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ההעתקה איכות מיטוב
:הבאות ההעתקה איכות הגדרות לרשותך

.המחדל ברירת הגדרת זוהי. ההעתקה לאיכות חשיבות מייחס אינך כאשר זו בהגדרה השתמש: אוטומטית בחירה●

.וגרפיקה טקסט של שילוב המכילים מסמכים עבור זו בהגדרה השתמש: מעורב●

.טקסט בעיקר שמכילים מסמכים עבור זו בהגדרה השתמש: טקסט●

.גרפיקה בעיקר שמכילים מסמכים עבור זו בהגדרה השתמש: תמונה●

במזין או הזכוכית משטח על המסמך את טען.1
.המסמכים

 

 .העתק בלחצן גע, הפתיחה במסך.2

הלחצן אל גלול מכן ולאחר הגדרות בלחצן גע.3
בין לגלול כדי החצים בלחצני גע. בו וגע מיטוב

לבחור כדי באפשרות גע מכן ולאחר האפשרויות
.בה

 

 .להעתיק להתחיל כדי צבע או שחור בלחצן גע.4
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)HP Scan) Windows תוכנת באמצעות סריקה
.במחשב העבודה בשולחן HP Scan של הסמל על כפולה לחיצה לחץ.1

.צורך יש אם ההגדרות את ושנה הסריקה של הדרך בקיצור בחר.2

).סרוק (Scan על לחץ.3

.נוספות לאפשרויות לגשת כדי מתקדמות הגדרות על לחץ:הערה

.הדרך קיצורי ברשימת אותה ולשמור אישית מותאמת הגדרות קבוצת ליצור כדי חדש דרך קיצור צור על לחץ
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הטונר מחסניות החלפת

 .הקדמית הדלת את פתח.1

 .הטונר מחסנית מגירת את החוצה משוך.2

את ומשוך הטונר מחסנית שעל בידית אחוז.3
.להוציאה כדי מעלה כלפי המחסנית
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 .מאריזתה החדשה הטונר מחסנית את הוצא.4

ואחורה קדימה בעדינות הטונר מחסנית את נדנד.5
.המחסנית שבתוך הטונר את לפזר כדי

 

הטונר מחסנית מתחתית הפלסטי המגן את הסר.6
.החדשה
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מחסנית בתחתית הנמצא ההדמיה בתוף תיגע אל.7
עלולות ההדמיה תוף על אצבעות טביעות. הטונר
.ההדפסה באיכות לפגוע

 

 .המוצר לתוך החדשה הטונר מחסנית את הכנס.8

מחסנית של השמאלי בצדה הלשונית את משוך.9
סרט את לחלוטין להסיר כדי מעלה כלפי הטונר
.האיטום סרט את השלך. האיטום
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 .הטונר מחסנית מגירת את סגור.10

 .הקדמית הדלת את סגור.11

מגן ואת הישנה הטונר מחסנית את הכנס.12
.החדשה הטונר מחסנית של לאריזה הפלסטיק

.האריזה על המופיעות המיחזור הוראות אחר מלא
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הסורק זכוכית על וכתמים לכלוך בדיקת
את בצע. בביצועים לפגוע העלולים, פסולת כתמי הלבן הפלסטי הכיסוי ועל הזכוכית משטח על להצטבר עשויים, הזמן עם

.הסורק של הלבן הפלסטי והכיסוי הזכוכית משטח לניקוי הבא הנוהל

המוצר את לכבות כדי ההפעלה במתג השתמש.1
.החשמל משקע החשמל כבל את נתק מכן ולאחר

 

 .הסורק מכסה את פתח.2

הכיסוי ואת הסורק של הזכוכית משטח את נקה.3
רך ספוג או מטלית באמצעות הלבן הפלסטי
.שורט שאינו זכוכית לניקוי בחומר שהוטבל

,שוחקים בחומרים להשתמש אין:זהירות
או אתילי באלכוהול, באמוניה, בבנזן, באצטון
אלה; המוצר של חלק בשום פחמני כלוריד-בטטרה
ישירות נוזלים להניח אין. למוצר נזק לגרום עלולים

עלולים הם. המסגרת על או הזכוכית משטח על
.למוצר נזק ולגרום לחלחל

 

הלבן הפלסטי הכיסוי ואת הזכוכית משטח את יבש.4
למנוע כדי רך ספוג או עור מטלית באמצעות
.כתמים היווצרות

 

כדי ההפעלה במתג והשתמש המוצר את חבר.5
.אותו להפעיל
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)Windows (צבע אפשרויות שינוי

 .הדפסה באפשרות בחר בתוכנה.1

הלחצן על לחץ מכן ולאחר המוצר את בחר.2
.העדפות או מאפיינים

 

 .צבע הכרטיסייה על לחץ.3

.ידנית או אוטומטי ההגדרה על לחץ.4

זו בהגדרה השתמש: אוטומטי ההגדרה●
.בצבע ההדפסה עבודות מרבית עבור

לצורך זו בהגדרה השתמש: ידנית ההגדרה●
בהגדרות תלות ללא הצבע הגדרות שינוי

.אחרות

עשוי הצבע הגדרות של ידני שינוי:הערה
ממליצה HP חברת. הפלט על להשפיע
על ורק אך יתבצעו אלה בהגדרות ששינויים

.צבעונית בגרפיקה מומחים ידי

 

כדי אפור בגוני הדפסה האפשרות על לחץ.5
השתמש. אפור ובגוני בשחור מסמך להדפיס

שמיועדים צבע מסמכי הדפסת לצורך זו באפשרות
להשתמש גם ניתן. בפקס לשליחה או לצילום

כדי טיוטה עותקי הדפסת לצורך זו באפשרות
.צבעוני בטונר לחסוך

 

 .אישור הלחצן על לחץ.6
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ניקוי דף הדפסת
.הגדרה  בלחצן גע, הפתיחה במסך.1

.'שירות' בתפריט גע.2

.ניקוי דף בלחצן גע.3

.לכך בקשה לך תוצג כאשר A4 בגודל נייר או רגיל נייר טען.4

.הניקוי בתהליך להתחיל כדי אישור בלחצן גע.5

,1 במגש שוב אותו ולטעון הפלט מסל הדף את להסיר אותך מנחה מכן ולאחר הראשון הצד את מדפיס המוצר

.המודפס העמוד את השלך. התהליך לסיום עד המתן. הדפסה כיוון באותו
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Windows-ב ) דופלקס (הדף צדי משני הדפסה

 .הדפסה על לחץ, בתוכנה קובץ בתפריט.1

על או מאפיינים הלחצן על ולחץ המוצר את בחר.2
.העדפות

 

 .גימור הכרטיסייה על לחץ.3
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לחץ. )ידנית (צדדית-דו הדפסה התיבה את סמן.4
של הראשון צדה את להדפיס כדי אישור הלחצן על

.העבודה

 

ולאחר הפלט מסל המודפסת הערימה את הוצא.5
עם אותה הנח, הנייר כיוון על שמירה כדי תוך, מכן
.ההזנה במגש מטה כלפי המודפס הצד

 

להדפיס כדי אישור הלחצן על לחץ, הבקרה בלוח.6
.העבודה של השני צדה את
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