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HP Photosmart 7510 Series של העזרה1
:שלהלן הקישורים על לחץ, HP Photosmart אודות מידע לקבלת

HP Photosmart-ה הכרת•
?לבצע ניתן כיצד•
הדפסה•
וסריקה העתקה•
מחסניות עם עבודה•
eFax עם פקסים של וקבלה שיגור•
קישוריות•
טכני מידע•
בעיה פתרון•
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HP Photosmart-ה הכרת2
המדפסת חלקי•
הבקרה לוח מאפייני•
המדפסת להכרת עצות•

המדפסת חלקי
המדפסת על מלפנים מבט•

מכסה1

המכסה תומך2

הזכוכית משטח3

)'התצוגה 'גם מכונה (צבעונית גרפית תצוגה4

הצילום מגש5

הצילום מגש עבור נייר רוחב מכוון6

)'המגש מאריך 'בשם גם מכונה (נייר למגש מאריך7

הראשי המגש עבור נייר רוחב מכוון8

)ההזנה מגש גם נקרא (ראשי מגש9

פלט מגש10

המחסנית דלת11

כיבוי/הפעלה לחצן12

אלחוט נורית13

זיכרון כרטיס חריצי14

זיכרון לכרטיס לחריצים נורית15

האוטומטי המסמכים מזין16

האוטומטי המסמכים מזין של מגש17

המדפסת על ואחורי עילי מבט•
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למחסנית הגישה אזור17

ההדפסה ראש מכלול18

הדגם מספר מיקום19

אחורית USB יציאת20

).HP ידי-על המסופק המתח במתאם רק השתמש (לחשמל חיבור21

צדדית-דו להדפסה אביזר22

מהמוצר שונה יהיה, בהנפשה שמופיעים מסוימים מסכים גבי-על שמוצג שהמוצר ייתכן. זה נושא עבור ההנפשה את הצג•
.שברשותך

הבקרה לוח מאפייני
אפשרויות בין ולאורך הצילומים בין לרוחב אצבע בתנועת לגלול באפשרותך. והודעות צילומים, תפריטים מציגה המגע מסך תצוגת

.התפריט

.האזורים/המדינות בכל זמין אינו eFax-ש ייתכןהערה
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רשימות בין לאורך או הצילומים בין אצבע בתנועת לרוחב לגלול באפשרותך. והודעות צילומים, תפריטים מציגה המגע מסך תצוגת :תצוגה1
.התפריטים

.)המוצר הפעלת בעת מחדל כברירת המוגדר המסך (הבית דף למסך לחזרה: הבית דף2

'אינטרנט שירותי 'האפשרות ואם, הגדרות לשנות גם באפשרותך. מצב פרטי המציג, אינטרנט שירותי התפריט לפתיחת: אינטרנט שירותי3
.דוח להדפיס, מופעלת

.האלחוט הגדרות את ולשנות האלחוט מאפייני את לראות באפשרותך שבו אלחוט התפריט לפתיחת: אלחוט הגדרות4

.Apps ולהסיר מחדש לארגן באפשרותך שבו שלי המועדפים ניהול התפריט לפתיחת: Apps מנהל5

.משוערים דיו מפלסי המציג דיו מפלסי התפריט לפתיחת: דיו מפלסי6

.תחזוקה פעולות ולבצע המוצר הגדרות את לשנות באפשרותך שבו הגדרות התפריט לפתיחת: הגדרות7

.כעת המוצג למסך הקשורה עזרה לקבלת, אחרים ממסכים. נוסף מידע עבורם לקבל שניתן נושאים של רשימה להצגת, עזרה ממסך: עזרה8

9Apps :ה מן מידע ולהדפסת למידע גישה לקבלת-Apps ופאזלים צביעה דפי, קופונים, מפות כגון, ובקלות במהירות.

.בתצוגה הקודם למסך לחזרה: הקודם10

.הצילומים את ולשמור להדפיס, לערוך, להציג באפשרותך שבו צילום התפריט לפתיחת: צילום11

או בשחור פלט לבחור, שלו והכהות הגודל את להתאים, מקדימה בתצוגה עותק להציג באפשרותך שבו העתקה התפריט לפתיחת: העתקה12
וסוג האיכות, הגודל את לבחור או צדדיים-דו עותקים ליצור כדי ההגדרות את לשנות באפשרותך, כן כמו. העותקים מספר את ולציין בצבע
.הנייר

.לסריקה יעד לבחור באפשרותך שבו לסריקה יעד בחירת התפריט לפתיחת: סריקה13

14eFax :באינטרנט הפקס שירות לפתיחת eFax .שירותי'ו לאינטרנט חיבור דרושים. טלפון בקו או פקס בחומרת צורך ללא פקסים וקבל שגר
.'אינטרנט

.הנוכחית הפעולה של לעצירה: ביטול15

.שברשותך מהמוצר שונה יהיה, בהנפשה שמופיעים מסוימים מסכים גבי-על שמוצג שהמוצר ייתכן. זה נושא עבור ההנפשה את הצג

המדפסת להכרת עצות
:המדפסת את להכיר כדי הבאות בעצות השתמש

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .מהאינטרנט אחר ותוכן קופונים, מתכונים להדפסת הדפסה יישומי לנהל כיצד למד•

2 פרק

7 המדפסת להכרת עצות

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e002-1&h_product=5070116&h_lang=he&h_cc=il
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?לבצע ניתן כיצד3
.עותקים ויצירת סריקה, צילומים הדפסת כגון, נפוצות למשימות קישורים כולל זה פרק

המחסניות החלפת•זיכרון לכרטיס או למחשב סריקה•

הדפסה חומרי טעינת•מעורבים מסמכים של או טקסט של העתקה•

'אינטרנט שירותי'ב שימוש•צדדית-דו להדפסה מהאביזר הנייר חסימת שחרור•

9 ?לבצע ניתן כיצד
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הדפסה4

זיכרון מכרטיס צילומים הדפסת

קשורים נושאים
הדפסה חומרי טעינת•

מוצלחת להדפסה הצעות

זיכרון מכרטיס צילומים הדפסת
:הבאות מהפעולות אחת בצע

קטן בגודל נייר גבי-על צילום הדפסת
.נייר טען.1

.הצילום במגש מטה כלפי פונה להדפסה המיועד כשהצד) 'אינץ x 6 4( מ"ס x 15 10 עד של בגודל צילום נייר טען▲

הצילום במגש צילום נייר טען

.זיכרון התקן הכנס.2

וחריצים זיכרון כרטיסי

1Memory Stick Duo או Pro Duo ,Memory Stick Pro-HG Duo 2 ,או Memory Stick Micro) מתאם דרוש(

2MultiMedia Card) MMC ,(MMC Plus ,Secure MultiMedia Card ,MMC Mobile) RS-MMC ;מתאם דרוש(, Secure
Digital) SD ,(Secure Digital Mini ,Secure Digital High Capacity) SDHC ,(TransFlash MicroSD Card) או) מתאם דרוש Secure

Digital Extended Capacity) SDXC(

11 הדפסה



.צילום בחר.3
.'הבית דף 'במסך צילוםב גע.א
.והדפסה הצגהב גע.ב
.הצילומים בין לגלול כדי ימינה או שמאלה אצבע בתנועת גלול.ג
.להדפיס שברצונך בצילום גע.ד
.העותקים מספר את להגדיל כדי למעלה בחץ גע.ה

.צילום הדפס.4
.ההדפסה עבודת את מקדימה בתצוגה להציג כדי הדפסהב גע.א
.הדפסהב גע.ב

מלא בגודל נייר גבי-על צילום הדפסת
.נייר טען.1

.מטה כלפי פונה להדפסה המיועד כשהצד הראשי ההזנה במגש מלא בגודל צילום נייר טען▲

נייר טעינת

.זיכרון התקן הכנס.2

וחריצים זיכרון כרטיסי

1Memory Stick Duo או Pro Duo ,Memory Stick Pro-HG Duo 2 ,או Memory Stick Micro) מתאם דרוש(

2MultiMedia Card) MMC ,(MMC Plus ,Secure MultiMedia Card ,MMC Mobile) RS-MMC ;מתאם דרוש(, Secure
Digital) SD ,(Secure Digital Mini ,Secure Digital High Capacity) SDHC ,(TransFlash MicroSD Card) או) מתאם דרוש Secure

Digital Extended Capacity) SDXC(

.צילום בחר.3
.'הבית דף 'במסך צילוםב גע.א
.והדפסה הצגהב גע.ב
.הצילומים בין לגלול כדי ימינה או שמאלה אצבע בתנועת גלול.ג
.להדפיס שברצונך בצילום גע.ד
.העותקים מספר את להגדיל כדי למעלה בחץ גע.ה
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.העמוד פריסת את שנה.4
.ההדפסה עבודת את מקדימה בתצוגה להציג כדי הדפסהב גע.א
.הדפסה הגדרות לשנות כדי הדפסה הגדרותב גע.ב
.פריסהב גע.ג
.8.5x11-ב גע.ד

.צילום הדפס.5
.הדפסהב גע▲

הדפסה חומרי בחירת
.מיטבית הדפסה לאיכות HP של הדפסה בחומרי השתמש. המשרדיים ההדפסה חומרי רוב עם היטב לעבוד מתוכננת המדפסת
.HP www.hp.com של האינטרנט באתר בקר, HP של ההדפסה חומרי אודות נוסף מידע לקבלת

HP של הסמל עם רגילים ניירות על ממליצה ColorLok הסמל עם הניירות כל. יומיומיים מסמכים של והעתקה להדפסה ColorLok
שחור גוני עם, חיים ומלאי חדים בצבעים מסמכים ומפיקים, הדפסה ואיכות אמינות של בסטנדרטים לעמוד כדי עצמאי באופן נבדקו

הנייר יצרני אצל וגדלים משקלים במגוון ColorLok של הסמל עם ניירות חפש. רגילים מניירות יותר מהר המתייבשים, יותר מודגשים
.המובילים

.ונייר טונר, דיו ובחר) ושירותים מוצרים רכישת (Shop for Products and Services אל עבור, HP ניירות לרכישת

הדפסה חומרי טעינת
:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

)'אינץ x 6 4( מ"ס x 15 10 בגודל נייר טען
.הצילום מגש מכסה את הרם.א

.חוץ כלפי הנייר רוחב מכוון את והחלק הצילום מגש מכסה את הרם�
.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�

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

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

.הצילום מגש מכסה את הורד.ג

4 פרק

13 הדפסה חומרי טעינת
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'אינץ x 11 8.5 או A4 בגודל נייר טען
.הצילום מגש את הרם.א

.חוץ כלפי הנייר רוחב מכוון את החלק�

.הראשי ההזנה ממגש הנייר כל את הסר�
.נייר טען.ב

.מטה כלפי פונה המודפס והצד קדימה פונה הקצר הקצה כאשר, הראשי ההזנה למגש נייר ערימת הכנס�

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

.הצילום מגש את הורד�

מעטפות טען
.הצילום מגש את הרם.א

.חוץ כלפי הנייר רוחב מכוון את החלק�

הדפסה 14



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

וכלפי שמאל לצד פונים המעטפה דשי כאשר, הראשי ההזנה במגש המרוחק הימני לקצה יותר או אחת מעטפה הכנס�
.מעלה

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

.הצילום מגש את הורד�
מהמוצר שונה יהיה, בהנפשה שמופיעים מסוימים מסכים גבי-על שמוצג שהמוצר ייתכן. זה נושא עבור ההנפשה את הצג.2

.שברשותך

קשורים נושאים
מוצלחת להדפסה הצעות•

צילומים להדפסת מומלצים נייר סוגי
לסוגי במיוחד שתוכננו, HP מתוצרת בניירות להשתמש ממליצה HP ,ביותר הטובה ההדפסה איכות את להפיק ברצונך אם

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

תיאורנייר

באיכות צילומים להפקת כבד נייר הוא HP של ביותר הטוב הצילום ניירHP Premium Plus Photo Paper צילום נייר
.הכתמה ללא קל לטיפול מיידי ייבוש של גימור כולל זה נייר. מקצועית

בכמה זמין הוא. ולחות אצבע טביעות, מריחות, מים בפני עמיד הוא
x 13 ,)'אינץ x 6 4( מ"ס x 15 10 ,'אינץ A4 ,8.5 x 11 לרבות, גדלים

4 פרק
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תיאורנייר

מט (רך מבריק או במיוחד מבריק – גימורים ושני) 'אינץ x 7 5( מ"ס 18
.יותר רב זמן למשך העמידים מסמכים ומספק חומצה נטול הוא). סאטן

.הכתמה ללא קל לטיפול מיידי ייבוש של גימור כולל זה עבה צילום ניירHP Advanced Photo Paper צילום נייר
משווה הוא. ולחות אצבע טביעות, מריחות, מים בפני עמיד הוא

זמין הוא. בחנות שעובדו צילומים של ותחושה מראה שלך להדפסים
x 6 4( מ"ס x 15 10 ,'אינץ A4 ,8.5 x 11 לרבות, גדלים בכמה
רך מבריק או מבריק – גימורים ושני) 'אינץ x 7 5( מ"ס x 18 13 ,)'אינץ

רב זמן למשך העמידים מסמכים ומספק חומצה נטול הוא). סאטן מט(
.יותר

המיועד נייר באמצעות, נמוכה בעלות צבע מלאי יומיומיים צילומים הדפסHP Everyday Photo Paper צילום נייר
יד בהישג שהינו במחיר זה צילום נייר. צילומים של מזדמנת להדפסה
אתה כאשר וברורות חדות תמונות קבל. קל לטיפול במהירות מתייבש
מבריק בגימור זמין. שהיא דיו מדפסת כל עם זה בנייר משתמש
נטול הוא. מ"ס x 15 10-ו' אינץ A4 ,4 x 6 ,'אינץ x 11 8.5 בגדלים
.יותר רב זמן למשך העמידים מסמכים לקבלת חומצה

דיו מחסניות, לנוחותך, כוללות HP Photo Value Packs חבילותHP Photo Value Packs חבילות
לחסוך כדי HP Advanced Photo Paper צילום ונייר HP של מקוריות

באיכות צילומים של בהדפסה בניחושים הצורך את ולמנוע זמן לך
דיו צבעי. שברשותך HP מדפסת עם יד בהישג שהינו במחיר, מעבדה
תוכננו HP Advanced Photo Paper הצילום ונייר HP של מקוריים
בכל, זמן לאורך העמידים חיים מלאי צילומים להפיק כדי יחד לעבוד
מרובות להדפסות או מחופשה הצילומים כל להדפסת מצוין. הדפסה
.שיתוף לצורך

ולהעתקה להדפסה מומלצים ניירות
.זמינים יהיו הנייר סוגי כל שלא ייתכן, שלך אזור/למדינה בהתאם

תיאורנייר

במשקל HP Professional Paper ונייר HP Brochure Paper נייר
ר"מ'/ג 180

-דו לשימוש הצדדים משני מט ציפוי או מבריק ציפוי כוללים אלו ניירות
באיכות שיווק חומרי להפקת ביותר הטובה הבחירה הם אלו ניירות. צדדי

של לכריכות עסקית גרפיקה וכן, דיוור ופרסומי עלונים כגון, מקצועית
.שנה ולוחות דוחות

 ונייר ר"מ'/ג 120 במשקל HP Premium Presentation Paper נייר
HP Professional Paper ר"מ'/ג 120 במשקל

,למצגות מושלמים שהינם כבדים צדדיים-דו מט ניירות הם אלה ניירות
המשווה מקצועי משקל בעלי הם. חדשות ועלוני דוחות, עסקיות הצעות
.מרשימים ותחושה מראה להם

גבוהה בניגודיות צבעים מספק HP Bright White Inkjet Paper הניירHP Bright White Inkjet Paper נייר
מבלי הדף צידי משני בצבע שימוש עבור מספיק אטום הוא. חד וטקסט
,ידיעונים עבור אידיאלי שהוא כך, השני לצד מבעד ישתקף שהצבע
ColorLok Technology טכנולוגיית את כולל הוא. ועלונים דוחות

.חיים מלאי וצבעים יותר בולטים שחור גוני, מופחתת למריחה

מפיק הוא. גבוהה באיכות תכליתי-רב נייר הוא HP Printing Paper ניירHP Printing Paper נייר
המודפסים מסמכים מאשר יותר ממשיים ותחושה מראה בעלי מסמכים

טכנולוגיית את כולל הוא. סטנדרטיים העתקה נייר או תכליתי-רב נייר על
ColorLok Technology יותר בולטים שחור גוני, מופחתת למריחה

.חיים מלאי וצבעים

מתאים הוא. גבוהה באיכות תכליתי-רב נייר הוא HP Office Paper ניירHP Office Paper נייר
את כולל הוא. אחרים יומיומיים ומסמכים מזכרים, טיוטות, לעותקים

שחור גוני, מופחתת למריחה ColorLok Technology טכנולוגיית
.חיים מלאי וצבעים יותר בולטים

גבוהה באיכות תכליתי-רב נייר הוא HP Office Recycled Paper ניירHP Office Recycled Paper נייר
ColorLok טכנולוגיית את כולל הוא. ממוחזרים סיבים 30% עם המיוצר

Technology מלאי וצבעים יותר בולטים שחור גוני, מופחתת למריחה
.חיים

צבעוניים בדים עבור (HP Iron-on Transfers בגיהוץ להעברה הדפסיםHP Iron-On Transfers בגיהוץ להעברה הדפסים
טריקו חולצות ליצירת אידיאליים הינם) לבנים או בהירים בדים עבור או

.שלך הדיגיטליים מהצילומים אישית מותאמות

המשך
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.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .שברשותך במדפסת צדדית-דו בהדפסה התומכים הנייר סוגי אודות עוד למדהערה

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
.המדפסת בתצוגת' דיו מפלסי 'בסמל גע, המשוערים הדיו מפלסי לבדיקת. 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
.באינטרנט נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ .הדפסות ולהזמין מקוון באופן שלך הצילומים את לשתף כיצד למד•
.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .מהמחשב מסמכים להדפיס כיצד למד•
מידע לקבלת כאן לחץ .המרבי DPI-ה והגדרת ההדפסה רזולוציית אודות למד. במחשב השמורים צילומים להדפיס כיצד למד•

.באינטרנט נוסף
.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .מהמחשב מעטפות להדפיס כיצד למד•
לקבלת כאן לחץ. HP ePrintCenter של האינטרנט מאתר אחר ותוכן קופונים, מתכונים להדפסת יישומים ניהול אודות עוד למד•

.באינטרנט נוסף מידע
נוסף מידע לקבל כדי כאן לחץ .שלך למדפסת מצורפים וקבצים אלקטרוני דואר שליחת ידי-על מקום מכל להדפיס כיצד למד•

.באינטרנט

4 פרק

17 מוצלחת להדפסה הצעות

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70043-all-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70012-all-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70038-win-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70039-win-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70039-win-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70040-win-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70013-all-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70013-all-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70014-all-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il
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וסריקה העתקה5
זיכרון לכרטיס או למחשב סריקה•
מעורבים מסמכים של או טקסט של העתקה•
מוצלחות ולסריקה להעתקה עצות•

זיכרון לכרטיס או למחשב סריקה
המדפסת מתצוגת זיכרון לכרטיס או למחשב לסריקה

.מקור מסמך טען.1
.המוצר מכסה את הרם.א

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

.המכסה את סגור.ג
.הזיכרון כרטיס לחריץ זיכרון כרטיס הכנס, זיכרון לכרטיס לסרוק כדי.2

.USB כבל באמצעות או אלחוטית ברשת למחשב מחוברת המדפסת כי ודא, למחשב לסרוק ברצונך אם
.סריקה התחל.3

.סריקהב גע', הבית דף 'ממסך.א
.זיכרון כרטיסב או מחשבב נגיעה ידי-על היעד את בחר.ב

מופיע אינו שלך המחשב אם. בסריקה להתחיל כדי סריקה סוג בחר מכן ולאחר המחשב את בחר, למחשב לסרוק כדי
.נוסף מידע לקבלת  רשום לאב גע, ברשימה

מהמוצר שונה יהיה, בהנפשה שמופיעים מסוימים מסכים גבי-על שמוצג שהמוצר ייתכן. זה נושא עבור ההנפשה את הצג.4
.שברשותך

19 וסריקה העתקה



קשורים נושאים
מוצלחות ולסריקה להעתקה עצות•

מעורבים מסמכים של או טקסט של העתקה
:הבאות מהפעולות אחת בצע.1

צדדי-חד עותק
.נייר טען.א

.הראשי ההזנה במגש מלא בגודל נייר טען�

.מקור מסמך טען.ב
.המוצר מכסה את הרם�

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

.המכסה את סגור�
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.עותקים מספר ציין.ג
.הבית דף במסך העתקהב גע�

.מופיעה העתקה של המקדימה תצוגהה
.העותקים מספר להגדרת במסך גע�

.העתקה התחל.ד
.צבעב או לבן-שחורב גע�

צדדי-דו עותק
.נייר טען.א

.הראשי ההזנה במגש מלא בגודל נייר טען�

.מקור מסמך טען.ב
.המוצר מכסה את הרם�

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

.המכסה את סגור�

5 פרק
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.צדדית-הדו באפשרות בחר.ג
.הבית דף במסך העתקהב גע�

.מופיעה העתקה של המקדימה תצוגהה
.הדפסה הגדרותב גע�

.העתקה הגדרות התפריט מופיע
.צדדי-דוב גע�
.דולקתב גע�

.עותקים מספר ציין.ד
.העותקים מספר להגדרת המגע במסך השתמש�

.העתקה התחל.ה
.צבעב או לבן-שחורב גע�

.השני המקור מסמך את העתק.ו
.אישור-ב וגע הזכוכית משטח גבי-על השני הדף את הנח�

מהמוצר שונה יהיה, בהנפשה שמופיעים מסוימים מסכים גבי-על שמוצג שהמוצר ייתכן. זה נושא עבור ההנפשה את הצג.2
.שברשותך

קשורים נושאים
מוצלחות ולסריקה להעתקה עצות•

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .שלך המסמכים לסריקת האוטומטי המסמכים במזין שימוש אודות עוד למד

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

.מהתמונה כחלק, הזכוכית משטח גבי-על מזהה שהוא דבר כל לפרש עשוי הסורק. נקיים המכסה וגב הזכוכית משטח על שמור•
.הזכוכית משטח של הקדמית הימנית בפינה, מטה כלפי פונה המודפס כשהצד, המקור מסמך את טען•
מתצוגת לסרוק כדי בתוכנה האלחוטית הסריקה את להפעיל עליך יהיה, פועל החיבור כי ובדקת אלחוטי חיבור לך יש אם•

.למחשב סריקה ניהול בחר מכן ולאחר סורק פעולות לבחור כדי המדפסת תוכנת את פתח. המדפסת
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•
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HP ePrint עם הדפסה•
להדפסה Apps יישומי הפעלת•
HP ePrintCenter של האינטרנט באתר ביקור•

HP ePrint עם הדפסה
לכתובת צילום או מסמך לשלוח הוא לעשות שעליך כל. אלקטרוני מדואר להדפסה קלה דרך מספק HP של תשלום ללא ePrint שירות
והקבצים האלקטרוני הדואר הודעת יודפסו מכן ולאחר', אינטרנט שירותי 'הפעלת בעת למדפסת המוקצית האלקטרוני הדואר

.המצורפים

.למחשב USB חיבור באמצעות ePrint-ב להשתמש יהיה ניתן לא. לאינטרנט אלחוטית לרשת חיבור לכלול המדפסת על•
ולאפשרויות לגופנים בהתאם, אותם שיצרה בתוכנה נראים הם שבו מהאופן בהדפסה אחרת ייראו המצורפים שהקבצים ייתכן•

.שימוש בהם שנעשה המקוריים הפריסה
.מסוימות פונקציות לאפשר כדי מסוימים עדכונים שיידרשו ייתכן. ePrint שירות עם מסופקים תשלום ללא מוצר עדכוני•

קשורים נושאים
מוגנת שברשותך המדפסת•

ePrint-ב להשתמש להתחיל כיצד

מוגנת שברשותך המדפסת
מפרסמת אינה לעולם, שברשותך למדפסת אקראית אלקטרוני דואר כתובת מקצה HP ,מורשה לא אלקטרוני דואר במניעת לסייע כדי
הדואר הודעות את והופך תעשייתי בתקן זבל דואר מסנן מספק ePrint ,בנוסף. לשולחים עונה אינה, מחדל וכברירת הכתובת את

שירות, זאת עם. אחר מזיק תוכן או וירוס של האיום את להפחית כדי בלבד להדפסה לתבנית המצורפים הקבצים ואת האלקטרוני
ePrint שמוגן תוכן או בעייתי תוכן של ההדפסה את למנוע באפשרותו אין ולכן, תוכן על בהתבסס אלקטרוני דואר הודעות מסנן אינו
.יוצרים בזכויות

.www.hp.com/go/ePrintCenter :ספציפיים ותנאים נוסף מידע לקבלת HP ePrintCenter של האינטרנט באתר בקר

ePrint-ב להשתמש להתחיל כיצד
חשבון ליצור עליך, כן כמו. אינטרנט שירותי את ולהפעיל אלחוטי באופן לרשת המדפסת את לחבר עליך תחילה, ePrint-ב לשימוש

ePrintCenter כזה ברשותך אין עדיין אם.

ePrint-ב השימוש לתחילת
.אלחוטי באופן לרשת להתחבר כדי האלחוטי הרדיו את הפעל.1

,רשת ושם IP כתובת כגון פרטים ומופיעים, מחובר הכיתוב מוצג אם. האלחוט מצב לבדיקת הבקרה בלוח אלחוטה בלחצן גע.א
.לרשת אלחוטי באופן התחברה המדפסת

.אלחוטי באופן לרשת להתחבר תנסה המדפסת מכן ולאחר הפעלהב גע, כבוי האלחוט הכיתוב מוצג אם.ב
.אלחוטית לרשת חיבור להגדרת המסך גבי-שעל ההנחיות אחר עקוב, האלחוטית לרשת החיבור את בעבר הגדרת לא אם

.האינטרנט שירותי את הפעל.2
.האינטרנט שירותי הגדרות להצגת הבית דף במסך ePrint-ב גע.א
.אינטרנט שירותי הפעלתב גע, מופעלים אינם' אינטרנט שירותי 'אם.ב

.האינטרנט של proxy הגדרות לקביעת Proxy הזןב או שנית נסהב גע ,  לאינטרנט חיבור אין המסך מוצג אם
.ePrint הפעלתב גע, אינטרנט שירותי הגדרות בתפריט.3
.המדפסת של האלקטרוני הדואר כתובת את קבל, האינטרנט שירותי סיכום במסך. הבקרה בלוח ePrint-ב גע.4
.עת ובכל מקום בכל, הנייד מההתקן או מהמחשב שברשותך המדפסת של האלקטרוני הדואר לכתובת אלקטרוני דואר ושלח חבר.5

.יודפסו המצורפים הקבצים והן האלקטרוני הדואר הודעת הן
מהמוצר שונה יהיה, בהנפשה שמופיעים מסוימים מסכים גבי-על שמוצג שהמוצר ייתכן. זה נושא עבור ההנפשה את הצג.6

.שברשותך
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להדפסה Apps יישומי הפעלת
.במחשב שימוש ללא, בקלות ולהדפיסו עליך המועדף האינטרנט בתוכן לעיין לך מאפשרת HP Touchsmart של המשופרת התצוגה

.בעצמך אותם צור או Apps של רחב מגוון מתוך בחר

.HP ePrintCenter-ב' להדפסה 'ביישומים להשתמש כיצד למד

יישומים ניהול
באפשרותך. תשלום ללא HP של שירות, להדפסה Apps יישומי הגדרת באמצעות, במחשב שימוש ללא, מהאינטרנט דפים הדפס

.שלך אזור/במדינה הזמינים ליישומים בהתאם, ועוד מפות, מתכונים, פאזלים, שנה לוחות, צביעה חוברות להדפיס

האינטרנט שירותי את להפעיל יש. יישומים עוד ולהוסיף לאינטרנט להתחבר כדי להדפסה Apps יישומי במסך עוד קבל בסמל גע
.ביישומים להשתמש כדי

.www.hp.com/go/ePrintCenter :ספציפיים ותנאים נוסף מידע לקבלת HP ePrintCenter של האינטרנט באתר בקר

צד של תוכן וספקי HP Photosmart 7510 Series. HP מסדרת התקן לבעלי זמינות בסיס על מוצעים Apps יישומיהערה
השימוש לתנאי בהתאם קיימים יישומים להסיר או לשנות, לשפר, לזמינים נוספים יישומים להפוך, לפעם מפעם, רשאים שלישי

)www.hp.com/go/ePrintCenter.(

יישומים לניהול
יישומים הוספת.1

.עוד קבל בסמל גע מכן ולאחר' הבית דף 'במסך להדפסה Apps יישומיב גע.א
.להוסיף שברצונך יישום של בסמל גע.ב
.ההוספה לאישור הוספהב גע.ג

יישומים הסרת.2
.עוד קבל בסמל גע מכן ולאחר' הבית דף 'במסך להדפסה Apps יישומיב גע.א
.להסיר שברצונך ביישומים לבחור כדי היישומים מסמלי יותר או באחד גע.ב
.ההסרה לאישור כןב גע.ג

.עוד קבלב נגיעה ידי-על שוב אותו להוסיף באפשרותך. שלך' הבית דף 'ממסך רק אותו מסירה' מועדפים סרגל'מ יישום הסרת
מהמוצר שונה יהיה, בהנפשה שמופיעים מסוימים מסכים גבי-על שמוצג שהמוצר ייתכן. זה נושא עבור ההנפשה את הצג.3

.שברשותך

HP ePrintCenter של האינטרנט באתר ביקור
הדואר כתובות ולציון ePrint עבור מוגברת אבטחה להגדרת תשלום ללא HP של ePrintCenter האינטרנט באתר השתמש

ושירותים נוספים להדפסה יישומים, מוצר עדכוני לקבל באפשרותך, כן כמו. למדפסת אלקטרוני דואר לשלוח המורשות האלקטרוני
.תשלום ללא אחרים

.www.hp.com/go/ePrintCenter :ספציפיים ותנאים נוסף מידע לקבלת HP ePrintCenter של האינטרנט באתר בקר
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eFax עם פקסים של וקבלה שיגור7
פקסים ומקבלת משגרת המדפסת. טלפון בקו צורך ללא פקסים ומקבלת משגרת HP Photosmart 7510 Series המדפסת
של וקבלה דפים 20 עד של שיגור בעת תשלום ללא ניתן זה שירות. אינטרנט-מבוסס פקסים וקבלת שיגור שירות, ®eFax באמצעות

.חודש מדי דפים 20 עד

בסיס על יחוייב וחשבונך ®eFax Plus לשירות לשדרג באפשרותך, חודש מדי דפים של יותר רב מספר לקבל או לשגר ברצונך אם
.חודשי

למספר מכן ולאחר ®eFax לשרת אלחוטי באופן משוגר והמסמך, במדפסת המסמך של סריקה מתבצעת, ®eFax-ב השימוש בעת
.המקבל הפקס

עם תקשורת לקיים תוכל שהמדפסת כדי' אינטרנט שירותי 'את ולהפעיל לאינטרנט המדפסת את לחבר יש, ®eFax בשירות לשימוש
.®eFax של השרת

זו פעמית-חד הגדרה. להלן המתוארים הפשוטים ההגדרה הליכי את לבצע עליך, המדפסת עם ®eFax-ב להשתמש שתתחיל לפני
.פקסים וקבלת שיגור בכל ®eFax החשבון פרטי באמצעות ®eFax של השרת עם תקשורת לקיים למדפסת מאפשרת

.®eFax אודות נוסף מידע לקבלת כאן לחץ

.האזורים/המדינות בכל זמין אינו eFax-ש ייתכןהערה

)נדרשת (פקסים של וקבלה לשיגור המדפסת הגדרת
®eFax-ל הרשמה

.®eFax של' הבית דף 'מסך את להציג כדי המדפסת של' הבית דף 'במסך eFax-ב גע.1
.האינטרנט שירותי להפעלת אינטרנט שירותי הסימון בתיבת גע מכן ולאחר, הרשמהב גע.2
.חשבון ליצור כדי המסך גבי-שעל להוראות בהתאם פעל.3
.אישור על ולחץ מסכים אני הסימון בתיבת גע מכן לאחר, ®eFax של השירותים הסכם את לקרוא כדי תנאיםב גע.4
.המסך גבי-על שיופיע ®eFax מספר תקבל, ®eFax לשרת ההתחברות לאחר.5
.פקסים לשיגור מספרים להזנת מקשים ולוח שקיבלת ®eFax-ה מספר את יציג ®eFax של' הבית דף 'ומסך ,המשךב גע.6

של וקבלה שיגור בעת חוץ שיחות תעריפי פי-על תחוייב לא, הימצאותך למקום שייך אינו החיוג שאזור פי-על אףהערה
.זה למספר פקסים

קיים ®eFax מספר עם המדפסת הגדרת
הקיים ®eFax-ה מספר את הזן. ®eFax של' הבית דף 'מסך את להציג כדי המדפסת של' הבית דף 'במסך eFax-ב גע.1

?®eFax מספר לך יש כבר תחת לכך המיועד באזור שברשותך
.זה חשבון עבור) PIN( האישי הזיהוי מספר את הזן.2

-ה למספר הקשורה האלקטרוני הדואר לכתובת יישלח שהמספר כדי המצוין באזור גע, PIN-ה מספר את שכחת אםהערה
eFax® שברשותך.

הקיים ®eFax-ה מספר, האימות לאחר. אימות לצורך ®eFax-ל יישלחו PIN-ה וקוד ®eFax-ה מספר. להמשיך כדי הפעלב גע.3
.פקסים של וקבלה לשיגור ®eFax של' הבית דף 'במסך יוצג

 בכתובת eFax לחשבון היכנס, שהזנת PIN-וה ®eFax-ה מספר את לאמת מצליח אינו ®eFax אםהערה
www.efax.com החשבון פרטי אימות לפני זה מספר באמצעות פקסים ולקבל לשגר ניתן לא. שלך החשבון בפרטי ועיין

eFax® במדפסת.

.המסך גבי-על שיופיע ®eFax מספר תקבל, ®eFax לשרת ההתחברות לאחר.4
.פקסים לשיגור מספרים להזנת מקשים ולוח שלך ®eFax-ה מספר את יציג ®eFax של' הבית דף 'ומסך, OK-ב גע.5
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פקס שיגור
פקס שיגור

.®eFax של' הבית דף 'מסך את להציג כדי המדפסת של' הבית דף 'במסך eFax-ב גע.1
פונה להדפסה המיועד כשהצד הסורק של הזכוכית משטח על המקור מסמך של הראשון הדף את והנח המדפסת מכסה את הרם.2

.הקדמית הימנית הפינה עם הדף יישור תוך, מטה כלפי
אזור/המדינה לתחומי מחוץ הפקס את משגר אתה אם. הבא לשלב המשך, שלך אזור/המדינה בתחומי הפקס את משגר אתה אם.3

.המתאימים הבינלאומי החיוג בקודי שימוש נעשה כי להבטיח נועדה זו פעולה. המסך גבי-על זו באפשרות גע, שלך
דפים לשגר ברצונך אם לציין תתבקש, הסריקה בתום. הושלמה המסמך סריקת. התחלב וגע המקשים בלוח הפקס מספר את הזן.4

.נוספים
המקור מסמך את והנח הסורק של הזכוכית ממשטח הראשון המקור מסמך את הסר, כןב גע, נוספים דפים לשגר ברצונך אם.5

.החדש
לחלופין

תקבל, בהצלחה הושלם ®eFax לשרת הפקס ששיגור לאחר. הושלם הפקס שיגור. לאב גע, נוספים דפים לשגר ברצונך אין אם
.והמשך ההודעה קבלת את לאשר כדי אישורב גע. כך על הודעה
לחלופין
.הקודםב גע, הפקס לביטול

ששיגרת הפקסים עבור אישור דוח הדפסת
.המסך בתחתית ששוגרו הפקסיםב גע.1
.בדוח לכלול שברצונך הפקסים שליד הסימון בתיבת גע.2
.אישור הדפסב גע.3

פקס קבלת
.פקס לך לשגר שצריך מי לכל ®eFax-ה מספר את העבר

.אוטומטי באופן יודפס הוא, פקס קבלת לאחר

פקס הגדרות
.'הפקס הגדרות 'את להציג כדי ®eFax 'הבית דף 'המסך בתחתית הגדרותב גע

לפקס בנוגע ושאלות בעיות
.®eFax של' הבית דף 'במסך' נפוצות שאלות'/'הגדרות'ב גע, ®eFax שירות אודות ותשובות לשאלות•
.www.efax.com באתר בקר ®eFax של השירות אודות נוסף מידע לקבלת•
•eFax® של רשום מסחרי סימן הינו j2 Global Communications, Inc. אחרים אזורים/ובמדינות ב"בארה.
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מחסניות עם עבודה8
המשוערים הדיו מפלסי בדיקת•
ההדפסה ראש של אוטומטי ניקוי•
דיו מריחת 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

המדפסת מתצוגת הדיו מפלסי לבדיקת
.המשוערים הדיו מפלסי מוצגים. דיו מפלסי הסמל על לחץ', הבית דף 'במסך▲

קשורים נושאים
מתכלים דיו חומרי הזמנת•

דיו עם לעבודה עצות

ההדפסה ראש של אוטומטי ניקוי
ראש את לנקות נסה, HP מתוצרת שאינו דיו או נמוכים דיו מפלסי בשל נגרמת אינה והבעיה רצון משביעת אינה ההדפסה איכות אם

.ההדפסה

המדפסת מתצוגת ההדפסה ראש לניקוי
.הגדרות תפריט מוצג. הגדרות הלחצן על לחץ', הבית דף 'ממסך.1
.אישור על לחץ. כלים האפשרות את לסמן כדי במסך גע, הגדרות תפריטב.2
.אישור על לחץ. ההדפסה ראש ניקוי האפשרות את לסמן כדי במסך גע.3

קשורים נושאים
מתכלים דיו חומרי הזמנת•

דיו עם לעבודה עצות

דיו מריחת ניקוי
נייר לטעון יש. דקות מספר נמשך זה תהליך. המדפסת מתצוגת הדיו מריחת את לנקות נסה, ההדפסים על דיו מריחות מופיעות אם
.מכניים צלילים להישמע עשויים זה זמן פרק במהלך. הניקוי במהלך וקדימה אחורה ינוע והוא מלא בגודל רגיל
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המדפסת מתצוגת דיו מריחת לניקוי
.כליםב גע מכך ולאחר הגדרות בסמל גע', הבית דף 'ממסך.1
.דיו מריחת ניקויב גע מכן ולאחר האפשרויות בין לגלול כדי למטה בחץ גע, כלים בתפריט.2

קשורים נושאים
מתכלים דיו חומרי הזמנת•

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
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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

8 פרק
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מהמוצר שונה יהיה, בהנפשה שמופיעים מסוימים מסכים גבי-על שמוצג שהמוצר ייתכן. זה נושא עבור ההנפשה את הצג.4
.שברשותך

קשורים נושאים
מתכלים דיו חומרי הזמנת•

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
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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•
.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

8 פרק
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בעיה פתרון9
נוספת עזרה קבל•
המוצר רישום•
צדדית-דו להדפסה מהאביזר הנייר חסימת שחרור•
האוטומטי המסמכים ממזין הנייר חסימת שחרור•
גררה חסימת שחרור•
בהדפסה בעיות פתרון•
וסריקה העתקה של בעיות פתרון•
ברשת עבודה בעיות פתרון•
HP של טלפונית תמיכה•
האחריות במסגרת נוספות אפשרויות•
במחסניות מתכלה חומר שדרוג•
המדפסת הכנת•
למחסניות הגישה דלת בדיקת•
הדפסה בראש כשל•
במדפסת כשל•
הדיו במחסנית בעיה•
)התקנה (SETUP מחסניות•

נוספת עזרה קבל
-ה של השמאלי העליון בחלק חיפוש בשדה מפתח מילת הזנת ידי-על HP Photosmart אודות נוספים ועזרה מידע לקבל באפשרותך

Help Viewer .ברשימה יופיעו -- ומקוונים מקומיים לנושאים -- הקשורים הנושאים כותרות.

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

המוצר רישום
את רשמת לא אם. במוצר תמיכה ומהתראות יותר יעילה מתמיכה, יותר טוב משירות ליהנות באפשרותך, מהיר רישום באמצעות
.http://www.register.hp.com בכתובת כעת אותה לרשום באפשרותך, התוכנה התקנת בעת שברשותך המדפסת

צדדית-דו להדפסה מהאביזר הנייר חסימת שחרור
.צדדית-דו להדפסה מהאביזר נייר חסימת לשחרור

.המוצר את כבה.1
.צדדית-דו להדפסה האביזר את הסר.2

.שנתקע נייר הסר.3
.למקומו צדדית-דו להדפסה האביזר את החזר.4

33 בעיה פתרון

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_page=hpcom&h_client=s-h-e002-1&h_product=5070116&h_lang=he&h_cc=il
http://www.register.hp.com
http://www.register.hp.com


.המוצר את הפעל.5
.שנית להדפיס נסה.6
מהמוצר שונה יהיה, בהנפשה שמופיעים מסוימים מסכים גבי-על שמוצג שהמוצר ייתכן. זה נושא עבור ההנפשה את הצג.7

.שברשותך

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

האוטומטי המסמכים ממזין הנייר חסימת שחרור
האוטומטי המסמכים ממזין נייר חסימת לשחרור

.המוצר את כבה.1
.האוטומטי המסמכים מזין מנגנון את הרם.2

.שנתקע הנייר את הסר.3
.האוטומטי המסמכים מזין את סגור.4
.המוצר את הפעל.5
.זה נושא עבור ההנפשה את הצג.6

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

גררה חסימת שחרור
.ההדפסה גררת את שחוסם, נייר כגון, חפץ כל הסר

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

בעיה פתרון 34

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_client=s-h-e004-01&h_keyword=lp70005-all-7510-C311&h_lang=he&h_cc=il


בעיות פתרוןב גע, העזרה נושאי בין לנווט כדי הניווט במקשי גע'. הבית דף 'ממסך עזרהב גע, המדפסת מתצוגת עזרה לקבלת
.הגררה חסימת שחרורב גע מכן ולאחר, ותמיכה

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ

בהדפסה בעיות פתרון
Print Diagnostic השירות תוכנית את מספקת HP ,להדפיס מצליח אינך עדיין אם. הנייר במגש נייר ושנטען מופעלת שהמדפסת ודא

Utility) Windows כל על לחץ, במחשב התחל מתפריט”. להדפיס ניתן לא “שבגללן רבות נפוצות בעיות בפתרון לסייע שיכולה) בלבד
לחיצה לחץ, HP Photosmart 7510 Series על לחץ, HP Photosmart 7510 Series תחת. HP על לחץ מכן ולאחר, התוכניות

.HP Print Diagnostic Utility על כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר, הדפסה פעולות על כפולה

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ

.ההדפסה איכות את לשפר כדי הבאות הפעולות את לבצע נסה, רצון משביעת אינה ההדפסה איכות אם

גע', הבית דף 'ממסך. ההדפסה ובאיכות במדפסת בעיות לאבחן כדי ההדפסה איכות ובדוח המדפסת של המצב בדוח היעזר•
לחץ .הדפסה איכות דוח או המדפסת של מצב דוחב גע מכן ולאחר, האפשרויות בין גלול. כליםב גע מכך ולאחר, הגדרות בלחצן
באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן

וסריקה העתקה של בעיות פתרון
HP שירות תוכנית מספקת Scan Diagnostic Utility) Windows לסרוק ניתן לא “שבגללן רבות נפוצות בעיות לפתור שיכולה) בלבד.”

HP על לחץ, HP Photosmart 7510 Series תחת. HP על לחץ מכן ולאחר, התוכניות כל על לחץ, במחשב התחל מתפריט
Photosmart 7510 Series ,על כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר, סורק פעולות על כפולה לחיצה לחץ HP Scan Diagnostic

Utility.

באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .סריקה בעיות פתרון אודות עוד למד

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .העתקה בעיות לפתור כיצד למד

ברשת עבודה בעיות פתרון
.הרשת בחיבור בעיות באבחון לסייע כדי אלחוט בדיקת דוח הדפס או הרשת תצורת את בדוק

אלחוט בדיקת דוח של הדפסה או הרשת תצורת לבדיקת
.אלחוט בסמל גע', הבית דף 'ממסך.1
.הבאות מהפעולות אחת בצע.2

הרשת תצורת לבדיקת
.רשתב מכן ולאחר הגדרותב גע', אלחוט 'ממסך.א
.רשת הגדרות הצגתב גע.ב

האלחוט בדיקת דוח להדפסת
.דוח הדפסתב גע', אלחוט 'ממסך▲

.ברשת עבודה בעיות פתרון אודות באינטרנט נוסף מידע לאיתור להלן הקישורים על לחץ

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .אלחוטית הדפסה אודות עוד למד•
.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .ברשת האבטחה הגדרות את לאתר כיצד למד•
לקבלת כאן לחץ .בעיות לפתרון נוספות עצות וקבל) בלבד Network Diagnostic Utility) Windows השירות תוכנית אודות למד•

.באינטרנט נוסף מידע
.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .המדפסת הגדרת בתהליך שלך וירוס-והאנטי האש חומת תוכניות עם לעבוד כיצד למד•

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

9 פרק
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: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 7510 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

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

במחסניות מתכלה חומר שדרוג
.המתכלה החומר לשדרוג המחסנית את לזהות למדפסת לגרום נסה, בהצלחה הושלם לא המתכלה החומר שדרוג אם

:מתכלה חומר לשדרוג המחסנית את לזהות למדפסת לגרום כדי
.מתכלה חומר לשדרוג המחסנית את הסר.1
.לגררה המקורית המחסנית את הכנס.2
.לנוע תפסיק שהגררה עד והמתן למחסניות הגישה דלת את סגור.3
.מתכלה חומר לשדרוג במחסנית החלף מכן לאחר, המקורית המחסנית את הסר.4
.לנוע תפסיק שהגררה עד והמתן למחסניות הגישה דלת את סגור.5

.עזרה לקבלת HP של לתמיכה פנה, המתכלה החומר בשדרוג בעיה על שגיאה הודעת תקבל עדיין אם

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ

המדפסת הכנת
ראש של אוטומטי ניקוי בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. הבקרה מלוח המחסניות את לנקות נסה, ההדפסה מאיכות מרוצה אינך אם

.ההדפסה
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למחסניות הגישה דלת בדיקת
.בהדפסה להתחיל כדי סגורה להיות למחסניות הגישה דלת על

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ

הדפסה בראש כשל
.עזרה לקבלת HP של לתמיכה פנה. המוצר של ההדפסה בראש כשל אירע

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ

במדפסת כשל
.עזרה לקבלת HP של לתמיכה פנה, נפתרה לא והבעיה המדפסת את מחדש והפעלת כיבית כבר אם

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ

הדיו במחסנית בעיה
הדיו במחסנית בעיה לפתרון

.המתאימים בחריצים ממוקמות שהמחסניות ודא. מחדש אותן ולהכניס המחסניות את להסיר נסה.1
.המחסניות מגעי את לנקות נסה, הבעיה את פותרת אינה מחדש המחסניות הכנסת אם.2

המחסניות מגעי לניקוי

מומלץ לא. האפשרי בהקדם במוצר הדיו מחסניות את מחדש להתקין הקפד. ספורות דקות נמשך הניקוי הליךהתראה
למחסניות והן ההדפסה לראש הן לנזק לגרום עלול הדבר. דקות 30-מ יותר למשך למוצר מחוץ הדיו מחסניות את להשאיר

.הדיו

.מופעל שהמוצר ודא.א
.למחסניות הגישה דלת את פתח.ב
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.הדיו תווית את הנושא המוצר חלק אל תנוע ההדפסה שגררת עד המתן
.מהחריץ אותה הסר מכן ולאחר השגיאה בהודעת המצוינת שבמחסנית הלשונית על לחץ.ג

.הדיו במחסנית החשמליים המגעים את ואתר מעלה כלפי מצביע התחתון כשחלקה מצדיה הדיו במחסנית אחוז.ד
.ההדפסה מחסנית של התחתון בחלקה זהב בצבע ממתכת או מנחושת קטנים מלבנים ארבעה הם החשמליים המגעים

דיו חלונית1

חשמליים מגעים2

.מוך נטולת מטלית או יבש מקלון בעזרת בלבד המגעים את נגב.ה

.המחסנית של אחרים חלקים פסולת בחלקיקי או בדיו להכתים שלא והיזהר, בלבד במגעים לגעת הקפדהתראה

זהב או נחושת בצבע פינים ארבעה כמו נראים המגעים. ההדפסה בראש המגעים את אתר, המוצר של הפנימי בחלקו.ו
.הדיו מחסנית מגעי מול אל הממוקמים

.המגעים את לנגב כדי מוך נטולת במטלית או יבש במקלון השתמש.ז
.הדיו מחסנית את מחדש התקן.ח
.נעלמה השגיאה הודעת אם ובדוק הגישה דלת את סגור.ט
.שנית אותו הפעל מכן ולאחר המוצר את כבה, השגיאה הודעת את לקבל ממשיך אתה אם.י

.המחסניות החלפת בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. המחסניות את להחליף נסה, נפתרה לא עדיין בעייתך אם.3

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ
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)התקנה (SETUP מחסניות
בתווית מסומנות אלה מחסניות. המדפסת לאריזת שצורפו המחסניות את להתקין עליך, הראשונה בפעם המדפסת את כשתתקין

"SETUP ,"מחסניות התקנת-אי. הראשונה ההדפסה עבודת לפני המדפסת את מכיילות והן SETUP של הראשונית ההתקנה במהלך
.לשגיאה גורמת המוצר

השלמת לאחר. המדפסת התקנת את להשלים כדי SETUP מחסניות את והתקן אותן הסר, רגילות מחסניות של סדרה התקנת אם
.רגילות במחסניות להשתמש ניתן, המדפסת של ההתקנה פעולת

חלק. במהירות יתייבשו המחסניות אחרת, שהסרת הרגילות המחסניות על למקומם הכתומים המכסים את להחזיר עליךאזהרה
של הכתומים במכסים להשתמש באפשרותך. למחסניות המכסים את תחזיר לא אם שיקרה מכפי פחות אך, מתאדה עדיין מהדיו

.הצורך במידת SETUP מחסניות

.עזרה לקבלת HP של לתמיכה פנה, השגיאה הודעת את מקבל עדיין אתה אם

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ

קודם מדור מחסניות
האחריות סיום תאריך את אתר, המחסנית של יותר חדשה גרסה לזהות כדי. המחסנית של יותר חדשה בגרסה להשתמש עליך יהיה
.המחסנית אריזת של החיצוני חלקה גבי-על

פנה, קודם מדור מחסנית זוהי אם. המחסנית של והמעודכנת החדשה הגרסה זוהי, לתאריך מימין רווחים מספר’ v1‘ מצוין אם
.חלופית מחסנית או עזרה לקבלת HP של לתמיכה

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ

9 פרק
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קישוריות10
לרשת HP Photosmart-ה הוספת•
אלחוטית רשת לחיבור USB מחיבור מעבר•
חדשה מדפסת חיבור•
רשת הגדרות שינוי•
בה ושימוש ברשת מדפסת להגדרת עצות•
)ברשת למדפסות (מתקדמים מדפסת ניהול כלי•

לרשת HP Photosmart-ה הוספת
)WiFi) WPS ידי-על מוגנת הגדרה•
)תשתית רשת (נתב עם אלחוטית•

)WiFi) WPS ידי-על מוגנת הגדרה
המצורפות ההתקנה בהוראות עיין, ראשונית להתקנה. המדפסת תוכנת את והגדירו התקינו שכבר ללקוחות מיועדות אלה הוראות
.המדפסת לאריזת

:הבאים הפריטים דרושים) Wi-Fi) WPS ידי-על מוגנת הגדרה באמצעות אלחוטית לרשת HP Photosmart-ה לחיבור

.WPS-מאופשרי אלחוטיים גישה נקודת או נתב הכוללת אלחוטית 802.11b/g/n רשת�

2.4Ghz בתדר רק תומכת 802.11n רשתהערה

לרשת מחובר להיות המחשב על). NIC( רשת ממשק כרטיס עם או אלחוטית ברשת בעבודה תמיכה עם נישא או שולחני מחשב�
.HP Photosmart-ה את להתקין מתכנן אתה שעליה אלחוטית

בטוח אינך אם. Push Button שיטת לפי פעל, WPS לחצן עם) Wi-Fi Protected Setup) WPS נתב ברשותך אםהערה
.'אלחוט הגדרות 'התפריט שיטת לפי פעל, לחצן כולל שהנתב

)Push Button) PBC שיטת
.בנתב) Wi-Fi Protected Setup) WPS לחצן על לחץ.1
לחצן מצב להפעלת שניות 3 במשך לחץ. להבהב תתחיל האלחוט שנורית עד במדפסת אלחוט לחצן על ממושכת לחיצה לחץ.2

WPS.

.האלחוטי החיבור יצירת במהלך דקות כשתי למשך עצר שעון מפעיל המוצרהערה

'אלחוט הגדרות 'התפריט שיטת
או, שגיאה במצב נמצאת, מדפיסה המדפסת אם'. אלחוט 'תפריט את להציג כדי המדפסת תצוגת גבי-על אלחוט בלחצן גע.1

.אלחוט לחצן על שתלחץ לפני השגיאה לפתרון או המשימה להשלמת עד המתן, חשובה משימה מבצעת
.המדפסת מתצוגת אלחוט הגדרות בחר.2
.המדפסת מתצוגת Wi-Fi Protected Setup בחר.3
להוראות בהתאם פעל מכן ולאחר Push Button בחר, WPS לחצן עם) Wi-Fi Protected Setup) WPS נתב ברשותך אם.4

בהתאם פעל מכן ולאחר, PIN בחר, לחצן כולל הנתב אם בטוח שאינך או לחצן כולל אינו שברשותך הנתב אם. המסך גבי-שעל
.המסך גבי-שעל להוראות

-ה את להזין לחלופין או הרשת בהתקן המתאים הלחצן על ללחוץ יש שבהן דקות כשתי למשך עצר שעון מפעיל המוצרהערה
PIN הנתב של התצורה בדף הנתב של.
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)תשתית רשת (נתב עם אלחוטית
:הבאים לדברים תזדקק, משולבת אלחוטית WLAN 802.11 לרשת HP Photosmart-ה את לחבר כדי

.אלחוטיים גישה נקודת או נתב הכוללת אלחוטית 802.11b/g/n רשת�

.2.4Ghz בתדר רק תומכת 802.11n רשתהערה

לרשת מחובר להיות המחשב על). NIC( רשת ממשק כרטיס עם או אלחוטית ברשת בעבודה תמיכה עם נישא או שולחני מחשב�
.HP Photosmart-ה את להתקין מתכנן אתה שעליה אלחוטית

.DSL או כבלים כגון) מומלץ (רחב בפס לאינטרנט גישה�
נקודת (אלחוטי בנתב שתשתמש ממליצה HP ,לאינטרנט גישה עם אלחוטית לרשת HP Photosmartה את מחבר אתה אם

).DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol-ב המשתמש) בסיס תחנת או גישה
).SSID( רשת שם�
.)נדרש אם (WPA סיסמה משפט או WEP מפתח�

)האלחוטית הרשת הגדרת אשף (Wireless Setup Wizard-ה באמצעות המוצר לחיבור
.WPA הסיסמה משפט את או WEP מפתח ואת) SSID( הרשת שם את רשום.1
.האלחוטית הרשת הגדרת אשף את הפעל.2

.אלחוט בסמל גע, המדפסת שבתצוגת' הבית דף 'ממסך.א
.האלחוטית הרשת הגדרת אשףב גע מכן ולאחר הגדרותב גע', אלחוט 'בתפריט.ב

.אלחוטית לרשת התחבר.3
.שזוהו הרשתות של מהרשימה הרשת את בחר▲

.ההוראות אחר עקוב.4
.התוכנה את התקן.5

.המחשב של התקליטורים לכונן המוצר תוכנת של התקליטור את הכנס▲
.המסך גבי-שעל ההוראות לפי פעל▲

-שעל להנחיות בהתאם פעל). המדפסת עם כלול אינו (להתקנה USB-ה כבל באמצעות למחשב המוצר את חבר, כשתתבקש
לתיקון להנחיות בהתאם פעל, נכשל החיבור אם. לרשת להתחבר ינסה המוצר. האלחוטית הרשת הגדרות להזנת המסך גבי

.שנית נסה מכן ולאחר הבעיה
בהצלחה יתחבר שהמוצר לאחר. האלחוטית הרשת חיבור את ולבדוק USB-ה כבל את לנתק תתבקש, ההתקנה בסיום▲

.ברשת במוצר שישתמשו מהמחשבים אחד בכל התוכנה את התקן, לרשת

קשורים נושאים
בה ושימוש ברשת מדפסת להגדרת עצות•

אלחוטית רשת לחיבור USB מחיבור מעבר
לעבור באפשרותך, למחשב ישירות המדפסת חיבור תוך, USB כבל באמצעות התוכנה את והתקנת המדפסת את הגדרת תחילה אם

.אלחוטיים גישה נקודת או נתב הכוללת אלחוטית 802.11b/g/n לרשת תזדקק. אלחוטית רשת לחיבור בקלות

2.4Ghz בתדר רק תומכת 802.11n רשתהערה
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אלחוטית רשת לחיבור USB מחיבור למעבר

.הבאות מהפעולות אחת בצע שברשותך ההפעלה למערכת בהתאם

:Windows במערכת.1
.HP על לחץ מכן ולאחר, התוכניות כל על לחץ, במחשב התחל מתפריט.א
חיבור המרת על לחץ מכן ולאחר תוכנות ובחירת מדפסת הגדרת על לחץ, HP Photosmart 7510 Series על לחץ.ב

USB המדפסת של אלחוטי לחיבור.
.המסך גבי-שעל להנחיות בהתאם פעל.ג

:Mac במחשב.2
.האלחוטית הרשת הגדרת אשףב גע מכן ולאחר, אלחוט בסמל גע.א
.המדפסת את לחבר כדי המסך גבי-שעל להנחיות בהתאם פעל.ב
חיבור להחלפת ההתקן של Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities תחת HP Setup Assistant-ב השתמש.ג

.אלחוטי לחיבור למדפסת התוכנה

חדשה מדפסת חיבור
המדפסת מתוכנת חדשה מדפסת לחיבור

מאותו נוספת חדשה מדפסת לחבר ברצונך אם. המדפסת מתוכנת אותה לחבר עליך, למחשב המדפסת את לחבר סיימת לא עדיין אם
מהפעולות אחת בצע שברשותך ההפעלה למערכת בהתאם. נוספת פעם המדפסת תוכנת את להתקין צריך אינך, למחשב דגם

:הבאות

:Windows במערכת.1
.HP על לחץ מכן ולאחר, התוכניות כל על לחץ, במחשב התחל מתפריט.א
חדשה מדפסת חבר על לחץ מכן ולאחר, ותוכנות מדפסת חיבורי על לחץ, HP Photosmart 7510 Series על לחץ.ב
.המסך גבי-שעל ההוראות לפי פעל.ג

:Mac במחשב.2
חיבור את להחליף כדי Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities תחת HP Setup Assistant-ב השתמש▲

.אלחוטי לחיבור זו מדפסת אל התוכנה

רשת הגדרות שינוי
הגדרת אשף (Wireless Setup Wizard את להפעיל עליך, רשת לחיבור לכן קודם שקבעת האלחוט הגדרות את להחליף ברצונך אם

.המדפסת מתצוגת) האלחוטית הרשת

רשת הגדרות לשינוי) האלחוטית הרשת הגדרת אשף (Wireless Setup Wizard להפעלת
.אלחוט בסמל גע, המדפסת שבתצוגת' הבית דף 'ממסך.1
.האלחוטית הרשת הגדרת אשףב גע מכן ולאחר הגדרותב גע', אלחוט 'בתפריט.2
.הרשת הגדרות את לשנות כדי המסך גבי-שעל להנחיות בהתאם פעל.3

בה ושימוש ברשת מדפסת להגדרת עצות
:בה ולהשתמש ברשת מדפסת להגדיר כדי הבאות בעצות השתמש

נתבים אחר מחפשת המדפסת. מופעלים הגישה נקודת או האלחוטי שהנתב ודא, האלחוטית ברשת המדפסת התקנת בעת•
.התצוגה גבי-על שזוהו הרשתות שמות את מפרטת מכן לאחר, אלחוטיים

הדבר פירוש, בצבע מואר הסמל אם'. הבית דף 'מסך של העליון בחלקו האלחוט סמל את בדוק, האלחוטי החיבור לבדיקת•
אפשרויות ובו', רשת 'התפריט להצגת הגדרותב גע. האלחוט מצב של המחוונים לוח להצגת בסמל גע. מופעל האלחוטי שהחיבור
.הוגדר כבר אם, האלחוטי החיבור להפעלת או אלחוטי חיבור להגדרת

התקן לכל לגשת שתוכל לפני VPN-ה מרשת להתנתק עליך), VPN( וירטואלית פרטית לרשת מחובר שברשותך המחשב אם•
.המדפסת לרבות, ברשת אחר

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .ברשת האבטחה הגדרות את לאתר כיצד למד•
נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .בעיות לפתרון נוספות עצות וקבל Network Diagnostic Utility השירות תוכנית אודות למד•

.באינטרנט
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.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .אלחוטי לחיבור USB מחיבור לעבור כיצד למד•
.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ .המדפסת הגדרת בתהליך שלך וירוס-והאנטי האש חומת תוכניות עם לעבוד כיצד למד•

)ברשת למדפסות (מתקדמים מדפסת ניהול כלי
המדפסת את ולנהל הגדרות לשנות, מצב נתוני להציג כדי המשובץ האינטרנט בשרת להשתמש אפשר, לרשת מחוברת כשהמדפסת

.המחשב דרך

.לסיסמה שתזדקק ייתכן, מההגדרות חלק של שינוי או להצגההערה

יהיו לא מהמאפיינים חלק, זאת עם. לאינטרנט מחובר כשאינך גם בו ולהשתמש המשובץ האינטרנט שרת את לפתוח באפשרותך
.זמינים

המשובץ האינטרנט שרת לפתיחת•
Cookie קובצי אודות•

המשובץ האינטרנט שרת לפתיחת
נגיעה ידי-על המדפסת של IP-ה כתובת את למצוא ניתן. IP כתובת לה להיות וחייבת לרשת מחוברת להיות המדפסת עלהערה
.רשת תצורת דף הדפסת ידי-על או הבקרה בלוח אלחוט בלחצן

.למדפסת שהוקצה המארח שם את או IP-ה כתובת את הקלד, במחשב נתמך אינטרנט בדפדפן

//:Internet Explorer :http כגון אינטרנט בדפדפן הבאה הכתובת את הקלד, 192.168.0.12 היא IP-ה כתובת אם, לדוגמה
192.168.0.12.

.רשת באותה להימצא צריכים והמדפסת המחשב, המשובץ האינטרנט שרת אל לגשת כדי

Cookie קובצי אודות
-ל מאפשרים אלה קבצים. הגלישה בזמן הקשיח בכונן) Cookies( מאוד קטנים טקסט קובצי ממקם) EWS( המשובץ האינטרנט שרת

EWS שפת את הגדרת אם, לדוגמה. באתר שתבקר הבאה בפעם שלך המחשב את לזהות EWS ,קובץ Cookie למערכת יעזור
נמחקים מסוימים Cookie שקובצי למרות. שפה באותה יוצגו הדפים, EWS-ל שתיגש הבאה שבפעם כך שנבחרה השפה את לזכור
ההעדפות את שמאחסן Cookie-ה קובץ כגון (אחרים קבצים), שנבחרה השפה את שמאחסן Cookie-ה קובץ כגון (הפעלה כל בסוף

.ידני באופן אותם שתמחק עד במחשב מאוחסנים) ללקוח הספציפיות

הגדרה, למחשב מוצע Cookie שקובץ פעם בכל להתריע או Cookie-ה קובצי כל את לקבל הדפדפן תצורת את להגדיר באפשרותך
.רצויים בלתי Cookie קובצי להסרת בדפדפן להשתמש גם ניתן. Cookie-ה קובץ את לדחות או לקבל אם להחליט לך המאפשרת

:הבאים מהמאפיינים יותר או אחד גם תשבית, Cookie קובצי תשבית אם, שברשותך למדפסת בהתאםהערה

.)הגדרה באשפי השימוש בעת במיוחד שימושי (יצאת שממנו במקום היישום פתיחת•
.EWS של הדפדפן שפת הגדרת של בזיכרון שמירה•
.EWS של הבית דף של אישית התאמה•

בדפדפן הזמין בתיעוד עיין, Cookie קובצי של מחיקה או הצגה ואודות Cookie וקובצי פרטיות הגדרות שינוי אודות מידע לקבלת
.האינטרנט
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טכני מידע11
.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•
המחסנית שבב על מידע•
מפרטים•
•Environmental product stewardship program) למוצר סביבתי ניהול תוכנית(
תקינה הודעות•
לאלחוט בנוגע תקינה הצהרות•

הודעה

המחסנית שבב על מידע
,במוצר השימוש על מוגבל מידע אוסף זה זיכרון שבב, בנוסף. המוצר בהפעלת שמסייע זיכרון שבב מכילות זה שבמוצר HP מחסניות
מספר, במחסנית שימוש לאחרונה נעשה שבו התאריך, לראשונה המחסנית הותקנה שבו התאריך: הבאים הפרטים את לכלול שעשוי

שהתרחשו שגיאות, שימוש נעשה שבהם ההדפסה מצבי, לעמוד ממוצע כיסוי, במחסנית שימוש באמצעות שהודפסו העמודים
.לקוחותנו של ההדפסה צורכי על שיענו עתידיים מוצרים לתכנן HP-ל מסייע זה מידע. המוצר ודגם להדפסה הקשורות

או במחסנית משתמש או לקוח לזהות כדי שימוש בו לעשות שניתן מידע מכילים אינם המחסנית של הזיכרון משבב הנאספים הנתונים
.שברשותם המוצר את

HP של תשלום ללא ולמיחזור מוצרים להחזרת לתוכנית שהוחזרו ממחסניות הזיכרון שבבי של דגימה אוספת HP) HP Planet Partners:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/ .(על ונלמדים נקראים אלה מדגימות הנאספים הזיכרון שבבי

.אלה לנתונים גישה תהיה המחסנית במיחזור המסייעים HP של לשותפים שגם ייתכן. HP של עתידיים מוצרים לשפר מנת

גישה לאפשר שלא מעדיף אתה אם. הזיכרון שבב גבי שעל האנונימי למידע גישה להיות עשויה המחסנית שברשותו שלישי צד לכל
יהיה ניתן לא, פעיל לא למצב הזיכרון שבב את שהבאת לאחר, זאת עם. פעיל לא למצב השבב את להביא באפשרותך, זה למידע

.HP של במוצר במחסנית להשתמש

את לאסוף הזיכרון שבב של היכולת כיבוי ידי-על נגיש לבלתי המידע את להפוך באפשרותך, כזה אנונימי מידע לספק חושש אתה אם
.במוצר השימוש על המידע

השימוש על המידע פונקציית להשבתת
.הגדרותב גע.1
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.העדפותב גע.2
.אישור-ב גע מכן ולאחר המחסנית שבב אודות מידעב גע.3

.היצרן של המחדל ברירות את שחזר, השימוש אודות המידע פונקציית של מחדש להפעלההערה

על המידע את לאסוף הזיכרון שבב של היכולת את תכבה אם HP של במוצר במחסנית להשתמש להמשיך באפשרותךהערה
.במוצר השימוש

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
ניתנת תצוגה) פרנהייט מעלות 104 עד 41( צלזיוס מעלות 40 עד 5 :ראשית מדפסת: הפעלה טמפרטורות של מותר טווח•

)פרנהייט מעלות 104 עד 14( צלזיוס מעלות 40 עד 10- :להסרה
)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 מעלות 140 עד 4-( צלזיוס מעלות 60 עד 20- :)אחסון (פעילות חוסר במצב טמפרטורות טווח•
.HP Photosmart-מה בפלט מסוים עיוות שיהיה ייתכן, חזקים אלקטרומגנטיים שדות בנוכחות•
•HP בכבל להשתמש ממליצה USB משדות כתוצאה שנוצרים פוטנציאליים רעשים למזער כדי מטרים 3 על באורכו עולה שאינו

.אלקטרומגנטיים

הדפסה רזולוציית

.המדפסת בתוכנת עיין, המדפסת רזולוציית אודות נוסף מידע לקבלת

הנייר מפרט

*הצילום מגש†הפלט מגש*ההזנה מגשנייר משקלסוג

עד 60( ליבראות 24 עד 16רגיל נייר
)ר"מ'/ג 90

ישים לא)ליבראות 20 נייר (50)ליבראות 20 נייר (125 עד

עד 60( ליבראות 24 עד Legal16 נייר
)ר"מ'/ג 90

ישים לא)ליבראות 20 נייר (10)ליבראות 20 נייר (125 עד

20 עד6025 עד)ליבראות 75( ר"מ'/ג 281 עדכרטיסים

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

ישים לא1515 עד

ישים לא4025 עדישים לאשקפים

ישים לא4025 עדישים לאמדבקות

x 5( מ"ס x 13 18 בגודל צילום נייר
)'אינץ 7

)ליבראות 75( ר"מ'/ג 281 עד
)ליבראות 145(

20 עד4025 עד

x 4( מ"ס x 15 10 בגודל צילום נייר
)'אינץ 6

)ליבראות 75( ר"מ'/ג 281 עד
)ליבראות 145(

20 עד4025 עד
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*הצילום מגש†הפלט מגש*ההזנה מגשנייר משקלסוג

מ"מ x 279 216 בגודל צילום נייר
)8.5 x 11 אינץ'(

ישים לא4025 עד)ליבראות 75( ר"מ'/ג 281 עד

.מירבית קיבולת*
במצב. קרובות לעיתים הפלט מגש את לרוקן ממליצה HP חברת. משתמש אתה שבהם הדיו וכמות הנייר מסוג מושפעת הפלט מגש קיבולת†

לא הקצה מגש אם. מעלה כלפי מסובב להיות הקצה מגש ועל פתוח להיות המגש מאריך על) מהירה טיוטה (FAST DRAFT ההדפסה איכות
.הראשון הגיליון על ייפלו Legal-ו Letter בגודל ניירות, מעלה כלפי מסובב יהיה

*

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

יפן למעט אזורים/המדינות כל - צדדית-דו להדפסה האביזר עבור הנייר מפרטי

משקלגודלסוג

'אינץ Letter :8.5 x 11נייר
Executive :7.25 x 10.5 אינץ'

A4 :210 x 297 מ"מ
B5) ISO :(176 x 250 מ"מ B5) JIS :(182 x

מ"מ 257

)ליבראות 24 עד 16( ר"מ'/ג 90 עד 60

'אינץ Letter :8.5 x 11פרסום לחוברות נייר
A4 :210 x 297 מ"מ

ר"מ'/ג 180 עד

בלבד יפן - צדדית-דו להדפסה האביזר עבור הנייר מפרטי

משקלגודלסוג

'אינץ Letter :8.5 x 11נייר
Executive :7.25 x 10.5 אינץ'

A4 :210 x 297 מ"מ
A5 :148 x 210 מ"מ
B5) ISO :(176 x 250 מ"מ B5) JIS :(182 x

מ"מ 257

)ליבראות 24 עד 16( ר"מ'/ג 90 עד 60

'אינץ Letter :8.5 x 11פרסום לחוברות נייר
A4 :210 x 297 מ,מ

)bond ליבראות 48( ר"מ'/ג 180 עד

'אינץ x 6 4וצילומים כרטיסים
5 x 8 אינץ'

10 x 15 מ"ס
A6 :105 x 148.5 מ"מ

Hagaki :100 x 148 מ"מ

)ליבראות 110 כרטיסיות (ר"מ'/ג 200 עד

יישור עקומת
)שני צד (רגיל נייר גבי-על מ"מ/מ"מ 0.06•

.אזור/למדינה בהתאם משתנה ההדפסה חומר סוג זמינותהערה

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

העתקה מפרטי
דיגיטלי תמונה עיבוד•
לדגם בהתאם משתנה המרבי העותקים מספר•

11 פרק
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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•

הדיו מחסנית תפוקת

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

סריקה מפרטי
כלול תמונות עורך•
)תוכנה (משופר dpi 19,200 ;)לדגם בהתאם משתנה (אופטית x 2400 ppi 1,200 עד: רזולוציה•

.הסורק בתוכנת עיין, 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•

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•
מיחזור תוכנית•
מתכלים דיו לחומרי HP של המיחזור תוכנית•
אוטומטי כיבוי•
באנרגיה חיסכון מצב של הגדרה•
חשמל צריכת•
•Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
כימיים חומרים•
ומסוכנים רעילים חומרים טבלת•
בהולנד סוללה השלכת•
בטייוואן סוללה השלכת•
•Attention California users
האירופי באיחוד הסוללה עבור הנחייה•

לסביבה ידידותיות עצות
HP שלהם הסביבתית הרגל טביעת את לצמצם ללקוחות לסייע מחוייבת. HP כדי שלהלן לסביבה הידידותיות העצות את סיפקה

באתר בקר, זה במוצר ספציפיים למאפיינים נוסף. שלך ההדפסה בחירות של ההשפעה את ולצמצם להעריך דרכים למצוא לך לסייע
.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
.חשמל צריכת בסעיף עיין, 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
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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

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/

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/

אוטומטי כיבוי
באופן תכבה המדפסת, מופעל האוטומטי כשהכיבוי. המדפסת הפעלת בעת מחדל כברירת אוטומטי באופן מופעל האוטומטי הכיבוי

כאשר אוטומטי באופן מושבת האוטומטי הכיבוי. האנרגיה צריכת את להפחית לסייע כדי פעילות חוסר של שעתיים לאחר אוטומטי
תזכורות או מעורר שעון הפעלת בעת או', ישיר אלחוט 'הדפסת עבור נייד התקן עם או רשת נתב עם אלחוטי חיבור יוצרת המדפסת

נשמרת שבחרת ההגדרה, ההגדרה את ששינית לאחר. הבקרה מלוח האוטומטי הכיבוי הגדרת את לשנות באפשרותך. שנה לוח
את ולהפעיל לחזור כדי ההפעלה בלחצן להשתמש שעליך כך, לחלוטין המדפסת את מכבה האוטומטי הכיבוי .במדפסת
.המדפסת

האוטומטי הכיבוי של השבתה או להפעלה
.הגדרהב גע', הבית דף 'ממסך.1

.העדפותב גע.2
.אוטומטי כיבוי הגדרתב גע מכן ולאחר האפשרויות בין גלול.3
.כבוי או מופעל באפשרות גע.4
.הנוכחית ההגדרה לשמירת לאב או בחירתך את לאשר כדי כןב גע.5

לא ההדפסה שעבודות להבטיח כדי האוטומטי הכיבוי את להשבית יש, אלחוטי חיבור באמצעות ברשת מדפיס אתה אםעצה
.האנרגיה צריכת את להפחית מסייע המשתמש ידי-על המותאם' באנרגיה חיסכון מצב, 'מושבת האוטומטי הכיבוי כאשר גם. יאבדו

באנרגיה חיסכון מצב של הגדרה
.פעילות חוסר של דקות 5 לאחר שינה למצב מעבר ידי-על האנרגיה צריכת את מפחית HP Photosmart-ב' באנרגיה חיסכון מצב'

.דקות 15 או 10 עד שינה למצב למעבר הקודם הזמן פרק את להאריך ניתן

.אותו לכבות ניתן ולא מחדל כברירת מופעל זה מאפייןהערה

'באנרגיה חיסכון מצב 'להגדרת
.'הגדרה 'בסמל גע.1
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.העדפותב גע.2
.בחשמל חיסכון מצבב וגע האפשרויות בין גלול.3
.)דקות 15 או 10 ,5( הרצוי הזמן במרווח גע.4

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
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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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ומסוכנים רעילים חומרים טבלת

בהולנד סוללה השלכת

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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האירופי באיחוד הסוללה עבור הנחייה

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

11 פרק
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:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

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
בגרמניה למשתמשים הודעה•
•Noise emission statement for Germany
האירופי האיחוד של תקינה הודעת•

לתקינה דגם זיהוי מספר
.SDGOB-1021 הוא שברשותך המוצר של לתקינה הדגם מספר. תקינה למטרות זיהוי לצורך לתקינה דגם מספר מוקצה שלך למוצר

.)וכדומה, CD734A( טים''המק או) וכדומה, HP Photosmart 7510 Series( השיווקי השם לבין התקינה מספר בין לבלבל אין

FCC statement

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

Notice to users in Korea

בגרמניה למשתמשים הודעה

Noise emission statement for Germany

האירופי האיחוד של תקינה הודעת
:הבאות האירופי האיחוד להנחיות תואמים CE סימון את הנושאים מוצרים

EC/2006/95 נמוך מתח הנחיית•
EMC-ה של EC/2004/108 הנחיית•
ישימה אם, Ecodesign 2009/125/EC הנחיית•

.HP ידי-על והמסופק CE סימון את הנושא מתאים AC מתאם באמצעות שימוש בו נעשה כאשר רק תקפה CE-ל המוצר תאימות

:הבאה האירופי האיחוד הנחיית של הבסיסיות בדרישות גם עומד הוא, טלקומוניקציה של פונקציונליות יש זה למוצר אם

R&TTE של EC/1999/5 הנחיית•

בהצהרת המפורטים) אירופאים תקנים (הרלוונטיים האירופאים המתואמים לסטנדרטים תאימות פירושה אלה בהנחיות עמידה
בתיעוד) בלבד באנגלית (זמינה ואשר זו מוצרים משפחת או זה מוצר עבור HP ידי-על שפורסמה האירופי האיחוד של התאימות
.)החיפוש בשדה המוצר מספר את הקלד (www.hp.com/go/certificates :שלהלן האינטרנט באתר או המוצר

11 פרק

55 תקינה הודעות

http://www.hp.com/go/certificates
http://www.hp.com/go/certificates


:המוצר גבי-על המופיעים הבאים התאימות מסימוני אחד באמצעות מצוינת זו תאימות

עבור וכן לטלקומוניקציה קשורים שאינם מוצרים עבור
כגון, האירופי האיחוד של מתואמים טלקומוניקציה מוצרי

Bluetooth® ,10-ל מתחת ההספק דירוג בתוך mW.

האיחוד של מתואמים-לא טלקומוניקציה מוצרי עבור
בין יופיע, קיים אם, ספרות 4 בעל מוצר מספר (האירופי

CE ל-!(.

.זה למוצר המצורפת התקינה בתווית עיין

לסחר האירופי הארגון אזורי/ובמדינות האירופי האיחוד אזורי/במדינות לשימוש ניתנת זה מוצר של הטלקומוניקציה פונקציונליות
,הונגריה, הולנד, דנמרק, גרמניה, בריטניה, בלגיה, בולגריה, אסטוניה, אירלנד, איסלנד, איטליה, אוסטריה: הבאים) EFTA( החופשי

,קפריסין, צרפת, כיה'צ, פינלנד, פורטוגל, פולין, ספרד, סלובקיה, סלובניה, נורווגיה, מלטה, ליכטנשטיין, ליטא, לטביה, לוקסמבורג, יוון
.ושווייץ שוודיה, רומניה

.אנלוגיות טלפון לרשתות לחיבור מיועד) המוצרים בכל זמין לא (הטלפון מחבר

אלחוטיים LAN התקני עם מוצרים
כגון אלחוטיות LAN רשתות לפעולת באשר מיוחדות דרישות או מסוימות התחייבויות לחול עשויות מסוימים אזורים/במדינות•

.נכונות הן האלחוטית הרשת של אזור/המדינה שהגדרות ודא. הזמינים הערוצים של הגבלות או בלבד הבית בתוך שימוש

צרפת
מבנים בתוך זה במוצר להשתמש ניתן: GHz-2.4 בתדר אלחוטית LAN ברשת זה במוצר השימוש על חלות מסוימות הגבלות•

תדרים בטווח להשתמש ניתן, למבנה מחוץ לשימוש). 13 עד 1 ערוצים (MHz-2,483.5 עד MHz-2,400 של מלא תדרים בטווח
.www.arcep.fr ראה, ביותר העדכניות הדרישות לקבלת. בלבד) 7 עד 1 ערוצים (MHz-2,454 עד MHz-2,400 של

:אל לפנות יש, תקינה בנושאי קשר ליצירת

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

לאלחוט בנוגע תקינה הצהרות
:אלחוטיים למוצרים בנוגע הבא התקינה מידע את כולל זה סעיף

•Exposure to radio frequency radiation
•Notice to users in Brazil
•Notice to users in Canada
•Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation
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Notice to users in Brazil

Notice to users in Canada

Notice to users in Taiwan

11 פרק

57 לאלחוט בנוגע תקינה הצהרות



טכני מידע 58



אינדקס

א
36אחריות

ב
36התמיכה תקופת בתום

ד
46מערכת דרישות

ה
הדפסה

47מפרטים
תקינה הודעות

56אלחוט הצהרות
54לתקינה דגם זיהוי מספר
העתקה

47מפרטים

כ
42 ,41ממשק כרטיס

ל
הבקרה לוח

6לחצנים
6תכונות

6בקרה לוח, לחצנים

מ
טכני מידע

46מערכת דרישות
46הנייר מפרט
47הדפסה מפרטי
47העתקה מפרטי

46סביבתיים מפרטים
48סריקה מפרטי

מיחזור
49דיו מחסניות

מעטפות
46מפרטים

נ
נייר

46מפרטים
Legal נייר

46מפרטים
Letter נייר

46מפרטים
צילום נייר

46מפרטים
מ"ס x 15 10 בגודל צילום נייר

46מפרטים

ס
סביבה

Environmental product stewardship
program) סביבתי ניהול תוכנית

48)למוצר
46סביבתיים מפרטים

סרוק
48סריקה מפרטי

ר
רשת

42 ,41ממשק כרטיס

ש
שקפים

46מפרטים

ת
תוויות

46מפרטים
35טלפונית תמיכה
לקוחות תמיכת

36אחריות
הטלפונית התמיכה תקופת

36התמיכה תקופת

59



אינדקס

60




	תוכן עניינים
	העזרה של HP Photosmart 7510 Series
	הכרת ה-HP Photosmart
	חלקי המדפסת
	מאפייני לוח הבקרה
	עצות להכרת המדפסת

	כיצד ניתן לבצע?
	הדפסה
	הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון
	בחירת חומרי הדפסה
	טעינת חומרי הדפסה
	סוגי נייר מומלצים להדפסת צילומים
	ניירות מומלצים להדפסה ולהעתקה
	הצעות להדפסה מוצלחת

	העתקה וסריקה
	סריקה למחשב או לכרטיס זיכרון
	העתקה של טקסט או של מסמכים מעורבים
	עצות להעתקה ולסריקה מוצלחות

	שימוש ב'שירותי אינטרנט'
	הדפסה עם HP ePrint
	המדפסת שברשותך מוגנת
	כיצד להתחיל להשתמש ב-ePrint

	הפעלת יישומי Apps להדפסה
	ניהול יישומים

	ביקור באתר האינטרנט של HP ePrintCenter

	שיגור וקבלה של פקסים עם eFax
	הגדרת המדפסת לשיגור וקבלה של פקסים (נדרשת)
	שיגור פקס
	קבלת פקס
	הגדרות פקס
	בעיות ושאלות בנוגע לפקס

	עבודה עם מחסניות
	בדיקת מפלסי הדיו המשוערים
	ניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה
	ניקוי מריחת דיו
	החלפת המחסניות
	הזמנת חומרי דיו מתכלים
	מידע על אחריות למחסניות
	עצות לעבודה עם דיו

	פתרון בעיה
	קבל עזרה נוספת
	רישום המוצר
	שחרור חסימת הנייר מהאביזר להדפסה דו-צדדית
	שחרור חסימת הנייר ממזין המסמכים האוטומטי
	שחרור חסימת גררה
	פתרון בעיות בהדפסה
	פתרון בעיות של העתקה וסריקה
	פתרון בעיות עבודה ברשת
	תמיכה טלפונית של HP
	תקופת התמיכה הטלפונית
	פנייה טלפונית
	בתום תקופת התמיכה הטלפונית

	אפשרויות נוספות במסגרת האחריות
	שדרוג חומר מתכלה במחסניות
	הכנת המדפסת
	בדיקת דלת הגישה למחסניות
	כשל בראש הדפסה
	כשל במדפסת
	בעיה במחסנית הדיו
	מחסניות SETUP (התקנה)

	קישוריות
	הוספת ה-HP Photosmart לרשת
	הגדרה מוגנת על-ידי WiFi (WPS)
	אלחוטית עם נתב (רשת תשתית)

	מעבר מחיבור USB לחיבור רשת אלחוטית
	חיבור מדפסת חדשה
	שינוי הגדרות רשת
	עצות להגדרת מדפסת ברשת ושימוש בה
	כלי ניהול מדפסת מתקדמים (למדפסות ברשת)
	לפתיחת שרת האינטרנט המשובץ
	אודות קובצי Cookie


	מידע טכני
	הודעה
	מידע על שבב המחסנית
	מפרטים
	Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול סביבתי למוצר)
	עצות ידידותיות לסביבה
	שימוש בנייר
	חלקי פלסטיק
	גיליונות נתונים של בטיחות חומרים
	תוכנית מיחזור
	תוכנית המיחזור של HP לחומרי דיו מתכלים
	כיבוי אוטומטי
	הגדרה של מצב חיסכון באנרגיה
	צריכת חשמל
	Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
	חומרים כימיים
	טבלת חומרים רעילים ומסוכנים
	השלכת סוללה בהולנד
	השלכת סוללה בטייוואן
	Attention California users
	הנחייה עבור הסוללה באיחוד האירופי

	הודעות תקינה
	מספר זיהוי דגם לתקינה
	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
	הודעה למשתמשים בגרמניה
	Noise emission statement for Germany
	הודעת תקינה של האיחוד האירופי

	הצהרות תקינה בנוגע לאלחוט
	Exposure to radio frequency radiation
	Notice to users in Brazil
	Notice to users in Canada
	Notice to users in Taiwan


	אינדקס


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF0046004f00520020004100630072006f00620061007400200038000d0048005000490045002000530063007200650065006e0020004f007000740069006d0069007a00650064002000530065007400740069006e006700200066006f00720020004100630072006f00620061007400200038>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




