 1 פתרון
HP Photosmart D7400 התיקייה הימצאות של אימות באמצעות מותקנת שהתוכנה ודא:פתרון

series בתיקייה HP התפריט תחת Start) של) התחל Windows .מופיעה אינה התיקייה אם
.מחדש ההתקנה את לבצע נסה), התחל (Start בתפריט
.ידועה לא מסיבה תקין באופן הסתיימה לא ההתקנה:סיבה

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

תוכנה התקנת מצב את השבת: 2 פתרון
)ופקסים מדפסות (Printers and Faxes את ובדוק תוכנה התקנת מצב את השבת:פתרון
.שנית

)תוכנה התקנת מצב (Software Install Mode להשבתת
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1

.15 בעמוד
.העדפות באפשרות גע.2
:תוכנה התקנת מצב באפשרות גע.3
.מסומנת כבוי שהאפשרות ודא.4
.המדפסת את שוב הפעל מכן ולאחר שניות 10 המתן, המדפסת את כבה.5
.)ופקסים מדפסות (Printers and Faxes-ב מופיעה המדפסת אם בדוק.6

.במלואה הסתיימה לא שההתקנה ייתכן:סיבה

אוטומטי באופן התחילה לא ההתקנה
,הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

.הבעיה לפתרון עד הנותרות הפעולות את לנסות המשך
ידני באופן ההתקנה את התחל: 1 פתרון•
מופעלת תוכנה התקנת מצב שהאפשרות ודא: 2 פתרון•
מחדש אותה הפעל מכן ולאחר המדפסת את כבה: 3 פתרון•
לזמינה כונן אות הפוך: 4 פתרון•

ידני באופן ההתקנה את התחל: 1 פתרון
.המדפסת מסך גבי-שעל להוראות בהתאם פעל. ידני באופן ההתקנה את התחל:פתרון

.מושבת אוטומטית הפעלה המאפיין:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם
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מופעלת תוכנה התקנת מצב שהאפשרות ודא: 2 פתרון
.המדפסת בתפריט מופעלת תוכנה התקנת מצב שהאפשרות ודא:פתרון

תוכנה התקנת מצב להפעלת
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1

.15 בעמוד
.העדפות באפשרות גע.2
:תוכנה התקנת מצב באפשרות גע.3
.מסומנת מופעל שהאפשרות ודא.4
.המדפסת את שוב הפעל מכן ולאחר שניות 10 המתן, המדפסת את כבה.5

.כבוי תוכנה התקנת שמצב ייתכן:סיבה

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

מחדש אותה הפעל מכן ולאחר המדפסת את כבה: 3 פתרון

:פתרון
.המדפסת את שוב הפעל מכן ולאחר שניות 10 המתן, המדפסת את כבה▲

.אותה הסרת מכן ולאחר המדפסת תוכנת את שהתקנת או בטעות ההתקנה את ביטלת:סיבה

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

לזמינה כונן אות הפוך: 4 פתרון
.שברשותך במחשב כונן אותיות מספר שהוגדרו ייתכן, ארגון של ברשת עבודה בסביבת:פתרון
תוכל לא ההתקנה אחרת, הראשונה הרשת כונן אות לפני זמינה אחת כונן אות שישנה ודא

.להתחיל

.המחשב של הראשונה הרשת כונן אות לפני זמינה כונן אות קיימת לא:סיבה

את התקנתי כבר אבל, שלי למחשב המדפסת את מחבר שאני פעם בכל מתחילה התוכנה התקנת
.בהצלחה התוכנה

.הגדרות התפריט של העדפות בתפריט תוכנה התקנת מצב האפשרות את השבת:פתרון

התוכנה התקנת תוכנית אבל, בלבד צילומים העברת לצורך למחשב המדפסת את לחבר ברצוני
ושוב שוב מופיעה

האפשרות את בטל, תוכנה להתקין מבלי למחשב מהמדפסת צילומים העברת לצורך:פתרון
.USB כבל באמצעות למחשב המדפסת את חבר מכן ולאחר במדפסת תוכנה התקנת מצב

תוכנה התקנת מצב להשבתת
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1

.15 בעמוד
.העדפות באפשרות גע.2
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:תוכנה התקנת מצב באפשרות גע.3
.מסומנת כבוי שהאפשרות ודא.4
.המדפסת את שוב הפעל מכן ולאחר שניות 10 המתן, המדפסת את כבה.5
.ופקסים מדפסותב מופיעה המדפסת אם בדוק.6

וחומרה להדפסה הקשורות בעיות
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

.להפעילה ניתן לא אך, לחשמל מחוברת המדפסת•
הופיע לא ההדפס•
והמדפסת המחשב בין התקשורת אבדה•
אחר USB התקן דרך USB כבל באמצעות למחשב מחוברת היא אם מדפיסה לא המדפסת•
)בלבד Windows( )מזוהה לא התקן (Unknown device ההודעה הופיעה•
שנבחרו ההדפסה של המחדל ברירת הגדרות באמצעות הודפסו לא הצילום או המסמך•
שוליים ללא צילומים הדפיסה לא המדפסת•
זיכרון לכרטיס מהמחשב צילומים לשמור היה ניתן לא•
ריק דף פלטה המדפסת•
נכון לא במקום ממוקמים או חסרים המודפס מהמסמך חלקים•
ירודה הדפסה איכות•

.להפעילה ניתן לא אך, לחשמל מחוברת המדפסת
,הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

.הבעיה לפתרון עד הנותרות הפעולות את לנסות המשך
המתח כבל את בדוק: 1 פתרון•
)במהירות ולא (אחת פעם דולקת לחצן על לחץ: 2 פתרון•
המקוונת לתמיכה ופנה המוצר את נתק: 3 פתרון•

המתח כבל את בדוק: 1 פתרון

:פתרון
החשמלי המפצל את הפעל. כבוי שלו שהמתג חשמלי למפצל מחוברת שהמדפסת ייתכן•

.המדפסת את הפעל מכן ולאחר
המתח שמקור ודא, ל"לחו נוסע אתה אם. תואם שאינו מתח למקור מחוברת שהמדפסת ייתכן•

.המדפסת של המתח ולכבל המתח לדרישות תואם מבקר אתה שבה במדינה
:המתח מתאם לבדיקת. כהלכה פועל המתח שמתאם ודא•

.תואם מתח ולמקור שברשותך למדפסת מחובר שהמתאם ודא◦
כבל, מאיר הפעלהה לחצן אם. במדפסת כיבוי/הפעלה הלחצן על ממושכת לחיצה לחץ◦

צור או www.hp.com/support בכתובת בקר, מאיר אינו הוא אם. כהלכה פועל המתח
.HP של התמיכה עם קשר

.מתח למקור מחוברת אינה שהמדפסת ייתכן:סיבה

:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם
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)במהירות ולא (אחת פעם דולקת לחצן על לחץ: 2 פתרון
לחצן על אחת פעם לחץ. מדי מהירה דולקת לחצן על הלחיצה אם יגיב לא שהמוצר ייתכן:פתרון
,זה בשלב דולקת לחצן על שנית תלחץ אם. דקות מספר להימשך עשויה המוצר הפעלת. דולקת
.המוצר את לכבות עשוי אתה

.מדי רבה במהירות דולקת לחצן על לחצת:סיבה

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

המקוונת לתמיכה ופנה המוצר את נתק: 3 פתרון
זו פעולה אם. מופעל המוצר אם בדוק. שוב אותו וחבר שניות 10 המתן, המוצר את נתק:פתרון

.HP של התמיכה עם קשר צור, מצליחה לא

.ולשפה אזור/למדינה, להתקן בהתאם משתנות התמיכה ואפשרויות הזמינות

לחץ מכן ולאחר שלך אזור/המדינה את בחר, תתבקש אם. www.hp.com/support :בכתובת בקר
.טכנית תמיכה לקבלת פנייה אודות מידע לקבלת )HP-ל פנייה (Contact HP על

.במוצר טכני כשל שקיים ייתכן:סיבה

הופיע לא ההדפס

.זו בעיה עבור הבא הפתרון את נסה
:הבאות הפעולות את לבצע נסה, הנייר חסימת לשחרור:פתרון

.אותו להסיר כדי כלפיך הנייר את בעדינות משוך, המדפסת מחזית בחלקו נפלט הנייר אם•
:המדפסת מגב להסירו נסה, המדפסת מחזית בחלקו נפלט לא הנייר אם•

.ההזנה ממגש הנייר את הסר◦
.המדפסת מגב אותו להסיר כדי שנתקע הנייר את בעדינות משוך◦

:הבאות הפעולות את לבצע נסה, להסירו כדי התקוע הנייר בקצה לאחוז יכול אינך אם•
.המדפסת את כבה◦
את אוטומטי באופן ותפלוט הנייר בנתיב נייר יש אם תבדוק המדפסת. המדפסת את הפעל◦

.התקוע הנייר
.להמשך )אישור (OK-ב גע•

.ההדפסה במהלך נתקע הנייר:סיבה

.הבא בסעיף עיין:פתרון
.והמדפסת המחשב בין התקשורת אבדה:סיבה

והמדפסת המחשב בין התקשורת אבדה
,הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

.הבעיה לפתרון עד הנותרות הפעולות את לנסות המשך

היטב מחובר USB-ה שכבל ודא: 1 פתרון•
מופעלת שהמדפסת ודא: 2 פתרון•
היטב מחובר המדפסת של המתח שכבל ודא: 3 פתרון•
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שוב להדפיס ונסה הפעילות המשימות את תסיים USB-ה שרכזת עד המתן: 4 פתרון•

היטב מחובר USB-ה שכבל ודא: 1 פתרון
.המדפסת בגב USB-ה ליציאת והן למחשב הן היטב מחובר USB-ה שכבל ודא:פתרון

.למדפסת מחובר אינו שהמחשב ייתכן:סיבה

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

מופעלת שהמדפסת ודא: 2 פתרון
.מופעלת ושהמדפסת היטב מחובר המדפסת של המתח שכבל ודא:פתרון

.כבויה שהמדפסת ייתכן:סיבה

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

היטב מחובר המדפסת של המתח שכבל ודא: 3 פתרון
.מופעלת ושהמדפסת היטב מחובר המדפסת של המתח שכבל ודא:פתרון

.מתח למקור מחוברת אינה שהמדפסת ייתכן:סיבה
:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

שוב להדפיס ונסה הפעילות המשימות את תסיים USB-ה שרכזת עד המתן: 4 פתרון
.למחשב ישירות המדפסת את חבר או האחר בהתקן השימוש לסיום עד המתן:פתרון

.מחדש חיבור ליצור לנסות כדי שנית נסה על לחץ, Photosmart של שיח-דו תיבת מוצגת אם

.התקנים מספר אליה שמחוברים עגינה בתחנת או USB ברכזת משתמש שאתה ייתכן:סיבה
.זמני באופן למדפסת החיבור לניתוק לגרום עלולה אחר להתקן גישה

אחר USB התקן דרך USB כבל באמצעות למחשב מחוברת היא אם מדפיסה לא המדפסת

.זו בעיה עבור הבא הפתרון את נסה

:פתרון
.המחשב את כבה.1
.במחשב USB ליציאת ישירות המדפסת את חבר.2
.המדפסת בגב USB-ה ליציאת והן למחשב הן היטב מחובר שהכבל ודא.3
.)הרכזת לרבות (USB-ה התקני כל את מהמחשב נתק.4
.המחשב את הפעל.5
אחרת USB ביציאת והשתמש זה הליך על חזור, נמשכת הבעיה אם. שנית להדפיס נסה.6

.במחשב
.לרכזת המחובר אחר התקן ידי-על שובשה והמחשב המדפסת בין כיוונית-הדו התקשורת:סיבה
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)בלבד Windows( )מזוהה לא התקן (Unknown device ההודעה הופיעה

.זו בעיה עבור הבא הפתרון את נסה

:פתרון
.מהמדפסת USB-ה כבל את נתק.1
.מהמדפסת המתח כבל את נתק.2
.שניות 10-כ המתן.3
.למדפסת המתח כבל את חזרה חבר.4
.המדפסת בגב USB-ה ליציאת בחזרה USB-ה כבל את חבר.5
תוכנת של ההתקנה את והסר USB-ה כבל ואת המתח כבל את נתק, נמשכת הבעיה אם.6

:המדפסת
 >)התוכניות כל (All Programs אל עבור, Windows של )התחל (Start התפריט מתוך.א

HP  < HP Photosmart D7400 series < Uninstall) התקנה הסרת(.
.המסך גבי-שעל להוראות בהתאם פעל.ב

.המדפסת את הפעל מכן ולאחר שניות 10 המתן, המדפסת את כבה.7
.המחשב את מחדש הפעל.8
פעל. USB כבל באמצעות למחשב המדפסת חיבור ידי-על המדפסת תוכנת את מחדש התקן.9

.המסך גבי-שעל להוראות בהתאם

.והמדפסת המחשב בין שמחבר בכבל סטטי חשמל שהצטבר ייתכן:סיבה
.פגום המדפסת של USB-ה שחיבור משום המדפסת את לזהות הצליחה לא שהתוכנה ייתכן

שנבחרו ההדפסה של המחדל ברירת הגדרות באמצעות הודפסו לא הצילום או המסמך

.זו בעיה עבור הבא הפתרון את נסה

:פתרון

הדפסה הגדרות לבחירת
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.1
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.2

Windows משתמשי
.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
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.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב

 על או) Windows( )אישור (OK על לחץ מכן ולאחר לך הרצויות ההדפסה הגדרות את בחר.3
Print) Mac OS.(

.התוכנה יישום של מאלה שונות להיות עשויות המדפסת של המחדל ברירת הגדרות:סיבה
.במדפסת שתגדיר הגדרה כל עוקפות התוכנה יישום של ההדפסה הגדרות

שוליים ללא צילומים הדפיסה לא המדפסת

.זו בעיה עבור הבא הפתרון את נסה

:פתרון

המדפסת של הבקרה מלוח בהדפסה שוליים ללא הדפסה להפעלת
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1

.15 בעמוד
.העדפות באפשרות גע.2
.שוליים ללא  באפשרות גע.3
.שוליים ללא הדפסה להפעיל כדי מופעלת באפשרות גע.4

ממחשב בהדפסה שוליים ללא הדפסה להפעלת
.מופעלת שהמדפסת ודא.1
טעינת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. הנוכחית ההדפסה עבודת עבור מתאים נייר טען.2

.19 בעמוד "הנייר
.להדפיס שברצונך הקובץ את פתח.3
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.4

Windows משתמשי
.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.Printer Features בחלונית בחר.ג

.בה לבחור כדי Borderless הסימון תיבת על לחץ.5

.מושבתת שוליים ללא הדפסה של שהאפשרות ייתכן:סיבה
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זיכרון לכרטיס מהמחשב צילומים לשמור היה ניתן לא

.זו בעיה עבור הבא הפתרון את נסה
.נעילה במצב נמצא שאינו ודא, נעילה מתג הזיכרון לכרטיס יש אם:פתרון

.נעול הזיכרון שכרטיס ייתכן:סיבה

ריק דף פלטה המדפסת

.זו בעיה עבור הבא הפתרון את נסה
החלף. 56 בעמוד "ניסיון דף הדפסת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. ניסיון דף הדפס:פתרון
של החלפה או הכנסה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. הצורך במידת ההדפסה מחסנית את

.54 בעמוד "ההדפסה מחסנית

.ההדפסה במחסנית הדיו שאזל ייתכן:סיבה

נכון לא במקום ממוקמים או חסרים המודפס מהמסמך חלקים

.זו בעיה עבור הבא הפתרון את נסה
"הנייר גודל שינוי" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. המתאים הנייר בגודל לבחור הקפד:פתרון
.47 בעמוד

.מתאים לא נייר בגודל שבחרת ייתכן:סיבה

ירודה הדפסה איכות
,הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

.הבעיה לפתרון עד הנותרות הפעולות את לנסות המשך

התמונה גודל את הקטן: 1 פתרון•
מתאים בנייר השתמש: 2 פתרון•
הנייר של המתאים הצד גבי-על הדפס: 3 פתרון•
הדפסה מחסנית את נקה: 4 פתרון•
הצורך במידת ההדפסה מחסנית את החלף: 5 פתרון•

התמונה גודל את הקטן: 1 פתרון
את הגדר, בעתיד מיטביות תוצאות לקבלת. שנית להדפיס ונסה התמונה גודל את הקטן:פתרון

.יותר גבוהה צילומים לרזולוציית הדיגיטלית המצלמה

.הדיגיטלית במצלמה נמוכה רזולוציה בהגדרת שבחרת ייתכן:סיבה

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

מתאים בנייר השתמש: 2 פתרון
,מיטביות תוצאות לקבלת. המדפסת עבור שמיועד נייר בסוג משתמש שאתה ודא:פתרון

.צילומים הדפסת בעת HP מתוצרת צילום בנייר השתמש
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HP Advanced Photo צילום בנייר השתמש. רגיל בנייר ולא ספציפי באופן לפלט המיועד בנייר בחר
Paper צילומים הדפסת בעת מיטביות תוצאות לקבלת.

.הפלט עבור המיטבי הנייר בסוג משתמש שאינך ייתכן:סיבה
:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

הנייר של המתאים הצד גבי-על הדפס: 3 פתרון
.מעלה כלפי פונה להדפסה המיועד כשהצד נטען שהנייר ודא:פתרון

.הנייר של ההפוך הצד על מדפיס שאתה ייתכן:סיבה

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

הדפסה מחסנית את נקה: 4 פתרון
באופן ההדפסה מחסנית ניקוי" ראה, נוסף מידע לקבלת. ההדפסה מחסנית את נקה:פתרון

.53 בעמוד "אוטומטי

.ההדפסה מחסנית את לנקות עליך שיהיה ייתכן:סיבה
:הבא הפתרון את נסה, הבעיה את פתרה לא זו פעולה אם

הצורך במידת ההדפסה מחסנית את החלף: 5 פתרון
החלף. 56 בעמוד "ניסיון דף הדפסת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. ניסיון דף הדפס:פתרון
של החלפה או הכנסה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. הצורך במידת ההדפסה מחסנית את

.54 בעמוד "ההדפסה מחסנית

כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים הדיו מפלסי של ומחוונים התראותהערה
יד בהישג חלופית הדפסה מחסנית להחזיק שקול, נמוך דיו מפלס על אזהרה הודעת מתקבלת

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

.נמוך ההדפסה במחסנית הדיו שמפלס ייתכן:סיבה

Bluetooth-ל הקשורות הדפסה בעיות
בשירותי בקר, לחלופין או, בעיות לפתרון עצות לקבלת זה בסעיף עיין, HP של לתמיכה פניה לפני

.www.hp.com/support בכתובת המקוונת התמיכה

.המדפסת את מאתר לא שברשותי Bluetooth-ה התקן•
.מהמדפסת דף שום נפלט לא•
.ירודה ההדפסה איכות•
.שוליים עם הודפס הצילום•
.Bluetooth של האלחוטי החיבור באמצעות ההתקן שם את להגדיר יכול לא שלי המחשב•
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.המדפסת את מאתר לא שברשותי Bluetooth-ה התקן
,הבעיה את פותרת אינה הראשונה הפעולה אם. הבעיה את לפתור כדי הבאות הפעולות את בצע

.הבעיה לפתרון עד הנותרות הפעולות את לנסות המשך
נתונים לקבלת מוכנה תהיה Bluetooth שמדפסת עד המתן: 1 פתרון•
Bluetooth של ניראות ההגדרה את בדוק: 2 פתרון•
Bluetooth של אבטחה רמת ההגדרה את בדוק: 3 פתרון•
המתאים Bluetooth במפתח משתמש שאתה ודא: 4 פתרון•
המדפסת אל Bluetooth התקן את קרב: 5 פתרון•

נתונים לקבלת מוכנה תהיה Bluetooth שמדפסת עד המתן: 1 פתרון
מהתקן הדפסה" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. מופעל Bluetooth-ה ששידור ודא:פתרון

Bluetooth" 21 בעמוד.

.נתונים לקבל מוכנה אינה עצמה שהמדפסת או הופעל לא Bluetooth ששידור ייתכן:סיבה

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

Bluetooth של ניראות ההגדרה את בדוק: 2 פתרון

:פתרון
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1

.15 בעמוד
.ניראותב גע מכן ולאחר Bluetooth-ב גע.2
.לכולם גלויב גע.3

.נסתר לאפשרות מוגדר Bluetooth של ניראות שהמאפיין ייתכן:סיבה

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

Bluetooth של אבטחה רמת ההגדרה את בדוק: 3 פתרון

:פתרון
"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1

.15 בעמוד
.Bluetooth-ב גע.2
.אבטחה רמתב גע.3
.נמוכהב גע.4

.גבוהה לאפשרות מוגדר Bluetooth של אבטחה רמת שהמאפיין ייתכן:סיבה

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

המתאים Bluetooth במפתח משתמש שאתה ודא: 4 פתרון
עבור הנכון המפתח הוזן Bluetooth של אלחוטית טכנולוגיה בעל שבהתקן ודא:פתרון

.המדפסת
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Bluetooth של אלחוטית טכנולוגיה בעל ההתקן משתמש שבו) PIN( שהמפתח ייתכן:סיבה
.שגוי הוא המדפסת עבור

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

המדפסת אל Bluetooth התקן את קרב: 5 פתרון
המרבי המרחק. Bluetooth של אלחוטית טכנולוגיה בעל ההתקן את המדפסת אל קרב:פתרון

.מטר 10 הוא למדפסת Bluetooth של אלחוט טכנולוגיית בעל התקן בין המומלץ

.מהמדפסת מדי רחוק שאתה ייתכן:סיבה

.מהמדפסת דף שום נפלט לא
"מפרטים" בסעיף עיין, המדפסת ידי-על הנתמכות קובץ תבניות של רשימה לקבלת:פתרון
.77 בעמוד

טכנולוגיית עם ההתקן ידי-על שנשלח הקובץ סוג את מזהה אינה שהמדפסת ייתכן:סיבה
.Bluetooth של האלחוט

.ירודה ההדפסה איכות
ייתכן. יותר גבוהה לרזולוציה הדיגיטלית המצלמה את הגדר, מיטביות תוצאות לקבלת:פתרון

טלפונים של מצלמות כגון, VGA רזולוציית בעלות במצלמות שצולמו תמונות של שהרזולוציה
.גבוהה באיכות הדפס להפיק כדי גבוהה מספיק תהיה לא, סלולריים

.נמוכה שהדפסת הצילום של שהרזולוציה ייתכן:סיבה

.שוליים עם הודפס הצילום
באתר בקר או, Bluetooth של האלחוט טכנולוגיית עם ההתקן משווק עם קשר צור:פתרון

.ההדפסה תוכנית עבור האחרונים העדכונים לקבלת שלהם התמיכה

Bluetooth של אלחוט טכנולוגיית באמצעות בהתקן שמותקנת ההדפסה שתוכנית ייתכן:סיבה
.שוליים ללא בהדפסה תומכת אינה

.Bluetooth של האלחוטי החיבור באמצעות ההתקן שם את להגדיר יכול לא שלי המחשב
של הגדרות התפריט באמצעות המדפסת של Bluetooth-ה התקן שם את הגדר:פתרון

.המדפסת

.Bluetooth-ה התקן שם להגדרת הבאות בהוראות השתמש

"הגדרות תפריט" ראה, נוסף מידע לקבלת. הגדרות התפריט את להציג כדי הגדרות בסמל גע.1
.15 בעמוד

.ההתקן שםב גע מכן ולאחר Bluetooth באפשרות גע.2
.בתפריט המוצגת ההתקן שם של האפשרויות רשימת מתוך Bluetooth של התקן שם בחר.3

.המדפסת תפריט באמצעות מוגדר אינו Bluetooth-ה התקן שם:סיבה

8 פרק
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מתכלים דיו חומרי רכישת9
.HP Photosmart-ל המצורף המודפס בתיעוד עיין, הדפסה מחסניות מספרי של רשימה לקבלת

לפנות באפשרותך, בנוסף. HP של האינטרנט באתר מקוון באופן הדפסה מחסניות להזמין באפשרותך
ההתקן עבור הדפסה מחסניות של הנכונים החוזרת ההזמנה מספרי את לאתר כדי מקומי HP למשווק

.הדפסה מחסניות לרכוש וכדי שברשותך

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

מחובר ממחשב מחסניות להזמנת
.שמדפיס יישום בכל קובץ פתח.1
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.2

Windows משתמשי
.)הדפסה (Print בחר מכן ולאחר )קובץ (File בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב
.)העדפות (Preferences על או )מאפיינים (Properties על לחץ.ג

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

Mac משתמשי
.Print על לחץ מכן ולאחר File את בחר.א
.הנבחרת המדפסת הוא HP Photosmart D7400 series-שה ודא.ב

 על או) Windows( )מקוון באופן מתכלים חומרים הזמנת (Order Supplies Online על לחץ.3
Supplies) Mac OS.(
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HP של ואחריות תמיכה10
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

HP של התמיכה באתר תחילה בדוק•
HP של טלפונית תמיכה•
האחריות במסגרת נוספות אפשרויות•

.המוצר לאריזת שמצורף המוצר של הבסיסי במדריך עיין, המלאה האחריות להצהרת

HP של התמיכה באתר תחילה בדוק
של התמיכה באתר בדוק, זקוק אתה שלו המידע את מוצא אינך אם. למדפסת המצורף בתיעוד עיין
HP.

מקוונת תמיכה של לבדיקה
של המקוונת התמיכה. www.hp.com/support בכתובת HP של המקוונת התמיכה באתר בקר.1

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

מקוונת תמיכה למומחי מהירה גישה•
HP Photosmart-ה עבור התקן ולמנהלי לתוכנות עדכונים•
נפוצות בעיות ופתרון HP Photosmart-ה אודות חשוב מידע•
רישום בעת הזמינים, HP של ידיעות ועלוני תמיכה התראות, מקדימיים התקן עדכוני•

HP Photosmart-ה
-ה של בחומרה כשל אירע אם. אליך הקרובה הרכישה לנקודת פנה: בלבד באירופה.2

HP Photosmart ,תשלום ללא ניתן השירות. (המקומית המכירה לנקודת אותו להביא תתבקש
עבור תשלום ייגבה, האחריות תקופת בתום. ההתקן של המוגבלת האחריות תקופת במהלך
.)השירות

ואפשרויות הזמינות. HP של לתמיכה פנה, מקוון באופן זקוק אתה שלו המידע את מוצא אינך אם.3
.הטלפונית התמיכה ולתקופת לשפה, אזור/למדינה, להתקן בהתאם משתנות התמיכה

HP של טלפונית תמיכה
.המודפס בתיעוד הטלפון מספרי ברשימת עיין, לתמיכה טלפון מספרי של רשימה לקבלת

:הבאים הנושאים אודות מידע כולל זה פרק

הטלפונית התמיכה תקופת•
טלפונית פנייה•
הטלפונית התמיכה תקופת בתום•

הטלפונית התמיכה תקופת
כולל (הלטינית ובאמריקה הפסיפית באסיה, אמריקה בצפון אחת שנה למשך ניתנת הטלפונית התמיכה
 בכתובת בקר, ובאפריקה התיכון במזרח, באירופה הטלפונית התמיכה תקופת לבירור). מקסיקו

www.hp.com/support .רגילות שיחה בעלויות יישא הלקוח.

75 HP של ואחריות תמיכה
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טלפונית פנייה
את לספק היערך. HP Photosmart-ה וליד המחשב ליד נמצא שאתה בזמן HP של לתמיכה פנה

:הבאים הפרטים
)ההתקן בחזית נמצאת המספר את הנושאת התווית (ההתקן של הדגם מספר•
)ההתקן של התחתון או האחורי בחלקו (ההתקן של הסידורי המספר•
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
סיוע לקבל ניתן, כן כמו. נוסף תשלום תמורת זמין HP של סיוע, הטלפונית התמיכה תקופת בתום
התקשר או HP של המקומי לספק פנה. HP: www.hp.com/support של המקוונת התמיכה באתר
.התמיכה אפשרויות מהן לברר כדי שלך אזור/במדינה הטלפונית התמיכה למספר

האחריות במסגרת נוספות אפשרויות
/www.hp.com בכתובת בקר. נוספת עלות תמורת המדפסת עבור זמינות מורחבות שירות תוכניות

support ,לקבלת, האחריות ותחומי השירותים את חפש מכן ולאחר, והשפה אזור/המדינה את בחר
.המורחבות השירות תוכניות על מידע

האחריות במסגרת נוספות אפשרויות 76
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מפרטים11
נתוני ומספק Photosmart תוכנת של להתקנה המינימליות המערכת דרישות את מפרט זה פרק

.המדפסת עבור נבחרים מפרט

מערכת דרישות•
המדפסת מפרטי•

מערכת דרישות

הפעלה מערכת
Windows גרסאות XP Home ,XP Professional ,Vista או Vista 64-bit) כדי לאינטרנט בגישה צורך יש

)התוכנה את להוריד
Mac OS X ואילך 10.4 גרסה

מעבד

•Windows גרסאות XP Home ו-XP Professional :מעבד כל Intel® Pentium® II ,Celeron® או
)ומעלה Pentium III ,300 MHz מומלץ (MHz 233 ,תואם מעבד

•Vista :800 מעבד MHz 32-bit) x86 (64 או-bit) 1 מומלץ GHz ומעלה(
•Mac OS :PowerPC G3 מעבד או ומעלה Intel Core

RAM זיכרון

•Windows גרסאות XP Home ו-XP Professional :128 MB) 256 מומלץ MB ומעלה(
•Vista :512 MB) 1 מומלץ GB ומעלה(
•Mac OS :256 MB 512 מומלץ (ומעלה MB ומעלה(

פנוי דיסק שטח
10 MB

וידאו תצוגת
SVGA 800 x 600 ,16-bit 32 מומלץ (צבע–bit צבע(

דפדפן
Windows :Microsoft® Internet Explorer® 6.0 ואילך

Mac OS :אינטרנט דפדפן כל

קישוריות
)בנפרד לרכישה (זמינים USB וכבל USB יציאת, ממחשב בהדפסה•
לאינטרנט גישה לך שתהיה מומלץ•

המדפסת מפרטי

קישוריות
USB 2.0 full-speed :Windows XP Home,

XP Professional, Vista or Vista 64-bit
HP ה שכבל ממליצה-USB מטר 3 על באורכו יעלה לא

PictBridge :המצלמה יציאת באמצעות

תמונה קובצי תבניות
JPEG Baseline

וידאו קובצי תבניות
Motion JPEG AVI

Motion JPEG Quicktime

77 מפרטים
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MPEG-1

שוליים
.0( מ"מ 0.0 תחתונים) ; 'אינץ 0.0( מ"מ 0.0 עליונים

)'אינץ 0.0( מ"מ 0.0 ימניים/שמאליים) ; 'אינץ 0

הדפסה חומרי של גדלים
מ"ס x 15 10 בגודל צילום נייר

)4 x 6 אינץ'(, 13 x 18 מ"ס )5 x 7 אינץ'(
באורך לשונית עם מ"ס x 15 10 לשונית עם צילום נייר

)'אינץ 0.5 באורך לשונית עם' אינץ x 6 4( מ"ס 1.25
)'אינץ x 6 4( מ"ס x 15 10 כרטיסיות
)'אינץ x 5.8 4.1( מ"מ x 148 105 בגודל A6 כרטיסי

)'אינץ x 5 3.5( מ"מ L 90 x 127 בגודל כרטיסים
עם מ"מ x 127 90 לשונית עם L בגודל כרטיסים
לשונית עם' אינץ x 5 3.5( מ"מ 12.5 באורך לשונית
)'אינץ 0.5 באורך

Hagaki
:בלבד ממחשב הדפסה בעת הנתמכים גדלים

101 x 203 4( מ"מ x 8 צילום נייר), 'אינץ
.)'אינץ x 12 4( מ"ס x 30 10 פנורמה

הדפסה חומרי של סוגים
)מומלץ (HP Advanced Photo Paper צילום נייר

)L גודל, A6 ,כרטיסיות (כרטיסים

אלקטרומגנטיים שדות בנוכחות: סביבתיים מפרטים
.בפלט מסוים עיוות שיהיה ייתכן, חזקים
C) 59–95° 35°–15 :הפעלה במהלך מומלצים ערכים

F ,(80%–20 יחסית לחות

נייר מגש
מ"ס x 18 13 עד של בגודל צילום בנייר תומך

)5 x 7 אינץ'(
הנייר מגש קיבולת

292 של מרבי עובי, צילום נייר של גיליונות 20
µm) 11.5 לגיליון) מיל
 מ"ס x 30 10 בגודל צילום נייר של גיליונות 10

)4 x 12 פנורמית הדפסה עבור) 'אינץ

הדפסה מחסנית
HP 110 Tri-color Inkjet הדפסה מחסנית
,המשוערות המחסנית תפוקות אודות מידע לקבלת
./www.hp.com/pageyield בכתובת בקר

)אמריקה בצפון (חשמל צריכת
וואט 9.17 :הדפסה
וואט 4.19 :שינה

Off) וואט 28. :)ללא

)אמריקה בצפון (כוח ספק של דגם מספר
HP Part # 0957-2287 ,100-240 וולט AC) 10%(± 

)הרץ ±3( הרץ 50/60

)המקומות בשאר (חשמל צריכת
וואט 9.73 :הדפסה
וואט 4.98 :שינה

Off) וואט 19. :)ללא

)המקומות בשאר (כוח ספק של דגם מספר
HP Part # 0957–2288 ,100-240 וולט AC) 10%(± 

)הרץ ±3( הרץ 50/60

המשך
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סביבתי ומידע לתקינה מידע12
.HP Photosmart D7400 series מסדרת מדפסות על חל וסביבה תקינה אודות הבא המידע

תקינה הודעות•
•Environmental product stewardship program) למוצר סביבתי ניהול תוכנית(
האירופי האיחוד של תאימות הצהרת•

תקינה הודעות
.HP Photosmart D7400 series מסדרת מדפסות על חלות הבאות התקינה הודעות

לתקינה דגם זיהוי מספר•
•FCC statement
•VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
•Notice to users in Japan about power cord
•Notice to users in Korea
•LED indicator statement

לתקינה דגם זיהוי מספר
המוצר של לתקינה הדגם מספר. תקינה למטרות זיהוי לצורך לתקינה דגם מספר מוקצה למוצר

HP Photosmart( השיווקי השם לבין לתקינה המספר בין לבלבל אין. SNPRH-0807 הוא שברשותך
D7400 series ,( ט"המק או) וכדומהCC001A ,וכדומה(.
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FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about power cord
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Notice to users in Korea

LED indicator statement

Environmental product stewardship program) ניהול תוכנית
)למוצר סביבתי

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

.מזה זה שונים חומרים בקלות להפריד מאפשר התכנון. ומאמינותה המדפסת של מהפונקציונליות
החלקים תכנון. פשוטים כלים בעזרת ולהסרה בקלות לאיתור ניתנים השונים והחיבורים ההידוק אמצעי

.מהירים ותיקון פירוק לצורך, בקלות אליהם לגשת מאפשר הראשיים
: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

לסביבה ידידותיות עצות•
בנייר שימוש•
פלסטיק חלקי•
חומרים בטיחות של נתונים גיליונות•
מיחזור תוכנית•
מתכלים דיו לחומרי HP של המיחזור תוכנית•
חשמל צריכת•
•Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
כימיים חומרים•
•Toxic and hazardous substance table

לסביבה ידידותיות עצות
HP הסביבה על ההשפעה את לצמצם ללקוחותיה לסייע מחויבת. HP הבאות העצות את מספקת

לבחירות שיש ההשפעה של וצמצום לבדיקה בדרכים להתמקד לך לסייע כדי לסביבה הידידותיות
HP Eco Solutions האינטרנט באתר בקר, זה במוצר ספציפיים למאפיינים נוסף. שלך ההדפסה

.HP של הסביבתיות היוזמות על נוסף מידע לקבלת) HP של לסביבה ידידותיים פתרונות(

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

12 פרק
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שברשותך במוצר לסביבה ידידותיים מאפיינים
•Energy Savings information) אישור של המצב את לקבוע כדי: )באנרגיה חיסכון על מידע

ENERGY STAR® 82 בעמוד "חשמל צריכת" ראה, זה מוצר עבור.
:בכתובת בקר, HP מוצרי מיחזור אודות נוסף מידע לקבלת: ממוחזרים חומרים•

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

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

פלסטיק חלקי
את המגבירים לאומיים-בין לתקנים בהתאם מסומנים גרם 25 על עולה שמשקלם פלסטיק חלקי

.המוצר חיי בסיום מיחזור למטרות פלסטיק סוגי לזיהוי האפשרות

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 וחברה רבים אזורים/במדינות ולמיחזור מוצרים להחזרת תוכניות של וגדל הולך מספר מציעה

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

:בכתובת בקר, HP מוצרי מיחזור אודות נוסף מידע לקבלת

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

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

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

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

חשמל צריכת
מפרטי לפי מאושר ENERGY STAR בסמל המסומן Hewlett-Packard של והדמיה הדפסה ציוד

ENERGY STAR הסביבה לאיכות המשרד של )EPA (יופיע הבא הסמל. הדמיה ציוד עבור ב"בארה
:ENERGY STAR ידי-על המאושרים הדמיה מוצרי גבי-על

Environmental product stewardship program) למוצר סביבתי ניהול תוכנית( 82
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//:http :בכתובת מופיע ENERGY STAR ידי-על המאושרים הדמיה מוצרי של דגמים אודות נוסף מידע
www.hp.com/go/energystar.

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.
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כימיים חומרים
HP חוקיות לדרישות להתאים כדי במוצריה הכימיים החומרים אודות מידע ללקוחותיה לספק מחויבת,
פרטי עם דוח. )האירופיים והמועצה הפרלמנט של 1907/2006 מספר EC תקנה( REACH כגון

.www.hp.com/go/reach :בכתובת למצוא ניתן זה מוצר עבור הכימקלים

Toxic and hazardous substance table

האירופי האיחוד של תאימות הצהרת
EN 17050-1-ו ISO/IEC 17050-1 להנחיות בהתאם

Hewlett-Packard Company:הספק שם

West Bernardo Drive 16399:הספק כתובת
San Diego, CA 92127-1899

USA

:המוצר כי מצהיר

HP Photosmart D7400 series:המוצר שם

SDGOA-0811:לתקינה הדגם מספר

:הבאים המוצר במפרטי עומד

EN 60950-1:2001 ,IEC 60950-1:2001:בטיחות

EMC:EN 55022:2006, Class B

 EN 61000-3-2:2006

 EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

 EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

:משלים מידע

את ונושא EMC-ה של EC/2004/108 והנחיית EC/2006/95 נמוך מתח הנחיית של לדרישות תואם זה מוצר
.בהתאם CE סימון
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תוכנה התקנתא
,דקות משתי פחות בתוך. למחשב המדפסת את כשתחבר שתותקן, HP של מהיר חיבור תוכנת כוללת המדפסת

!מהמחשב להדפיס מוכן תהיה

.10.5 או 10.4 בגרסאות Mac OS X או Vista או Windows XPהערה
/www.hp.com בכתובת HP של התמיכה מאתר התוכנה את הורד: Windows Vista 64-bit מערכות עבור

support.

לרכוש עליך ויהיה, המדפסת עם באריזה כלול אינו ממחשב להדפסה הנדרש USB 2.0 שכבל ייתכןהערה
.בנפרד אותו

התוכנה להתקנת
.USB כבל באמצעות למחשב המדפסת את חבר מכן ולאחר מופעלת שהמדפסת ודא.1
.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושים השלבים את בצע.2

Windows מחשב
המחשב (My Computer את פתח, מופיע לא ההתקנה מסך אם. אוטומטי באופן מתחילה ההתקנה▲

את להפעיל כדי HP_A640_Series של הסמל על כפולה לחיצה ולחץ שלך העבודה בשולחן )שלי
.ההתקנה

Mac מחשב
.העבודה בשולחן HP A640 CD התקליטור סמל על כפולה לחיצה לחץ.א
.התקליטור בתיקיית ההתקנה תוכנית סמל על כפולה לחיצה לחץ.ב

.במחשב המופיעות להנחיות בהתאם פעל.3

87 תוכנה התקנת

התקנת
 

תוכנה

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=us&h_product=3851667&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=us&h_client=s-h-e002-1
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=us&h_product=3851667&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=us&h_client=s-h-e002-1
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=en&h_cc=us&h_product=3851667&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=en&cc=us&h_client=s-h-e002-1
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