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?לבצע כיצד1
שברשותך HP של All-in-One-ב להשתמש כיצד למד

5 בעמוד "המדפסת חלקי"•
23 בעמוד "צילומים או מסמכים העתקת"•
17 בעמוד "הדפסה חומרי טעינת"•
28 בעמוד "המחסניות החלפת"•
35 בעמוד "נייר חסימת שחרור"•

3 ?לבצע כיצד

כיצד
 

לבצע
?



?לבצע כיצד 4

צד
כי

 
צע
לב

?



HP של All-in-One-ה הכרת2
המדפסת חלקי•
הבקרה לוח מאפייני•
מצב נוריות•

המדפסת חלקי

הזנה מגש1

ההזנה מגש עבור נייר רוחב מכוון2

הבקרה לוח3

המחסנית דלת4

פלט מגש5

)המגש מאריך בשם גם מכונה (פלט למגש מאריך6

מחסניות7
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הבקרה לוח מאפייני

!

.מינימלית מתח בכמות שימוש נעשה עדיין, כבוי המוצר כאשר. המוצר של כיבוי או להפעלה: כיבוי/הפעלה1
.המתח כבל את נתק מכן לאחר, המוצר את כבה, לחלוטין החשמל את לנתק כדי

.הנוכחית הפעולה של לעצירה: ביטול2

ידי-על) 10 עד (העותקים מספר את הגדל. לבן-בשחור העתקה עבודת מתחיל: בשחור העתקה התחל3
.הדפסה בעיות פתרון לאחר פעולה חידוש כלחצן פועל. הלחצן על פעמים מספר לחיצה

לחיצה ידי-על) 10 עד (העותקים מספר את הגדל. בצבע העתקה עבודת מתחיל: בצבע העתקה התחל4
.הדפסה בעיות פתרון לאחר פעולה חידוש כלחצן פועל. הלחצן על פעמים מספר

את המצריך, כלשהו אירוע שהתרחש או במדפסת הנייר שאזל, נייר חסימת שישנה מציין: התראה נורית5
.טיפולך

.נמוך הדיו שמפלס או ההדפסה במחסנית בעיה מציינת: מחסנית של נורית6

מצב נוריות
.תהבהב ההפעלה נורית, עבודה מעבד המוצר כאשר. תידלק ההפעלה לחצן נורית, המוצר הפעלת בעת
נוריות אודות מידע לקבל ניתן להלן. לפתור שניתן שגיאות על מתריעות נוספות מהבהבות נוריות

.לעשות עליך מה וללמוד מהבהבות

פתרוןהפעולה אופן

לא (דולקת ההתראה ונורית מהבהבת כיבוי/הפעלה נורית
)מהבהבת

חסימת שישנה או נייר אין, סגור הפלט מגש
.נייר

טעינת" ,28 בעמוד "המחסניות החלפת"
,כהלכה 17 בעמוד "הדפסה חומרי

לחץ. 35 בעמוד "נייר חסימת שחרור" או
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פתרוןהפעולה אופן

התחל או בשחור העתקה התחל על
.הפעולה לחידוש בצבע העתקה

מהבהבות המחסנית נוריות שתי, מהבהבת כיבוי/הפעלה נורית
)מהבהבת לא (דולקת ההתארה ונורית

.חסומה שהגררה או פתוחה המחסנית דלת
.אותה סגור, פתוחה המחסנית דלת אם

הכנת" בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת
,חסומה הגררה אם. 40 בעמוד "המגשים

הגררה את והסט המחסנית דלת את פתח
על לחץ. החסימה את לפנות כדי ימינה

העתקה התחל 'או' בשחור העתקה התחל'
,נוסף מידע לקבלת. הפעולה לחידוש' בצבע
"ההדפסה גררת את פנה" בסעיף עיין

.39 בעמוד

לא שהסרט מציינת שדולקת המחסנית נורית)מהבהבת לא (דולקת המחסנית של מהנוריות אחת
שהמחסנית, המתאימה מהמחסנית הוסר
.נמוך הדיו שמפלס או מותקנת אינה
הוסר טרם הוא אם הוורוד הסרט את הסר

חסרה אם מחסנית הכנס, מהמחסנית
איכות אם המחסנית את החלף או מחסנית
מידע לקבלת. רצון משביעת אינה ההדפסה

"המחסניות החלפת" ראה, נוסף
.28 בעמוד

.נמוך המחסניות בשתי הדיו מפלס)מהבהבות לא (דולקות המחסנית נוריות שתי
איכות כאשר המחסניות שתי את החלף

.רצון משביעת אינה כבר ההדפסה

מציינת שמהבהבת המחסנית נוריתמהבהבת אחת מחסנית של נורית
כהלכה מותקנת אינה המתאימה שהמחסנית

.מתאימה שאיננה או
הכנס, כהלכה מותקנת אינה המחסנית אם
איננה המחסנית אם. מחדש המחסנית את

.המתאימה במחסנית אותה החלף, מתאימה

,המחסניות משתי הוסר לא שהסרט ייתכןמהבהבות המחסנית נוריות שתי
.פגומות או חסרות ששתיהן

,הוסר טרם אם, הוורוד הסרט את הסר
המחסניות את התקן, המחסניות משתי

.הפגומות המחסניות את החלף או החסרות
40 בעמוד "פגומה מחסנית זיהוי"ב עיין
.פגומה בלבד אחת מחסנית אם לזהות כדי

.תקועה המדפסת שבתוך המחסנית גררתמהבהבות ההתראה ונורית המחסנית נוריות שתי
לא שהגררה וודא המחסנית דלת את פתח

על לחץ מכן ולאחר הדלת את סגור, נחסמה
התחל או בשחור העתקה התחל הלחצן

.הפעולה לחידוש בצבע העתקה

ההתראה ונורית המחסנית נוריות שתי, כיבוי/הפעלה נורית
מהבהבות

.שגיאה במצב המדפסת

2 פרק
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פתרוןהפעולה אופן

.המוצר את אפס, השגיאה ממצב לצאת כדי
.המוצר את כבה.1
.המתח כבל את נתק.2
את שוב חבר מכן ולאחר דקה המתן.3

.המתח כבל
.המוצר את הפעל.4

החלפת" אל פנה, נמשכת הבעיה אם
.28 בעמוד "המחסניות

המשך
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הדפסה3
.להמשיך כדי הדפסה עבודת בחר

9 בעמוד "מסמכים הדפסת"

10 בעמוד "צילומים הדפסת"

11 בעמוד "מעטפות על הדפסה"

מסמכים הדפסת

תוכנה מיישום להדפסה
.פתוח הפלט שמגש ודא.1
.ההזנה במגש נייר שטענת ודא.2

.)הדפסה (Print הלחצן על לחץ, התוכנה יישום מתוך.3
.הנבחרת המדפסת הוא שהמוצר ודא.4
.)מאפיינים (Properties שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ.5

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

Printer) מדפסת( או Preferences) העדפות(.
.המתאימות באפשרויות בחר.6

.)לרוחב (Landscape או )לאורך (Portrait הדפסה כיוון בחר )פריסה (Layout בכרטיסייה•
המתאימים הנייר וסוג ההדפסה איכות את בחר )איכות/נייר (Paper/Quality בכרטיסייה•

.)הדפסה חומרי (Media הנפתחת מהרשימה
 מהרשימה המתאים הנייר גודל את לבחור כדי )מתקדם (Advanced האפשרות על לחץ•

Paper/Output) פלט/נייר(.

9 הדפסה

הדפסה



.)מאפיינים (Properties שיח-הדו תיבת את לסגור כדי )אישור (OK על לחץ.7
.בהדפסה להתחיל כדי )אישור (OK על או )הדפסה (Print על לחץ.8

 הלחצן על לחץ. בלבד אחד מצד במקום הנייר צידי משני המסמך את להדפיס באפשרותךהערה
Advanced) מתקדם( בכרטיסייה Paper/Quality) איכות/נייר( או Layout) מתוך. )פריסה

Print Odd Pages Only בחר )להדפסה עמודים (Pages to Print הנפתחת הרשימה
זוגיים-האי שהעמודים לאחר. )אישור (OK על לחץ, להדפסה. )בלבד זוגיים-אי עמודים הדפסת(

הריק צידו כאשר ההזנה במגש הנייר את טען. הפלט ממגש המסמך את הסר, הודפסו המסמך של
 בחר מכן ולאחר )להדפסה עמודים (Pages to Print הנפתחת לרשימה חזור. מעלה כלפי פונה

Print Even Pages Only) בלבד זוגיים עמודים הדפסת( .על לחץ, להדפסה OK) אישור(.

צילומים הדפסת

צילום נייר על צילום להדפסת
.פתוח הפלט שמגש ודא.1
פונה להדפסה המיועד כשהצד, הצילום נייר את טען מכן ולאחר ההזנה ממגש הנייר כל את הסר.2

.מעלה כלפי

כך הצילום נייר את טען, מנוקבות לשוניות יש משתמש אתה שבו הצילום לנייר אםהערה
.מעלה כלפי יפנו שהלשוניות

.)הדפסה (Print על לחץ, התוכנה ביישום )קובץ (File בתפריט.3
.הנבחרת המדפסת הוא שהמוצר ודא.4
.)מאפיינים (Properties שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ.5

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

Printer) מדפסת( או Preferences) העדפות(.
.)איכות/נייר (Paper/Quality הכרטיסייה על לחץ.6
.המתאימות באפשרויות בחר.7

.)לרוחב (Landscape או )לאורך (Portrait הדפסה כיוון בחר )פריסה (Layout בכרטיסייה•
המתאימים הנייר וסוג ההדפסה איכות את בחר )איכות/נייר (Paper/Quality בכרטיסייה•

.)הדפסה חומרי (Media הנפתחת מהרשימה
 מהרשימה המתאים הנייר גודל את לבחור כדי )מתקדם (Advanced האפשרות על לחץ•

Paper/Output) פלט/נייר(.
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)איכות/נייר (Paper/Quality הכרטיסייה אל עבור, המרבית dpi-ה רזולוציית לקבלתהערה
מהרשימה )מיטבית איכות, צילום נייר (Photo Paper, Best Quality באפשרות ובחר

עבור מכן לאחר. בצבע מדפיס שאתה ודא. )הדפסה חומרי (Media הנפתחת
Print in הנפתחת מהרשימה )כן (Yes באפשרות ובחר )מתקדם (Advanced לכרטיסייה
Max DPI) ב הדפסה-DPI ב שימוש תוך הדפסה" ראה, נוסף מידע לקבלת. )מרבי-dpi

.13 בעמוד "מרבי

.)מאפיינים (Properties שיח-הדו לתיבת לחזרה )אישור (OK על לחץ.8
 שיח-הדו בתיבת )אישור (OK על או )הדפסה (Print על לחץ מכן ולאחר, )אישור (OK על לחץ.9

Print) הדפסה(.

להסתלסל עלול הנייר. שימוש בו נעשה שלא צילום נייר ההזנה במגש להשאיר איןהערה
.לחלוטין שטוח להיות הצילום נייר על, ההדפסה לצורך. ההדפס באיכות לפגוע מכך וכתוצאה

מעטפות על הדפסה
להשתמש אין. HP של All-in-One-ה של ההזנה במגש יותר או אחת מעטפה לטעון באפשרותך
.חלוניות או מתכתיים סגרים עם במעטפות או תבליטים עם או מבריקות במעטפות

בקובצי עיין, מעטפות על להדפסה כיתוב הגדרת אופן אודות ספציפיים פרטים לקבלתהערה
השימוש את שקול, ביותר הטובות התוצאות לקבלת. שלך התמלילים עיבוד בתוכנת העזרה

.המעטפות על השולח מען את להדפיס כדי במדבקה

מעטפות להדפסת
.פתוח הפלט שמגש ודא.1
.הסוף עד שמאלה הנייר מכוון את הסט.2
המעטפה דשי. מעלה כלפי יפנה להדפסה המיועד הצד. המגש של הימני בצידו המעטפות את הנח.3

.השמאלי בצד להיות אמורים
.שייעצרו עד המדפסת לתוך המעטפות את דחוף.4
.המעטפות לקצות היטב שייצמד עד הנייר מכוון את הסט.5

.)מאפיינים (Properties שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ.6
 להיות יכול זה לחצן של שמו, שלך התוכנה ליישום בהתאם

Properties) מאפיינים(, Options) אפשרויות(, Printer Setup) המדפסת הגדרת(, 
Printer) מדפסת( או Preferences) העדפות(.

3 פרק
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.המתאימות באפשרויות בחר.7
.)רגיל נייר (Plain paper בסוג בחר )איכות/נייר (Paper/Quality בכרטיסייה•
 הנפתח מהתפריט המתאים המעטפה גודל את בחר, )מתקדם (Advanced הלחצן על לחץ•

Paper Size) נייר גודל(.
 שיח-הדו בתיבת )אישור (OK על או )הדפסה (Print על לחץ מכן ולאחר, )אישור (OK על לחץ.8

Print) הדפסה(.

מוצלחת להדפסה הצעות
טעון להיות הנייר על, מספקת דיו כמות עם כהלכה לפעול HP של המחסניות על, בהצלחה להדפיס כדי

.מתאימות להיות המוצר הגדרות ועל כהלכה

למחסניות בנוגע הצעות
.HP של מקוריות דיו במחסניות השתמש•
.כהלכה צבעים ובשלושה בשחור להדפסה המחסניות את התקן•

.28 בעמוד "המחסניות החלפת" ראה, נוסף מידע לקבלת
.מספיקה הדיו שכמות לוודא כדי במחסניות המשוערים הדיו מפלסי את בדוק•

.27 בעמוד "המשוערים הדיו מפלסי בדיקת" ראה, נוסף מידע לקבלת
.33 בעמוד "ההדפסה איכות שיפור" ראה, נוסף מידע לקבלת•

נייר לטעינת עצות
למנוע כדי וסוג גודל מאותו להיות בערימה הנייר כל על). בלבד אחד עמוד לא (נייר ערימת טען•

.נייר חסימת
.מעלה כלפי פונה להדפסה המיועד כשהצד נייר טען•
.קרועים או כפופים אינם ושהקצוות ישרים ההזנה במגש שמונחים ההדפסה שחומרי ודא•
אינו הנייר רוחב שמכוון ודא. הנייר לכל היטב שיתאימו כך ההזנה במגש הנייר מכווני את התאם•

.ההזנה במגש הנייר את מכופף
.17 בעמוד "הדפסה חומרי טעינת" ראה, נוסף מידע לקבלת•

המדפסת להגדרות הצעות
ואת הנייר סוג את בחר, ההדפסה התקן מנהל של )איכות/נייר (Paper/Quality בכרטיסייה•

.)הדפסה חומרי (Media הנפתחת מהרשימה המתאימים ההדפסה איכות
מהתפריט המתאים )נייר גודל (Paper Size את בחר, )מתקדם (Advanced הלחצן על לחץ•

.)פלט/נייר (Paper/Output הנפתח
.המדפסת תוכנת את לפתוח כדי העבודה בשולחן HP של All-in-One של הסמל על לחץ•

 >)התחל (Start על לחיצה ידי-על המדפסת לתוכנת לגשת גם באפשרותךהערה
Programs) תוכניות( < HP < HP Deskjet 1050 J410 > HP Deskjet 1050 J410
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הערות
לך לסייע כדי בעזרתן ונבדקו HP של ונייר מדפסות עבור תוכננו HP של המקוריות הדיו מחסניות•

.פעם אחר פעם, בקלות מעולות תוצאות להפיק

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

.HP מתוצרת

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

www.hp.com/go/anticounterfeit

.בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים הדיו מפלסי של ומחוונים התראות•

הדפסה מחסנית להחזיק שקול, נמוך דיו מפלס על אזהרה הודעת מתקבלת כאשרהערה
המחסניות את להחליף צריך אינך. בהדפסה אפשריים מעיכובים להימנע כדי יד בהישג חלופית

.סבירה בלתי הופכת ההדפסה שאיכות עד

העתקה על חלות אינן הן, בלבד הדפסה על חלות ההדפסה התקן במנהל שנבחרו התוכנה הגדרות•
.סריקה על או

.בלבד אחד מצד במקום הנייר צידי משני המסמך את להדפיס באפשרותך•

 או )איכות/נייר (Paper/Quality בכרטיסייה )מתקדם (Advanced הלחצן על לחץהערה
Layout) פריסה( .הנפתחת הרשימה מתוך Pages to Print) בחר )להדפסה עמודים Print

Odd Pages Only) בלבד זוגיים-אי עמודים הדפסת( .על לחץ, להדפסה OK) אישור(.
את טען. הפלט ממגש המסמך את הסר, הודפסו המסמך של זוגיים-האי שהעמודים לאחר
Pages to הנפתחת לרשימה חזור. מעלה כלפי פונה הריק צידו כאשר ההזנה במגש הנייר

Print) להדפסה עמודים( בחר מכן ולאחר Print Even Pages Only) עמודים הדפסת
.)אישור (OK על לחץ, להדפסה. )בלבד זוגיים

בלבד שחור דיו באמצעות הדפסה•

 הלחצן על לחץ, בלבד שחור דיו באמצעות לבן-בשחור מסמך להדפיס ברצונך אםהערה
Advanced) מתקדם( .הנפתחת מהרשימה Print in Grayscale) אפור בגוני הדפסה(

תראה אם. )אישור (OK הלחצן על לחץ מכן ולאחר )בלבד שחור דיו (Black Ink Only בחר
או )איכות/נייר (Paper/Quality בכרטיסייה )ולבן שחור (Black and White האפשרות את

.בה בחר, )פריסה (Layout בכרטיסייה

.באינטרנט נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ 

מרבי dpi-ב שימוש תוך הדפסה
גבוהה ובאיכות חדות תמונות הדפסת לצורך המרבית) dpi( 'לאינץ הנקודות רזולוציית במצב השתמש

.צילום נייר על

.המרבי dpi-ה מצב של ההדפסה רזולוציית לקבלת הטכניים במפרטים עיין

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

)מרבי Maximum dpi) dpi במצב להדפסה
.ההזנה במגש צילום נייר שטענת ודא.1
.)הדפסה (Print על לחץ, התוכנה ביישום )קובץ (File בתפריט.2

3 פרק
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.הנבחרת המדפסת הוא שהמוצר ודא.3
.)מאפיינים (Properties שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ.4

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

Printer) מדפסת( או Preferences) העדפות(.
.)איכות/נייר (Paper/Quality הכרטיסייה על לחץ.5
,צילום נייר (Photo Paper, Best Quality על לחץ, )הדפסה חומרי (Media הנפתחת ברשימה.6

.)מיטבית איכות

)מיטבית איכות, צילום נייר (Photo Paper, Best Quality באפשרות לבחור ישהערה
/נייר (Paper/Quality שבכרטיסייה )הדפסה חומרי (Media הנפתחת הרשימה מתוך
.מרבי DPI-ב הדפסה לאפשר כדי )איכות

.)מתקדם (Advanced הלחצן על לחץ.7
 הנפתחת מהרשימה )כן (Yes באפשרות בחר, )המדפסת מאפייני (Printer Features באזור.8

Print in Max DPI) ב הדפסה-DPI מרבי(.
.)נייר גודל (Paper Size באפשרות בחר )פלט/נייר (Paper/Output הנפתח מהתפריט.9

.המתקדמות האפשרויות את לסגור כדי )אישור (OK על לחץ.10
לחץ מכן לאחר, )פריסה (Layout בכרטיסייה )הדפסה כיוון (Orientation האפשרות את אשר.11

.להדפיס כדי )אישור (OK על
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בנייר לשימוש בסיסיות הנחיות4
Letter בגודל נייר לרבות, HP של All-in-One-ב נייר של ושונים רבים וגדלים סוגים לטעון באפשרותך

.ומעטפות שקפים, צילום נייר, A4 או

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

17 בעמוד "הדפסה חומרי טעינת"

להדפסה מומלצים נייר סוגי
,HP מתוצרת בניירות להשתמש ממליצה HP ,ביותר הטובה ההדפסה איכות את להפיק ברצונך אם

.מדפיס שאתה הפרוייקטים לסוגי במיוחד שתוכננו

.זמינים יהיו הנייר סוגי כל שלא ייתכן, שלך אזור/למדינה בהתאם

ColorLok
HP הסמל עם רגילים ניירות על ממליצה ColorLok כל. יומיומיים מסמכים של והעתקה להדפסה

,הדפסה ואיכות אמינות של בסטנדרטים לעמוד כדי עצמאי באופן נבדקו ColorLok הסמל עם הניירות
יותר מהר המתייבשים, יותר מודגשים שחור גוני עם, חיים ומלאי חדים בצבעים מסמכים ומפיקים
.הגדולים הנייר יצרני אצל וגדלים משקלים במגוון ColorLok הסמל עם ניירות חפש. רגילים מניירות

HP Advanced Photo Paper צילום נייר
,מים בפני עמיד הוא. הכתמות ללא מהיר לטיפול במהירות המתייבש גימור כולל זה עבה צילום נייר

.בחנות שעובדו צילומים של ותחושה מראה שלך להדפסים משווה הוא. ולחות אצבע טביעות, מריחות
x 18 13 ,)לשוניות ללא או עם (מ"ס x 15 10 ,'אינץ A4 ,8.5 x 11 לרבות, גדלים במספר זמין זה נייר
מסמכים לקבלת חומצה נטול הוא הנייר). מט-סאטן (רך-מבריק או מבריק - גימורים ושני, מ"ס

.זמן לאורך הנשמרים

HP Everyday Photo Paper צילום נייר
נייר. מזדמנים צילומים להדפסת שתוכנן נייר עם, נמוכה ובעלות בצבע, היומיום מן צילומים הדפס

בעת וברורות חדות תמונות קבל. מהיר לטיפול מהר מתייבש, יד בהישג שהינו במחיר, זה צילומים
לרבות, גדלים במספר מבריק חצי בגימור זמין זה נייר. דיו להזרקת מדפסת בכל זה בנייר שימוש

A4 ,8.5 x 11 10-ו', אינץ x 15 הוא, שנים לאורך שנשמרים צילומים לקבלת). לשוניות בלי או עם (מ"ס
.חומצה נטול
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HP Superior Inkjet Paper או HP Brochure Paper נייר
אלה ניירות. צדדי-דו שימוש עבור הצדדים משני מט בשכבת או מבריקה בשכבה מצופים אלה ניירות
,דוחות של לכריכות עסקית גרפיקה ועבור לצילום דומה באיכות הדפסים עבור המושלמת הבחירה הם

.שנה ולוחות דיוור פרסומי, חוברות, מיוחדות מצגות

HP Professional Paper או HP Premium Presentation Paper נייר
,הצעות, מצגות עבור אידיאליים, הצדדים משני מט בשכבת מצופים כבדים ניירות הם אלה ניירות
.מרשימים ותחושה מראה להם המשווה כבד משקל בעלי הם. וידיעונים דוחות

HP Bright White Inkjet Paper נייר
מספיק אטום הוא. חד וטקסט גבוהה בניגודיות צבעים מספק HP Bright White Inkjet Paper נייר
עבור אידיאלי שהוא כך, השני לצד מבעד ישתקף שהצבע מבלי הדף צידי משני בצבע שימוש עבור

,מריחות פחות המאפשרת ColorLok Technology טכנולוגיית את כולל הוא. ועלונים דוחות, ידיעונים
.חיים מלאי וצבעים יותר מודגשים שחור גוני

HP Printing Paper נייר
מאשר יותר חיים שנראים מסמכים מפיק הוא. איכותי תכליתי-רב נייר הוא HP Printing Paper נייר

ColorLok טכנולוגיית את כולל הוא. רגיל העתקה נייר או תכליתי-רב נייר גבי-על המודפסים מסמכים
Technology נטול הוא הנייר. חיים מלאי וצבעים יותר מודגשים שחור גוני, מריחות פחות המאפשרת

.זמן לאורך הנשמרים מסמכים לקבלת חומצה

HP Office Paper נייר
ומסמכים מזכרים, טיוטות, לעותקים מתאים הוא. איכותי תכליתי-רב נייר הוא HP Office Paper נייר

גוני, מריחות פחות המאפשרת ColorLok Technology טכנולוגיית את כולל הוא. אחרים יומיומיים
.זמן לאורך הנשמרים מסמכים לקבלת חומצה נטול הוא הנייר. חיים מלאי וצבעים יותר מודגשים שחור

HP Iron-On Transfers בגיהוץ להעברה הדפסים
או בהירים בדים עבור או צבעוניים בדים עבור (HP Iron-on Transfers בגיהוץ להעברה הדפסים
.שלך הדיגיטליים מהצילומים אישית מותאמות טריקו חולצות ליצירת אידיאליים הינם) לבנים

HP Premium Inkjet Transparency Film שקף
.יותר עוד ומרשימות לחיות שלך המצגות את הופך HP Premium Inkjet Transparency Film שקף
.מריחות ללא במהירות ומתייבש ולטיפול לשימוש נוח זה שקף

HP Photo Value Pack החיסכון חבילת
ונייר HP של מקוריות מחסניות המכילים נוחים מארזים הן HP Photo Value Packs החיסכון חבילות
הדפסה בעת בניחושים מהצורך אותך ולפטור זמן לך לחסוך כדי HP Advanced Photo Paper צילום
HP של מקוריים דיו צבעי. HP של All-in-One בעזרת יד בהישג שהינו במחיר מקצועיים צילומים של
זמן לאורך יישמרו שלך שהצילומים כך יחד לעבוד תוכננו HP Advanced Photo Paper צילום ונייר
לצורך מרובות להדפסות או מחופשה הצילומים כל להדפסת נפלא. הדפסה בכל, חיים מלאי ויהיו

.שיתוף

.בלבד באנגלית זמינים HP של האינטרנט באתר מסוימים חלקים, להיום נכוןהערה

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
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הדפסה חומרי טעינת
.להמשיך כדי נייר גודל בחר▲

מלא בגודל נייר טען
ההזנה מגש את הרם.א

.ההזנה מגש את הרם�

הפלט מגש את הורד.ב
.המגש מאריך את ומשוך הפלט מגש את הורד�

לשמאל הנייר רוחב מכוון את הסט.ג
.לשמאל הנייר רוחב מכוון את הסט�

.נייר טען.ד
פונה המודפס והצד קדימה פונה הקצר הקצה כאשר, ההזנה למגש נייר ערימת הכנס�

.מעלה כלפי

4 פרק
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.שתיעצר עד למטה הנייר ערימת את החלק�
.הנייר בקצה שייעצר עד לימין הנייר רוחב מכוון את הסט�

קטן בגודל נייר טעינת
ההזנה מגש את הרם.א

.ההזנה מגש את הרם�

הפלט מגש את הורד.ב
.המגש מאריך את ומשוך הפלט מגש את הורד�

בנייר לשימוש בסיסיות הנחיות 18
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.לשמאל הנייר רוחב מכוון את הסט.ג
.לשמאל הנייר רוחב מכוון את הסט�

.נייר טען.ד
כלפי פונה המודפס והצד מטה כלפי פונה הקצר הקצה כאשר צילום נייר ערימת הכנס�

.מעלה
.שתיעצר עד קדימה הנייר ערימת את החלק�

נייר את טען, מנוקבות לשוניות יש משתמש אתה שבו הצילום לנייר אםהערה
.מעלה כלפי יפנו שהלשוניות כך הצילום

.הנייר בקצה שייעצר עד לימין הנייר רוחב מכוון את הסט�

מעטפות טען
ההזנה מגש את הרם.א

.ההזנה מגש את הרם�

4 פרק
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הפלט מגש את הורד.ב
.המגש מאריך את ומשוך הפלט מגש את הורד�

.לשמאל הנייר רוחב מכוון את הסט.ג
.לשמאל הנייר רוחב מכוון את הסט�

.הראשי ההזנה ממגש הנייר כל את הסר�
.מעטפות טען.ד

יפנה להדפסה המיועד הצד. ההזנה מגש של הימני לקצה יותר או אחת מעטפה הכנס�
.מטה וכלפי השמאלי בצד להיות אמורים המעטפה דשי. מעלה כלפי

.שתיעצר עד למטה המעטפות ערימת את החלק�
.שייעצר עד המעטפות ערימת כנגד ימינה הנייר רוחב מכוון את הסט�

בנייר לשימוש בסיסיות הנחיות 20
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וסריקה העתקה5
צילומים או מסמכים העתקת•
למחשב סריקה•
מוצלחות ולסריקה להעתקה עצות•

צילומים או מסמכים העתקת
מצב איכות את לשנות ניתן לא. רגילה באיכות הדפסה במצב מועתקים המסמכים כלהערה

.העתקה בעת ההדפסה

:הבאות מהפעולות אחת בצע▲

צדדי-חד לעותק צדדי-חד מקור מסמך
.נייר טען.א

.ההזנה במגש מלא בגודל נייר או קטן בגודל צילום נייר טען�

.מקור מסמך טען.ב
.המוצר מכסה את הרם�

של הקדמית הימנית בפינה, מטה כלפי פונה המודפס כשהצד המקור מסמך את טען�
.הזכוכית משטח

23 וסריקה העתקה

העתקה
 

וסריקה



.המכסה את סגור�
.העתקה התחל.ג

העותקים מספר את הגדל. בצבע העתקה התחל על או בשחור העתקה התחל על לחץ�
.הלחצן על פעמים מספר לחיצה ידי-על

למחשב סריקה
.ומופעלים מחוברים להיות והמחשב HP של All-in-One-ה על, למחשב לסריקההערה

:למחשב לסריקה▲

יחיד עמוד של סריקה
.נייר טען.א

.ההזנה במגש מלא בגודל נייר או קטן בגודל צילום נייר טען�

.מקור מסמך טען.ב
.המוצר מכסה את הרם�

וסריקה העתקה 24
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של הקדמית הימנית בפינה, מטה כלפי פונה המודפס כשהצד המקור מסמך את טען�
.הזכוכית משטח

.המכסה את סגור�

.סריקה התחל.ג
All-in-One של הסמל על לחץ. המדפסת תוכנת באמצעות סריקהה עבודת את התחל�

.המדפסת תוכנת את לפתוח כדי העבודה בשולחן HP של

 >)התחל (Start על לחיצה ידי-על המדפסת לתוכנת לגשת גם באפשרותךהערה
Programs) תוכניות( < HP < HP Deskjet 1050 J410 > HP Deskjet 1050

J410

.המסך גבי-על לבחירה סריקה אפשרויות יוצגו. סורק פעולותב בחר�

5 פרק

25 למחשב סריקה
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מוצלחות ולסריקה להעתקה עצות
משטח של הקדמית הימנית בפינה, מטה כלפי פונה המודפס כשהצד המקור מסמך את טען•

.הזכוכית

.זרים חומרים עליו נותרו שלא וודא הסורק של הזכוכית משטח את נקה•

.באינטרנט נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ 

וסריקה העתקה 26
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מחסניות עם עבודה6
המשוערים הדיו מפלסי בדיקת•
מתכלים דיו חומרי הזמנת•
המחסניות החלפת•
יחידה מחסנית במצב שימוש•
למחסניות אחריות על מידע•

המשוערים הדיו מפלסי בדיקת
מפלס. מחסנית להחליף עליך מתי להחליט כדי הדיו אספקת מפלס את בקלות לבדוק באפשרותך

.במחסניות שנותר הדיו של משוערת כמות מציג הדיו אספקת

המדפסת מתוכנת הדיו מפלסי לבדיקת
.המדפסת תוכנת את לפתוח כדי העבודה בשולחן HP של All-in-One של הסמל על לחץ.1

 >)התחל (Start על לחיצה ידי-על המדפסת לתוכנת לגשת גם באפשרותךהערה
Programs) תוכניות( < HP < HP Deskjet 1050 J410 > HP Deskjet 1050 J410

 על לחץ מכן ולאחר )מדפסת פעולות (Printer Actions על לחץ, המדפסת בתוכנת.2
Maintenence Tasks) תחזוקה משימות( ל לגשת כדיPrinter Toolbox) של הכלים ארגז

.)המדפסת
.)משוער דיו מפלס (Estimated Ink Level הכרטיסייה על לחץ.3

במחסנית שימוש נעשה אם או, מחדש יוצרה או מחדש שמולאה מחסנית התקנת אםהערה
.זמין לא או מדויק לא להיות עלול הדיו מפלס מחוון, אחרת במדפסת

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

הינה ההדפסה איכות עוד כל המחסניות את להחליף צורך אין. בהדפסה אפשריים מעיכובים
.רצון משביעת

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

מתכלים דיו חומרי הזמנת
.הנכון המחסנית מספר את אתר, המחסניות הזמנת לפני

במדפסת המחסנית מספר איתור
.המחסנית דלת של הפנימי בחלקה נמצא המחסנית מספר▲

27 מחסניות עם עבודה
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Model No. xxxxx

HP Ink
Cartridge

Product No.

xxxxxx xx

המדפסת בתוכנת המחסנית מספר איתור
.המדפסת תוכנת את לפתוח כדי העבודה בשולחן HP של All-in-One של הסמל על לחץ.1

 >)התחל (Start על לחיצה ידי-על המדפסת לתוכנת לגשת גם באפשרותךהערה
Programs) תוכניות( < HP < HP Deskjet 1050 J410 > HP Deskjet 1050 J410

.)מתכלים חומרים של מקוונת קניה (Shop For Supplies Online על לחץ, המדפסת בתוכנת.2
.זה קישור על לחיצה בעת אוטומטי באופן יוצג הנכון המחסנית מספר

/www.hp.com בכתובת בקר, HP של All-in-One-ה עבור HP של מקוריים מתכלים חומרים להזמנת
buy/supplies .המוצר את לבחור כדי להנחיות בהתאם פעל, שלך אזור/המדינה את בחר, תתבקש אם

.בדף הרכישה מקישורי אחד על לחץ מכן ולאחר שברשותך

זמינה אינה היא אם. אזורים/המדינות בכל נתמכת אינה מקוון באופן מחסניות הזמנתהערה
לך שתסייע רשימה ולהדפיס מתכלים חומרים אודות מידע להציג עדיין תוכל, שלך אזור/במדינה
.המקומי HP למשווק תיגש כאשר

קשורים נושאים
28 בעמוד "המתאימות המחסניות בחירת"

המתאימות המחסניות בחירת
HP של מקוריות במחסניות להשתמש ממליצה HP .של המקוריות המחסניות HP עבור תוכננו

.פעם אחר פעם, בקלות מעולות תוצאות להפיק לך לסייע כדי בעזרתן ונבדקו HP של מדפסות

קשורים נושאים
27 בעמוד "מתכלים דיו חומרי הזמנת"

המחסניות החלפת

המחסניות להחלפת
.המתח חיבור את בדוק.1
.נייר טען.2
.המחסנית את הסר.3

.המחסניות דלת את פתח.א

מחסניות עם עבודה 28

דה
בו
ע

 
 עם

ות
סני

מח

http://www.hp.com/buy/supplies
http://www.hp.com/buy/supplies
http://www.hp.com/buy/supplies


.המוצר למרכז תנוע ההדפסה שגררת עד המתן
.מהחריץ אותה הסר מכן לאחר, המחסנית את לשחרר כדי מטה כלפי לחץ.ב

.חדשה מחסנית הכנס.4
.מאריזתה המחסנית את הסר.א

.הוורודה המשיכה לשונית באמצעות הפלסטי הסרט את הסר.ב

6 פרק

29 המחסניות החלפת
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.בנקישה במקומה שתינעל עד לחריץ המחסנית את החלק.ג

.המחסניות דלת את סגור.ד

.המחסניות את יישר.5

קשורים נושאים
28 בעמוד "המתאימות המחסניות בחירת"•
27 בעמוד "מתכלים דיו חומרי הזמנת"•

יחידה מחסנית במצב שימוש
.בלבד אחת הדפסה מחסנית עם HP של All-in-One-ה את להפעיל כדי יחידה מחסנית במצב השתמש

מצב במהלך. ההדפסה מחסניות מגררת מוסרת הדפסה מחסנית כאשר מופעל יחידה מחסנית מצב
.בלבד מהמחשב עבודות להדפיס יכול המוצר, יחידה מחסנית

מחסניות עם עבודה 30
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.המסך גבי-על הודעה מוצגת, יחידה מחסנית במצב פועל HP של All-in-One-ה כאשרהערה
הוסר הפלסטי המגן שסרט ודא, הדפסה מחסניות שתי מותקנות שבמוצר למרות הודעה מוצגת אם

אינו המוצר, ההדפסה מחסנית מגעי את מכסה הפלסטי הסרט כאשר. ההדפסה מחסניות משתי
.מותקנת ההדפסה שמחסנית לזהות יכול

יחידה מחסנית ממצב יציאה
.HP של All-in-One-ב הדפסה מחסניות שתי התקן, יחידה מחסנית ממצב לצאת כדי

קשורים נושאים
28 בעמוד "המחסניות החלפת"

למחסניות אחריות על מידע
.לו המיועד HP של הדפסה בהתקן נעשה במוצר השימוש כאשר חלה למחסניות HP של האחריות
בהם שנעשה או חובלו, חודשו, מחדש יוצרו, מחדש מולאו אשר HP של דיו מוצרי מכסה לא זו אחריות
.כהלכה שלא שימוש

פקע ולא התרוקן לא HP של הדיו עוד כל האחריות במסגרת מכוסה המוצר, האחריות תקופת במהלך
:באיור כמוצג המוצר גבי-על מופיע, YYYY/MM/DD בתבנית, האחריות תוקף. האחריות תוקף

.למוצר המצורף המודפס בתיעוד עיין, HP של המוגבלת האחריות הצהרת של עותק לקבלת

6 פרק
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בעיה פתרון7
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

ההדפסה איכות שיפור•
נייר חסימת שחרור•
להדפיס ניתן לא•
HP של התמיכה•

.באינטרנט נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ 

ההדפסה איכות שיפור
.HP של המקוריות במחסניות משתמש שאתה ודא.1
הנכונים ההדפסה ובאיכות הנייר בסוג שבחרת לוודא כדי המדפסת התוכנת הגדרות את בדוק.2

.)הדפסה חומרי (Media הנפתחת הרשימה מתוך
,נוסף מידע לקבלת. נמוך במחסניות הדיו מפלס אם לקבוע כדי המשוערים הדיו מפלסי את בדוק.3

שקול, נמוך ההדפסה במחסניות הדיו מפלס אם. 27 בעמוד "המשוערים הדיו מפלסי בדיקת" ראה
.אותן להחליף

המדפסת מחסניות את ישר.4

המדפסת מהתוכנת המחסניות ליישור

,חדשה מחסנית מתקין שאתה פעם בכל. גבוהה באיכות פלט מבטיח המחסניות יישורהערה
אותה את מחדש ותתקין תסיר אם. המחסניות את ליישר ממך מבקש HP של All-in-One-ה

-All-ה. ההדפסה מחסניות את ליישר אותך ינחה לא HP של All-in-One-ה, ההדפסה מחסנית
in-One של HP ליישר צורך שאין כך, הדפסה מחסנית אותה עבור היישור ערכי את זוכר
.ההדפסה מחסניות את מחדש

.שימוש בו נעשה שלא A4 או Letter בגודל רגיל לבן נייר ההזנה במגש טען.א
 על לחץ מכן ולאחר )מדפסת פעולות (Printer Actions על לחץ, המדפסת בתוכנת.ב

Maintenence Tasks) תחזוקה משימות( ל לגשת כדי-Printer Toolbox) הכלים ארגז
.)המדפסת של

.יופיע )המדפסת של הכלים ארגז (Printer Toolbox.ג
.)התקן שרותי (Device Services הכרטיסייה על לחץ.ד
גיליון מדפיס המוצר. )דיו מחסניות יישור (Align Ink Cartridges הכרטיסייה על לחץ.ה

.יישור
הקדמית הימנית בפינה, מטה כלפי פונה המודפס כשהצד המחסנית של היישור גיליון את טען.ו

.הזכוכית משטח של
את השלך או מחזר. המחסניות את מיישר המוצר. בשחור העתקה התחל הלחצן על לחץ.ז

.המחסנית של היישור גיליון

33 בעיה פתרון
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.נמוך אינו במחסניות הדיו מפלס אם אבחון דף הדפס.5

אבחון דף להדפסת
.שימוש בו נעשה שלא A4 או Letter בגודל רגיל לבן נייר ההזנה במגש טען.א
 על לחץ מכן ולאחר )מדפסת פעולות (Printer Actions על לחץ, המדפסת בתוכנת.ב

Maintenence Tasks) תחזוקה משימות( ל לגשת כדי-Printer Toolbox) הכלים ארגז
.)המדפסת של

דף להדפסת )לאבחון המשמש מידע הדפסת (Print Diagnostic Information על לחץ.ג
אתה אם. האבחון דף גבי-על ושחור צהוב, מגנטה, כחול בצבע הריבועים את סקור. אבחון
את נקה, הריבועים בחלקי שחסר בדיו או, השחורים או הצבעוניים בריבועים בפסים מבחין

אוטומטי באופן המחסניות

הריבועים של חסרים חלקים או פסים מציג האבחון דף אם, אוטומטי באופן המחסניות את נקה.6
.השחורים או הצבעוניים

אוטומטי באופן המחסניות לניקוי
.שימוש בו נעשה שלא A4 או Letter בגודל רגיל לבן נייר ההזנה במגש טען.א
 על לחץ מכן ולאחר )מדפסת פעולות (Printer Actions על לחץ, המדפסת בתוכנת.ב

Maintenence Tasks) תחזוקה משימות( ל לגשת כדי-Printer Toolbox) הכלים ארגז
.)המדפסת של

גבי-שעל להוראות בהתאם פעל. )דיו מחסניות ניקוי (Clean Ink Cartridges על לחץ.ג
.המסך

.בעיות פתרון אודות נוסף מקוון מידע לקבלת כאן לחץ ,הבעיה את פותרים אינם שלעיל הפתרונות אם
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נייר חסימת שחרור
.נייר חסימת שחרר

נייר חסימת לשחרור
יש, הועילה לא זו פעולה אם. אוטומטי באופן החסימה את לשחרר לנסות כדי הביטול לחצן על לחץ.1

.ידני באופן הנייר חסימת את לשחרר
הנייר חסימת את אתר.2

הזנה מגש
.ההזנה ממגש הנייר את בעדינות משוך, האחורי ההזנה מגש ליד אותרה הנייר חסימת אם

פלט מגש
.הפלט ממגש הנייר את בעדינות משוך, הקדמי ההזנה מגש ליד אותרה הנייר חסימת אם•

לגשת כדי ימינה ההדפסה גררת את ולהחליק הגררה דלת את לפתוח עליך שיהיה ייתכן•
.הנייר לחסימת

המדפסת פנים
.המדפסת בתחתית הממוקמת הפינוי דלת את פתח, המדפסת בתוך נמצאת הנייר חסימת אם•

.הפינוי דלת צידי משני הלשוניות על לחץ

7 פרק
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.שנתקע נייר הסר•

יינעלו התפסים ששני עד המדפסת כלפי הדלת את בעדינות דחוף. הפינוי דלת את סגור•
.בנקישה במקומם

להמשיך כדי הבקרה בלוח בצבע העתקה התחל או בשחור העתקה התחל הלחצן על לחץ.3
.הנוכחית בעבודה

.בעיות פתרון אודות נוסף מקוון מידע לקבלת כאן לחץ ,הבעיה את פותרים אינם שלעיל הפתרונות אם

נייר חסימות מנע
.המידה על יתר ההזנה מגש את תעמיס אל•
.הפלט ממגש מודפס נייר קרובות לעיתים הסר•
.קרועים או כפופים אינם ושהקצוות ישרים ההזנה במגש שמונחים ההדפסה שחומרי ודא•
להיות אמורה ההזנה במגש הנייר ערימת. ההזנה במגש נייר של שונים וגדלים סוגים לשלב אין•

.סוג ומאותו גודל באותו
אינו הנייר רוחב שמכוון ודא. הנייר לכל היטב שיתאימו כך ההזנה במגש הנייר מכווני את התאם•

.ההזנה במגש הנייר את מכופף
.ההזנה במגש מדי עמוק הנייר את לדחוף אין•

.בעיות פתרון אודות נוסף מקוון מידע לקבלת כאן לחץ ,הבעיה את פותרים אינם שלעיל הפתרונות אם
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להדפיס ניתן לא
הפעולות את לבצע נסה, להדפיס מצליח אינך עדיין אם. במגש נייר ושנטען מופעלת שהמדפסת ודא

:הבא בסדר הבאות

.אותן ופתור שגיאה הודעות מוצגות אם בדוק.1
.USB-ה כבל את מחדש וחבר נתק.2
.מקוון לא או מושהה במצב אינו שהמוצר ודא.3

מקוון לא או מושהה במצב אינו שהמוצר לוודא כדי

בעיות לתקן שבאפשרותה Printer Diagnostic Utility שירות תוכנית מספקת HPהערה
.אוטומטי באופן אלה

.הבאות ההוראות לפי פעל, אחרת. באינטרנט נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ 

:הבאות מהפעולות אחת בצע, שלך ההפעלה למערכת בהתאם.א
•Windows 7 :מתפריט Start) ההפעלה במערכת )התחל Windows ,על לחץ Devices

and Printers) ומדפסות התקנים(.
•Windows Vista :מתפריט Start) ההפעלה במערכת )התחל Windows ,על לחץ 

Control Panel) הבקרה לוח( על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.
•Windows XP :מתפריט Start) ההפעלה במערכת )התחל Windows ,על לחץ Control

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

.שלו ההדפסה תור את לפתוח כדי המוצר סמל על כפולה לחיצה לחץ.ב
Pause Printing האפשרות ליד ביקורת סימני שאין ודא, )מדפסת (Printer בתפריט.ג

.)מקוון לא במצב במדפסת השתמש (Use Printer Offline או )הדפסה השהה(
.מחדש להדפיס נסה, שינויים ערכת אם.ד

.המחדל ברירת כמדפסת מוגדר שהמוצר ודא.4

המחדל ברירת כמדפסת מוגדר המוצר אם לבדיקה

בעיות לתקן שבאפשרותה Printer Diagnostic Utility שירות תוכנית מספקת HPהערה
.אוטומטי באופן אלה

.הבאות ההוראות לפי פעל, אחרת. באינטרנט נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ 

:הבאות מהפעולות אחת בצע, שלך ההפעלה למערכת בהתאם.א
•Windows 7 :מתפריט Start) ההפעלה במערכת )התחל Windows ,על לחץ Devices

and Printers) ומדפסות התקנים(.
•Windows Vista :מתפריט Start) ההפעלה במערכת )התחל Windows ,על לחץ 

Control Panel) הבקרה לוח( על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.
•Windows XP :מתפריט Start) ההפעלה במערכת )התחל Windows ,על לחץ Control

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

.המחדל ברירת כמדפסת מוגדר הנכון שהמוצר ודא.ב
.ירוק או שחור עיגול בתוך ביקורת סימן יש המחדל ברירת מדפסת ליד
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Set as ובחר הנכון המוצר על ימנית לחיצה לחץ, המחדל ברירת כמדפסת מוגדר שגוי מוצר אם.ג
Default Printer) מחדל ברירת כמדפסת קבע(.

.שוב במוצר להשתמש נסה.ד
.ברקע ההדפסה מנגנון את מחדש הפעל.5

ברקע ההדפסה מנגנון של מחדש להפעלה

בעיות לתקן שבאפשרותה Printer Diagnostic Utility שירות תוכנית מספקת HPהערה
.אוטומטי באופן אלה

.הבאות ההוראות לפי פעל, אחרת. באינטרנט נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ 

:הבאות מהפעולות אחת בצע, שלך ההפעלה למערכת בהתאם.א

Windows 7
לוח (Control Panel על לחץ, Windows ההפעלה במערכת )התחל (Start מתפריט•

 על לחץ מכן ולאחר )ואבטחה מערכת (System and Security ,)הבקרה
Administrative Tools) ניהול כלי(.

.)שירותים (Services על כפולה לחיצה לחץ•
Properties על לחץ מכן ולאחר )ברקע הדפסה (Print Spooler על ימנית לחיצה לחץ•

.)מאפיינים(
שנבחרה ודא, )הפעלה סוג (Startup type שליד, )כללי (General בכרטיסייה•

.)אוטומטי (Automatic האפשרות
)התחל (Start על לחץ, )שירות מצב (Service status תחת, הופעל טרם השירות אם•

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר

Windows Vista
לוח (Control Panel על לחץ, Windows ההפעלה במערכת )התחל (Start מתפריט•

Administrative ,)ותחזוקה מערכת (System and Maintenance ,)הבקרה
Tools) ניהול כלי(.

.)שירותים (Services על כפולה לחיצה לחץ•
לחץ מכן ולאחר )ברקע הדפסה שירות (Print Spooler service על ימנית לחיצה לחץ•

.)מאפיינים (Properties על
שנבחרה ודא, )הפעלה סוג (Startup type שליד, )כללי (General בכרטיסייה•

.)אוטומטי (Automatic האפשרות
)התחל (Start על לחץ, )שירות מצב (Service status תחת, הופעל טרם השירות אם•

.)אישור (OK על לחץ מכן ולאחר

Windows XP
My על ימנית לחיצה לחץ, Windows ההפעלה במערכת )התחל (Start מתפריט•

Computer) שלי המחשב(.
Services and Applications על לחץ מכן ולאחר )ניהול (Manage על לחץ•

.)ויישומים שירותים(
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הדפסה (Print Spooler בחר מכן ולאחר )שירותים (Services על כפולה לחיצה לחץ•
.)ברקע

הפעלה (Restart על ולחץ )ברקע הדפסה (Print Spooler על ימנית לחיצה לחץ•
.מחדש השירות להפעלת )מחדש

.המחדל ברירת כמדפסת מוגדר הנכון שהמוצר ודא.ב
.ירוק או שחור עיגול בתוך ביקורת סימן יש המחדל ברירת מדפסת ליד

Set as ובחר הנכון המוצר על ימנית לחיצה לחץ, המחדל ברירת כמדפסת מוגדר שגוי מוצר אם.ג
Default Printer) מחדל ברירת כמדפסת קבע(.

.שוב במוצר להשתמש נסה.ד
.המחשב את מחדש הפעל.6
ההדפסה תור את פנה.7

ההדפסה תור לפינוי

בעיות לתקן שבאפשרותה Printer Diagnostic Utility שירות תוכנית מספקת HPהערה
.אוטומטי באופן אלה

.הבאות ההוראות לפי פעל, אחרת. באינטרנט נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ 

:הבאות מהפעולות אחת בצע, שלך ההפעלה למערכת בהתאם.א
•Windows 7 :מתפריט Start) ההפעלה במערכת )התחל Windows ,על לחץ Devices

and Printers) ומדפסות התקנים(.
•Windows Vista :מתפריט Start) ההפעלה במערכת )התחל Windows ,על לחץ 

Control Panel) הבקרה לוח( על לחץ מכן ולאחר Printers) מדפסות(.
•Windows XP :מתפריט Start) ההפעלה במערכת )התחל Windows ,על לחץ Control

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

.שלו ההדפסה תור את לפתוח כדי המוצר סמל על כפולה לחיצה לחץ.ב
 או )המסמכים כל את בטל (Cancel all documents על לחץ, )מדפסת (Printer בתפריט.ג

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

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

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

.בעיות פתרון אודות נוסף מקוון מידע לקבלת כאן לחץ ,הבעיה את פותרים אינם שלעיל הפתרונות אם

ההדפסה גררת את פנה
.ההדפסה גררת את שחוסם, נייר כגון, חפץ כל הסר

בזהירות תמיד פעל. במדפסת שנתקע נייר להסיר כדי אחר התקן או כלי באף תשתמש אלהערה
.המוצר של הפנימי מחלקו שנתקע נייר הסרת בעת

.באינטרנט נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ 
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פגומה מחסנית זיהוי
כיבוי/הפעלה ונורית בשחור להדפסה ובמחסנית צבעים בשלושה להדפסה במחסנית מהבהבות הנוריות
שהסרט ודא, ראשית. חסרות המחסניות ששתי או המחסניות משתי הוסר טרם שהסרט ייתכן, דולקת
עדיין המחסניות בשתי הנוריות אם. מותקנות המחסניות וששתי המחסניות משתי הוסר הוורוד

את בצע, פגומה אחת מחסנית אם לקבוע כדי. פגומות שתיהן או המחסניות שאחת ייתכן, מהבהבות
:הבאות הפעולות

.בשחור להדפסה המחסנית את הסר.1
.המחסניות דלת את סגור.2
נורית אם. צבעים בשלושה להדפסה המחסנית את להחליף יש, מהבהבת כיבוי/הפעלה נורית אם.3

.בשחור להדפסה המחסנית את החלף, מהבהבת אינה כיבוי/הפעלה

המגשים הכנת
הפלט מגש את פתח
.בהדפסה להתחיל כדי פתוח להיות הפלט מגש על▲

המחסנית דלת את סגור
.בהדפסה להתחיל כדי סגורה להיות המחסנית דלת על▲

.באינטרנט נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ 

וסריקה העתקה בעיות פתרון
.באינטרנט נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ 
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HP של התמיכה
המוצר רישום•
התמיכה תהליך•
HP של טלפונית תמיכה•
האחריות במסגרת נוספות אפשרויות•

המוצר רישום
תמיכה ומהתראות יותר יעילה מתמיכה, יותר טוב משירות ליהנות באפשרותך, מהיר רישום באמצעות

כעת אותה לרשום באפשרותך, התוכנה התקנת בעת שברשותך המדפסת את רשמת לא אם. במוצר
.http://www.register.hp.com בכתובת

התמיכה תהליך

:הבאים השלבים לפי פעל, בבעיה נתקלת אם
.למוצר המצורף בתיעוד עיין.1
של המקוונת התמיכה. www.hp.com/support בכתובת HP של המקוונת התמיכה באתר בקר.2

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

מקוונת תמיכה למומחי מהירה גישה•
המוצר עבור התקן ומנהל תוכנה עדכוני•
נפוצות בעיות ופתרון המוצר אודות חשוב מידע•
המוצר רישום בעת הזמינים, HP של ידיעות ועלוני תמיכה התראות, מקדימיים מוצר עדכוני•

.ולשפה אזור/למדינה, למוצר בהתאם משתנות והזמינות התמיכה אפשרויות. HP של לתמיכה פנה.3

HP של טלפונית תמיכה
.ולשפה אזור/למדינה, למוצר בהתאם משתנות והזמינות בטלפון התמיכה אפשרויות

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

הטלפונית התמיכה תקופת•
טלפונית פנייה•
לתמיכה טלפון מספרי•
הטלפונית התמיכה תקופת בתום•

הטלפונית התמיכה תקופת
הלטינית ובאמריקה פסיפית באסיה, אמריקה בצפון אחת שנה למשך ניתנת הטלפונית התמיכה

 בכתובת בקר, ובאפריקה התיכון במזרח, באירופה הטלפונית התמיכה תקופת לבירור). מקסיקו לרבות(
www.hp.com/support .הרגילות השיחה בעלויות יישא הלקוח.

טלפונית פנייה
:הבאים הפרטים את מראש הכן. המוצר וליד המחשב ליד נמצא שאתה בזמן HP של לתמיכה פנה

)HP Deskjet 1050 All-in-One series( המוצר שם•
)המחסנית דלת של הפנימי בחלקה נמצא (הדגם מספר•
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Model No. xxxxx

HP Ink
Cartridge

Product No.

xxxxxx xx

)המוצר בתחתית או בגב ממוקם (סידורי מספר•
מתרחשת התקלה כאשר המופיעות הודעות•
:הבאות לשאלות תשובות•

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

לתמיכה טלפון מספרי
,השיחה עלויות לגבי ומידע HP של ביותר העדכנית הטלפונית התמיכה מספרי רשימת את לקבל כדי
.www.hp.com/support בכתובת בקר

הטלפונית התמיכה תקופת בתום
סיוע לקבל ניתן, כן כמו. נוסף תשלום תמורת זמין HP של סיוע, הטלפונית התמיכה תקופת בתום
של המקומי למשווק פנה. HP :www.hp.com/support של המקוונת התמיכה של האינטרנט באתר

HP אפשרויות אודות עוד ללמוד כדי שלך אזור/במדינה התמיכה של הטלפון למספר התקשר או
.תמיכה

האחריות במסגרת נוספות אפשרויות
/www.hp.com אל עבור. תשלום בתוספת HP של All-in-One-ה עבור זמינות מורחבות שירות תוכניות

support ,מידע לקבלת והאחריות השירותים באזור עיין מכן ולאחר שלך ובשפה אזור/במדינה בחר
.המורחבות השירות תוכניות אודות
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טכני מידע8
.HP של All-in-One-ה עבור לאומי-בין תקינה ומידע הטכניים המפרטים מסופקים זה בסעיף
.HP של All-in-One-ל המצורף המודפס בתיעוד עיין, נוספים מפרטים לקבלת
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

הודעה•
מפרטים•
•Environmental product stewardship program) למוצר סביבתי ניהול תוכנית(
תקינה הודעות•

הודעה

2009

מפרטים
בגיליון עיין, המלאים המוצר מפרטי לקבלת. זה בסעיף מפורטים HP של All-in-One-ה עבור טכניים מפרטים
.www.hp.com/support בכתובת המוצר של הנתונים

מערכת דרישות
HP של המקוונת התמיכה באתר בקר, ההפעלה למערכת הקשורים ותמיכה עתידיים פרסומים אודות מידע לקבלת
.www.hp.com/support בכתובת

סביבתיים מפרטים
)פרנהייט 90º עד פרנהייט 59º( צלזיוס º32 עד צלזיוס 15º :להפעלה מומלץ טמפרטורות טווח•
)פרנהייט 104º עד פרנהייט 41º( צלזיוס 40º עד צלזיוס 5º :הפעלה טמפרטורות של מותר טווח•
צלזיוס 28º של מרבית עיבוי נקודת; עיבוי ללא יחסית לחות 80% עד 15% :לחות•
)פרנהייט 140º עד פרנהייט 40º–( צלזיוס 60º עד צלזיוס 40º– :)אחסון (פעילות חוסר במצב טמפרטורות טווח•
.HP של All-in-One-מה בפלט מסוים עיוות שיהיה יתכן, חזקים אלקטרומגנטיים שדות בנוכחות•
•HP בכבל להשתמש ממליצה USB שנוצרים פוטנציאליים רעשים למזער כדי מטרים 3 על באורכו עולה שאינו

.אלקטרומגנטיים משדות כתוצאה

ההזנה מגש קיבולת
50 עד]): ליבראות 20[ ר"מ'/ג 80( רגיל נייר גיליונות
5 עד: מעטפות
20 עד: כרטיסיות
20 עד: צילום נייר גיליונות

הפלט מגש קיבולת
30 עד]): ליבראות 20[ ר"מ'/ג 80( רגיל נייר גיליונות
5 עד: מעטפות
10 עד: כרטיסיות
10 עד: צילום נייר גיליונות
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הנייר גודל
.המדפסת בתוכנת עיין, הנתמכים ההדפסה חומרי גודלי של מלאה רשימה לקבלת

הנייר משקל
)ליבראות 24 עד 16( ר"מ'/ג 90 עד 64 :רגיל נייר

)ליבראות 24 עד 20( ר"מ'/ג 90 עד 75 :מעטפות
ר"מ'/ג 200 עד: כרטיסים

)ליבראות 75( ר"מ'/ג 280 עד: צילום נייר

הדפסה מפרטי
המסמך למורכבות בהתאם משתנות ההדפסה מהירויות•
דרישה לפי תרמית דיו הזרקת: שיטה•
PCL3 GUI :שפה•

העתקה מפרטי
דיגיטלי תמונה עיבוד•
והדגם המסמך למורכבות בהתאם משתנות העתקה מהירויות•

סריקה מפרטי
אופטית x 1,200 ppi 1,200 עד: רזולוציה•

.הסורק בתוכנת עיין, ppi רזולוציית אודות נוסף מידע לקבלת
)אפור רמות 256( אפור גוני bit-8 ,צבע bit-24 :צבע•
מ"ס x 29.7 21.6 :הזכוכית ממשטח מרבי סריקה גודל•

הדפסה רזולוציית

טיוטה מצב
300x300dpi :בשחור הפקה/צבע פלט•
אוטומטי): צבע/שחור (פלט•

רגיל מצב
600x300dpi :בשחור הפקה/צבע פלט•
אוטומטי): צבע/שחור (פלט•

'מיטבי 'במצב רגיל נייר
600x600dpi :בשחור הפקה/צבע פלט•
)בצבע (אוטומטי), בשחור (600x1,200dpi :פלט•

'מיטבי 'במצב צילום נייר
600x600dpi :בשחור הפקה/צבע פלט•
אוטומטי): צבע/שחור (פלט•

מרבי DPI מצב
1,200x1,200dpi :בשחור הפקה/צבע פלט•
)בצבע( ממוטב 4,800x1,200 dpi ,)בשחור (אוטומטי: פלט•

המתח מפרט

0957-2286
)AC) +/- 10% וולט 100-240 :כניסה מתח•
)הרץ 3 -/+( הרץ 50/60 :כניסה תדר•
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0957-2290
)AC) +/- 10% וולט 200-240 :כניסה מתח•
)הרץ 3 -/+( הרץ 50/60 :כניסה תדר•

.HP ידי על המסופק המתח במתאם רק השתמשהערה

המחסנית תפוקת
.www.hp.com/go/learnaboutsupplies בכתובת בקר, המשוערות המחסנית תפוקות לגבי נוסף מידע לקבלת

אקוסטי מידע
/www.hp.com :אל עבור. HP של האינטרנט מאתר אקוסטיקה על מידע לקבל באפשרותך, לאינטרנט גישה לך יש אם

support.

Environmental product stewardship program) סביבתי ניהול תוכנית
)למוצר

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

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

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

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•

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

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

.HP של הסביבתיות היוזמות על נוסף מידע לקבלת
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

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

STAR® ראה, זה מוצר עבור www.hp.com/go/energystar.
: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
לזיהוי האפשרות את המגבירים לאומיים-בין לתקנים בהתאם מסומנים גרם 25 על עולה שמשקלם פלסטיק חלקי
.המוצר חיי בסיום מיחזור למטרות פלסטיק סוגי
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חומרים בטיחות של נתונים גיליונות
:בכתובת HP של האינטרנט באתר) MSDS( חומרים בטיחות של נתונים גיליונות למצוא ניתן

www.hp.com/go/msds

מיחזור תוכנית
HP עם לשותפות וחברה רבים אזורים/במדינות ולמיחזור מוצרים להחזרת תוכניות של וגדל הולך מספר מציעה
ידי-על משאבים לשימור פועלת HP .העולם ברחבי אלקטרוניקה מוצרי של ביותר הגדולים המיחזור ממרכזי כמה

:בכתובת בקר, HP מוצרי מיחזור אודות נוסף מידע לקבלת. ביותר הפופולריים ממוצריה כמה של חוזרת מכירה
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

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

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

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

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

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

/www.hp.com/go :בכתובת מופיע ENERGY STAR ידי-על המאושרים הדמיה מוצרי של דגמים אודות נוסף מידע
energystar
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste 
equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment 
at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where 
you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. 
Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer 
que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter 
votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das 
Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das 
Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine 
Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei 
den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.
Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea 
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo 
smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio 
separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate 
nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.
Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es 
responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos 
en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los 
lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la 
tienda donde adquirió el producto.
Likvidace vysloužilého zařízení uživateli v domácnosti v zemích EU
Tato značka na produktu nebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmí být likvidován prostým vyhozením do běžného domovního odpadu. Odpovídáte za to, že vysloužilé 
zařízení bude předáno k likvidaci do stanovených sběrných míst určených k recyklaci vysloužilých elektrických a elektronických zařízení. Likvidace vysloužilého zařízení samostatným 
sběrem a recyklací napomáhá zachování přírodních zdrojů a zajišťuje, že recyklace proběhne způsobem chránícím lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o tom, kam můžete 
vysloužilé zařízení předat k recyklaci, můžete získat od úřadů místní samosprávy, od společnosti provádějící svoz a likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt 
zakoupili.
Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr 
ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på 
tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere 
om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvæsen eller den forretning, hvor du købte produktet.
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur 
af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte 
apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over 
waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product 
hebt aangeschaft.
Eramajapidamistes kasutuselt kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on viia tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete 
utiliseerimiskohta. Utiliseeritavate seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. 
Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme 
ostsite.
Hävitettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laite 
toimitetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävitettävien laitteiden erillinen keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, 
että kierrätys tapahtuu tavalla, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrätyspaikoista paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöiltä tai tuotteen 
jälleenmyyjältä.
Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να 
απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και 
ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται η υγεία των 
ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες 
αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
Ez a szimbólum, amely a terméken vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, 
hogy a készülék hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektromos hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. 
A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal azt is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az 
egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történik. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon 
a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.
Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar pārējiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanos no nederīgās ierīces, 
to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tiktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma otrreizējā pārstrāde. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un otrreizējā pārstrāde 
palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu otrreizējo pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur otrreizējai pārstrādei var 
nogādāt nederīgo ierīci, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, mājsaimniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo ierīci.
Europos Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas
Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkio atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamą įrangą atiduodami ją 
į atliekamos elektronikos ir elektros įrangos perdirbimo punktus. Jei atliekama įranga bus atskirai surenkama ir perdirbama, bus išsaugomi natūralūs ištekliai ir užtikrinama, kad įranga 
yra perdirbta žmogaus sveikatą ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamą perdirbti skirtą įrangą kreipkitės į atitinkamą vietos tarnybą, namų ūkio 
atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje pirkote produktą.
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za 
dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów 
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można 
uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.
Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Européia
Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos 
a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do 
descarte ajudam na conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais 
informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que 
adquiriu o produto.
Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie by vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odovzda toto zariadenie na zbernom 
mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určeného na odpad pomôže chráni prírodné zdroje a 
zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, 
vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.
Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem 
mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, 
da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, 
v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.
Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare i EU
Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsavfall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningsstation 
för hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både 
människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar 
kasserade produkter för återvinning.
Изхвърляне на оборудване за отпадъци от потребители в частни домакинства в Европейския съюз
Този символ върху продукта или опаковката му показва, че�продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци. Вие имате отговорността да изхвърлите 
оборудването за отпадъци, като го предадете на определен пункт за рециклиране на електрическо или механично оборудване за отпадъци. Отделното събиране и рециклиране 
на оборудването за отпадъци при изхвърлянето му помага за запазването на природни ресурси и гарантира рециклиране, извършено така, че�да не застрашава човешкото 
здраве и околната среда. За повече информация къде можете да оставите оборудването за отпадъци за рециклиране се свържете със съответния офис в града ви, фирмата за 
събиране на отпадъци или с�магазина, от който сте закупили продукта
Înlăturarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat alături de celelalte deşeuri casnice. În loc să procedaţi astfel, aveţi 
responsabilitatea să vă debarasaţi de echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare desemnat pentru reciclarea deşeurilor electrice şi a�echipamentelor electronice.  
Colectarea şi reciclarea separată a�echipamentului uzat atunci când doriţi să îl aruncaţi ajută la conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea echipamentului într-o manieră care 
protejează sănătatea umană şi mediul. Pentru informaţii suplimentare despre locul în care se poate preda echipamentul uzat pentru reciclare, luaţi legătura cu primăria locală, cu 
serviciul de salubritate sau cu vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul.
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כימיים חומרים
HP כגון, חוקיות לדרישות להתאים כדי במוצריה הכימיים החומרים אודות מידע ללקוחותיה לספק מחויבת REACH

ניתן זה מוצר עבור הכימקלים פרטי עם דוח. )האירופיים והמועצה הפרלמנט של 1907/2006 מספר EC תקנה(
.www.hp.com/go/reach :בכתובת למצוא

תקינה הודעות
.שלך אזור/במדינה התקינה סוכנויות של המוצר בדרישות עומד HP של All-in-One-ה

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף
לתקינה דגם זיהוי מספר•
•FCC statement
•Notice to users in Korea
•VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
•Notice to users in Japan about the power cord
•HP Deskjet 1050 All-in-One series declaration of conformity

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

VCVRA-1001 .השיווקי השם לבין התקינה מספר בין לבלבל אין )HP Deskjet 1050 All-in-One series,
.)וכדומה, CB730A( טים''המק או) וכדומה

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  These limits are designed to provide reason-
able protection against harmful interference in a residential installation.  This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures:
• Reorient the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)
The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the 
equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the following 
two conditions:  (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation.
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Notice to users in Korea

B
B

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

B

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord
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HP Deskjet 1050 All-in-One series declaration of conformity

DECLARATION OF CONFORMITY
according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

RVCV :# CoD  A-1001-01
Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address:  

declares, that the product

60 Alexandra Terrace, #07-01 The Comtech, Singapore 118502

Product Name and Model:   HP Deskjet 2050 All-in-One Series 
   HP Deskjet 1050 All-in-One Series
Regulatory Model Number: 1) VCVRA-1001
Product Options: All 
Power Adapter: 0957-2286  
   0957-2290 (China and India only) 
conforms to the following Product Specifications and Regulations:  

EMC: Class B 
CISPR 22:2005  
EN 55022:2006 + A1:2007 
CISPR 24:1997 +A1:2001 +A2:2002 
EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
EN 61000-3-2:2006 
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005
FCC CFR 47 Part 15 

Safety:
IEC 60950-1:2005 
EN 60950-1:2006 
IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001
EN 60825-1:1994 +A1:2002 +A2:2001

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

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC 
Directive 2004/108/EC and carries the  marking accordingly.

Additional Information: 
1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the 

design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and 
test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.  

Local contact for regulatory topics only: 
EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany 
U.S.:  Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A.  650-857-1501 

www.hp.com/go/certificates
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