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HP Photosmart B010 series של העזרה1
:ראה, HP Photosmart-ה אודות מידע לקבלת

5 בעמוד HP Photosmart-ה הכרת•
7 בעמוד ?לבצע ניתן כיצד•
9 בעמוד הדפסה•
13 בעמוד וסריקה העתקה•
17 בעמוד מחסניות עם עבודה•
27 בעמוד טכני מידע•
25 בעמוד HP של טלפונית תמיכה•
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HP Photosmart-ה הכרת2
המדפסת חלקי•
הבקרה לוח מאפייני•

המדפסת חלקי
HP Photosmart-ה על ועילי קדמי מבט•

תצוגה1

הבקרה לוח2

כיבוי/הפעלה לחצן3

נייר מגש4

)'המגש מאריך 'בשם גם מכונה (נייר למגש מאריך5

הזכוכית משטח6

המכסה תומך7

מכסה8

המחסנית דלת9

למחסנית הגישה אזור10

הדגם מספר מיקום11

ההדפסה ראש מכלול12

HP Photosmart-ה על מאחור מבט•

5 HP Photosmart-ה הכרת
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אחורית דלת13

אחורית USB יציאת14

.)HP ידי על המסופק המתח במתאם רק השתמש (לחשמל חיבור15

הבקרה לוח מאפייני
הבקרה לוח מאפייני

.הקודם למסך לחזרה: הקודם1

.המחדל ברירת הגדרות שחזור, הנוכחית הפעולה לעצירת: ביטול2

.אזור/ומדינה שפה להגדיר, סטטוס דוח להדפיס באפשרותך שבו הגדרות התפריט לפתיחת: הגדרות3

באפשרויות בוחר', הבית דף 'מסך מלבד מסכים הצגת בעת. מהירים טפסים התפריט את פותח', הבית דף 'מסך מתוך: מהירים טפסים4
.הנוכחית לתצוגה הקשורות

בוחר', הבית דף 'מסך מלבד מסכים הצגת בעת. למדפסת המחובר המחשב אם, HP של הסריקה תוכנת את מפעיל', הבית דף 'ממסך: סריקה5
.הנוכחית לתצוגה הקשורות באפשרויות

לתצוגה הקשורות באפשרויות בוחר', הבית דף 'מסך מלבד מסכים הצגת בעת. העתקה התפריט את פותח', הבית דף 'מסך מתוך: העתקה6
.הנוכחית
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?לבצע ניתן כיצד3
.עותקים ויצירת סריקה, צילומים הדפסת כגון, נפוצות למשימות קישורים כולל זה פרק

18 בעמוד המחסניות החלפת•13 בעמוד למחשב סריקה•

23 בעמוד הדפסה חומרי טעינת•14 בעמוד מעורבים מסמכים של או טקסט של העתקה•

25 בעמוד נוספת לעזרה קבל•26 בעמוד האחורית הגישה מהדלת הנייר חסימת את שחרר•

7 ?לבצע ניתן כיצד
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הדפסה4

9 בעמוד מסמכים הדפסת

9 בעמוד צילומים הדפסת

10 בעמוד מעטפות על הדפסה

קשורים נושאים
23 בעמוד הדפסה חומרי טעינת•

11 בעמוד מוצלחת להדפסה הצעות

מסמכים הדפסת
איכות שינוי בעת רק ידני באופן ההגדרות את לשנות עליך. התוכנה יישום ידי-על אוטומטי באופן מטופלות ההדפסה הגדרות מרבית
.מיוחדים במאפיינים שימוש בעת או, שקף או ספציפי נייר סוג על הדפסה, הדפסה

תוכנה מיישום להדפסה
.הנייר במגש נייר שטעון ודא.1
.)הדפסה (Print על לחץ, התוכנה ביישום )קובץ (File בתפריט.2
.הנבחרת המדפסת הוא שהמוצר ודא.3
.)מאפיינים (Properties שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ, הגדרות לשנות עליך אם.4

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

.הצילום שיפורי ועבור הספציפי הצילום נייר עבור באפשרויות לבחור עליך, צילום הדפסת בעתהערה

Printing ,)מתקדם (Advanced בכרטיסיות הזמינים במאפיינים שימוש באמצעות ההדפסה לעבודת המתאימות באפשרויות בחר.5
Shortcuts) להדפסה דרך קיצורי(, Features) מאפיינים( ,ו-Color) צבע(.

ממשימות באחת בחירה באמצעות שלך ההדפסה לעבודת המתאימות האפשרויות את בקלות לבחור באפשרותךעצה
 ברשימה הדפסה משימת סוג על לחץ. )להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts בכרטיסייה מראש המוגדרות ההדפסה

Printing Shortcuts) ומפורטות מוגדרות זה מסוג הדפסה משימת עבור המחדל ברירת הגדרות. )להדפסה דרך קיצורי
את ולשמור כאן ההגדרות את לכוונן באפשרותך, הצורך במידת. )להדפסה דרך קיצורי (Printing Shortcuts בכרטיסייה
הדרך קיצור את סמן, אישית מותאם להדפסה דרך קיצור לשמירת. להדפסה חדש דרך כקיצור אישית המותאמות ההגדרות

.)מחיקה (Delete על ולחץ הדרך קיצור את סמן, להדפסה דרך קיצור למחיקת. )בשם שמירה (Save As על ולחץ

.)מאפיינים (Properties שיח-הדו תיבת את לסגור כדי )אישור (OK על לחץ.6
.בהדפסה להתחיל כדי )אישור (OK על או )הדפסה (Print על לחץ.7

קשורים נושאים
23 בעמוד הדפסה חומרי טעינת•

11 בעמוד מוצלחת להדפסה הצעות

צילומים הדפסת
10 בעמוד במחשב שנשמרו צילומים הדפסת•

9 הדפסה

הדפסה



במחשב שנשמרו צילומים הדפסת
צילום נייר על צילום להדפסת

.הנייר ממגש הנייר כל את הסר.1
.הנייר מגש של הימני בצידו מטה כלפי פונה להדפסה המיועד כשהצד הצילום נייר את הנח.2

.הנייר בקצה שייעצר עד פנימה הנייר רוחב מכוון את החלק.3
.)הדפסה (Print על לחץ, התוכנה ביישום )קובץ (File בתפריט.4
.הנבחרת המדפסת הוא שהמוצר ודא.5
.)מאפיינים (Properties שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ.6

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

.)מאפיינים (Features הכרטיסייה על לחץ.7
,מכן לאחר. )עוד (More בחר, )נייר סוג (Paper Type הנפתחת מהרשימה, )בסיסיות אפשרויות (Basic Options באזור.8

.צילום נייר של המתאים בסוג בחר
בחר, מכן לאחר. )עוד (More בחר, )גודל (Size הנפתחת מהרשימה, )גודל לשינוי אפשרויות (Resizing Options באזור.9

.המתאים הנייר בגודל
.אחר בסוג או בגודל בחירה לאפשר כדי לכך התראה המדפסת תוכנת תציג, תואמים אינם הנייר וסוג הנייר גודל אם

.סומנה לא עדיין אם )שוליים ללא הדפסה (Borderless printing הסימון תיבת את סמן) אופציונלי(.10
בסוג או בגודל בחירה לאפשר כדי לכך התראה תציג המוצר תוכנת, תואמים אינם שוליים ללא להדפסה הנייר וסוג הנייר גודל אם
.אחר

Print הנפתחת מהרשימה, )מיטבית (Best כגון, גבוהה הדפסה באיכות בחר )בסיסיות אפשרויות (Basic Options באזור.11
Quality) הדפסה איכות(.

עם )מרבי Maximum dpi) dpi בהגדרה להשתמש באפשרותך, ביותר הגבוהה dpi-ה רזולציית את להשיג כדיהערה
Print Quality הנפתחת ברשימה מופיעה אינה )מרבי Maximum dpi) dpi ההגדרה אם. הנתמכים הצילום נייר סוגי

.)מתקדם (Advanced הכרטיסייה מתוך אותה להפעיל באפשרותך), הדפסה איכות(

ובחר )צילום תיקון (Photo fix הנפתחת הרשימה על לחץ), HP Real Life טכנולוגיות (HP Real Life Technologies באזור.12
:הבאות מהאפשרויות באחת

•Off) ללא(: ב שימוש ללא-HP Real Life Technologies) טכנולוגיות HP Real Life (בתמונה.
•Basic) מתון באופן התמונה חדות את מכוונן; נמוכה רזולוציה עם תמונות משפר :)בסיסי.

.)מאפיינים (Properties שיח-הדו לתיבת לחזרה )אישור (OK על לחץ.13
.)הדפסה (Print שיח-הדו בתיבת )אישור (OK על או )הדפסה (Print על לחץ מכן ולאחר, )אישור (OK על לחץ.14

.ההדפס באיכות לפגוע מכך וכתוצאה להסתלסל עלול הנייר. הנייר במגש שימוש בו נעשה שלא צילום נייר להשאיר איןהערה
.הנייר במגש להיערם מודפסים לצילומים תניח אל, מיטביות תוצאות לקבלת

קשורים נושאים
23 בעמוד הדפסה חומרי טעינת•

11 בעמוד מוצלחת להדפסה הצעות

מעטפות על הדפסה
המיועדות מדבקות של גיליונות או, מעטפות מספר, יחידה מעטפה גבי-על להדפיס באפשרותך, HP Photosmart-ה באמצעות
.דיו הזרקת במדפסות לשימוש

הדפסה 10
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מעטפות או מדבקות על כתובות קבוצת להדפסת
.רגיל נייר על ניסיון דף הדפס, ראשית.1
בצע. טקסט קטע בכל הריווח את בדוק. אור מקור מול שניהם את והחזק המעטפה או המדבקות גיליון מעל הניסיון דף את הנח.2

.הצורך לפי התאמות
.הנייר במגש המעטפות או המדבקות את טען.3

.נייר לחסימות ולגרום בגלגלות להיתקע עלולות הן. חלוניות או מתכתיים סגרים עם במעטפות תשתמש אלהתראה

.ייעצר שהמכוון עד המעטפות או המדבקות ערימת כנגד פנים כלפי הנייר רוחב מכוון את החלק.4
:הבאות הפעולות את בצע, מעטפות גבי-על מדפיס אתה אם.5

.)מאפיינים (Features הכרטיסיה על ולחץ ההדפסה הגדרות את הצג.א
.)גודל (Size ברשימה המתאים המעטפה גודל על לחץ, )גודל לשינוי אפשרויות (Resizing Options באזור.ב

.)הדפסה (Print שיח-הדו בתיבת )אישור (OK על או )הדפסה (Print על לחץ מכן ולאחר, )אישור (OK על לחץ.6

קשורים נושאים
23 בעמוד הדפסה חומרי טעינת•

11 בעמוד מוצלחת להדפסה הצעות

מוצלחת להדפסה הצעות
.בהצלחה הדפסה לבצע כדי הבאות בעצות השתמש

להדפסה עצות
לך לסייע כדי בעזרתן ונבדקו HP של מדפסות עבור תוכננו HP של המקוריות המחסניות. HP של מקוריות במחסניות השתמש•

.פעם אחר פעם, מעולות תוצאות להפיק
.מהתוכנה )המדפסת של הכלים ארגז (Printer Toolbox-ב הדיו מפלסי את לבדוק באפשרותך. במחסניות דיו מספיק שיש ודא•
.פעם בכל נייר של אחד סוג רק שטעון ודא. אחיד בגודל ושטוח נקי בנייר השתמש. בלבד אחד עמוד לא, נייר ערימת טען•
במגש הנייר את מקפל אינו הנייר רוחב שמכוון ודא. הניירות לכל היטב שיתאים כך ההזנה במגש הנייר רוחב מכוון את התאם•

.ההזנה
.ההזנה במגש הטעון הנייר וגודל לסוג בהתאם הנייר וגודל ההדפסה איכות הגדרות את קבע•
הניתן מהאזור חורגות אינן המסמך עבור השוליים שהגדרות ודא. השוליים את לבדוק כדי הדפסה לפני מקדימה בתצוגה השתמש•

.במדפסת להדפסה

4 פרק

11 מוצלחת להדפסה הצעות

הדפסה
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וסריקה העתקה5
למחשב סריקה•
מעורבים מסמכים של או טקסט של העתקה•
מוצלחות ולסריקה להעתקה עצות•

למחשב סריקה
HP Digital התוכנה את תשבית אם. סריקה תוכנת הותקנה שבו למחשב מחוברת להיות המדפסת על, לסרוק כדיהערה

Imaging ,של הסריקה תוכנת את יפתח לא המדפסת תצוגת גבי-על סריקה הלחצן HP .ב להשתמש באפשרותך, זאת במקום-HP
Solution Center) של הפתרונות מרכז HP (הסריקה תוכנת להפעלת.

למחשב לסריקה
.מקור מסמך טען.1

.המוצר מכסה את הרם.א

.הזכוכית משטח של הקדמית הימנית בפינה, מטה כלפי פונה המודפס כשהצד מקור מסמך טען.ב

.המכסה את סגור.ג
.סריקה התחל.2

.USB-ה כבל באמצעות שברשותך למחשב מחוברת שהמדפסת ודא, בסריקה שתתחיל לפניהערה

.סריקה שליד הלחצן על לחץ', הבית דף 'במסך.א
בהתאם, שבחרת התמונה את כוונן, שברשותך במחשב יוצג) HP של סריקה (HP Scanning המקדימה התצוגה חלון כאשר.ב

.)סיום (Finish על לחץ, מכן לאחר. לנדרש

13 וסריקה העתקה

העתקה
 

וסריקה



קשורים נושאים
16 בעמוד מוצלחות ולסריקה להעתקה עצות•

מעורבים מסמכים של או טקסט של העתקה
מעורבים מסמכים של או טקסט של העתקה

:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

לבן-בשחור עותק יצירת
.נייר טען.א

.הנייר במגש מלא בגודל נייר טען�

.מקור מסמך טען.ב
.המוצר מכסה את הרם�

.המכסה את להסיר באפשרותך, ספרים כגון, עבים מקור מסמכי של עותקים ליצירתעצה

.הזכוכית משטח של הקדמית הימנית בפינה, מטה כלפי פונה המודפס כשהצד מקור מסמך טען�
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.המכסה את סגור�
.העתקה בחר.ג

.העתקה שליד הלחצן על לחץ', הבית דף 'במסך�
.בשחור העתקה שליד הלחצן על לחץ�
.העותקים מספר את להגדיל כדי בשחור העתקה שליד הלחצן על שנית לחץ�

.העתקה התחל.ד
.בהעתקה התחל, מכן לאחר. שניות שתי המתן�

בצבע עותק יצירת
.נייר טען.א

.הנייר במגש מלא בגודל נייר טען�

.מקור מסמך טען.ב
.המוצר מכסה את הרם�

.המכסה את להסיר באפשרותך, ספרים כגון, עבים מקור מסמכי של עותקים ליצירתעצה

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

.המכסה את סגור�

5 פרק

15 מעורבים מסמכים של או טקסט של העתקה

העתקה
 

וסריקה



.העתקה בחר.ג
.העתקה שליד הלחצן על לחץ', הבית דף 'במסך�
.בצבע העתקה שליד הלחצן על לחץ�
.העותקים מספר את להגדיל כדי בצבע העתקה שליד הלחצן על שנית לחץ�

.העתקה התחל.ד
.בהעתקה התחל, מכן לאחר. שניות שתי המתן�

.זה נושא עבור ההנפשה את הצג.2

קשורים נושאים
16 בעמוד מוצלחות ולסריקה להעתקה עצות•

מוצלחות ולסריקה להעתקה עצות
:וסריקה העתקה בהצלחה לבצע כדי הבאות בעצות השתמש

.מהתמונה כחלק, הזכוכית משטח גבי-על מזהה שהוא דבר כל מפרש הסורק. נקיים המכסה וגב הזכוכית משטח על שמור•
.הזכוכית משטח של הקדמית הימנית בפינה, מטה כלפי פונה המודפס כשהצד, המקור מסמך את טען•
.המכסה את הסר, אחרים עבים מקור מסמכי או ספר לסרוק או להעתיק כדי•
מכן ולאחר הסריקה בתוכנת התמונה גודל את שנה, למחשב המקור מסמך את סרוק, קטן מקור מסמך של גדול עותק ליצור כדי•

.המוגדלת התמונה של עותק הדפס
.בתוכנה כהלכה מוגדרת שהבהירות ודא, הסרוק במסמך חסר או שגוי טקסט למנוע כדי•
.בתוכנה המסמך סריקת הגדרות מתוך' ממוסגר טקסט 'ההגדרה את בחר, מורכבת פריסה בעל הוא לסריקה המיועד המסמך אם•

.נשמרים הטקסט של והעיצוב הפריסה, זו הגדרה עם
.הסרוקה התמונה של ידני חיתוך ובצע האוטומטי החיתוך מאפיין את כבה, שגויה בצורה חתוכה הסרוקה התמונה אם•
.הסריקה תוכנת הותקנה שבו למחשב מחוברת שברשותך שהמדפסת ודא, בסריקה שתתחיל לפני•
Windows Image מתוכנית או TWAIN תואמת מתוכנית ישירות סריקה להתחיל באפשרותך, HP Scanning לתוכנת בנוסף•

Acquisition) WIA ,(כגון Microsoft Word .עבור בתיעוד עיין, אלה מתוכניות הסריקה תחילת אופן אודות נוסף מידע לקבלת
.HP Photosmart Software תוכנת של בעזרה או אלה תוכניות

וסריקה העתקה 16
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מחסניות עם עבודה6
המשוערים הדיו מפלסי בדיקת•
ההדפסה ראש של אוטומטי ניקוי•
המחסניות החלפת•
מתכלים דיו חומרי הזמנת•
למחסניות אחריות על מידע•
דיו עם לעבודה עצות•

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

.במחסניות שנותר הדיו של

מפלס מחוון, אחרת במדפסת במחסנית שימוש נעשה אם או, מחדש יוצרה או מחדש שמולאה מחסנית התקנת אם 1הערה
.זמין לא או מדויק לא להיות עלול הדיו

דיו מפלס על אזהרה הודעת מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים הדיו מפלסי של ומחוונים התראות 2הערה
את להחליף צורך אין. בהדפסה אפשריים מעיכובים להימנע כדי יד בהישג חלופית הדפסה מחסנית להחזיק שקול, נמוך

.רצון משביעת הינה ההדפסה איכות עוד כל המחסניות

המוצר את המכין, האתחול בתהליך לרבות, דרכים במספר ההדפסה תהליך במהלך מהמחסניות בדיו שימוש נעשה 3הערה
,בנוסף. חלק באופן יזרום ושהדיו נקיים יהיו ההדפסה שחרירי השומרת, ההדפסה ראשי ובתחזוקת, להדפסה המחסניות ואת

.www.hp.com/go/inkusage בכתובת בקר, נוסף מידע לקבלת. בה השימוש לאחר דיו של שאריות במחסנית נותרות

HP Photosmart מתוכנת הדיו מפלסי לבדיקת
הגדרות (Print Settings על הצבע, )הגדרות (Settings על לחץ), HP של הפתרונות מרכז (HP Solution Center-ב.1

.)המדפסת של הכלים ארגז (Printer Toolbox על לחץ מכן ולאחר )הדפסה

Print שיח-הדו מתיבת )המדפסת של הכלים ארגז (Printer Toolbox את לפתוח באפשרותך, כן כמוהערה
Properties) הדפסה מאפייני( .שיח-הדו בתיבת Print Properties) הכרטיסיה על לחץ, )הדפסה מאפייני Features

.)המדפסת שירותי (Printer Services לחצן על לחץ מכן ולאחר )מאפיינים(

Printer Toolbox) יופיע )המדפסת של הכלים ארגז.
.)משוער דיו מפלס (Estimated Ink Level הכרטיסייה על לחץ.2

.הדיו מחסניות עבור המשוערים הדיו מפלסי יופיעו כעת

קשורים נושאים
20 בעמוד מתכלים דיו חומרי הזמנת•

21 בעמוד דיו עם לעבודה עצות

ההדפסה ראש של אוטומטי ניקוי
HP Photosmart Software מתוכנת ההדפסה ראש לניקוי

.סבירה בלתי ההדפסה איכות אם ורק אך ההדפסה ראש את לנקות ישהערה

.הנייר המגש לתוך Legal או Letter ,A4 בגודל רגיל לבן נייר טען.1
.)הגדרות (Settings על לחץ), HP של הפתרונות מרכז (HP Solution Center-ב.2
.)המדפסת של הכלים ארגז (Printer Toolbox על לחץ, )הדפסה הגדרות (Print Settings באזור.3

Print שיח-הדו מתיבת )המדפסת של הכלים ארגז (Printer Toolbox את לפתוח באפשרותך, כן כמוהערה
Properties) הדפסה מאפייני( .שיח-הדו בתיבת Print Properties) הכרטיסייה על לחץ, )הדפסה מאפייני Features

.)המדפסת שירותי (Printer Services על לחץ מכן ולאחר, )מאפיינים(

Printer Toolbox) יופיע )המדפסת של הכלים ארגז.

17 מחסניות עם עבודה
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.)התקן שרותי (Device Services הכרטיסייה על לחץ.4
.)ההדפסה ראש ניקוי (Clean the printhead על לחץ.5
.)סיום (Done על לחץ מכן ולאחר הרצויה הפלט לאיכות שתגיע עד ההנחיות פי-על פעל.6

,שלב כל בסיום. וגדלה הולכת דיו ובכמות נייר של אחד בגיליון שימוש ועושה, דקות כשתי נמשך שלב כל. שלבים שני כולל הניקוי
.ירודה ההדפסה איכות אם הניקוי של הבא לשלב לעבור יש. המודפס הדף איכות את בדוק
נמשכות ההדפסה באיכות הבעיות אם. המדפסת את ליישר נסה, הניקוי שלבי שני השלמת לאחר ירודה עדיין ההדפסה איכות אם
.HP של התמיכה עם קשר צור, והיישור הניקוי לאחר גם

עדיין ההדפסה באיכות הבעיה אם לבדוק כדי הדפסה איכות דוח את סקור. הדפסה איכות דוח הדפס, ההדפסה ראש ניקוי לאחר
.קיימת

קשורים נושאים
20 בעמוד מתכלים דיו חומרי הזמנת•

21 בעמוד דיו עם לעבודה עצות

המחסניות החלפת
המחסניות להחלפת

.מופעל שהמוצר ודא.1
.המחסנית את הסר.2

.למחסניות הגישה דלת את פתח.א

.המוצר למרכז תנוע ההדפסה שגררת עד המתן
.מהחריץ אותה הסר מכן לאחר, שבמחסנית הלשונית על לחץ.ב

.חדשה מחסנית הכנס.3
.מאריזתה המחסנית את הסר.א

מחסניות עם עבודה 18
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.המכסה את להסיר כדי בכוח לסובב שתידרש ייתכן. אותו להוריד כדי הכתום המכסה את סובב.ב

.בנקישה במקומה שתינעל עד לחריץ המחסנית את החלק מכן לאחר, הצבעים סמלי את התאם.ג

.המחסניות דלת את סגור.ד

6 פרק

19 המחסניות החלפת
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.זה נושא עבור ההנפשה את הצג.4

קשורים נושאים
20 בעמוד מתכלים דיו חומרי הזמנת•

21 בעמוד דיו עם לעבודה עצות

מתכלים דיו חומרי הזמנת
ניתנת קניות רשימת צור או מקוון באופן מתכלים חומרים הזמן, שלך למוצר מתאימים HP של מתכלים חומרים אילו ללמוד כדי

.המקוון הקנייה מאפיין את ובחר) HP של הפתרונות מרכז (HP Solution Center את פתח, להדפסה

אודות מידע למצוא באפשרותך, בנוסף. דיו התראת של בהודעות גם מופיעים מקוון באופן לקניה וקישורים מחסניות על מידע
.www.hp.com/buy/supplies בכתובת מקוון באופן אותה ולהזמין המחסנית

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

למחסניות אחריות על מידע
של דיו מוצרי מכסה לא זו אחריות. לו המיועד HP של הדפסה בהתקן נעשה במוצר השימוש כאשר חלה למחסניות HP של האחריות

HP כהלכה שלא שימוש בהם שנעשה או חובלו, חודשו, מחדש יוצרו, מחדש מולאו אשר.

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

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

מחסניות עם עבודה 20
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דיו עם לעבודה עצות
:דיו מחסניות עם לעבודה הבאות בעצות השתמש

המצורף המודפס בתיעוד עיין, תואמות דיו מחסניות של רשימה לקבלת. שברשותך למדפסת המתאימות הדיו במחסניות השתמש•
.בתוכנה )המדפסת של הכלים ארגז (Printer Toolbox-ב חפש, לחלופין. למדפסת

שכל ודא. חריץ בכל והסמל לצבע מחסנית כל של והסמל הצבע את התאם. המתאימים החריצים לתוך הדיו מחסניות את הכנס•
.במקומן מתייצבות המחסניות

כדי בעזרתן ונבדקו HP של מדפסות עבור תוכננו HP של המקוריות הדיו מחסניות. HP של מקוריות דיו במחסניות השתמש•
.פעם אחר פעם, מעולות תוצאות להפיק לך לסייע

צריך אינך. בהדפסה אפשריים מעיכובים תימנע כך. דיו התראת של הודעה מתקבלת כאשר חלופיות דיו מחסניות הכנת שקול•
.סבירה בלתי הופכת ההדפסה שאיכות עד הדיו מחסניות את להחליף

.המדפסת תצוגת גבי-שעל כלים מתפריט להוראות בהתאם פעל. נקי ההדפסה שראש לוודא יש, סבירה בלתי ההדפסה איכות אם•
.בתוכנה )המדפסת של הכלים ארגז (Printer Toolbox-ב חפש, לחלופין

6 פרק

21 דיו עם לעבודה עצות
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בנייר לשימוש בסיסיות הנחיות7

הדפסה חומרי טעינת
:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

קטן בגודל נייר טעינת
.הנייר מגש את סגור.א

.חוץ כלפי הנייר רוחב מכוון את החלק�

.נייר טען.ב
.מטה כלפי פונה המודפס והצד קדימה פונה הקצר הקצה כאשר, הצילום למגש צילום נייר ערימת הכנס�

.שתיעצר עד קדימה הנייר ערימת את החלק�

.אליך קרובות שהלשוניות כך הצילום נייר את טען, מנוקבות לשוניות יש משתמש אתה שבו הצילום לנייר אםהערה

.הנייר בקצה שייעצר עד פנימה הנייר רוחב מכוון את החלק�

23 בנייר לשימוש בסיסיות הנחיות
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מלא בגודל נייר טעינת
.הנייר מגש את סגור.א

.חוץ כלפי הנייר רוחב מכוון את החלק�

.נייר טען.ב
.מטה כלפי פונה המודפס והצד קדימה פונה הקצר הקצה כאשר, הצילום למגש נייר ערימת הכנס�

.שתיעצר עד קדימה הנייר ערימת את החלק�
.הנייר בקצה שייעצר עד פנימה הנייר רוחב מכוון את החלק�

.זה נושא עבור ההנפשה את הצג.2
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HP של התמיכה8
נוספת לעזרה קבל•
HP של טלפונית תמיכה•
האחריות במסגרת נוספות אפשרויות•

נוספת לעזרה קבל

העליון בחלקו )חיפוש (Search בשדה מפתח מילת הזנת ידי-על HP Photosmart נוספים ועזרה מידע לקבל באפשרותך
.ברשימה יופיעו ומקוונים מקומיים לנושאים הקשורים הנושאים כותרות. העזרה מציג של

.באינטרנט מידע לקבל כדי כאן לחץ, HP של לתמיכה לפנות כדי

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•
הטלפונית התמיכה תקופת בתום•

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

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

)HP Photosmart B010 series( המוצר שם•
)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 (הבעיה לפני נוסף משהו התרחש האם◦

.www.hp.com/support בכתובת בקר, לתמיכה טלפון מספרי של רשימה לקבלת

הטלפונית התמיכה תקופת בתום
התמיכה של האינטרנט באתר סיוע לקבל ניתן, כן כמו. נוסף תשלום תמורת זמין HP של סיוע, הטלפונית התמיכה תקופת בתום

שלך אזור/במדינה התמיכה של הטלפון למספר התקשר או HP של המקומי למשווק פנה. HP :www.hp.com/support של המקוונת
.תמיכה אפשרויות אודות עוד ללמוד כדי

25 HP של התמיכה
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האחריות במסגרת נוספות אפשרויות
אזור/במדינה בחר, www.hp.com/support אל עבור. תשלום בתוספת HP Photosmart-ה עבור זמינות מורחבות שירות תוכניות
.המורחבות השירות תוכניות אודות מידע לקבלת והאחריות השירותים באזור עיין מכן ולאחר שלך ובשפה

האחורית הגישה מהדלת הנייר חסימת את שחרר
האחורית הגישה מדלת נייר חסימת לשחרור

.המוצר את כבה.1
.האחורית הדלת את פתח.2

.שנתקע נייר הסר.3
.למקומה האחורית הדלת את השב.4

.המוצר את הפעל.5
.שנית להדפיס נסה.6
.זה נושא עבור ההנפשה את הצג.7

HP של התמיכה 26
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טכני מידע9
.HP Photosmart-ה עבור לאומי-בין תקינה ומידע הטכניים המפרטים מסופקים זה בסעיף

.HP Photosmart-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

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

מערכת דרישות

.Readme בקובץ ממוקמות והמערכת התוכנה דרישות

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

סביבתיים מפרטים
)פרנהייט 90º עד פרנהייט 59º( צלזיוס 32º עד צלזיוס 15º :להפעלה מומלץ טמפרטורות טווח•
)פרנהייט 104º עד פרנהייט 41º( צלזיוס 40º עד צלזיוס 5º :הפעלה טמפרטורות של מותר טווח•
צלזיוס º של מרבית עיבוי נקודת 25 ;)מומלץ (עיבוי ללא יחסית לחות 80% עד 20% :לחות•
)פרנהייט 140º עד פרנהייט 40º-( צלזיוס 60º עד צלזיוס40º� :)אחסון (פעילות חוסר במצב טמפרטורות טווח•
.HP Photosmart-מה בפלט מסוים עיוות שיהיה ייתכן, חזקים אלקטרומגנטיים שדות בנוכחות•
•HP בכבל שימוש על ממליצה USB משדות כתוצאה הנגרם הרעש את למזער כדי יותר קצר או מטרים 3 של באורך

.פוטנציאליים חזקים אלקטרומגנטיים

נייר מפרטי

*נייר מגשנייר משקלסוג

)ליבראות 20 נייר (125 עד)ליבראות 20 עד (ר"מ'/ג 75 עדרגיל נייר

)ליבראות 20 נייר (125 עד)ליבראות 20 עד (ר"מ'/ג 75 עדLegal נייר

לכל) ליבראות 110( ר"מ'/ג 200 של כרטיסייהכרטיסיות
היותר

40 עד

לכל) ליבראות 110( ר"מ'/ג 200 של כרטיסייהHagaki כרטיסי
היותר

40 עד

15 עד)ליבראות 24 עד 20( ר"מ'/ג 90 עד 75מעטפות

40 עדר"מ'/ג 236)'אינץ x 7 5( מ"ס x 18 13 בגודל צילום נייר

27 טכני מידע
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*נייר מגשנייר משקלסוג

)ליבראות 145(

ר"מ'/ג 236)'אינץ x 6 4( מ"ס x 15 10 בגודל צילום נייר
)ליבראות 145(

40 עד

ר"מ'/ג 236)'אינץ x 11 8.5( מ"מ x 279 216 בגודל צילום נייר
)ליבראות 145(

40 עד

.מרבית קיבולת*

.המדפסת התקן במנהל עיין, הנתמכים ההדפסה חומרי גודלי של מלאה רשימה לקבלתהערה

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

סריקה מפרטי
כלול תמונות עורך•
Twain תואם תוכנה ממשק•
)תוכנה (משופרת ppi 19,200 ,אופטי x 2,400 ppi 1,200 עד: רזולוציה•

.הסורק בתוכנת העזר, ppi רזולוציית אודות נוסף מידע לקבלת
)אפור רמות 256( אפור גוני bit-8 ,צבע bit-48 :צבע•
מ"ס x 29.7 21.6 :הזכוכית ממשטח מרבי סריקה גודל•

העתקה מפרטי
דיגיטלי תמונה עיבוד•
לדגם בהתאם משתנה המרבי העותקים מספר•
והדגם המסמך למורכבות בהתאם משתנות העתקה מהירויות•
)לדגם בהתאם (200-400% בין נעה מרבית מסמך הגדלת•
)לדגם בהתאם (25-50% בין נעה מרבית מסמך הקטנת•

המחסנית תפוקת

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

הדפסה רזולוציית

.המדפסת בתוכנת עיין, המדפסת רזולוציית אודות מידע לקבלת

Environmental product stewardship program) ניהול תוכנית
)למוצר סביבתי

אפשרויות בחשבון הובאו זה מוצר בתכנון. הסביבה באיכות פוגעים שאינם איכותיים מוצרים לספק מחויבת Hewlett-Packard חברת
להפריד מאפשר התכנון. ומאמינותה המדפסת של מהפונקציונליות לגרוע מבלי, למינימום עד צומצם החומרים מספר. שונות מיחזור
החלקים תכנון. פשוטים כלים בעזרת ולהסרה בקלות לאיתור ניתנים השונים והחיבורים ההידוק אמצעי. מזה זה שונים חומרים בקלות

.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•

המשך
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חשמל צריכת•
מיחזור תוכנית•
מתכלים דיו לחומרי HP של המיחזור תוכנית•
•Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
כימיים חומרים•
•Battery disposal in the Netherlands
בטייוואן סוללה השלכת•
•Attention California users
•EU battery directive

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

באתר בקר, זה במוצר ספציפיים למאפיינים נוסף. שלך ההדפסה לבחירות שיש ההשפעה של וצמצום לבדיקה בדרכים להתמקד
.HP של הסביבתיות היוזמות על נוסף מידע לקבלת) HP של לסביבה ידידותיים פתרונות (HP Eco Solutions האינטרנט

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

שברשותך במוצר לסביבה ידידותיים מאפיינים
באפשרותך שם קטעים עריכת וחלון קטעים ספר כולל HP Smart Web Printing הדפסת ממשק: Smart Web הדפסת•

.מהאינטרנט שאספת קטעים להדפיס או לארגן, לאחסן
.29 בעמוד חשמל צריכת ראה, זה מוצר עבור ®ENERGY STAR אישור של המצב את לקבוע כדי: באנרגיה חיסכון על מידע•
: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
בסיום מיחזור למטרות פלסטיק סוגי בזיהוי המסייעים לאומיים-בין לתקנים בהתאם מסומנים גרם 25 על עולה שמשקלם פלסטיק חלקי
.המוצר חיי

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

www.hp.com/go/msds

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

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

www.hp.com/go/energystar :בכתובת מופיע ENERGY STAR ידי-על המאושרים הדמיה מוצרי של דגמים אודות נוסף מידע

מיחזור תוכנית
HP המיחזור ממרכזי כמה עם לשותפות וחברה רבים אזורים/במדינות ולמיחזור מוצרים להחזרת תוכניות של וגדל הולך מספר מציעה

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

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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מתכלים דיו לחומרי HP של המיחזור תוכנית
HP תוכנית. הסביבה על להגנה מחויבת HP Inkjet Supplies Recycling Program) של המיחזור תוכנית HP מתכלים דיו לחומרי(

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

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

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

כימיים חומרים
HP כגון, חוקיות לדרישות להתאים כדי במוצריה הכימיים החומרים אודות מידע ללקוחותיה לספק מחויבת REACH )תקנה EC

/www.hp.com :בכתובת למצוא ניתן זה מוצר עבור הכימקלים פרטי עם דוח. )האירופיים והמועצה הפרלמנט של 1907/2006 מספר
go/reach.
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Battery disposal in the Netherlands

בטייוואן סוללה השלכת

Attention California users
The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more

information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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EU battery directive

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

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף
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לתקינה דגם זיהוי מספר•
•FCC statement
•VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
•Notice to users in Japan about the power cord
•Notice to users in Korea
•Notice to users in Germany
•Noise emission statement for Germany
•HP Photosmart Plus B010 series declaration of conformity

לתקינה דגם זיהוי מספר
אין. SNPRH-0903 הוא שברשותך המוצר של לתקינה הדגם מספר. תקינה למטרות זיהוי לצורך לתקינה דגם מספר מוקצה למוצר
.)וכדומה, CN255B( ט"המק או) וכדומה, HP Photosmart B010 series( השיווקי השם לבין לתקינה המספר בין לבלבל

FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

9 פרק
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Notice to users in Japan about the power cord

Notice to users in Korea

Notice to users in Germany

Noise emission statement for Germany
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HP Photosmart Plus B010 series declaration of conformity

9 פרק
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