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ראשונים צעדים1
.בעיות פתרון על והסברים במדפסת השימוש אודות פרטים מכיל זה מדריך

נגישות•
•HP EcoSolutions) HP והסביבה(
המדפסת רכיבי הכרת•
המדפסת של הבקרה בלוח שימוש•
המדפסת של הדגם מספר איתור•
הדפסה חומרי בחירת•
בסורק מקור מסמך טעינת•
הדפסה חומרי טעינת•
בה והשימוש הסוללה התקנת•
זיכרון התקן הכנסת•
ניידים מטלפונים הדפסה•
המדפסת תחזוקת•
המדפסת כיבוי•

נגישות
.מוגבלויות בעלי לאנשים לנגישה אותה שהופכים מאפיינים כמה כוללת המדפסת

חזותית נגישות
והמאפיינים האפשרויות באמצעות ראייה לקויות עם למשתמשים נגישה למדפסת המצורפת HP תוכנת

,מסך קוראי כגון המסייעות הטכנולוגיות ברוב תומכת גם התוכנה. ההפעלה מערכת של הנגישות של
הצבעוניים והתוויות הלחצנים, צבעים עיוורי למשתמשים. טקסט-קול המרת ויישומי ברייל קוראי

אשר סמלים בתוויות או פשוט בטקסט גם מסומנים המדפסת של הבקרה לוח גבי-ועל HP שבתוכנת
.המתאימה הפעולה את מתארים

ניידות
פקודות באמצעות HP תוכנת של הפונקציות את לבצע ניתן, מוגבלת ניידות עם משתמשים עבור

מקשים כגון ®Microsoft® Windows של הנגישות באפשרויות תומכת גם HP תוכנת. מקשים
יכולים ותנועה כוח מבחינת המוגבלים משתמשים. עכבר ומקשי סינון מקשי, מצביים-דו מקשים, דביקים
.הנייר ומכווני ההזנה מגש, הלחצנים, המדפסת דלתות את להפעיל

תמיכה
באתר בקר, מוצריה לנגישות HP של המחויבות ועל זו מדפסת של הנגישות על נוספים פרטים לקבלת

.www.hp.com/accessibility בכתובת, HP של האינטרנט

 בכתובת Apple של האינטרנט באתר בקר, Mac OS X עבור נגישות מידע לקבלת
www.apple.com/accessibility.

HP EcoSolutions) HP והסביבה(
Hewlett-Packard באחריות להדפיס לך ולאפשר הסביבה על ההשפעה את למטב לך לסייע מחויבת

.ובמשרד בבית—

7 ראשונים צעדים
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תהליך לאורך פיהן-על פועלת HP-ש הסביבה לאיכות בנוגע הנחיות על יותר מפורט מידע לקבלת
בקר, HP של הסביבתיות היוזמות אודות נוסף מידע לקבלת. למוצר סביבתי ניהול תוכנית ראה, הייצור

.www.hp.com/ecosolutions בכתובת

חשמל צריכת ניהול
:הבאים המאפיינים את כוללת המדפסת, במדפסת השימוש זמן משך את ולהאריך בחשמל לחסוך כדי

שינה מצב•
החשמל צריכת מדב גע, השינה מצב הגדרות לקביעת'. שינה 'במצב פוחתת החשמל צריכת

באפשרות גע מכן ולאחר שינה מצבב גע, הגדרותב גע, המדפסת של הבקרה לוח בתצוגת
.בחשמל חיסכון למצב תעבור היא, זה זמן פרק במשך פעילה תהיה לא המדפסת אם. הרצויה

אוטומטי כיבוי•
הזמן למשך פעילה תהיה לא אם אוטומטית תכבה המדפסת, מופעל' אוטומטי כיבוי 'כאשר

של הבקרה לוח בתצוגת החשמל צריכת מדב גע', אוטומטי כיבוי 'הגדרות לקביעת. המוגדר
.הרצויה באפשרות גע מכן ולאחר אוטומטי כיבויב גע, הגדרותב גע, המדפסת

:הבאים הפתרונות את נסה, בנוסף

Bluetooth-ב גע, Bluetooth-ה לכיבוי. שימוש בו נעשה לא כאשר Bluetooth את כבה•
.כיבויב גע מכן ולאחר, המדפסת של הבקרה לוח בתצוגת

להשתמש, אותה לטעון להקפיד יש, שלה הקיבולת מרב את ולנצל הסוללה חיי את להאריך כדי•
אודות נוספים פרטים לקבלת. למומלץ תואמת בהם שהטמפרטורה במקומות אותה ולאחסן בה

.בה והשימוש הסוללה התקנת בסעיף עיין, בסוללה השימוש

מתכלים הדפסה בחומרי יותר יעיל שימוש
:הבאות הפעולות את לבצע נסה, ונייר דיו כגון מתכלים הדפסה בחומרי יותר יעיל לשימוש

.HP Planet Partners תוכנית באמצעות בהן שהשתמשת HP של מקוריות דיו מחסניות מחזר•
.www.hp.com/recycle באתר בקר, נוסף מידע לקבלת

באביזר מצוידת המדפסת אם. הנייר צידי משני הדפסה ידי-על יותר יעיל באופן בנייר השתמש•
-דו הדפסה (הצדדים משני הדפסה ראה, HP של) דופלקסר (אוטומטית צדדית-דו להדפסה
ולאחר הדפים את להפוך, זוגיים-האי העמודים את תחילה להדפיס באפשרותך, אחרת. )צדדית
.הזוגיים העמודים את להדפיס מכן

 בכתובת בקר, נוסף למידע. HP Smart Print עם מקוון תוכן הדפסת בעת ונייר דיו חסוך•
www.hp.com/go/smartprint.

.דיו פחות צורכת' טיוטה 'ההגדרה'. טיוטה 'להגדרה ההדפסה מצב את שנה•
.המחסניות חיי את ומקצר דיו מבזבז לצורך שלא ניקוי. הצורך בעת רק ההדפסה ראש את נקה•

המדפסת רכיבי הכרת
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

מלפנים מבט•
הדפסה חומרי אזור•
ומהצד מאחור מבט•
מלמטה מבט•
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מלפנים מבט

A5

B5

A4
LTRLGL

1

2

10

6

4

5

3

11

89

7

ההזנה מגש מאריך1

הזנה מגש2

צרים הדפסה חומרי של מכוון3

הבקרה לוח4

הבקרה לוח תפס5

הפעלה לחצן6

למחסניות הגישה דלת7

הפלט חריץ8

הפלט דלת9

הסורק עבור הדפסה חומרי של רוחב מכוון10

הדפסה חומרי של רוחב מכוון11

1 פרק

9 המדפסת רכיבי הכרת



הדפסה חומרי אזור

A5

B5

A4
LTRLGL

12

3

למחסניות הגישה דלת1

ההדפסה מחסניות תפסי2

ההדפסה מחסניות של תושבות תאי3

ומהצד מאחור מבט

1 2

3
4

5
6
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PictBridge מארח של USB יציאת1

הסוללה מחבר מכסה2

)USB (אוניברסלי טורי אפיק יציאת3

לסוללה חריץ4

חשמל כניסת5

זיכרון לכרטיס חריץ6

מלמטה מבט

להחלפה הניתן בדיו טיפול מודול של מכסה1

כרטיס מחזיק2

המדפסת של הבקרה בלוח שימוש
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

ונוריות לחצנים של כללית סקירה•
הבקרה לוח בתצוגת סמלים•
המדפסת והגדרות המדפסת מצב שינוי•

ונוריות לחצנים של כללית סקירה
.המדפסת של הבקרה לוח של למאפיינים מקוצר מדריך מהווים לו המשויכת והטבלה הבא האיור

.נתמכת הפעולה אם רק זמינים הצבעונית התצוגה שסביב הלחצניםהערה

1 פרק

11 המדפסת של הבקרה בלוח שימוש



45

6

7

1 2 3

ותיאור שםתווית

.אחר מסך מכל הבית למסך לחזור כדי זה בלחצן גע):  (בית1

בפונקציות לניווט המשמש) מגע מסך (למגע רגיש משתמש ממשק היא הצבעונית התצוגה: צבעונית תצוגה2
.הרצויות הפונקציות ולבחירת המדפסת

.העזרה מסך לפתיחת העזרה בסמל גע):  (עזרה3

.מהגדרות יציאה או ממסך יציאה, עבודה לעצירת: ביטול4

.במסכים הגדרות בין לניווט):  הימני החץ (ימינה חץ5

.הקודם למסך לחזור כדי בו גע):  (הקודם6

.במסכים הגדרות בין לניווט):  השמאלי החץ (שמאלה חץ7

הבקרה לוח בתצוגת סמלים

מטרהסמל

.נוספות באפשרויות לבחור או העתקה לבצע ניתן שבו המסך להצגת

.הסריקה הגדרות את לשנות או סריקה לבצע באפשרותך שבו מסך להצגת

ראשונים צעדים 12



מטרהסמל

.התמונות של ההדפסה אפשרויות את לשנות ניתן שבו מסך להצגת

. הגדרות ושינוי דוחות יצירת לצורך' הגדרה 'מסך להצגת

. משוערים מילוי מפלסי לרבות, הדיו מחסניות אודות מידע לראות ניתן שבו מסך להצגת

כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים הדיו מפלסי של ומחוונים התראותהערה
למנוע כדי חלופיות מחסניות ברשותך יהיו כי מומלץ, נמוך דיו מפלס על אזהרה הודעת תקבל

בלתי הופכת ההדפסה שאיכות עד מחסניות להחליף צריך אינך. ההדפסה בעבודות השהיות
.סבירה

.Bluetooth של וההגדרות האפשרויות להצגת

.החשמל וצריכת הסוללה אפשרויות להצגת

המדפסת והגדרות המדפסת מצב שינוי
המדפסת והגדרות) 'סריקה 'או' העתקה, 'לדוגמה (המדפסת מצב לשינוי הבקרה בלוח השתמש

דוחות להדפיס כדי גם הבקרה בלוח להשתמש באפשרותך). הסריקה יעד או העותקים מספר, לדוגמה(
.המדפסת עבור עזרה לקבל או

המדפסת הגדרות את לשנות כדי המדפסת עם המסופקות בתוכנות להשתמש באפשרותךעצה
.מדפסת ניהול כלי בסעיף עיין, אלה כלים אודות נוסף מידע לקבלת. מהמחשב

1 פרק
המשך
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המצב הגדרות ושינוי המדפסת מצב בחירת
.המדפסת של הזמינים המצבים את מציג הבקרה לוח תצוגת של הבית מסך

המצבים את לראות כדי  הימני החץ בלחצן או  השמאלי החץ בלחצן גע, מצב לבחור כדי.1
בחירת לאחר, המצב הגדרות לשינוי. הרצוי המצב את לבחור כדי בסמל גע מכן ולאחר, הזמינים

בהגדרה גע מכן ולאחר, הזמינות המצבים הגדרות בין לגלול כדי החיצים בלחצני גע, מצב
.לשנות שברצונך

.הקודם לתפריט לחזור כדי) הקודם ( בלחצן השתמשהערה

למסך חוזרת הבקרה לוח תצוגת. ההגדרות לשינוי התצוגה גבי-שעל להנחיות בהתאם פעל.2
.העבודה סיום לאחר הבית

המדפסת הגדרות שינוי
):הגדרה (Setup במסך הזמינות באפשרויות השתמש, דוחות להדפסת או המדפסת הגדרות לשינוי

.הגדרהב גע מכן ולאחר  הימני החץ בלחצן גע.1
.המסכים בין לגלול כדי בחיצים גע.2
.אפשרויות או מסכים לבחור כדי המסך בפריטי גע.3

.הקודם לתפריט לחזור כדי) הקודם ( בלחצן השתמשהערה

המדפסת של הדגם מספר איתור
באפשרותך. ספציפי דגם מספר הוקצה זו למדפסת, המדפסת בחזית המופיע הדגם לשם בנוסף

זמינים אביזרים או מתכלים חומרים אילו לקבוע וכדי תמיכה לקבלת פניה במהלך זה במספר להשתמש
.שברשותך המדפסת עבור

.הדיו מחסניות אזור ליד, המדפסת בתוך תווית על מודפס הדגם מספר

הדפסה חומרי בחירת
סוגים מגוון לבדוק מומלץ. המשרדיים ההדפסה חומרי של הסוגים רוב עם כראוי לעבוד נועדה המדפסת

הדפסה איכות לקבלת HP של הדפסה בחומרי השתמש. גדולות כמויות רכישת לפני הדפסה חומרי של
חומרי אודות נוסף מידע לקבלת www.hp.com בכתובת HP של האינטרנט באתר בקר. מיטבית
.HP של ההדפסה

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

,הדפסה ואיכות אמינות של ביותר הגבוהים בסטנדרטים לעמוד כדי עצמאי
,יותר בולטים שחור וגוני חיים ומלאי ברורים צבעים עם מסמכים מפיקים והם

של הסמל עם ניירות חפש. אחרים רגילים מניירות יותר מהר ומתייבשים
ColorLok המובילים הנייר יצרני אצל וגדלים משקלים במגוון.

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

ולהעתקה להדפסה מומלצים ניירות•
צילומים להדפסת מומלצים נייר סוגי•
הדפסה בחומרי ושימוש לבחירה עצות•
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ולהעתקה להדפסה מומלצים ניירות
,HP מתוצרת בניירות להשתמש ממליצה HP, ביותר הטובה ההדפסה איכות את להפיק ברצונך אם

.מדפיס שאתה הפרוייקטים לסוגי במיוחד שתוכננו

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

HP Brochure Paper נייר
HP Superior Inkjet נייר

Paper

ניירות. צדדי-דו לשימוש, הצדדים משני מט או מבריק במעטה מצופים אלה ניירות
גרפיקה ועבור לצילום דומה באיכות הדפסים עבור המושלמת הבחירה הם אלה

.שנה ולוחות דיוור פרסומי, חוברות, מיוחדות מצגות, דוחות של לכריכות עסקית

HP Bright White נייר
Inkjet Paper

הוא. גבוהה בחדות וטקסט צבעים מפיק HP Bright White Inkjet Paper נייר
לעלוני אידיאלי הוא ולכן, שקיפות ללא צדדי-דו באופן בצבע לשימוש מספיק אטום

ColorLok Technology טכנולוגיית את כולל הוא. ועלונים דוחות, חדשות
.חיים מלאי וצבעים יותר בולטים שחור גוני, מופחתת למריחה

מסמכים מפיק הוא. גבוהה באיכות תכליתי-רב נייר הוא HP Printing Paper ניירHP Printing Paper נייר
תכליתי-רב נייר על המודפסים מסמכים מאשר יותר ממשיים ותחושה מראה בעלי
ColorLok Technology טכנולוגיית את כולל הוא. סטנדרטיים העתקה נייר או

חומצה נטול הוא. חיים מלאי וצבעים יותר בולטים שחור גוני, מופחתת למריחה
.יותר רב זמן למשך העמידים מסמכים ומספק

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

ColorLok Technology מלאי וצבעים יותר בולטים שחור גוני, מופחתת למריחה
יותר רב זמן למשך העמידים מסמכים ומספק חומצה נטול הוא. חיים

HP Office Recycled נייר
Paper

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

חומצה נטול הוא. חיים מלאי וצבעים יותר בולטים שחור גוני, מופחתת למריחה
.יותר רב זמן למשך העמידים מסמכים ומספק

HP Premium נייר
Presentation Paper

HP Professional נייר
Paper

הצעות, למצגות מושלמים שהינם כבדים צדדיים-דו מט ניירות הם אלה ניירות
.מרשימים ותחושה מראה לקבלת כבד משקלם. חדשות ועלוני דוחות, עסקיות

HP Advanced נייר
Photo Paper

עמיד הוא. הכתמה ללא קל לטיפול מיידי ייבוש של גימור כולל זה עבה צילום נייר
מראה שלך להדפסים משווה הוא. ולחות אצבע טביעות, מריחות, מים בפני

A4 ,8.5 x לרבות, גדלים במספר זמין הוא. בחנות שעובדו צילומים של ותחושה
.מבריק גימור עם) 'אינץ x7 5 (מ"ס 13x18'), אינץ x 6 4 (מ"ס x 15 10', אינץ 11
.יותר רב זמן למשך העמידים מסמכים ומספק חומצה נטול הוא

HP Everyday צילום נייר
Photo Paper

להדפסה המיועד נייר באמצעות, נמוכה בעלות צבע מלאי יומיומיים צילומים הדפס
במהירות מתייבש יד בהישג שהינו במחיר זה צילום נייר. צילומים של מזדמנת
כל עם זה בנייר משתמש אתה כאשר וברורות חדות תמונות קבל. קל לטיפול
A4 ,4 x 6', אינץ x11 8.5 בגדלים מבריק-חצי בגימור זמין. שהיא דיו מדפסת

רב זמן למשך העמידים מסמכים לקבלת חומצה נטול הוא. מ"ס x 15 10-ו' אינץ
.יותר

אם. www.hp.com/buy/supplies בכתובת בקר, HP של אחרים מתכלים וחומרים ניירות להזמנת
על לחץ מכן ולאחר המדפסת לבחירת להנחיות בהתאם פעל, שלך אזור/המדינה את בחר, תתבקש

.בדף הרכישה מקישורי אחד

.בלבד באנגלית זמינים HP של האינטרנט אתר של מסוימים חלקים, זה בשלבהערה

1 פרק
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צילומים להדפסת מומלצים נייר סוגי
,HP מתוצרת בניירות להשתמש ממליצה HP, ביותר הטובה ההדפסה איכות את להפיק ברצונך אם

.מדפיס שאתה הפרוייקטים לסוגי במיוחד שתוכננו

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

HP Advanced Photo Paper נייר
,מריחות, מים בפני עמיד הוא. הכתמה ללא קל לטיפול מיידי ייבוש של גימור כולל זה עבה צילום נייר

זמין הוא. בחנות שעובדו צילומים של ותחושה מראה שלך להדפסים משווה הוא. ולחות אצבע טביעות
)'אינץ x 7 5 (מ"ס x 18 13'), אינץ x 6 4 (מ"ס x 15 10', אינץ A4 ,8.5 x 11 לרבות, גדלים במספר

זמן למשך העמידים מסמכים ומספק חומצה נטול הוא). סאטן מט (רך מבריק או מבריק – גימורים ושני
.יותר רב

HP Everyday Photo Paper צילום נייר
של מזדמנת להדפסה המיועד נייר באמצעות, נמוכה בעלות צבע מלאי יומיומיים צילומים הדפס

חדות תמונות קבל. קל לטיפול במהירות מתייבש יד בהישג שהינו במחיר זה צילום נייר. צילומים
8.5 בגדלים מבריק-חצי בגימור זמין. שהיא דיו מדפסת כל עם זה בנייר משתמש אתה כאשר וברורות

x 11 אינץ ,'A4 ,4 x 6 10-ו' אינץ x 15 רב זמן למשך העמידים מסמכים לקבלת חומצה נטול הוא. מ"ס
.יותר

HP Photo Value Packs חבילות
HP צילום ונייר HP של מקוריות דיו מחסניות, לנוחותך, כוללות HP Photo Value Packs חבילות

Advanced Photo Paper צילומים של בהדפסה בניחושים הצורך את ולמנוע זמן לך לחסוך כדי
ונייר HP של המקוריות הדיו מחסניות. שברשותך HP מדפסת עם יד בהישג שהינו במחיר מקצועיים

HP Advanced Photo Paper יותר רב זמן ישרדו שלך שהתצלומים מנת על, יחדיו לעבודה מיועדים
או, מהחופשה הצילומים כל להדפסת מעולה. מרובות הדפסות לאחר גם, חדים צבעים בעלי ויישארו
.אחרים אנשים עם לשיתוף מרובים עותקים להפקת

אם. www.hp.com/buy/supplies בכתובת בקר, HP של אחרים מתכלים וחומרים ניירות להזמנת
על לחץ מכן ולאחר המדפסת לבחירת להנחיות בהתאם פעל, שלך אזור/המדינה את בחר, תתבקש

.בדף הרכישה מקישורי אחד

.בלבד באנגלית זמינים HP של האינטרנט אתר של מסוימים חלקים, זה בשלבהערה

הדפסה בחומרי ושימוש לבחירה עצות
.הבאות ההנחיות פי-על פעל, ביותר הטובות התוצאות את להבטיח כדי

מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת למפרטי המתאימים הדפסה בחומרי תמיד השתמש•
.ההדפסה חומרי

.פעם בכל בלבד אחד מסוג הדפסה חומר ההזנה במגש טען•
עיין, נוסף מידע לקבלת. כהלכה טעון ההדפסה שחומר ודא, הסורק או ההזנה מגש טעינת בעת•

.בסורק מקור מסמך טעינת בסעיף או הדפסה חומרי טעינת בסעיף
.ההדפסה חומרי מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. הסורק או ההזנה מגש על יתר עומס ליצור אין•
ההדפסה חומרי מטעינת הימנע, אחרות הדפסה ובעיות ירודה הדפסה איכות, חסימות למניעת•

:בסורק או ההזנה במגש הבאים
חלקים מרובי טפסים◦
מקומטים או מקופלים, פגומים הדפסה חומרי◦
)בנקבוב (לתלישה או לגזירה חלקים עם הדפסה חומרי◦
לדיו נמוכה חדירות בעל ציפוי או תבליטים, גס מרקם בעלי הדפסה חומרי◦
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בקלות הנמתחים או מדי נמוך שמשקלם הדפסה חומרי◦
הידוק ואטבי סיכות המכילים הדפסה חומרי◦

.ממושכים זמן לפרקי צילום נייר ההזנה במגש להשאיר אין•

בסורק מקור מסמך טעינת
.בסורק הנחתם ידי-על מסמכים לסרוק או להעתיק ניתן

הדפסה בחומרי רק השתמש. לצילומים להזיק עלול הדבר; בסורק צילומים לטעון איןהתראה
.ההדפסה חומרי מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת ידי-על הנתמכים

,מרובים עמודים לסריקת. פעם בכל רגיל נייר של בלבד אחד גיליון להכיל יכול הסורקהערה
.בסורק הבא העמוד את טען מכן ולאחר העמוד את לסרוק תסיים שהמדפסת עד המתן

בסורק מקור מסמך לטעינת
.בסורק מסמך לטעון כדי אלה בשלבים השתמש

כך, מטה כלפי פונה המודפס כשהצד, הימני הקצה לאורך הסורק לתוך המקור מסמך את הכנס.1
.ראשון ייכנס המסמך של העליון שהקצה

עלולה אחד מעמוד יותר של הכנסה. פעם בכל בלבד אחד עמוד לסורק הכנסהתראה
.שלך המקור למסמך אפשרי ולנזק לחסימות לגרום

LTR

A5

B5

A4LGL

הודעה תראה או צליל ותשמע הדף את יתפוס שהסורק עד לסורק המקור מסמך את החלק.2
.זוהה שטענת הדף כי המציינת בתצוגה

.המקור מסמך בקצה שייגע עד המכוון את החלק.3

1 פרק
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הדפסה חומרי טעינת
.במדפסת הדפסה חומרי לטעינת הוראות מכיל זה סעיף

ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת ידי-על הנתמכים הדפסה בחומרי רק השתמשהתראה
.ההדפסה חומרי מפרטי

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

.מדפיסה כשהמדפסת הדפסה חומרי לטעון איןהתראה

סטנדרטי בגודל הדפסה חומרי טעינת•
מעטפות טעינת•
צילום ונייר כרטיסים טעינת•
אישית מותאם שגודלם הדפסה חומרי טעינת•

סטנדרטי בגודל הדפסה חומרי טעינת

הדפסה חומר לטעינת
.סטנדרטיים הדפסה חומרי לטעינת שלהלן להוראות בהתאם פעל

.ההזנה מגש את הרם.1
.הבקרה לוח תפס באמצעות הבקרה לוח את הרם.2

A5

B5

A4
LTRLGL
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.שניתן כמה עד החוצה הנייר רוחב מכוון את הסט.3

כלפי ההזנה מגש מאריך את משוך, יותר גדולים הדפסה חומרי טוען אתה אםהערה
.מעלה

ישרה בזווית אותו ויישר, מעלה כלפי פונה להדפסה המיועד כשהצד הרגיל הנייר את הכנס.4
.הנייר למכוון

LTR

A5

B5

A4LGL

.מדפיסה כשהמדפסת נייר לטעון איןהערה

.הנייר לצדי בעדינות שייצמד כך הנייר רוחב מכוון את כוונן.5

1 פרק
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מעטפות טעינת

מעטפות לטעינת
מעטפה לטעינת אלה בהוראות השתמש

.ההזנה מגש את הרם.1
.הבקרה לוח תפס באמצעות הבקרה לוח את הרם.2

A5

B5

A4
LTRLGL

.שניתן כמה עד החוצה הנייר רוחב מכוון את הסט.3

כלפי ההזנה מגש מאריך את משוך, יותר גדולים הדפסה חומרי טוען אתה אםהערה
.מעלה
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.במגש לאיור בהתאם מעטפות טען.4
.המעטפה לצדי בעדינות שייצמד כך הרוחב מכוון את כוונן.5

A4

A5

B5

LTRLGL

צילום ונייר כרטיסים טעינת
צילום ונייר כרטיסים לטעינת

.צילום נייר לטעינת שלהלן להוראות בהתאם פעל

.ההזנה מגש את הרם.1
.הבקרה לוח תפס באמצעות הבקרה לוח את הרם.2

A5

B5

A4
LTRLGL

1 פרק
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.שניתן כמה עד החוצה הנייר רוחב מכוון את הסט.3

כלפי ההזנה מגש מאריך את משוך, יותר גדולים הדפסה חומרי טוען אתה אםהערה
.מעלה

ישרה בזווית אותו ויישר, מעלה כלפי פונה להדפסה המיועד כשהצד ההדפסה חומר את הכנס.4
.מעלה כלפי פונה שהלשונית ודא, אחד קצה לאורך לשונית יש הצילום לנייר אם. הנייר למכוון

.מדפיסה כשהמדפסת נייר לטעון איןהערה

.הנייר לצדי בעדינות שייצמד כך הנייר רוחב מכוון את כוונן.5

אישית מותאם שגודלם הדפסה חומרי טעינת

צילום ונייר כרטיסים לטעינת
.אישית מותאם שגודלם הדפסה חומרי לטעינת שלהלן להוראות בהתאם פעל

לקבלת. המדפסת ידי-על הנתמכים אישית מותאם בגודל הדפסה בחומרי רק השתמשהתראה
.ההדפסה חומרי מפרטי ראה, נוסף מידע

.ההזנה מגש את הרם.1
.הבקרה לוח תפס באמצעות הבקרה לוח את הרם.2

A5

B5

A4
LTRLGL

.שניתן כמה עד החוצה הנייר רוחב מכוון את הסט.3

כלפי ההזנה מגש מאריך את משוך, יותר גדולים הדפסה חומרי טוען אתה אםהערה
.מעלה
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ישרה בזווית אותו ויישר, מעלה כלפי פונה להדפסה המיועד כשהצד ההדפסה חומר את הכנס.4
.הנייר למכוון

.מדפיסה כשהמדפסת נייר לטעון איןהערה

.הנייר לצדי בעדינות שייצמד כך הנייר רוחב מכוון את כוונן.5

בה והשימוש הסוללה התקנת
לקבלת. אופציונלי כאביזר לרכישה זמינה גם הסוללה. נטענת יון-ליתיום סוללת עם מגיעה המדפסת

.HP של ואביזרים מתכלים חומרים ראה, נוסף מידע

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

בסוללה שימוש בטיחות•
הסוללה הכרת•
בה והשימוש הסוללה טעינת•

בסוללה שימוש בטיחות
מתכלים חומרים ראה, נוסף מידע לקבלת. זו מדפסת עם לשימוש המיועדת בסוללה רק השתמש•

.המדפסת מפרטיו HP של ואביזרים
על המקומיות ההגבלות לבירור שלך המקומי האשפה סילוק ספק אל פנה, סוללה השלכת בעת•

ייתכן, כספית מכילה אינה הנטענת יון-הליתיום שסוללת למרות. סוללות של מיחזור או השלכה
ראה, נוסף מידע לקבלת. המתאים באופן אותה להשליך או אותה למחזר צורך יהיה חייה שבסוף
.מיחזור תוכנית

לקצר לגרום אין. לאש מושלכת או כראוי מוחלפת אינה היא אם להתפוצץ עלולה הסוללה•
.בסוללה

,נוסף מידע לקבלת. HP של מכירות למרכז או המקומי למשווק פנה, חלופית סוללה לרכישת•
.HP של ואביזרים מתכלים חומרים ראה

מתכת חפצי של מגע לאפשר אין, לסוללה נזק גרימת או כוויות, להתלקחות הסיכון למניעת•
.הסוללה במגעי

.לתחזק שניתן חלקים מכילה אינה הסוללה. הסוללה את תפרק אל•
האזור את שטוף, באלקטרוליט נגעת אם. רבה בזהירות דולפת בסוללה או שניזוקה בסוללה טפל•

לטיפול ופנה דקות 15 במשך במים העין את שטוף, העין עם מגע נוצר אם. וסבון במים שנחשף
.רפואי

המגבלות על עולה בהם שהטמפרטורה במקומות בסוללה להשתמש או לאחסן, לטעון אין•
.הפעלה סביבתב המפורטות

חשובות הערות
:בה שימוש או הסוללה טעינת בעת הבאים לדברים לב שים

3-כ נדרשות, מכן שלאחר בטעינות. הראשון השימוש לפני שעות 4 במשך הסוללה את טען•
.במלואה הסוללה לטעינת שעות

ייתכן, באדום דולקת הנורית אם. הטעינה במהלך ענבר בצבע דולקת הסוללה טעינת נורית•
.אותה להחליף ויש פגומה שהסוללה

מוצג הסוללה מצב. הבקרה לוח בתצוגת' החשמל צריכת מד'ב גע, הסוללה מצב את לראות כדי•
אתה אם). Mac OS X (HP Utility השירות ובתוכנית) Windows) (כלים ארגז (Toolbox-ב גם

Toolbox בתוכנה להשתמש באפשרותך, ®Microsoft Windows Mobile של בהתקן משתמש
.מדפסת ניהול כלי ראה, נוסף מידע לקבלת. יד-כף למחשבי) כלים ארגז(

1 פרק
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בסוללה הסוללה את החלף או אותה לטעון כדי AC-ה מתאם את חבר, נחלשת הסוללה אם•
.טעונה

,עמודים 140-כ עד של סריקה, עמודים 500-כ עד של הדפסה מאפשרת במלואה טעונה סוללה•
.המשימות למורכבות בהתאם, עמודים 100-כ עד של העתקה או

מתח לחסוך כדי פעילות חוסר של דקות 5 לאחר שינה למצב עוברת המדפסת, מחדל כברירת•
.המדפסת של הבקרה לוח מתוך זה מאפיין להגדיר באפשרותך. סוללה

)ריקה (פרוקה הסוללה את להשאיר אין. ממושך אחסון לפני במלואה הסוללה את לטעון יש•
.חודשים 6-מ יותר למשך

המגבלות על עולה בהם שהטמפרטורה במקומות בסוללה להשתמש או לאחסן, לטעון אין•
.הפעלה סביבתב המפורטות

הסוללה הכרת

.למדפסת חשמל מספקת  –סוללה1

.הסוללה לשחרור מחליק  –הסוללה שחרור תפס2

בה והשימוש הסוללה טעינת

כלל בדרך שהסוללה מאחר. הראשון השימוש לפני שעות 4 במשך הסוללה את טעןאזהרה
עלול שהדבר משום, אחר צר בחלל או מסמכים בתיק אותה תטען אל, טעינתה בעת מתחממת

.הסוללה של יתר להתחממות לגרום

.AC לשקע מחובר הוא כאשר למגע חם כלל בדרך הוא AC-ה מתאםהערה

מידע לקבלת. קווית הדפסה מאשר סוללה מתח יותר צורכת Bluetooth באמצעות הדפסההערה
.בה והשימוש הסוללה התקנת ראה, הסוללה של הטעינה רמת בדיקת אודות

הסוללה להתקנת

.כבויה היא כאשר או מופעלת המדפסת כאשר הסוללה את להכניס ניתןהערה
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בחריץ המגעים עם יתיישרו בסוללה שהמגעים עד, בזווית הסוללה חריץ לתוך הסוללה את החלק.1
.ונפתח מחליק הסוללה מגעי של המכסה. הסוללה

.בנקישה במקומה תינעל שהיא עד הסוללה חריץ לתוך הסוללה את דחוף.2
לפני שעות ארבע במשך להיטען לסוללה אפשר. המדפסת את והפעל AC-ה מתאם את חבר.3

.הראשון השימוש
.AC חשמל לאספקת אותה לחבר מבלי במדפסת להשתמש ניתן, במלואה טעונה הסוללה כאשר.4

הסוללה להסרת
.הסוללה את להסיר כדי שלהלן ההוראות פי-על פעל

.החץ בכיוון הסוללה של השחרור תפס את החלק.1
.הסוללה את הסר.2

זיכרון התקן הכנסת
את להכניס באפשרותך, צילומים לשמירת זיכרון בכרטיס משתמשת שלך הדיגיטלית המצלמה אם

.הצילומים את לשמור או להדפיס כדי למדפסת הזיכרון כרטיס

1 פרק
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מצלמה לחבר או USB מסוג אחסון התקן לחבר באפשרותך, המדפסת שבגב USB-ה יציאת באמצעות
האחסון מהתקן קבצים להעביר באפשרותך, כן כמו. צילומים מתוכה ולהדפיס PictBridge תואמת
.למחשב

בהתקן הנמצאים בקבצים לפגום עלולה ממנו קריאה כדי תוך זיכרון התקן להסיר ניסיוןהתראה
.מהבהבת אינה הצילום נורית כאשר רק בבטחה הזיכרון כרטיס את להוציא באפשרותך. הזיכרון

.מוצפנים זיכרון בהתקני תומכת אינה המדפסתהערה

.זיכרון התקני מפרט ראה, נתמכים זיכרון התקני אודות נוסף מידע לקבלת

זיכרון כרטיס הכנסת
.מעלה כלפי תפנה שהתווית כך הזיכרון כרטיס את סובב.1
במקומו שיינעל עד המדפסת של שמאל בצד הזיכרון כרטיס חריץ לתוך הזיכרון כרטיס את הכנס.2

.בנקישה

.אותו ושחרר פנימה הכרטיס את דחוף, זיכרון כרטיס להסרתעצה

אחסון התקן לחיבור
-ה ליציאת או המצלמה של USB-ה כבל של השני לקצה USB מסוג האחסון התקן את חבר▲

USB המדפסת בגב.
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ולאחר אחסון למצב המצלמה של USB-ה מצב את שנה, דיגיטלית מצלמה מחבר אתה אםהערה
לתיאור שונים במונחים משתמשות שונות מצלמות. למצלמה USB-ה כבל של אחד קצה חבר מכן
)דיגיטלית מצלמה (digital camera של הגדרה קיימת מהמצלמות בחלק, לדוגמה. אחסון מצב
מצב הגדרת היא) דיסק כונן (disk drive ההגדרה, כזה במקרה). דיסק כונן (disk drive ושל

הקושחה את לשדרג עליך שיהיה ייתכן, שברשותך במצלמה פועל אינו אחסון מצב אם. אחסון
.למצלמה המצורף בתיעוד עיין, נוסף מידע לקבלת. במצלמה

11-מ קצר בהתקן המחבר אם או גודל מגבלות עקב ליציאה מתאים אינו USB-ה התקן אםהערה
נוסף מידע לקבלת. היציאה עם בהתקן להשתמש כדי USB של מאריך כבל לרכוש עליך, מ"מ

.זיכרון התקני מפרט ראה, נתמכים USB התקני אודות

ניידים מטלפונים הדפסה
המאפשרת תוכנה לרכוש באפשרותך, Bluetooth בטכנולוגיית שתומך נייד טלפון ברשותך יש אם

.מהטלפון וצילומים מסמכים הדפסת

באפשרותך, Windows Mobile מערכת בו שפועלת נייד בטלפון משתמש אתה אםהערה
.ההדפסה תוכנת את להתקין כדי HP של התוכנה בתקליטור להשתמש

הדפסה מידע ראה, התוכנה רכישת אודות ומידע הדפסה תוכנות, ניידים טלפונים של רשימה לקבלת
.נייד טלפון של

המדפסת תחזוקת
ראה, נוסף מידע לקבלת. בדיו הטיפול מודול החלפת למעט, תקופתית תחזוקה דורשת אינה המדפסת
עוזר הניקוי. ומפסולת מאבק המדפסת את לנקות להקפיד יש, זאת עם. בדיו הטיפול מודול החלפת
.תקלות באבחון לסייע גם ועשוי מיטבי במצב המדפסת על לשמור

בסוללה משתמש אתה אם. המתח כבל את ונתק אותה כבה, המדפסת ניקוי לפניאזהרה
.הניקוי לפני הסוללה את והוצא המדפסת את כבה, האופציונלית

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

המדפסת ניקוי•

המדפסת ניקוי
:שלהלן ההנחיות לפי פעל, המדפסת ניקוי בעת

.עדין ניקוי ובחומר במים קלות המוספגת רכה במטלית המדפסת של החיצוני החלק את נקה•

ניקוי בחומרי שימוש. עדין ניקוי חומר עם במים או במים רק המדפסת את לנקות ישהערה
.למדפסת נזק לגרום עלול באלכוהול או אחרים

.סיבים ונטולת יבשה מטלית בעזרת למחסניות הגישה דלת של הפנימי צדה את נקה•

באיכות לבעיות לגרום עלולים הגלגלות על שמן כתמי. בגלגלות לגעת שלא הקפדהתראה
.ההדפסה

1 פרק
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המדפסת כיבוי
ההפעלה נורית שתיכבה עד המתן. במדפסת) הפעלה ( לחצן על לחיצה ידי-על המדפסת את כבה
עלולה ההדפסה גררת, כהלכה שלא המדפסת את כיבית אם. מפצל כיבוי או המתח כבל ניתוק לפני
.הדיו במחסניות או ההדפסה באיכות לבעיות לגרום ובכך הנכון למיקומה לחזור שלא

עד המתן, מתח נחשולי מפני מהמגן או מהשקע המתח כבל ניתוק או הסוללה הוצאת לפניהערה
.המדפסת של מלא לכיבוי

שגיאה הודעת תוצג, המדפסת את שתפעיל הבאה בפעם, זו בדרך המדפסת את תכבה לא אם
.הבקרה לוח בתצוגת

ראשונים צעדים 28



הדפסה2
ידני באופן ההגדרות את שנה. התוכנה יישום ידי-על אוטומטי באופן מטופלות ההדפסה הגדרות מרבית

חומרי גודל את לשנות, ספציפיים נייר סוגי על להדפיס, ההדפסה איכות את לשנות ברצונך כאשר רק
הטובים ההדפסה חומרי בחירת אודות נוסף מידע לקבלת. מיוחדים במאפיינים להשתמש או ההדפסה

.הדפסה חומרי בחירת בסעיף עיין, שלך המסמכים עבור ביותר

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

מסמכים הדפסת•
פרסום חוברות הדפסת•
מעטפות על הדפסה•
אינטרנט דף הדפסת•
צילומים הדפסת•
אישית מותאמים ובגדלים מיוחד נייר על הדפסה•
שוליים ללא מסמכים הדפסת•
)צדדית-דו הדפסה (הצדדים משני הדפסה•

מסמכים הדפסת
נקראת זו הדפסה (הנייר גיליון צידי משני להדפיס באפשרותך, מסויימים נייר סוגי עםהערה

.)צדדית-דו הדפסה (הצדדים משני הדפסה ראה, נוסף מידע לקבלת). "צדדית-דו הדפסה"

.שלך ההפעלה מערכת עבור ההוראות פי-על פעל

)Windows (מסמכים הדפסת•
)Mac OS X (מסמכים הדפסת•

)Windows (מסמכים הדפסת
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש נייר טען.1
.הדפסה על לחץ, התוכנה ביישום קובץ בתפריט.2
.נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.3
.מאפיינים שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ, הגדרות לשנות כדי.4

 ,מדפסת הגדרת, אפשרויות, מאפיינים להיות יכול זה לחצן של שמו, התוכנה ליישום בהתאם
.העדפות או מדפסת

והגדרות ההדפסה חומר סוג, הנייר מקור ואת) פריסה (Layout בכרטיסייה הנייר כיוון את שנה.5
 הלחצן על לחץ, לבן-בשחור להדפיס כדי). איכות/נייר (Paper/Quality בכרטיסייה האיכות

Advanced) מתקדם (האפשרות את שנה מכן ולאחר Print in Grayscale) בגווני הדפסה
).אפור

.OK על לחץ.6
.ההדפסה את להתחיל כדי אישור  על או הדפסה על לחץ.7
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)Mac OS X (מסמכים הדפסת
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש נייר טען.1
:נייר גודל בחר.2

.Page Setup על לחץ, התוכנה ביישום File התפריט מתוך.א

.3 לשלב עבור, Page Setup התפריט פריט את רואה אינך אםהערה

.Format For המוקפץ בתפריט נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.ב
.OK על לחץ מכן ולאחר, Paper Size המוקפץ בתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.ג

.Print על לחץ, שלך התוכנה ביישום File מתפריט.3
.נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.4
).זמין אם (Paper Size המוקפץ מהתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.5
לפרוייקט בהתאם, הנפתחים בתפריטים המצויינת האפשרות עבור ההדפסה הגדרות את שנה.6

.שלך

 המוקפץ התפריט שליד הכחול החשיפה משולש על לחץ, אפשרויות רואה אינך אםהערה
Printer על לחץ או Show Details.

.בהדפסה להתחיל כדי Print על לחץ.7

פרסום חוברות הדפסת
.שלך ההפעלה מערכת עבור ההוראות פי-על פעל

)Windows (עלונים הדפסת•
)Mac OS X (עלונים הדפסת•

)Windows (עלונים הדפסת

HP בתוכנת השינויים את בצע, ההדפסה עבודות כל עבור הדפסה הגדרות לשנות כדיהערה
.מדפסת ניהול כלי ראה, HP תוכנת על נוסף מידע לקבלת. למדפסת המצורפת

.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש נייר טען.1
.הדפסה על לחץ, התוכנה ביישום קובץ בתפריט.2
.להשתמש ברצונך שבה המדפסת את בחר.3
.מאפיינים שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ, הגדרות לשנות כדי.4

 ,מדפסת הגדרת, אפשרויות, מאפיינים להיות יכול זה לחצן של שמו, התוכנה ליישום בהתאם
.העדפות או מדפסת

.נייר סוג הנפתח התפריט מתוך חוברת סוג בחר. גודל הנפתח מהתפריט גודל בחר.5
.אחרות הדפסה הגדרות שנה.6

המאפיינים באמצעות ההדפסה עבודת עבור נוספות אפשרויות לשנות באפשרותךעצה
.שיח-הדו בתיבת האחרות בכרטיסיות הזמינים

.בהדפסה להתחיל כדי Print על לחץ.7
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)Mac OS X (עלונים הדפסת
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש נייר טען.1
:נייר גודל בחר.2

.Page Setup על לחץ, התוכנה ביישום File התפריט מתוך.א

.3 לשלב עבור, Page Setup התפריט פריט את רואה אינך אםהערה

.Format For המוקפץ בתפריט נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.ב
.OK על לחץ מכן ולאחר, Paper Size המוקפץ בתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.ג

.Print על לחץ, שלך התוכנה ביישום File מתפריט.3
.נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.4
).זמין אם (Paper Size המוקפץ מהתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.5
:הבאות ההגדרות את בחר מכן ולאחר, המוקפץ התפריט מתוך Paper Type/Quality על לחץ.6

לעלון המתאים הנייר סוג :נייר סוג•
Best או Normal :איכות•

 המוקפץ התפריט שליד הכחול החשיפה משולש על לחץ, אפשרויות רואה אינך אםהערה
Printer על לחץ או Show Details.

.ההדפסה לתחילת Print על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה בהגדרות בחר.7

מעטפות על הדפסה
מתכתיים סגרים, הדבקה פסי עם, מאוד חלקלק גימור בעלות ממעטפות הימנע, מעטפות בחירת בעת
,מקומטים אזורים או, מסולסלים או רגילים לא, עבים קצוות עם ממעטפות הימנע, כן כמו. חלוניות או

.כלשהי בצורה פגומים או קרועים

.ומהודקים חדים ושקיפוליהן הדוק מבנה בעלות הן המדפסת לתוך טוען שאתה המעטפות שכל ודא

.בה משתמש שאתה לתוכנה המצורף בתיעוד עיין, מעטפות על הדפסה אודות נוסף למידעהערה

.שלך ההפעלה מערכת עבור ההוראות פי-על פעל

)Windows (מעטפות על הדפסה•
)Mac OS X (מעטפות על הדפסה•

)Windows (מעטפות על הדפסה
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש מעטפות טען.1
.הדפסה על לחץ, התוכנה ביישום קובץ בתפריט.2
.להדפיס ברצונך שאליה המדפסת את בחר.3
.מאפיינים שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ, הגדרות לשנות כדי.4

 ,מדפסת הגדרת, אפשרויות, מאפיינים להיות יכול זה לחצן של שמו, התוכנה ליישום בהתאם
.העדפות או מדפסת

.)לרוחב (Landscape-ל הכיוון את שנה, )מאפיינים (Features בכרטיסייה.5
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 בחר, )גודל (Size הנפתחת מהרשימה, )בסיסיות אפשרויות (Basic Options באזור.6
More) המתאים המעטפה בסוג בחר, מכן לאחר. )עוד.

המאפיינים באמצעות ההדפסה עבודת עבור נוספות אפשרויות לשנות באפשרותךעצה
.שיח-הדו בתיבת האחרות בכרטיסיות הזמינים

.בהדפסה להתחיל כדי אישור על או הדפסה על לחץ מכן ולאחר, אישור על לחץ.7

)Mac OS X (מעטפות על הדפסה
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש מעטפות טען.1
:נייר גודל בחר.2

.Page Setup על לחץ, התוכנה ביישום File התפריט מתוך.א

.3 לשלב עבור, Page Setup התפריט פריט את רואה אינך אםהערה

.Format For המוקפץ בתפריט נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.ב
.OK על לחץ מכן ולאחר, Paper Size המוקפץ בתפריט המתאים המעטפה בגודל בחר.ג

.Print על לחץ, שלך התוכנה ביישום File מתפריט.3
.נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.4
).זמין אם (Paper Size המוקפץ בתפריט המתאים המעטפה בגודל בחר.5
.Orientation באפשרות בחר.6

 המוקפץ התפריט שליד הכחול החשיפה משולש על לחץ, אפשרויות רואה אינך אםהערה
Printer על לחץ או Show Details.

.ההדפסה לתחילת Print על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה בהגדרות בחר.7

אינטרנט דף הדפסת
לאפשרות ההדפסה כיוון את להגדיר עליך שיהיה ייתכן, כהלכה אינטרנט דפי להדפיס כדיעצה

).Landscape' (לרוחב'

נקראת זו הדפסה (הנייר גיליון צידי משני להדפיס באפשרותך, מסוימים נייר סוגי עםהערה
.)צדדית-דו הדפסה (הצדדים משני הדפסה ראה, נוסף מידע לקבלת). "צדדית-דו הדפסה"

.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושות ההוראות פי-על פעל

)Windows (אינטרנט דף הדפסת•
)Mac OS X (אינטרנט דף הדפסת•

)Windows (אינטרנט דף הדפסת
לגלישה ואילך Internet Explorer 6.0-ב או Windows באמצעות המופעל במחשב משתמש אתה אם

פשוטה הדפסה להבטיח כדי HP Smart Web Printing בהדפסת להשתמש באפשרותך, באינטרנט
HP להדפסת לגשת באפשרותך. ההדפסה אופן ועל המודפס התוכן על שליטה עם מהאינטרנט וצפויה

Smart Web Printing ב הכלים מסרגל-Internet Explorer .הדפסת אודות נוסף מידע לקבלת HP
Smart Web Printing ,זה לכלי המצורף העזרה בקובץ עיין.

.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש נייר טען.1
.הדפסה על לחץ, התוכנה ביישום קובץ בתפריט.2
.נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.3

הדפסה 32



שברצונך הפריטים את האינטרנט בדף בחר, זו באפשרות תומך שלך האינטרנט דפדפן אם.4
.בהדפס לכלול

לבחור כדי )אפשרויות (Options הכרטיסייה על לחץ, Internet Explorer בדפדפן, לדוגמה
Only the selected, )המסך על הפריסה לפי (As laid out on screen כגון באפשרויות

frame) שנבחרה המסגרת רק( ו-Print all linked documents) המסמכים כל את הדפס
.)המקושרים

.ההדפסה את להתחיל כדי אישור  על או הדפסה על לחץ.5

)Mac OS X (אינטרנט דף הדפסת
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש נייר טען.1
:נייר גודל בחר.2

.Page Setup על לחץ, התוכנה ביישום File התפריט מתוך.א

.3 לשלב עבור, Page Setup התפריט פריט את רואה אינך אםהערה

.Format For המוקפץ בתפריט נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.ב
.OK על לחץ מכן ולאחר, Paper Size המוקפץ בתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.ג

.Print על לחץ, שלך התוכנה ביישום File מתפריט.3
.נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.4
).זמין אם (Paper Size המוקפץ מהתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.5
לפרוייקט בהתאם, הנפתחים בתפריטים המצויינת האפשרות עבור ההדפסה הגדרות את שנה.6

.שלך

אם. אינטרנט דפי להדפסת מיוחדות אפשרויות כוללים מסוימים אינטרנט דפדפניעצה
מידע לקבלת. הנפתח מהתפריט שלך האינטרנט דפדפן עבור בה בחר, זמינה זו אפשרות

.שלך האינטרנט לדפדפן המצורף בתיעוד עיין, נוסף

 המוקפץ התפריט שליד הכחול החשיפה משולש על לחץ, אפשרויות רואה אינך אםהערה
Printer על לחץ או Show Details.

.בהדפסה להתחיל כדי Print על לחץ.7

צילומים הדפסת
לפגוע מכך וכתוצאה להסתלסל עלול הנייר. שימוש בו נעשה שלא צילום נייר ההזנה במגש להשאיר אין

.ההדפסה לפני ושטח מיושר להיות צילום נייר על. ההדפס באיכות

.שלך ההפעלה מערכת עבור ההוראות פי-על פעל

)Windows (צילום נייר על צילומים הדפסת•
)Mac OS X (צילום נייר על צילומים הדפסת•
זיכרון מהתקן צילומים הדפסת•

)Windows (צילום נייר על צילומים הדפסת
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש נייר טען.1
.הדפסה על לחץ, התוכנה ביישום קובץ בתפריט.2
.נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.3
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.מאפיינים שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ, הגדרות לשנות כדי.4
 ,מדפסת הגדרת, אפשרויות, מאפיינים להיות יכול זה לחצן של שמו, התוכנה ליישום בהתאם
.העדפות או מדפסת

את שנה מכן ולאחר מאפיינים הכרטיסייה על לחץ, לבן-בשחור הצילום את להדפיס ברצונך אם.5
.צבע אפשרויות תחת אפור בגוני הדפסה האפשרות

.בהדפסה להתחיל כדי אישור על או הדפסה על לחץ מכן ולאחר, אישור על לחץ.6

)Mac OS X (צילום נייר על צילומים הדפסת
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש נייר טען.1
:נייר גודל בחר.2

.Page Setup על לחץ, התוכנה ביישום File התפריט מתוך.א

.3 לשלב עבור, Page Setup התפריט פריט את רואה אינך אםהערה

.Format For המוקפץ בתפריט נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.ב
.OK על לחץ מכן ולאחר, Paper Size המוקפץ בתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.ג

.Print על לחץ, שלך התוכנה ביישום File מתפריט.3
.נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.4
).זמין אם (Paper Size המוקפץ מהתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.5
:הבאות ההגדרות את בחר מכן ולאחר, המוקפץ התפריט מתוך Paper Type/Quality על לחץ.6

הצילום נייר של המתאים הסוג :נייר סוג•
Maximum dpi או Best :איכות•

 המוקפץ התפריט שליד הכחול החשיפה משולש על לחץ, אפשרויות רואה אינך אםהערה
Printer על לחץ או Show Details.

:והצבע הצילום אפשרויות את שנה, צורך יש אם.7
Photo Fix באפשרויות ובחר Color Options ליד החשיפה משולש על לחץ.א

:המתאימות
•Off: התמונה על אוטומטיים כוונונים החלת אין.
•Basic: מתון באופן התמונה חדות כוונון; אוטומטי באופן התמונה מיקוד.

 המוקפץ התפריט מתוך Grayscale על לחץ, לבן-בשחור הצילום את להדפיס כדי.ב
Color ,הבאות מהאפשרויות באחת בחר מכן ולאחר:

•High Quality: בגוני שלך הצילום את להדפיס כדי הזמינים הצבעים בכל שימוש
.וטבעיים חלקים אפור גוני יוצר הדבר. אפור

שלך הצילום את להדפיס כדי שחור בדיו שימוש :בלבד בשחור להדפסה מחסנית•
דבר, שחורות נקודות של משתנים דפוסים באמצעות נוצר האפור הגוון. אפור בגוני
.בתמונה לגרעון לגרום העלול

.ההדפסה לתחילת Print על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה בהגדרות בחר.8

 זיכרון מהתקן צילומים הדפסת
לחבר ניתן, כן כמו. המדפסת של שמאל בצד הממוקמים לחריצים נתמכים זיכרון כרטיסי להכניס ניתן
.המדפסת בגב USB-ה ליציאת) נייד קשיח כונן או קי און דיסק כגון (USB מסוג אחסון התקן

צילומים ולהדפיס המדפסת בגב USB-ה ליציאת אחסון במצב דיגיטלית מצלמה לחבר באפשרותך
.מהמצלמה ישירות
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.זיכרון התקן הכנסת ראה, זיכרון בהתקני שימוש אודות נוסף מידע לקבלת

בהתקן הנמצאים בקבצים לפגום עלולה ממנו קריאה כדי תוך זיכרון התקן להסיר ניסיוןהתראה
.מהבהבת אינה המצב נורית כאשר רק בבטחה הזיכרון כרטיס את להוציא באפשרותך. הזיכרון

שנבחרו צילומים להדפסת

Digital Print Order מסוג תוכן מכיל אינו הזיכרון התקן אם רק זמינה זו פונקציההערה
Format) DPOF.(

.הבקרה לוח בתצוגת מופיע צילום מסך. במדפסת המתאים לחריץ הזיכרון התקן את הכנס.1
.מוצגים הצילומים. והדפסה הצגהב גע.2
.צילומים להדפיס או לערוך, לבחור כדי הבקרה לוח שבתצוגת ההוראות לפי פעל.3

אישית מותאמים ובגדלים מיוחד נייר על הדפסה
הדפסת לפני ביישום הרצוי הגודל את הגדר, אישית מותאם בגודל בנייר תומך שברשותך היישום אם

את מחדש לעצב עליך שיהיה ייתכן. ההדפסה התקן במנהל הגודל את הגדר, לא אם. המסמך
.אישית מותאם בגודל נייר על כהלכה אותם להדפיס כדי הקיימים המסמכים

מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת ידי-על הנתמך אישית מותאם בגודל בנייר רק השתמש
.ההדפסה חומרי

-ב HP של ההדפסה בתוכנת רק זמינה הדפסה חומרי של אישית מותאמים גדלים הגדרתהערה
Mac OS X.

.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושות ההוראות פי-על פעל

)Mac OS X (אישית מותאמים בגדלים או מיוחד נייר על הדפסה•

)Mac OS X (אישית מותאמים בגדלים או מיוחד נייר על הדפסה

המותאם הגודל את להגדיר עליך, אישית מותאם בגודל נייר על להדפיס שתוכל לפניהערה
אישית מותאמים גדלים הגדרת בסעיף עיין, הוראות לקבלת. למדפסת שצורפה HP בתוכנת אישית

)Mac OS X(.

.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש המתאים הנייר את טען.1
:נייר גודל בחר.2

.Page Setup על לחץ, התוכנה ביישום File התפריט מתוך.א

.3 לשלב עבור, Page Setup התפריט פריט את רואה אינך אםהערה

.Format For המוקפץ בתפריט נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.ב
.OK על לחץ מכן ולאחר, Paper Size המוקפץ בתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.ג

.Print על לחץ, שלך התוכנה ביישום File מתפריט.3
.נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.4
).זמין אם (Paper Size המוקפץ מהתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.5
.המוקפץ מהתפריט Paper Handling על לחץ.6
בגודל בחר מכן ולאחר, Scale to fit paper size על לחץ, Destination Paper Size תחת.7

.אישית המותאם
.ההדפסה לתחילת Print על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה בהגדרות בחר.8
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)Mac OS X (אישית מותאמים גדלים הגדרת
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש נייר טען.1
שבה המדפסת כי ודא מכן ולאחר, Page Setup על לחץ, התוכנה ביישום File מהתפריט.2

.Format For המוקפץ מהתפריט נבחרה להשתמש ברצונך
 -לחלופין- 

ברצונך שבה המדפסת כי ודא מכן ולאחר, Print על לחץ, התוכנה ביישום File מהתפריט
.נבחרה להשתמש

.Paper Size המוקפץ שבתפריט Manage Custom Sizes בחר.3

 המוקפץ התפריט שליד הכחול החשיפה משולש על לחץ, אפשרויות רואה אינך אםהערה
Printer על לחץ או Show Details.

שם והקלד Untitled על כפולה לחיצה לחץ, המסך של השמאלי בצידו + החיבור סימן על לחץ.4
.אישית והמותאם החדש הגודל עבור

ברצונך אם שוליים הגדר מכן ולאחר הממדים את הקלד, Height ובתיבה Width בתיבה.5
.אישית אותם להתאים

.OK על לחץ.6

שוליים ללא מסמכים הדפסת
גדלים במגוון מסוימים מסוגים צילום חומרי של הקצה עד להדפיס מאפשרת שוליים ללא הדפסה

).מ"ס x 152 102' (אינץ x 6 4 עד סטנדרטיים

.רגיל ניירל מוגדר הנייר סוג אם שוליים ללא מסמך להדפיס באפשרותך איןהערה

ודא. התמונה גודל את והקצה בתוכנה הקובץ את פתח, שוליים ללא מסמך הדפסת לפניהערה
.התמונה את מדפיס אתה שעליו ההדפסה חומר לגודל תואם שהגודל

.שוליים ללא בהדפסה תומכים היישומים כל לאהערה

.שלך ההפעלה מערכת עבור ההוראות פי-על פעל
)Windows (שוליים ללא מסמכים הדפסת•
)Mac OS X (שוליים ללא מסמכים הדפסת•

)Windows (שוליים ללא מסמכים הדפסת
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש נייר טען.1
.הדפסה על לחץ, התוכנה ביישום קובץ בתפריט.2
.להדפיס ברצונך שאליה המדפסת את בחר.3
.מאפיינים שיח-הדו תיבת את שפותח הלחצן על לחץ, הגדרות לשנות כדי.4

 ,מדפסת הגדרת, אפשרויות, מאפיינים להיות יכול זה לחצן של שמו, התוכנה ליישום בהתאם
.העדפות או מדפסת

.)מאפיינים (Features הכרטיסייה על לחץ.5
.במגש הטעון שוליים ללא בגודל בחר מכן ולאחר )עוד (More על לחץ, )גודל (Size ברשימה.6

 הסימון תיבת נבחרת, מסוים נייר גודל על שוליים ללא תמונה להדפיס ניתן אם
Borderless) שוליים ללא(.

הנייר בסוג בחר מכן ולאחר )עוד (More על לחץ, )הנייר סוג (Paper type הנפתחת ברשימה.7
.המתאים
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.סומנה לא עדיין אם )שוליים ללא (Borderless הסימון תיבת את סמן.8
התראה תציג המדפסת תוכנת, תואמים אינם שוליים ללא להדפסה הנייר וסוג הנייר גודל אם

.אחר בסוג או בגודל בחירה ותאפשר
.בהדפסה להתחיל כדי אישור על או הדפסה על לחץ מכן ולאחר, אישור על לחץ.9

)Mac OS X (שוליים ללא מסמכים הדפסת
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש נייר טען.1
:שוליים ללא נייר גודל בחר.2

.Page Setup על לחץ, התוכנה ביישום File התפריט מתוך.א

.3 לשלב עבור, Page Setup התפריט פריט את רואה אינך אםהערה

.Format For המוקפץ בתפריט נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.ב
 על לחץ מכן ולאחר, Paper Size המוקפץ מהתפריט זמין שוליים ללא נייר גודל בחר.ג

OK.
.Print על לחץ, שלך התוכנה ביישום File מתפריט.3
.נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.4
).זמין אם (Paper Size המוקפץ מהתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.5
:הבאות ההגדרות את בחר מכן ולאחר, המוקפץ התפריט מתוך Paper Type/Quality על לחץ.6

המתאים הנייר סוג :נייר סוג•
Maximum dpi או Best :איכות•

 המוקפץ התפריט שליד הכחול החשיפה משולש על לחץ, אפשרויות רואה אינך אםהערה
Printer על לחץ או Show Details.

.נבחרה Print Borderless הסימון תיבת כי ודא.7
Photo Fix באפשרויות ובחר Color Options ליד החשיפה משולש על לחץ, צורך יש אם.8

:המתאימות
•Off: התמונה על אוטומטיים כוונונים החלת אין.
•Basic: מתון באופן התמונה חדות כוונון; אוטומטי באופן התמונה מיקוד.

.ההדפסה לתחילת Print על ולחץ כרצונך אחרות הדפסה בהגדרות בחר.9

)צדדית-דו הדפסה (הצדדים משני הדפסה
.Windows של המדפסת תוכנת באמצעות ידני באופן הצדדים משני להדפיס באפשרותך
זוגיים-האי העמודים הדפסת ידי-על Macintosh מחשב באמצעות גיליון צידי משני להדפיס באפשרותך

.הזוגיים העמודים הדפסת מכן ולאחר, הדפים הפיכת, תחילה

)Windows (צדדית-דו הדפסה לביצוע•
)Mac OS X (צדדית-דו הדפסה לביצוע•

)Windows (צדדית-דו הדפסה לביצוע
.הדפסה חומרי טעינתו צדדית-דו להדפסה בנוגע הנחיות ראה. המתאים ההדפסה חומר את טען.1
.מאפיינים על לחץ מכן ולאחר, הדפסה על לחץ, קובץ בתפריט, פתוח המסמך כאשר.2
.מאפיינים הכרטיסייה על לחץ.3
.צדדית-דו הדפסה של הנפתחת מהרשימה ידני באופן באפשרות בחר.4

2 פרק
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,המסך גבי-על המסמך לפריסת שיתאים כך אוטומטי באופן עמוד כל של גודלו את לשנות כדי.5
עמוד למעברי לגרום עלול זו אפשרות של הסימון ביטול. הפריסה שימור באפשרות לבחור הקפד
.רצויים בלתי

את לכרוך ברצונך שבה לצורה בהתאם מעלה דפים הפוך הסימון תיבת את נקה או בחר.6
.ההתקן שבמנהל באיורים עיין, דוגמאות לקבלת. המסמך

.אישור על ולחץ הרצויות האחרות ההגדרות את שנה.7
.המסמך את הדפס.8
הנייר את וטען המסך גבי-שעל להוראות בהתאם פעל, המסמך של הראשון הצד שמודפס לאחר.9

.ההדפסה את להשלים כדי במגש מחדש
בעבודת להמשיך כדי המסך גבי-שעל בהוראות המשך על לחץ, מחדש הנייר טעינת לאחר.10

.ההדפסה

)Mac OS X (צדדית-דו הדפסה לביצוע
צדדית-דו להדפסה בנוגע הנחיות ראה, נוסף מידע לקבלת. המתאים ההדפסה חומר את טען.1

.הדפסה חומרי טעינתו
:נייר גודל בחר.2

.Page Setup על לחץ, התוכנה ביישום File התפריט מתוך.א

לשלב עבור), עמוד הגדרת (Page Setup התפריט פריט את רואה אינך אםהערה
3.

.Format For המוקפץ בתפריט נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.ב
.OK על לחץ מכן ולאחר, Paper Size המוקפץ בתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.ג

.Print על לחץ, שלך התוכנה ביישום File מתפריט.3
.נבחרה להשתמש ברצונך שבה שהמדפסת ודא.4
).זמין אם (Paper Size המוקפץ מהתפריט המתאים הנייר בגודל בחר.5
)בלבד זוגיים-אי (Odd Only בחר), בנייר טיפול (Paper Handling המוקפץ התפריט על לחץ.6

).הדפסה (Print על לחץ מכן ולאחר) להדפסה עמודים (Pages to Print המוקפץ בתפריט

 המוקפץ התפריט שליד הכחול החשיפה משולש על לחץ, אפשרויות רואה אינך אםהערה
Printer על לחץ או Show Details.

.הזוגיים העמודים את הדפס מכן ולאחר הנייר את הפוך.7
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סריקה3
נוספים מקור ומסמכי רגילים מסמכים לסרוק כדי המדפסת של הבקרה בלוח להשתמש באפשרותך

מהמחשב אלה מקור מסמכי לסרוק גם באפשרותך. במחשב תיקייה כגון, יעדים למגוון אותם ולשלוח
.WIA-ל או TWAIN-ל שתואמות תוכניות ובאמצעות למדפסת המצורפת HP תוכנת באמצעות

שנסרקו במסמכים הטקסט את להמיר כדי שברשותך במחשב HP בתוכנת להשתמש באפשרותך
.ולערוך להדביק, להעתיק, חיפוש בה לבצע שניתן לתבנית

.HP תוכנת התקנת לאחר רק זמינות מסוימות סריקה פונקציותהערה

זמינות אינן הסריקה פונקציות. בלבד USB חיבור באמצעות נתמכות הסריקה פונקציותהערה
.Bluetooth חיבור באמצעות

תאורה בתנאי מסריקה והימנע בצבע בסריקה השתמש, יותר טובה סריקה איכות לקבלתהערה
.ישיר שמש אור של או חזקה

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

מקור מסמך סריקת•
לעריכה שניתן כטקסט מסמכים סריקת•

מקור מסמך סריקת
.ומופעלים מחוברים להיות חייבים שברשותך והמחשב המדפסתהערה

תוכנת באמצעות מהמחשב או המדפסת של הבקרה מלוח מקור מסמך סורק אתה אםהערה
במחשב ומופעלת מותקנת להיות היא גם חייבת למדפסת שצורפה HP תוכנת, HP של המדפסת

.הסריקה לפני

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

למחשב סריקה•
זיכרון להתקן סריקה•

למחשב סריקה

למחשב מחוברת שהמדפסת וודא HP של התוכנה את התקן, למחשב סריקה לפניהערה
.USB כבל באמצעות

את להתקין יש, TWAIN תואמת תוכנה בעזרת או HP Scan היישום בעזרת לסרוק כדיהערה
.HP של המלאה התוכנה

המדפסת של הבקרה מלוח למחשב מקור מסמך לסריקת
.הבקרה מלוח לסריקה אלה בשלבים השתמש

.בסורק מקור מסמך טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. לסורק המקור מסמך את הכנס.1
.למחשב סריקה בחר מכן ולאחר, סריקהב גע.2

מיישום שיצאת ודא, Mac OS X הפעלה מערכת עם במחשב משתמש אתה אםהערה
HP Scan המדפסת של הבקרה מלוח סריקה שתבצע לפני.
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.לשמור שברצונך המסמך בסוג גע.3
.סריקה התחלב גע.4

HP של המדפסת מתוכנת מקור מסמך לסריקת
.בסורק מקור מסמך טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. לסורק המקור מסמך את הכנס.1
:HP של הסריקה תוכנת את פתח, במחשב.2

•Windows :התוכניות כל או תוכניות בחר, התחל על לחץ, במחשב העבודה משולחן,
קיצור את בחר מכן ולאחר HP Scan בחר, שברשותך HP מדפסת של התיקייה את בחר
.לסריקה הרצוי הדרך

•Mac OS X :של הסמל על כפולה לחיצה לחץ HP Scan 3 .בתיקייה ממוקם הזה הסמל 
Hewlett-Packard בתיקייה אשר Applications) הכונן של העליונה ברמה) יישומים

.הקשיח

מערכת עם במחשב אלקטרוני בדואר מצורפים כקבצים מסמכים ולשלוח לסרוק כדיעצה
מכן ולאחר, לסריקה דרך קיצורי מהרשימה אלקטרוני לדואר צרף בחר, Windows הפעלה

אלקטרוני דואר חשבון הגדרת כבר כי ודא, בנוסף. המסך גבי-שעל להוראות בהתאם פעל
.חוקי

.בסריקה להתחיל כדי Scan על לחץ.3

.הסריקה לתוכנת המצורפת המקוונת בעזרה עיין, נוסף מידע לקבלתהערה

הניתן לטקסט ולהופכם מסמכים לסרוק כדי HP בתוכנת להשתמש באפשרותךהערה
.הטקסט בגוף שינויים לבצע גם וניתן ולהדביק להעתיק, לחפש ניתן הזאת בתבנית. לעריכה
לקבלת. אחרים רבים ומסמכים עיתון קטעי, מכתבים לערוך מנת על הזאת בתבנית השתמש

.לעריכה שניתן כטקסט מסמכים סריקת ראה, נוסף מידע

זיכרון להתקן סריקה

המדפסת את לחבר או HP של התוכנה את להתקין צורך אין, זיכרון להתקן לסרוק כדיהערה
.למחשב

המדפסת של הבקרה מלוח זיכרון להתקן מקור מסמך לסריקת
.זיכרון להתקן מקור מסמך לסריקת הבאים השלבים את בצע

טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. מטה כלפי פונה המודפס כשהצד בסורק המקור מסמך את טען.1
.בסורק מקור מסמך

.זיכרון התקן הכנסת ראה, נוסף מידע לקבלת. זיכרון התקן הכנס.2
.USB כונן או זיכרון כרטיסב גע מכן ולאחר, סריקהב גע.3
הסריקה באפשרויות שינויים בצע. לשמור שברצונך המסמך סוג את לבחור כדי מסמך סוגב גע.4

.הצורך במקרה
.הפלט איכות את לשנות ברצונך אם רזולוציהב גע

.סריקה התחלב גע.5

לעריכה שניתן כטקסט מסמכים סריקת
שניתן לתבנית המסמכים את לסרוק כדי HP בתוכנת להשתמש באפשרותך, מסמכים סריקת בעת
ומסמכים עיתון קטעי, מכתבים לערוך לך מאפשר הדבר. ולערוך להדביק, להעתיק, חיפוש בה לערוך
.אחרים רבים
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:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

לעריכה ניתן כטקסט מסמכים סריקת•
לעריכה הניתן כטקסט מסמכים של לסריקה הנחיות•

לעריכה ניתן כטקסט מסמכים סריקת
.שלהלן ההנחיות פי-על פעל, לעריכה כטקסט מסמכים של סריקה בעת

.שלך ההפעלה מערכת עבור הדרושות ההוראות פי-על פעל

Windows
טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. מטה כלפי פונה המודפס כשהצד בסורק המקור מסמך את טען.1

.בסורק מקור מסמך
את בחר, התוכניות כל או תוכניות בחר, התחל הכרטיסייה על לחץ, במחשב עבודה משולחן.2

.HP של סריקה בחר מכן ולאחר HP מדפסת של התיקייה
:בסריקה בו להשתמש שברצונך לעריכה הניתן הטקסט סוג את בחר.3

אלה שלבים בצע...ברצוני

המסמך של העיצוב ללא, הטקסט את רק לחלץ
המקורי

לעריכה הניתן כטקסט שמור הדרך בקיצור בחר
טקסט קובץ בחר מכן ולאחר, הרשימה מתוך

)*.txt( הקובץ סוג הנפתח התפריט מתוך.

של מהעיצוב חלק עם יחד הטקסט את לחלץ
המקורי המסמך

לעריכה הניתן כטקסט שמור הדרך בקיצור בחר
עשיר טקסט קובץ בחר מכן ולאחר, הרשימה מתוך

)*.rtf( הקובץ סוג הנפתח התפריט מתוך.
או

)לחיפוש ניתן (PDF-כ שמור הדרך בקיצור בחר
עם PDF בחר מכן ולאחר, הרשימה מתוך

הנפתח התפריט מתוך ) pdf.* (חיפוש אפשרות
.הקובץ סוג

.המסך שעל ההוראות פי-על ופעל סריקה על לחץ, בסריקה להתחיל כדי.4

Mac OS X
טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. מטה כלפי פונה המודפס כשהצד בסורק המקור מסמך את טען.1

.בסורק מקור מסמך
Hewlett-Packard בתיקייה ממוקם הזה הסמל. HP Scan 3 של הסמל על כפולה לחיצה לחץ.2

.הקשיח הכונן של העליונה ברמה) יישומים (Applications בתיקייה אשר
.Preferences על לחץ, HP Scan התפריט מתוך.3
.Presets המוקפץ התפריט מתוך Documents באפשרות בחר.4
.בסריקה להתחיל כדי Scan על לחץ.5
.HP Scan של הכלים בסרגל Save הלחצן על לחץ, הסריקה בסיום.6
:בסריקה בו להשתמש שברצונך לעריכה הניתן הטקסט סוג את בחר.7

אלה שלבים בצע...ברצוני

המסמך של העיצוב ללא, הטקסט את רק לחלץ
המקורי

.Format המוקפץ בתפריט TXT באפשרות בחר
של מהעיצוב חלק עם יחד הטקסט את לחלץ

המקורי המסמך

3 פרק
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של מהעיצוב חלק עם יחד הטקסט את לחלץ
המקורי המסמך

התפריט מתוך PDF-Searchable או RTF בחר
.Format המוקפץ

.Save על לחץ.8

לעריכה הניתן כטקסט מסמכים של לסריקה הנחיות
:הבאות הפעולות את בצע, בהצלחה המסמכים את להמיר התוכנה שבאפשרות לוודא כדי

.נקי הסורק של הזכוכית שמשטח ודא•
עלולים הסורק של הזכוכית משטח גבי-על אבק או כתמים, במדפסת המסמך סריקת בעת

.בתוכנה לעריכה הניתן לטקסט המסמך של המרה ולמנוע כן גם להיסרק
.כהלכה טעון שהמסמך ודא•

קדימה העליון כשחלקו המקור מסמך את לטעון יש, לעריכה הניתן כטקסט מסמכים סריקת בעת
.מעלה כלפי פונה והוא
.בסורק מקור מסמך טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. עקום אינו שהמסמך ודא, כן כמו

.ברור במסמך שהטקסט ודא•
ובאיכות ברור להיות המקור מסמך על, תצליח לעריכה הניתן לטקסט המסמך שהמרת כדי

:המסמך של מוצלחת המרה למנוע עלולים הבאים התנאים. גבוהה
.מעוות או חלש המקור במסמך הטקסט◦
.מדי קטן הטקסט◦
.מדי מורכב המסמך מבנה◦
או חסרים תווים מכיל ממירה שהתוכנה הטקסט אם, לדוגמה. מדי צפוף הטקסט◦

'".ח"כ להופיע עלולות" רו "האותיות, מחוברים
להתמזג הקדמי ברקע לתמונות לגרום עשוי צבעוני רקע. צבעוני רקע על נמצא הטקסט◦

.מדי יותר
.הנכון הפרופיל את בחר•

.לעריכה הניתן כטקסט סריקה שמאפשרים קבועה תחנה או דרך קיצור בוחר שאתה ודא
OCR-ה סריקת של האיכות את למטב מנת על הסריקה בהגדרות משתמשות האלו האפשרויות

לעריכה ניתן טקסט ()Editable Text (OCR הדרך בקיצורי השתמש, Windows-ב. שלך
)OCR ((או Save as PDF) כקובץ שמור PDF .(ב-Mac OS X ,הקבועה בתחנה השתמש 

Documents.
.הנכונה בתבנית שלך הקובץ את שמור•

רגיל טקסט תבנית בחר, המקורי המסמך של העיצוב ללא, טקסט רק מהמסמך לחלץ ברצונך אם
חלק וגם הטקסט את מהמסמך לחלץ ברצונך אם). TXT או)) txt. (טקסט (Text (.txt) כגון(

עשיר טקסט (Rich Text (.rtf) כגון (עשיר טקסט תבנית בחר, המקורי המסמך של מהעיצוב
).rtf ((או RTF ,(קובץ של תבנית או PDF לחיפוש ניתן) Searchable PDF (.pdf)) קובץ

PDF לחיפוש ניתן) .pdf ((או PDF-Searchable.(
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העתקה4
.וגדלים סוגים ממגוון נייר על, לבן-ובשחור בצבע גבוהה באיכות עותקים להפיק ניתן

בתנאי מהעתקה והימנע בצבע בהעתקה השתמש, יותר טובה העתקה איכות לקבלתהערה
.ישיר שמש אור של או חזקה תאורה

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

מסמכים העתקת•
העתקה הגדרות שינוי•

מסמכים העתקת
.המדפסת של הבקרה מלוח איכותיים עותקים ליצור באפשרותך

מסמכים להעתקת
.ההזנה במגש נייר שטענת ודא.1
.בסורק מקור מסמך טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. לסורק המקור מסמך את הכנס.2
.העתקהב גע.3
.העותקים מספר את לבחור כדי ימינה ובחץ שמאלה בחץ גע.4
.העתקה הגדרות שינוי ראה, נוסף מידע לקבלת. ההעתקה הגדרות את לשנות כדי הגדרותב גע.5
:הבאים מהפריטים באחד גע, ההעתקה בעבודת להתחיל כדי.6

•Start Black) לבן-בשחור העתקה עבודת לבחירת): בשחור עבודה התחל.
•Start Color) בצבע העתקה עבודת לבחירת): בצבע עבודה התחל.

של לבן-בשחור עותק תפיק שחור הפונקציה בחירת, בצבע הוא המקור מסמך אםהערה
מסמך של מלא בצבע עותק תפיק צבע הפונקציה בחירת ואילו, הצבעוני המקור מסמך
.הצבעוני המקור

העתקה הגדרות שינוי
של הבקרה בלוח הזמינות שונות הגדרות באמצעות העתקה עבודות אישית להתאים באפשרותך
:הבאות ההגדרות לרבות, המדפסת

העתקה נייר גודל•
העתקה נייר סוג•
עותקים גודל שינוי•
העתקה איכות•
יותר כהה/יותר בהיר הגדרות•
לקבוע כדי זו באפשרות גע, בהגדרות שינויים ביצוע לאחר - חדשות מחדל ברירות בתור הגדרה•

.העותקים כל עבור מחדל כברירת ההגדרות את
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כך ההגדרות את לשמור או יחידות העתקה עבודות עבור אלה בהגדרות להשתמש באפשרותך
.העתידיות בעבודות המחדל כברירת שישמשו

יחידה עבודה עבור העתקה הגדרות לשינוי
.הגדרותב גע מכן ולאחר העתקהב גע.1
.לשנות שברצונך ההעתקה פונקציית הגדרות את בחר.2
.בצבע עבודה התחל או בשחור עבודה התחלב גע.3

עתידיות עבודות עבור מחדל כברירת הנוכחיות ההגדרות לשמירת
.הגדרותב גע מכן ולאחר העתקהב גע.1
מחדל ברירות בתור הגדרהב גע מכן ולאחר, ההעתקה פונקציית בהגדרות כלשהם שינויים בצע.2

.חדשות
.כןב גע.3
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הדפסה מחסניות עם עבודה5
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

הדיו מחסניות אודות מידע•
המשוערים הדיו מפלסי בדיקת•
הדיו במחסניות טיפול•
הדיו מחסניות החלפת•
אחת דיו מחסנית עם הדפסה•
מתכלים הדפסה חומרי אחסון•
דיו מחסניות של תחזוקה•

הדיו מחסניות אודות מידע
.עקבית הדפסה איכות ויבטיחו הדיו מחסניות בתחזוקת לך יסייעו הבאות העצות

לפני, להתקנה החדשה הדיו מחסנית ברשותך שתהיה עד המתן, דיו מחסנית להחליף עליך אם•
.הישנה המחסנית את שתסיר

.רב זמן למשך למוצר מחוץ שימוש בהן נעשה שלא הדיו מחסנית את תשאיר אלהתראה
.הדיו במחסנית לפגוע עלולה זו פעולה

.השימוש לרגע עד האטום המקורי במארז הדיו מחסניות כל את אחסן•
נורית שתיכבה עד המתן. שבמוצר) הפעלה ( לחצן על לחיצה ידי-על המדפסת את כבה•

מחסנית, כהלכה שלא המדפסת את כיבית אם. מפצל כיבוי או המתח כבל ניתוק לפני ההפעלה
ובאיכות הדיו במחסניות לבעיות לגרום ובכך הנכון למיקומה לחזור שלא עלולה ההדפסה
.המדפסת כיבוי ראה, נוסף מידע לקבלת. ההדפסה

).פרנהייט 95° עד 59° או צלזיוס 35° עד 15° (החדר בטמפרטורת הדיו מחסניות את אחסן•
מחסנית אך, סבירה לבלתי הופכת ההדפסה שאיכות עד המחסניות את להחליף צורך אין•

פתרונות. משמעותי באופן ההדפסה באיכות לפגוע עלולות יותר או אחת מרוקנת הדפסה
ניקוי. הדיו מחסניות וניקוי במחסניות שנותרו המשוערים הדיו מפלסי בדיקת הם לבעיה אפשריים
.הדיו למחסנית מתקדמת תחזוקה ראה, נוסף מידע לקבלת. דיו צורך הדיו מחסניות

.המחסניות חיי את ומקצר דיו מבזבז לצורך שלא ניקוי. הצורך בעת רק הדיו מחסניות את נקה•
במהלך הדפסה במחסניות לקוי טיפול או טלטול, הפלה. בזהירות הדיו במחסניות לטפל יש•

.הדפסה לבעיות לגרום עלול, התקנתן
להיגרם שעלול אחר נזק או ההדפסה מגררת דיו נזילת למנוע כדי, המוצר את משנע אתה אם•

:הבאות ההוראות לפי פעל, למוצר
).הפעלה/כיבוי ( הלחצן על לחיצה באמצעות המוצר את מכבה שאתה ודא◦

.השירות בתחנת הימני בצד שלה המוצא לעמדת לחזור ההדפסה גררת על
.מותקנות הדיו מחסניות את להשאיר הקפד◦

קשורים נושאים
המשוערים הדיו מפלסי בדיקת
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המשוערים הדיו מפלסי בדיקת
תוכנית, )Windows) (כלים ארגז (Toolbox באמצעות המשוערים הדיו מפלסי את לבדוק באפשרותך

על מידע לקבלת. יד-כף למחשבי) כלים ארגז (Toolbox התוכנה או) HP Utility) Mac OS X השירות
Printer Status דף את להדפיס באפשרותך, כן כמו. מדפסת ניהול כלי ראה, אלה בכלים השימוש

).המדפסת של המידע דפי הכרת בסעיף עיין (זה מידע להצגת) המדפסת סטטוס(

מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים הדיו מפלסי של ומחוונים התראותהערה
להימנע כדי יד בהישג חלופית הדפסה מחסנית להחזיק שקול, נמוך דיו מפלס על התראה
הינה ההדפסה איכות עוד כל המחסניות את להחליף צורך אין. בהדפסה אפשריים מעיכובים
.רצון משביעת

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

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

הדיו במחסניות טיפול
.במחסניות לטפל כיצד ולדעת החלקים שמות את לזהות עליך, דיו מחסנית תחליף או שתנקה לפני

נחושת בצבע מגעים1

)ההתקנה לפני להסיר יש (ורודה משיכה לשונית עם פלסטי סרט2

לסרט מתחת דיו חרירי3

בצבע במגעים תיגע אל. העליון בצד התווית כאשר, הדיו מחסניות של השחורים הפלסטיק בצדי אחוז
.הדיו בחרירי או נחושת
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לתקלות לגרום עלולים מחסניות של ניעור או הפלה. בזהירות הדיו במחסניות טפלהערה
.לצמיתות לנזק ואף בהדפסה נקודתיות

הדיו מחסניות החלפת
תוכנית, )Windows) (כלים ארגז (Toolbox באמצעות המשוערים הדיו מפלסי את לבדוק באפשרותך

Microsoft (יד-כף למחשבי) כלים ארגז (Toolbox התוכנה או) HP Utility) Mac OS השירות
Windows Mobile .(כן כמו. מדפסת ניהול כלי ראה, אלה בכלים השימוש על מידע לקבלת,

של המידע דפי הכרת ראה (זה מידע להציג כדי העצמית הבדיקה אבחון דף את להדפיס באפשרותך
).המדפסת

.להשתנות עשויים בפועל הדיו נפחי. בלבד משוערים הם המוצגים הדיו מפלסיהערה

המדפסת מתוך המחסנית את להוציא אין. מיד אותה התקן, מאריזתה המחסנית הוצאת לאחר
.ארוכים זמן לפרקי

.מתכלים חומרים ראה, למדפסת מתאימות דיו מחסניות אילו לברר כדי

או הדיו בחרירי לגעת אין, החשמליים במגעים וליקויים בדיו כשל, סתימות למנוע כדיהתראה
.הנחושת פסי את להסיר ואין הדיו מחסנית של הנחושת במגעי

הדיו מחסניות להחלפת
.דיו מחסנית להחלפת הבאות ההוראות לפי פעל

להסיר כדי הצבעונית הלשונית את משוך מכן ולאחר מאריזתה החדשה הדיו מחסנית את הוצא.1
.מהמחסנית המגן הסרט את

נחושת בצבע מגעים1

)ההתקנה לפני להסיר יש (ורודה משיכה לשונית עם פלסטי סרט2

לסרט מתחת דיו חרירי3

.תיעצר שהגררה עד המתן. הדיו למחסניות הגישה דלת את פתח, מופעלת המדפסת כאשר.2
.בלבד שניות מספר אורכת זו פעולה

.דיו מחסנית של התקנה או הסרה לפני תיעצר הדיו מחסנית שגררת עד המתןהתראה

5 פרק
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תא מתוך הדיו מחסנית את בעדינות והסר אותו לפתוח כדי הדיו מחסנית תפס את הרם.3
.שלה התושבת

הדיו מחסנית את הסרת שבה זווית באותה שלה התושבת לתא החדשה הדיו מחסנית את הכנס.4
מכניס שאתה לוודא כדי הדיו מחסנית גבי-על לסמל זהה התפס גבי-על שהסמל בדוק. הישנה

.הנכונה הדיו מחסנית את

את תדחוף בעדינות התפס סגירת, כהלכה הוכנסה המחסנית אם. הדיו מחסנית תפס את סגור.5
.המחסנית מעל שטוח במצב שהוא לוודא כדי התפס על לחץ. שלה התושבת תא לתוך המחסנית
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.למחסניות הגישה דלת את סגור.6
.במדפסת השימוש לפני הדיו מחסנית אתחול את תשלים שהגררה עד המתן.7

.הדיו מחסנית של האתחול להשלמת עד למחסניות הגישה דלת את לפתוח איןהערה

אחת דיו מחסנית עם הדפסה
עם להדפיס ניתן עדיין, המחסנית את להחליף שבאפשרותך לפני אוזל הדיו ממחסניות באחת הדיו אם

.אחת דיו מחסנית

פלטבשימוש מחסניותריקה מחסנית

בשלושה הדיו מחסנית עם רק מדפיסשחור
צבעים

אפור וגוני צבע

או השחור הדיו מחסנית עם רק מדפיסצבעים שלושה
צילומים להדפסת הדיו מחסנית

אפור בגוני יודפסו המסמכים כל

בשלושה הדיו מחסנית עם רק מדפיסצילום
צבעים

אפור וגוני צבע

על השפעה לה להיות ועלולה, יותר איטית להיות עשויה אחת דיו מחסנית עם הדפסההערה
את להתקין יש, שוליים ללא להדפסה. הדיו מחסניות שתי עם להדפיס מומלץ. ההדפסה איכות

.צבעים בשלושה הדיו מחסנית

מתכלים הדפסה חומרי אחסון
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

דיו מחסניות אחסון•

דיו מחסניות אחסון
.מעלה כלפי פונים הדיו חרירי כאשר אטום במיכל דיו מחסנית לאחסן יש

דיו מחסניות של תחזוקה
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

הדיו מחסניות יישור•
צבעים כיול•
הדיו מחסניות ניקוי•

הדיו מחסניות יישור
הטובה ההדפסה איכות לקבלת הדיו מחסניות את ליישר יש, חדשה דיו מחסנית של התקנה בכל

לתוך זולג דיו אם או, משוננים קצוות או אקראיות נקודות מכיל, מגורען ההדפסים מראה אם. ביותר
HP השירות תוכנית או) כלים ארגז (Toolbox-ה בעזרת מחדש אותן ליישר באפשרותך, אחר צבע

Utility) Mac OS .(מדפסת ניהול כלי ראה, אלה בכלים השימוש על מידע לקבלת.

5 פרק

49 דיו מחסניות של תחזוקה



תהליך במהלך יודפס יישור דף. הדיו מחסניות יישור לפני רגיל נייר ההזנה במגש טעןהערה
.היישור

יישור בחר מכן ולאחר, כליםב גע, הגדרהב גע,  הימני בהחץ גע :המדפסת של הבקרה לוח•
.הדיו מחסניות

כלים ארגז ראה, נוסף מידע לקבלת'. כלים ארגז 'את פתח ):Windows (כלים ארגז•
)Windows( .הדיו מחסניות יישור על לחץ מכן ולאחר מדפסת שירותי הכרטיסייה על לחץ

.המסך גבי-שעל ההוראות לפי ופעל
מידע לקבלת. HP Utility השירות תוכנית את פתח ):HP Utility) Mac OS השירות תוכנית•

-שעל ההוראות לפי ופעל Align על לחץ. )HP Utility) Mac OS X השירות תוכנית ראה, נוסף
.המסך גבי

צבעים כיול
איכות את ולהבטיח ידני באופן הצבעים את לכייל באפשרותך, הצבעים ממראה מרוצה אינך אם

.ביותר הטובה ההדפסה

צילומים להדפסת הדיו ומחסנית צבעים בשלושה הדיו מחסנית כאשר רק הצבעים את כיילהערה
מידע לקבלת. אופציונלי כאביזר לרכישה זמינה צילומים להדפסת הדיו מחסנית. יחד מותקנות

.HP של ואביזרים מתכלים חומרים ראה, נוסף

התוכנה באמצעות הצבע את לכייל באפשרותך, Windows Mobile-ב משתמש אתה אםהערה
Toolbox) כלים ארגז (התוכנה ראה, נוסף מידע לקבלת. יד-כף למחשבי Toolbox) כלים ארגז(
.)Microsoft Windows Mobile (יד-כף למחשבי

:כאשר רק הכרחי הצבעים כיול. מודפסים בדפים צבעים גווני מאזן צבעים כיול

.מגנטה או ציאן, צהוב לצבע ברור באופן נוטים המודפסים הצבעים•
.אחר צבע גוון מופיע האפורים בגוונים•

.נכונים לא צבעים להפקת לגרום גם עשויים הדיו במחסניות נמוכים דיו מפלסי

כלים ארגז ראה, נוסף מידע לקבלת'. כלים ארגז 'את פתח ):Windows (כלים ארגז•
)Windows( .לפי ופעל צבעים כיול על לחץ מכן ולאחר מדפסת שירותי הכרטיסייה על לחץ

.המסך גבי-שעל ההוראות
מידע לקבלת. HP Utility השירות תוכנית את פתח ):HP Utility) Mac OS השירות תוכנית•

ההוראות פי-על ופעל צבעים כיול על לחץ. )HP Utility) Mac OS X השירות תוכנית ראה, נוסף
.המסך גבי-שעל

הדיו מחסניות ניקוי
את לנקות צורך שיש ייתכן, נקודות או קווים חסרים בהדפסים אם או, חלקית מודפסים התווים אם

.לאוויר ממושכת מחשיפה לנבוע שעלולה, הדיו בחרירי סתימה של תסמינים אלה. הדיו מחסניות

נמוכים אינם הדיו במחסניות הדיו שמפלסי ודא, הדיו מחסניות את שתנקה לפניהערה
או ולקווים תווים של חלקית להדפסה לגרום עלולים נמוכים דיו מפלסי. ריקות אינן ושהמחסניות

של הבקרה לוח מתוך הדיו במחסניות הדיו מפלס את לבדוק באפשרותך. בהדפסים חסרים נקודות
),Windows) (כלים ארגז (Toolbox-ב) מדפסת מצב (Printer Status הכרטיסייה, המדפסת
.יד-כף למחשבי) כלים ארגז (Toolbox בתוכנה או) HP Utility) Mac OS השירות בתוכנית
.הדפסה מחסניות עם עבודה ראה, נוסף מידע לקבלת
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:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

אוטומטי באופן דיו מחסניות לניקוי•
ידני באופן דיו מחסניות לניקוי•

אוטומטי באופן דיו מחסניות לניקוי

,בדיו שימוש נעשה הניקוי במהלך. ירודה ההדפסה איכות כאשר רק הדיו מחסניות את נקההערה
,ניקוי של אחת רמה סיום לאחר. ניקוי של רמות שלוש ישנן. הדיו מחסניות חיי את המקצרת פעולה
.רצון משביעות אינן התוצאות אם רק ניקוי של הבאה הרמה את בצע

הבקרה לוח
.הגדרהב גע מכן ולאחר,  ימינה בחץ גע.1
.דיו מחסניות ניקויב גע מכן ולאחר כליםב גע.2
.המסך גבי-על המופיעות ההוראות את בצע.3

)Windows (כלים ארגז
.)Windows (כלים ארגז ראה, נוסף מידע לקבלת'. כלים ארגז 'את פתח.1
.המסך גבי-שעל ההוראות לפי ופעל הדיו מחסניות ניקוי על לחץ, שירותים הכרטיסייה על לחץ.2

)HP Utility) Mac OS X השירות תוכנית
HP השירות תוכנית ראה, נוסף מידע לקבלת. HP Utility השירות תוכנית את פתח.1

Utility) Mac OS X(.
.המסך גבי-שעל ההוראות לפי ופעל Clean על לחץ.2

ידני באופן דיו מחסניות לניקוי
וכן שגיאה הודעות להופעת לגרום עלול הדיו מחסניות של התושבות לבין הדיו מחסניות בין לקוי מגע

הדיו מחסניות של החשמליים המגעים את לנקות נסה, קורה הדבר אם. ההדפסה איכות על להשפיע
.הדיו מחסניות תושבות ושל

כדי מחדש אותן והכנס המחסניות את הסר, ידני באופן הדיו מחסניות את שתנקה לפניהערה
.כראוי מוכנסות שהן לוודא

.הקדמי הגישה מכסה את ופתח ההתקן את הפעל.1
.המדפסת למרכז נעה ההדפסה גררת

מגב המתח כבל את הוצא מכן ולאחר ושקטה דוממת תהיה ההדפסה שמחסנית עד המתן.2
.ההתקן

תא מתוך הדיו מחסנית את בעדינות והסר אותו לפתוח כדי הדיו מחסנית תפס את הרם.3
.שלה התושבת

.ולכלוך דיו הצטברויות ישנם אם וראה הדיו מחסנית מגעי את בדוק.4
מים להסיר כדי היטב וסחט מזוקקים במים מוך נטול בד או מוקצף מגומי נקי ניקוי ספוג טבול.5

.עודפים
.בצדיה במחסנית אחוז.6
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.דקות כעשר למשך להתייבש הדיו למחסניות אפשר. נחושת בצבע המגעים את רק נקה.7

נחושת בצבע מגעים1

)תנקה אל (דיו חרירי2

.הישנה הדיו מחסנית את הסרת שבה זווית באותה שלה התושבת לתא הדיו מחסנית את הכנס.8
את תדחוף בעדינות התפס סגירת, כהלכה הוכנסה המחסנית אם. הדיו מחסנית תפס את סגור.9

.המחסנית מעל שטוח במצב שהוא לוודא כדי התפס על לחץ. שלה התושבת תא לתוך המחסנית
.הנותרות הדיו מחסניות עבור הצורך במידת חזור.10
.ההתקן לגב המתח כבל את וחבר הקדמי הגישה מכסה את סגור.11
שמאל בצד ההתחלתי מיקומה אל ותחזור הדיו מחסנית אתחול את תשלים שהגררה עד המתן.12

.במדפסת השימוש לפני המדפסת של

.הדיו מחסנית של האתחול להשלמת עד הקדמי הגישה מכסה את לפתוח איןהערה

.הדיו מחסניות יישור ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות את יישר.13
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בעיות פתרון6
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

HP של התמיכה•
כללי בעיות לפתרון ומשאבים עצות•
הדפסה בעיות פתרון•
צפויים לא והדפסים ירודה הדפסה איכות•
הדיו למחסנית מתקדמת תחזוקה•
הנייר בהזנת בעיות פתרון•
העתקה בעיות פתרון•
בסריקה בעיות פתרון•
התקנה בעיות פתרון•
Bluetooth תקשורת בהגדרת בעיות•
המדפסת של המידע דפי הכרת•
חסימות שחרור•

HP של התמיכה

הבאות הפעולות את בצע, בבעיה נתקלת אם
.למדפסת המצורף בתיעוד עיין.1
של המקוונת התמיכה. www.hp.com/support בכתובת HP של המקוונת התמיכה באתר בקר.2

HP לקוחות לכל זמינה HP .המדפסת על מעודכן מידע לקבלת ביותר המהיר המקור זהו
:הבאים המאפיינים את כולל והוא ממומחים סיוע ולקבלת

מקוונת תמיכה למומחי מהירה גישה•
HP של המדפסת עבור התקן ומנהלי תוכנה עדכוני•
נפוצות בעיות פתרון בדבר חשוב מידע•
של הרישום עם זמינים HP של וחדשות תמיכה התראות, מקדימיים מדפסת עדכוני•

שברשותך HP מדפסת
.אלקטרוניים באמצעים תמיכה קבלת ראה, נוסף מידע לקבלת

אזור/למדינה, למדפסת בהתאם משתנות והזמינות התמיכה אפשרויות. HP של לתמיכה פנה.3
.HP של טלפונית תמיכה ראה, נוסף מידע לקבלת. ולשפה

אלקטרוניים באמצעים תמיכה קבלת
.www.hp.com/support בכתובת HP של האינטרנט באתר בקר, ואחריות תמיכה אודות מידע לקבלת

אודות מידע לקבלת HP-ל פניה על לחץ מכן ולאחר שלך אזור/במדינה בחר, זאת לעשות תתבקש אם
.טכנית תמיכה לקבלת פניה

ואפשרויות הזמנה, מתכלים חומרים, התקן מנהלי, טכנית תמיכה אודות מידע מציע זה אתר, כן כמו
:כגון נוספות

מקוונים תמיכה לדפי גישה•
.שלך לשאלות תשובות לקבלת HP-ל אלקטרוני דואר הודעות שליחת•
.מקוון אט'צ באמצעות HP של לטכנאי חיבור•
.HP של תוכנה עדכוני חיפוש•
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.מדפסת ניהול כלי ראה, נוסף מידע לקבלת. המחשב עם המסופקת HP מתוכנת גם תמיכה לקבל תוכל

.ולשפה אזור/למדינה, למדפסת בהתאם משתנות והזמינות התמיכה אפשרויות

HP של טלפונית תמיכה
שיחות על רק וחלים הפרסום לזמן נכונים כאן המפורטים המשויכות והעלויות לתמיכה הטלפון מספרי

.ניידים טלפונים על אחרים תעריפים שיחולו ייתכן. קווי מטלפון המתבצעות

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

.HP של הלקוחות שירות ממרכז סיוע לקבל באפשרותך, האחריות תקופת במהלך

באופן מסופקת התמיכה כל. Linux במערכת להדפסה טלפונית תמיכה מספקת אינה HPהערה
כדי) שאלה שאל (Ask a question על לחץ. https://launchpad.net/hplip: הבא באתר מקוון

.התמיכה בתהליך להתחיל

משתמש אתה אם. Mac OS X או Windows עבור תמיכה מספק אינו HPLIP האינטרנט אתר
.www.hp.com/support בכתובת בקר, אלה הפעלה במערכות

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

למרכז הפנייה לפני•
הטלפונית התמיכה תקופת•
לתמיכה טלפון מספרי•
הטלפונית התמיכה תקופת בתום•

למרכז הפנייה לפני
את מראש הכן. HP של All-in-One-וה המחשב מול נמצא אתה כאשר HP של לתמיכה התקשר
:הבאים הפרטים

)המדפסת של הדגם מספר איתור ראה, נוסף מידע לקבלת (דגם מספר•
)המדפסת בתחתית או בגב נמצא (סידורי מספר•
מתרחשת הבעיה 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◦
)?המדפסת של הזזה או רעמים סופת כגון (התקלה לפני נוסף משהו התרחש האם◦

הטלפונית התמיכה תקופת
לרבות (הלטינית ואמריקה, והפסיפיק אסיה, אמריקה בצפון ניתנת טלפונית תמיכה של אחת שנה

).מקסיקו

לתמיכה טלפון מספרי
עם. האחריות בתקופת תשלום ללא טלפונית תמיכה לרשותך מעמידה HP חברת, רבים במקומות

.השירות עבור תשלום לגבות עשויים התמיכה ממספרי חלק, זאת
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.www.hp.com/support בכתובת בקר, לתמיכה טלפון מספרי של ביותר העדכנית הרשימה לקבלת
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הטלפונית התמיכה תקופת בתום
תהיה שעזרה ייתכן, כן כמו. נוסף תשלום תמורת זמין HP של סיוע, הטלפונית התמיכה תקופת בתום
של המקומי לספק פנה. www.hp.com/support: בכתובת HP של המקוונת התמיכה באתר זמינה

HP התמיכה אפשרויות מהן לברר כדי שלך אזור/במדינה הטלפונית התמיכה למספר התקשר או.

כללי בעיות לפתרון ומשאבים עצות
,HP של התוכנה את התקנת לא אם. HP תוכנת דורשים שלהלן השלבים מן רביםהערה

הורדת באמצעות או, למדפסת המצורף HP של התוכנה תקליטור באמצעות להתקינה באפשרותך
.HP www.hp.com/support של התמיכה מאתר התוכנה

.הדפסה בעיות לפתור מנסה אתה כאשר הבאים הפתרונות את נסה
.חסימות שחרור ראה, נייר חסימות לגבי•
.הנייר בהזנת בעיות פתרון ראה, נייר ומשיכת עקומה הדפסה כגון, הנייר בהזנת בעיות לגבי•
לאחר הראשונה בפעם המדפסת הפעלת בעת. מהבהבת ואינה דולקת ההפעלה שנורית ודא•

.כדקה נמשך המדפסת של האתחול תהליך, הדיו מחסניות התקנת
ודא. כהלכה למדפסת ומחוברים פועלים הכבלים ושאר המתח שכבל ודא, מחובר המתח כבל אם•

.מופעלת היא וכי) AC (חילופין זרם המספק תקין חשמל לשקע היטב מחוברת שהמדפסת
.חשמל דרישות ראה, המתח דרישות לקבלת

טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. טעונה שהסוללה ודא, סוללה במתח משתמשת המדפסת אם•
.בה והשימוש הסוללה

.במדפסת נייר חסימת ואין ההזנה במגש נכונה בצורה מוטענים ההדפסה חומרי•
.הוסרו האריזה וחומרי האריזה סרטי כל•
הגדר, Windows במערכת. המחדל ברירת כמדפסת או הנוכחית כמדפסת מוגדרת המדפסת•

המדפסת את הגדר, Mac OS X במערכת. מדפסות בתיקייה המחדל כברירת המדפסת את
לקבלת. System Preferences של Print & Scan או Print & Fax במקטע המחדל כברירת
.למחשב המצורף בתיעוד עיין, נוסף מידע

.מסומן אינו הדפסה השהה הפריט כי ודא, Windows במערכת משתמש אתה אם•
שאינך תוכניות סגור. הדפסה משימת ביצוע בעת פעילות תוכניות של מדי רב מספר שאין ודא•

.שוב המשימה את לבצע שתנסה לפני המחשב את מחדש הפעל או בהן משתמש

בעיות פתרון נושאי
הדפסה בעיות פתרון•
צפויים לא והדפסים ירודה הדפסה איכות•
הנייר בהזנת בעיות פתרון•
העתקה בעיות פתרון•
בסריקה בעיות פתרון•
התקנה בעיות פתרון•
Bluetooth תקשורת בהגדרת בעיות•
חסימות שחרור•

הדפסה בעיות פתרון
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

צפוי בלתי באופן נכבית המדפסת•
מהבהבות או דולקות המדפסת נוריות כל•
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)דבר מודפס לא (מגיבה אינה המדפסת•
הדיו מחסנית את מקבלת לא המדפסת•
להדפסה רב זמן דורשת המדפסת•
חלקית שמודפס דף או ריק דף מודפס•
בדף חסר או שגוי משהו•
שגוי הדף על הגרפיקה או הטקסט מיקום•

צפוי בלתי באופן נכבית המדפסת

החשמל חיבורי ואת החשמל הספקת את בדוק
דרישות לקבלת). AC (חילופין זרם המספק תקין חשמל לשקע היטב מחוברת שהמדפסת ודא•

.חשמל דרישות ראה, המתח
.היטב מותקנת שהיא ודא, בסוללה משתמש אתה אם•

מהבהבות או דולקות המדפסת נוריות כל

הפיכה בלתי שגיאה אירעה
מכן ולאחר שניות 20-כ המתן, הסוללה את הסר), USB-ה וכבל המתח כבל כגון (הכבלים כל את נתק
)HP) www.hp.com/support של האינטרנט באתר בקר, חוזרת הבעיה אם. הכבלים את מחדש חבר

.מדפסות של ועדכונים תיקונים על או בעיות פתרון על ביותר העדכני המידע לקבלת

)דבר מודפס לא (מגיבה אינה המדפסת

ההדפסה תור בדיקת
את בטל, ההדפסה תור את פתח, זאת לתקן כדי. ההדפסה בתור להיתקע עלולה הדפסה עבודת
פעם להדפיס נסה, המחשב אתחול לאחר. המחשב את אתחל מכן ולאחר בתור המסמכים כל הדפסת
עבודות וביטול ההדפסה תור פתיחת אודות מידע לקבלת ההפעלה מערכת של בעזרה עיין. נוספת
.הדפסה

המדפסת הגדרות את בדוק
.כללי בעיות לפתרון ומשאבים עצות ראה, נוסף מידע לקבלת

המדפסת תוכנת של ההתקנה את בדוק
שתוכנת ייתכן, אחרת; המחשב מסך גבי-על התראה תופיע, ההדפסה בעת כבויה המדפסת אם

המדפסת תוכנת של ההתקנה את לחלוטין הסר, הבעיה את לפתור כדי. כהלכה הותקנה לא המדפסת
.מחדש והתקנתה HP של התוכנה הסרת ראה, נוסף מידע לקבלת. מחדש אותה התקן מכן ולאחר

הכבלים חיבורי את בדוק
.USB-ה כבל קצות בשני תקין שהחיבור ודא

במחשב המותקנות אש חומת של אישיות תוכנות בדיקת
עלולה האש חומת, זאת עם. פריצות מפני המחשב על המגנה אבטחה תוכנית הינו הפרטי Firewall-ה

נסה, המדפסת עם תקשורת בעיית של במקרה. המדפסת לבין המחשב בין התקשורת את לחסום
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.התקשורת לבעיית המקור אינה האש חומת, נמשכת הבעיה אם. זמנית האש חומת את להשבית
.האש חומת את מחדש הפעל
סטטית IP כתובת למדפסת להקצות מומלץ, המדפסת עם תקשורת מאפשרת האש חומת השבתת אם

.האש חומת את מחדש ולהפעיל

Bluetooth-ה חיבור את בדוק
להדפיס נסה. להיכשל לעתים עלולה אלחוטי Bluetooth חיבור באמצעות גדולים קבצים של הדפסה
.Bluetooth תקשורת עבור המדפסת הגדרת ראה, נוסף מידע לקבלת. יותר קטן קובץ

הדיו מחסנית את מקבלת לא המדפסת

הדיו מחסנית את בדוק
.מחדש אותה והתקן הדיו מחסנית את הסר•
מחסניות עם עבודה ראה, נוסף מידע לקבלת. זו במדפסת לשימוש מיועדת הדיו שמחסנית ודא•

.הדפסה

ידני באופן הדיו מחסנית את נקה
.ידני באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסנית של הניקוי הליך את השלם

הדיו מחסנית הסרת לאחר המדפסת את כבה
להתקין מבלי מחדש אותה והפעל שניות 20-כ המתן, המדפסת את כבה, הדיו מחסנית הסרת לאחר
.הדיו מחסנית את מחדש הכנס, מחדש המדפסת הפעלת לאחר. הדיו מחסנית את

.המדפסת כיבוי ראה, נוסף מידע לקבלת. כהלכה המדפסת את שכיבית ודאהערה

להדפסה רב זמן דורשת המדפסת

המערכת משאבי את בדוק
על רק עונה המחשב אם. סביר זמן בפרק המסמך להדפסת משאבים די יש שלמחשב ודא•

מידע לקבלת. יותר רב זמן להימשך עשויה המסמכים הדפסת, המינימליות המערכת דרישות
.מערכת דרישות ראה, והמומלצות המינימליות המערכת דרישות על נוסף

.יותר איטית להיות עשויה המסמכים הדפסת, אחרות תוכניות בהפעלת מדי עמוס המחשב אם•
.המסמך את שוב הדפס מכן ולאחר מהתוכניות חלק לסגור נסה

המדפסת תוכנת הגדרות את בדוק
מהירות את להגביר כדי. ההדפסה את מאטה מרבי dpi או מיטבית ההדפסה באיכות בחירה

.הדפסה ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת במנהל שונות הדפסה הגדרות בחר, ההדפסה

ברדיו הפרעה בדוק
האות שעוצמת ייתכן, לאט ומדפיסה אלחוטית Bluetooth תקשורת באמצעות מחוברת המדפסת אם
.Bluetooth תקשורת עבור המדפסת הגדרת ראה, נוסף מידע לקבלת. נמוכה הרדיו של

האלחוטי Bluetooth-ה חיבור את בדוק
להדפיס נסה. להיכשל לעתים עלולה אלחוטי Bluetooth חיבור באמצעות גדולים קבצים של הדפסה
.Bluetooth תקשורת בהגדרת בעיות ראה, נוסף מידע לקבלת. יותר קטן קובץ
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חלקית שמודפס דף או ריק דף מודפס

הדיו מחסנית את נקה
.אוטומטי באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסנית של הניקוי הליך את השלם

הסוללה של הטעינה רמת את בדוק
,מאוד חלשה הסוללה אם. כראוי ופועלת טעונה שהסוללה ודא, סוללה במתח משתמשת המדפסת אם

.הסוללה בטעינת להתחיל כדי המתח כבל את חבר. במלואו שיודפס לפני מהמדפסת ייצא שהדף ייתכן
.בה והשימוש הסוללה התקנת בסעיף עיין, בסוללה השימוש אודות נוספים פרטים לקבלת

ההדפסה חומרי הגדרות את בדוק
ההדפסה לחומרי המתאימות ההדפסה איכות בהגדרות שבחרת ודא, ההדפסה התקן במנהל•

.ההזנה במגש שהוטענו
ההדפסה חומרי של העמוד לגודל מתאימות העמוד שהגדרות ודא, ההדפסה התקן במנהל•

.ההזנה במגש שהוטענו

Bluetooth-ה חיבור את בדוק
קטן קובץ להדפיס נסה. להיכשל לעתים עלולה Bluetooth חיבור באמצעות גדולים קבצים של הדפסה

.Bluetooth תקשורת בהגדרת בעיות ראה, נוסף מידע לקבלת. יותר

אחת בבת למדפסת מוזנים דפים מספר
.הנייר בהזנת בעיות פתרון בסעיף עיין, נייר בהזנת בעיות אודות נוסף מידע לקבלת

בקובץ ריק עמוד יש
.ריק עמוד שאין לוודא כדי הקובץ את בדוק

בדף חסר או שגוי משהו

הדיו מחסניות את בדוק
.כהלכה ופועלות מותקנות המחסניות שתי כי ודא•
באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות בניקוי צורך שיש ייתכן•

.אוטומטי
.ריקות מחסניות החלף. אזל הדיו במחסניות שהדיו ייתכן•
מידע לקבלת. במקומן היטב ננעלות שהן וודא, מחדש אותן ולהכניס המחסניות את להסיר נסה•

.הדפסה מחסניות עם עבודה ראה, נוסף

השוליים הגדרות את בדוק
מידע לקבלת. במדפסת להדפסה הניתן מהאזור חורגת אינה המסמך עבור השוליים שהגדרת ודא
.מזעריים שוליים הגדרת ראה, נוסף

בצבע ההדפסה הגדרות את בדוק
.ההדפסה התקן במנהל נבחרה לא )אפור בגוני הדפסה (Print in Grayscale האפשרות כי ודא

USB-ה כבל אורך ואת המדפסת מיקום את בדוק
ומדפסות טלוויזיות, מאווררים, מנועים, צגים ידי-על שנוצרים שדות כגון (חזקים אלקטרומגנטיים שדות
השדות ממקור המדפסת את הרחק. בהדפסים קלים לעיוותים לגרום לעתים עלולים) דומות
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כדי) רגל 9.8 (מטרים 3-מ שקטן באורך USB בכבל להשתמש מומלץ, כן כמו. האלקטרומגנטיים
.אלה אלקטרומגנטיים שדות של ההשפעה את לצמצם

PictBridge הגדרות את בדוק
או נכונות בהתקן ההדפסה חומרי שהגדרות ודא, PictBridge התקן בעזרת מדפיס אתה אם

בהגדרות מחדל כברירת משתמשות הן אם. הנוכחיות המדפסת בהגדרות מחדל כברירת משתמשות
HP השירות תוכנית את), Windows) (כלים ארגז (Toolbox התוכנה את סמן, הנוכחיות המדפסת

Utility) Mac OS( התוכנה את או Toolbox) (יד כף למחשבי) כלים ארגז Windows Mobile (כדי
.נכונות המדפסת של הנוכחיות שההגדרות לוודא

שוליים ללא ההדפסה הגדרות את בדוק
או נכונות בהתקן ההדפסה חומרי שהגדרות ודא, PictBridge התקן בעזרת מדפיס אתה אם

.הנוכחיות המדפסת בהגדרות מחדל כברירת משתמשות

Bluetooth-ה חיבור את בדוק
להדפיס נסה. להיכשל לעתים עלולה אלחוטי Bluetooth חיבור באמצעות גדולים קבצים של הדפסה
.Bluetooth תקשורת בהגדרת בעיות ראה, נוסף מידע לקבלת. יותר קטן קובץ

הנייד הטלפון גופן את בדוק
שנרכשו במדפסות נייד מטלפון אסיאתיות שפות של גופנים להדפיס ניסיון בעת תיבות להופיע עלולות
רק נתמכים Bluetooth באמצעות נייד מטלפון להדפסה אסיאתיות שפות של גופנים. לאסיה מחוץ

.באסיה שנרכשו בדגמים

שגוי הדף על הגרפיקה או הטקסט מיקום

ההדפסה חומרי של ההטענה אופן את בדוק
,נוסף מידע לקבלת. מדי עמוס אינו ההזנה מגש וכי, ההדפסה חומרי לקצוות צמודים שהמכוונים ודא
.הדפסה חומרי טעינת ראה

ההדפסה חומרי גודל את בדוק
.שבשימוש ההדפסה מחומרי יותר גדול המסמך אם להיחתך עלול מסוים דף של המודפס תוכנו•
שהוטען ההדפסה חומר לגודל מתאים ההדפסה התקן במנהל שנבחר ההדפסה חומר שגודל ודא•

.ההזנה במגש

השוליים הגדרות את בדוק
חורגות אינן המסמך של השוליים הגדרות כי ודא, הדף בקצוות נחתכים הגרפיקה או הטקסט אם

.מזעריים שוליים הגדרת ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת של ההדפסה משטח

הדף כיוון הגדרות את בדוק
.ההדפסה התקן במנהל להגדרות תואמים ביישום שנבחרו הדף וכיוון ההדפסה חומר גודל כי ודא

.הדפסה ראה, נוסף מידע לקבלת

USB-ה כבל אורך ואת המדפסת מיקום את בדוק
והתקנים טלוויזיות, מאווררים, מנועים, צגים ידי-על שנוצרים שדות כגון (חזקים אלקטרומגנטיים שדות
השדות ממקור המדפסת את הרחק. בהדפסים קלים לעיוותים לגרום לעתים עלולים) דומים

כדי) רגל 9.8 (מטרים 3-מ שקטן באורך USB בכבל להשתמש מומלץ, כן כמו. האלקטרומגנטיים
.אלה אלקטרומגנטיים שדות של ההשפעה את לצמצם
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הגדרות את כיאות לפענח היישום של יכולת מחוסר נגרמת הבעיה כי ייתכן, הועילו לא אלה פעולות אם
של בתיעוד עיין, מוכרות תוכנה התנגשויות על מידע לקבלת המוצר לגבי בהערות עיין. ההדפסה
.ספציפית עזרה לקבלת התוכנה יצרן אל פנה או, עצמו היישום

צפויים לא והדפסים ירודה הדפסה איכות
דפי הכרת ראה, נוסף מידע לקבלת. ההדפסה באיכות בעיות לפתור כדי הדפסה איכות דף הדפס
.המדפסת של המידע

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

כלליות עצות•
משמעות חסרי תווים מודפסים•
נמרח דיו•
במלואם הגרפיקה את או הטקסט את ממלא לא הדיו•
עמומים בו שהצבעים או דהוי הפלט•
לבן-כשחור מודפסים צבעים•
שגויים צבעים מודפסים•
זולגים צבעים בהדפס נראים•
כראוי מסודרים אינם הצבעים•
ההדפס על מופיעים פסים או קווים•

כלליות עצות

הדיו מחסניות את בדוק
.כהלכה ופועלות מותקנות המחסניות שתי כי ודא•
באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות בניקוי צורך שיש ייתכן•

.אוטומטי
.ריקות מחסניות החלף. אזל הדיו במחסניות שהדיו ייתכן•
מידע לקבלת. במקומן היטב ננעלות שהן וודא, מחדש אותן ולהכניס המחסניות את להסיר נסה•

.הדפסה מחסניות עם עבודה ראה, נוסף
הטובה ההדפסה איכות לקבלת הדיו מחסניות את ליישר יש, חדשה דיו מחסנית של התקנה בכל•

זולג דיו אם או, משוננים קצוות או אקראיות נקודות מכיל, מגורען ההדפסים מראה אם. ביותר
התקן מנהל או) כלים ארגז (Toolbox-ה בעזרת מחדש אותן ליישר באפשרותך, אחר צבע לתוך

ארגז (Toolbox התוכנה או) Mac OS (HP Utility השירות תוכנית), Windows (ההדפסה
.הדיו מחסניות יישור ראה, נוסף מידע לקבלת). Windows Mobile (יד כף למחשבי) כלים

הדיו מחרירי חלק של זמנית לסתימה לגרום עלול הדבר, נחבטות או נופלות הדיו מחסניות אם•
שעתיים למשך המדפסת בתוך הדיו מחסנית את השאר, הבעיה את לפתור כדי. הדיו במחסנית

.שעות 24 עד
הדיו במחסנית השתמש, מיטביות תוצאות להשגת. לפרויקט המתאימה הדיו במחסנית השתמש•

להדפסת HP של צילומים להדפסת הדיו ובמחסנית, טקסט מסמכי להדפיס כדי HP של השחור
.לבן-בשחור או בצבע צילומים

לא דיו בסוגי ושימוש מחדש מחסניות מילוי. הדיו במחסניות כהלכה שלא שימוש נעשה שלא ודא•
ולנזק ההדפסה באיכות לירידה ולגרום המורכבת ההדפסה מערכת את לשבש עלולים תואמים
.מחדש שמולאו דיו למחסניות תמיכה או אחריות מספקת אינה HP. הדיו למחסנית או למדפסת
.HP של ואביזרים מתכלים חומרים בסעיף עיין, הזמנות על לפרטים
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הנייר איכות את בדוק
.מחדש להדפיס ונסה HP במפרטי עומדים ההדפסה חומרי כי ודא. מדי גס או מדי לח שהנייר ייתכן

.ההדפסה חומרי מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת

במדפסת הטעון ההדפסה חומר סוג את בדוק
.ההדפסה חומרי מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. שטענת ההדפסה חומר בסוג תומך המגש כי ודא

במדפסת הגלגלות את בדוק
את כבה. ההדפס על כתמים או קווים להופעת גורם והדבר, מלוכלכות במדפסת שהגלגלות ייתכן

בעזרת במדפסת הפלט גלגלות את נקה. המתח כבל את נתק מכן ולאחר הסוללה את הסר, המדפסת
.נוספת פעם להדפיס נסה מכן ולאחר, במים קלות המוספגת סיבים ללא מטלית

USB-ה כבל אורך ואת המדפסת מיקום את בדוק
והתקנים טלוויזיות, מאווררים, מנועים, צגים ידי-על שנוצרים שדות כגון (חזקים אלקטרומגנטיים שדות
השדות ממקור המדפסת את הרחק. בהדפסים קלים לעיוותים לגרום לעתים עלולים) דומים

כדי) רגל 9.8 (מטרים 3-מ שקטן באורך USB בכבל להשתמש מומלץ, כן כמו. האלקטרומגנטיים
.אלה אלקטרומגנטיים שדות של ההשפעה את לצמצם

Bluetooth-ה חיבור את בדוק
קטן קובץ להדפיס נסה. להיכשל לעתים עלולה Bluetooth חיבור באמצעות גדולים קבצים של הדפסה

.Bluetooth תקשורת בהגדרת בעיות ראה, נוסף מידע לקבלת. יותר

משמעות חסרי תווים מודפסים
.העבודה המשך את לזהות שלא עלולה המדפסת, ביצועה במהלך נקטעת הדפסה עבודת כאשר

מסך אם. המדפסת של הבקרה לוח בתצוגת יופיע הבית שמסך עד והמתן ההדפסה עבודת את בטל
לוח בתצוגת יופיע הבית מסך כאשר. מה זמן עוד והמתן העבודות כל את בטל, מופיע אינו הבית

לחץ, העבודה את שוב לנסות בקשה יציג המחשב אם. מחדש העבודה את שלח, המדפסת של הבקרה
.ביטול על

הכבלים חיבורי את בדוק
.הכבל של לקוי חיבור היא לבעיה שהסיבה ייתכן, USB כבל באמצעות למחשב מחוברת המדפסת אם
את ממנה נתק, המדפסת את כבה, נמשכת הבעיה אם. הקצוות בשני תקינים הכבל חיבורי כי ודא

.ההדפסה מתור שנותרו העבודות כל את מחק מכן לאחר. הכבל את לחבר מבלי אותה והפעל הכבל
.מחדש הכבל את חבר, להבהב מבלי תדלק ההפעלה כשנורית

המסמך קובץ את בדוק
עותק להדפיס נסה, יישום מאותו אחרים מסמכים להדפיס מצליח אתה אם. פגום המסמך שקובץ ייתכן
.זמינה האפשרות אם, המסמך של גיבוי

הנייד הטלפון גופן את בדוק
שנרכשו במדפסות נייד מטלפון אסיאתיות שפות של גופנים להדפיס ניסיון בעת תיבות להופיע עלולות
רק נתמכים Bluetooth באמצעות נייד מטלפון להדפסה אסיאתיות שפות של גופנים. לאסיה מחוץ

.באסיה שנרכשו בדגמים
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נמרח דיו

ההדפסה הגדרות את בדוק
כושר בעלי הדפסה חומרי על מודפסים או דיו של גבוהה כמות הצורכים מסמכים של בהדפסה•

התקן במנהל. בהם שתיגע לפני יותר רב זמן להתייבש להדפסים אפשר, יותר נמוך ספיגה
רוויית את והפחת הדיו של הייבוש זמן את הארך וכן, מיטבית הדפסה באיכות בחר, המדפסת

Mac (הדיו במאפייני או) Windows (המתקדמים במאפיינים הדיו נפח הגדרת שינוי ידי-על הדיו
OS X .(דהוי מראה להדפסים להעניק עלולה הדיו רוויית שהפחתת לב שים, זאת עם.

הם כאשר להימרח או להתקמט עלולים ומעורבת עשירה בצבעוניות המעוצבים מסמכים•
להפחית כדי, רגילה כגון, אחר הדפסה במצב להשתמש נסה. מיטבית הדפסה באיכות מודפסים

צבעים בעלי מסמכים להדפסת המיועד, HP Premium מסוג בנייר השתמש או, הדיו כמות את
.הדפסה ראה, נוסף מידע לקבלת. חזקים

ההדפסה חומר של והסוג הגודל את בדוק
מבצע אתה אם. ההדפסה בעבודת מהמוגדר יותר קטנים הדפסה חומרי על הדפסה לאפשר אין•

הדפסה בחומר תשתמש אם. המתאים בגודל הדפסה חומר שטענת ודא, שוליים ללא הדפסה
.עוקבים עמודים של התחתון בחלק דיו מריחות להופיע עלולות, נכון הלא בגודל

,אלה מסוגים הדפסה בחומרי. הדיו את היטב קולטים אינם הדפסה חומרי של מסוימים סוגים•
.ההדפסה חומרי מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. להימרח ועלול יותר לאט מתייבש הדיו

במלואם הגרפיקה את או הטקסט את ממלא לא הדיו

הדיו מחסניות את בדוק
.כהלכה ופועלות מותקנות הדיו מחסניות שתי כי ודא•
באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות בניקוי צורך שיש ייתכן•

.אוטומטי
.ריקות מחסניות החלף. אזל הדיו במחסניות שהדיו ייתכן•
לא דיו בסוגי ושימוש מחדש מחסניות מילוי. הדיו במחסניות כהלכה שלא שימוש נעשה שלא ודא•

ולנזק ההדפסה באיכות לירידה ולגרום המורכבת ההדפסה מערכת את לשבש עלולים תואמים
.מחדש שמולאו דיו למחסניות תמיכה או אחריות מספקת אינה HP. הדיו למחסנית או למדפסת
.HP של ואביזרים מתכלים חומרים בסעיף עיין, הזמנות על לפרטים

ההדפסה חומרי סוג את בדוק
מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. זו במדפסת לשימוש מתאימים אינם הדפסה חומרי של מסוימים סוגים
.ההדפסה חומרי

עמומים בו שהצבעים או דהוי הפלט

ההדפסה מצב את בדוק
להדפסת במיוחד ומתאים יותר מהירה הדפסה מאפשר ההדפסה התקן במנהל מהירה או טיוטה מצב

.הדפסה ראה, נוסף מידע לקבלת. מיטבית או רגילה במצב בחר, יותר טובות תוצאות לקבלת. טיוטות

הנייר סוג הגדרת את בדוק
התקן במנהל הדפסה חומר של המתאים בסוג בחר, מיוחדים הדפסה חומרי על הדפסה בעת

.אישית מותאמים ובגדלים מיוחד נייר על הדפסה ראה, נוסף מידע לקבלת. ההדפסה
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הדיו מחסניות את בדוק
.כהלכה ופועלות מותקנות הדיו מחסניות שתי כי ודא•
באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות בניקוי צורך שיש ייתכן•

.אוטומטי
.ריקות מחסניות החלף. אזל הדיו במחסניות שהדיו ייתכן•
לא דיו בסוגי ושימוש מחדש מחסניות מילוי. הדיו במחסניות כהלכה שלא שימוש נעשה שלא ודא•

ולנזק ההדפסה באיכות לירידה ולגרום המורכבת ההדפסה מערכת את לשבש עלולים תואמים
.מחדש שמולאו דיו למחסניות תמיכה או אחריות מספקת אינה HP. הדיו למחסנית או למדפסת
.HP של ואביזרים מתכלים חומרים בסעיף עיין, הזמנות על לפרטים

לבן-כשחור מודפסים צבעים

ההדפסה הגדרות את בדוק
.ההדפסה התקן במנהל נבחרה לא )אפור בגוני הדפסה (Print in Grayscale האפשרות כי ודא
מאפיינים הכרטיסייה על לחץ, המדפסת של) Properties (מאפיינים שיח-הדו תיבת את פתח

)Features (צבע של באפשרויות נבחרה לא אפור בגווני הדפסה שהאפשרות וודא.

הדיו מחסניות את בדוק
לקבלת. כהלכה ופועלות מותקנות צבעים בשלושה הדיו ומחסנית השחור הדיו מחסנית כי ודא•

.אחת דיו מחסנית עם הדפסה ראה, נוסף מידע
באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות בניקוי צורך שיש ייתכן•

.אוטומטי
.ריקות מחסניות החלף. אזל הדיו במחסניות שהדיו ייתכן•
מידע לקבלת. במקומן היטב ננעלות שהן וודא, מחדש אותן ולהכניס המחסניות את להסיר נסה•

.הדפסה מחסניות עם עבודה ראה, נוסף
לא דיו בסוגי ושימוש מחדש מחסניות מילוי. הדיו במחסניות כהלכה שלא שימוש נעשה שלא ודא•

ולנזק ההדפסה באיכות לירידה ולגרום המורכבת ההדפסה מערכת את לשבש עלולים תואמים
.מחדש שמולאו דיו למחסניות תמיכה או אחריות מספקת אינה HP. הדיו למחסנית או למדפסת
.HP של ואביזרים מתכלים חומרים בסעיף עיין, הזמנות על לפרטים

שגויים צבעים מודפסים

ההדפסה הגדרות את בדוק
.ההדפסה התקן במנהל נבחרה לא )אפור בגוני הדפסה (Print in Grayscale האפשרות כי ודא
מאפיינים הכרטיסייה על לחץ, המדפסת של) Properties (מאפיינים שיח-הדו תיבת את פתח

)Features (צבע של באפשרויות נבחרה לא אפור בגווני הדפסה שהאפשרות וודא.

הדיו מחסניות את בדוק
.כהלכה ופועלות מותקנות הדיו מחסניות שתי כי ודא•
באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות בניקוי צורך שיש ייתכן•

.אוטומטי
.ריקות מחסניות החלף. אזל הדיו במחסניות שהדיו ייתכן•
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מידע לקבלת. במקומן היטב ננעלות שהן וודא, מחדש אותן ולהכניס המחסניות את להסיר נסה•
.הדפסה מחסניות עם עבודה ראה, נוסף

לא דיו בסוגי ושימוש מחדש מחסניות מילוי. הדיו במחסניות כהלכה שלא שימוש נעשה שלא ודא•
ולנזק ההדפסה באיכות לירידה ולגרום המורכבת ההדפסה מערכת את לשבש עלולים תואמים
.מחדש שמולאו דיו למחסניות תמיכה או אחריות מספקת אינה HP. הדיו למחסנית או למדפסת
.HP של ואביזרים מתכלים חומרים בסעיף עיין, הזמנות על לפרטים

זולגים צבעים בהדפס נראים

הדיו מחסניות את בדוק
.כהלכה ופועלות מותקנות הדיו מחסניות שתי כי ודא•
באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות בניקוי צורך שיש ייתכן•

.אוטומטי
.ריקות מחסניות החלף. אזל הדיו במחסניות שהדיו ייתכן•
מידע לקבלת. במקומן היטב ננעלות שהן וודא, מחדש אותן ולהכניס המחסניות את להסיר נסה•

.הדפסה מחסניות עם עבודה ראה, נוסף
לא דיו בסוגי ושימוש מחדש מחסניות מילוי. הדיו במחסניות כהלכה שלא שימוש נעשה שלא ודא•

ולנזק ההדפסה באיכות לירידה ולגרום המורכבת ההדפסה מערכת את לשבש עלולים תואמים
.מחדש שמולאו דיו למחסניות תמיכה או אחריות מספקת אינה HP. הדיו למחסנית או למדפסת
.HP של ואביזרים מתכלים חומרים בסעיף עיין, הזמנות על לפרטים

ההדפסה חומרי סוג את בדוק
מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. זו במדפסת לשימוש מתאימים אינם הדפסה חומרי של מסוימים סוגים
.ההדפסה חומרי

כראוי מסודרים אינם הצבעים

הדיו מחסניות את בדוק
.כהלכה ופועלות מותקנות הדיו מחסניות שתי כי ודא•
באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות בניקוי צורך שיש ייתכן•

.אוטומטי
.ריקות מחסניות החלף. אזל הדיו במחסניות שהדיו ייתכן•
מידע לקבלת. במקומן היטב ננעלות שהן וודא, מחדש אותן ולהכניס המחסניות את להסיר נסה•

.הדפסה מחסניות עם עבודה ראה, נוסף
הטובה ההדפסה איכות לקבלת הדיו מחסניות את ליישר יש, חדשה דיו מחסנית של התקנה בכל•

זולג דיו אם או, משוננים קצוות או אקראיות נקודות מכיל, מגורען ההדפסים מראה אם. ביותר
התקן מנהל או) כלים ארגז (Toolbox-ה בעזרת מחדש אותן ליישר באפשרותך, אחר צבע לתוך

ארגז (Toolbox התוכנה או) Mac OS (HP Utility השירות תוכנית), Windows (ההדפסה
.הדיו מחסניות יישור ראה, נוסף מידע לקבלת). Windows Mobile (יד כף למחשבי) כלים

לא דיו בסוגי ושימוש מחדש מחסניות מילוי. הדיו במחסניות כהלכה שלא שימוש נעשה שלא ודא•
ולנזק ההדפסה באיכות לירידה ולגרום המורכבת ההדפסה מערכת את לשבש עלולים תואמים
.מחדש שמולאו דיו למחסניות תמיכה או אחריות מספקת אינה HP. הדיו למחסנית או למדפסת
.HP של ואביזרים מתכלים חומרים בסעיף עיין, הזמנות על לפרטים

הגרפיים הפריטים השמת את בדוק
מרווחים שאין לוודא כדי התוכנה של המקדימה התצוגה או) זום (הגודל שינוי במאפייני השתמש
.בדף הגרפיקה פריטי בהשמת
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ההדפס על מופיעים פסים או קווים

ההדפסה מצב את בדוק
.הדפסה ראה, נוסף מידע לקבלת. ההדפסה התקן במנהל מיטבית במצב להשתמש נסה

הדיו מחסניות את בדוק
.כהלכה ופועלות מותקנות הדיו מחסניות שתי כי ודא•
או אוטומטי באופן דיו מחסניות לניקוי בסעיף עיין, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות את נקה•

.הדיו חרירי שסביב האזור ניקוי בסעיף
.ריקות מחסניות החלף. אזל הדיו במחסניות שהדיו ייתכן•
מידע לקבלת. במקומן היטב ננעלות שהן וודא, מחדש אותן ולהכניס המחסניות את להסיר נסה•

.הדפסה מחסניות עם עבודה ראה, נוסף
הטובה ההדפסה איכות לקבלת הדיו מחסניות את ליישר יש, חדשה דיו מחסנית של התקנה בכל•

זולג דיו אם או, משוננים קצוות או אקראיות נקודות מכיל, מגורען ההדפסים מראה אם. ביותר
התקן מנהל או) כלים ארגז (Toolbox-ה בעזרת מחדש אותן ליישר באפשרותך, אחר צבע לתוך

ארגז (Toolbox התוכנה או) Mac OS (HP Utility השירות תוכנית), Windows (ההדפסה
.הדיו מחסניות יישור ראה, נוסף מידע לקבלת). Windows Mobile (יד כף למחשבי) כלים

לא דיו בסוגי ושימוש מחדש מחסניות מילוי. הדיו במחסניות כהלכה שלא שימוש נעשה שלא ודא•
ולנזק ההדפסה באיכות לירידה ולגרום המורכבת ההדפסה מערכת את לשבש עלולים תואמים
.מחדש שמולאו דיו למחסניות תמיכה או אחריות מספקת אינה HP. הדיו למחסנית או למדפסת
.HP של ואביזרים מתכלים חומרים בסעיף עיין, הזמנות על לפרטים

הדיו למחסנית מתקדמת תחזוקה
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

הדיו מחסנית מגעי ניקוי•
הדיו חרירי שסביב האזור ניקוי•
בדיו הטיפול מודול החלפת•

הדיו מחסנית מגעי ניקוי
מחסנית מגעי את המכסה דבר אין כי וודא הדיו מחסנית את הסר, הדיו מחסנית של המגעים ניקוי לפני
.מחדש הדיו מחסנית את התקן מכן לאחר. הדיו

:הבאים החומרים לרשותך שעומדים ודא

.סיבים ישאיר או יתפורר שלא רך חומר כל או, מוך נטול בד, מוקצף מגומי יבשות ספוגיות•

.הדיו מחסניות לניקוי יעיל אמצעי ומהווים מוך נטולי הנם קפה מסנניעצה

למחסניות להזיק העשויים מזהמים להכיל עלולים ברז מי (מינרלים או מסוננים, מזוקקים מים•
).הדיו

את לנקות כדי באלכוהול או משטחים לניקוי המיועדים בחומרים להשתמש איןהתראה
.למדפסת או הדיו למחסנית להזיק עלולים אלה חומרים. הדיו מחסנית מגעי
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הדיו מחסנית מגעי לניקוי
.הקדמי הגישה מכסה את ופתח ההתקן את הפעל.1

.המדפסת למרכז נעה ההדפסה גררת
מגב המתח כבל את הוצא מכן ולאחר ושקטה דוממת תהיה ההדפסה שמחסנית עד המתן.2

.ההתקן
תא מתוך הדיו מחסנית את בעדינות והסר אותו לפתוח כדי הדיו מחסנית תפס את הרם.3

.שלה התושבת
.ולכלוך דיו הצטברויות ישנם אם וראה הדיו מחסנית מגעי את בדוק.4
מים להסיר כדי היטב וסחט מזוקקים במים מוך נטול בד או מוקצף מגומי נקי ניקוי ספוג טבול.5

.עודפים
.בצדיה במחסנית אחוז.6
.דקות כעשר למשך להתייבש הדיו למחסניות אפשר. נחושת בצבע המגעים את רק נקה.7

נחושת בצבע מגעים1

)תנקה אל (דיו חרירי2

.הישנה הדיו מחסנית את הסרת שבה זווית באותה שלה התושבת לתא הדיו מחסנית את הכנס.8
את תדחוף בעדינות התפס סגירת, כהלכה הוכנסה המחסנית אם. הדיו מחסנית תפס את סגור.9

.המחסנית מעל שטוח במצב שהוא לוודא כדי התפס על לחץ. שלה התושבת תא לתוך המחסנית
.הנותרות הדיו מחסניות עבור הצורך במידת חזור.10
.ההתקן לגב המתח כבל את וחבר הקדמי הגישה מכסה את סגור.11
שמאל בצד ההתחלתי מיקומה אל ותחזור הדיו מחסנית אתחול את תשלים שהגררה עד המתן.12

.במדפסת השימוש לפני המדפסת של

.הדיו מחסנית של האתחול להשלמת עד הקדמי הגישה מכסה את לפתוח איןהערה

.הדיו מחסניות יישור ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות את יישר.13

הדיו חרירי שסביב האזור ניקוי
זה לכלוך. המדפסת בתוך לכלוך של מועטה הצטברות תיתכן, מאובקת בסביבה במדפסת תשתמש אם
לגרום עלול הוא, הדיו למחסניות ייכנס הלכלוך אם. בד סיבי או מהשטיח סיבים, שיער, אבק להיות יכול

,הדיו חרירי אזור ניקוי ידי-על דיו של קווים לתקן ניתן. המודפסים הדפים על וכתמים קווים להופעת
.להלן כמתואר
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הדפים על וכתמים קווים לראות תמשיך אם רק הדיו לחרירי שמסביב האזור את נקההערה
.המדפסת עם יחד שהתקנת התוכנה באמצעות הדיו מחסניות את ניקית שכבר לאחר המודפסים

.אוטומטי באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת

:הבאים החומרים לרשותך שעומדים ודא

.סיבים ישאיר או יתפורר שלא רך חומר כל או, מוך נטול בד, מוקצף מגומי יבשות ספוגיות•

.הדיו מחסניות לניקוי יעיל אמצעי ומהווים מוך נטולי הנם קפה מסנניעצה

למחסניות להזיק העשויים מזהמים להכיל עלולים ברז מי (מינרלים או מסוננים, מזוקקים מים•
).הדיו

לגרום עלולה אלה בחלקים נגיעה. הדיו בחרירי או נחושת בצבע במגעים תיגע אלהתראה
.פגומים חשמליים ומגעים הדיו במערכת כשל, לסתימות

הדיו חרירי שסביב האזור לניקוי
.הקדמי הגישה מכסה את ופתח המדפסת את הפעל.1

.המדפסת למרכז נעה ההדפסה גררת
מגב המתח כבל את הוצא מכן ולאחר ושקטה דוממת תהיה ההדפסה שמחסנית עד המתן.2

.ההתקן
תא מתוך הדיו מחסנית את בעדינות והסר אותו לפתוח כדי הדיו מחסנית תפס את הרם.3

.שלה התושבת

אין. בנפרד דיו מחסנית כל ונקה הסר. זמנית-בו הדיו מחסניות שתי את להסיר איןהערה
.דקות 30-מ יותר למשך למדפסת מחוץ דיו מחסנית להשאיר

.מעלה פונים הדיו ראשי כאשר נייר פיסת גבי על הדיו מחסנית את הנח.4
.עודפים מים להסיר כדי היטב אותו וסחט נקי ניקוי מקלון מזוקקים במים קלות הרטב.5
.שלהלן באיור שמוצג כפי, הדיו חרירי באזור הקצוות ואת השטח פני את המקלון באמצעות נקה.6

)תנקה אל (הדיו חרירי לוחית1

הדיו חרירי אזור סביב והקצוות השטח פני2

.החרירים משטח את לנקות איןהתראה

.הישנה הדיו מחסנית את הסרת שבה זווית באותה שלה התושבת לתא הדיו מחסנית את הכנס.7
את תדחוף בעדינות התפס סגירת, כהלכה הוכנסה המחסנית אם. הדיו מחסנית תפס את סגור.8

.המחסנית מעל שטוח במצב שהוא לוודא כדי התפס על לחץ. שלה התושבת תא לתוך המחסנית
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.הנותרות הדיו מחסניות עבור הצורך במידת חזור.9
.ההתקן לגב המתח כבל את וחבר הקדמי הגישה מכסה את סגור.10
שמאל בצד ההתחלתי מיקומה אל ותחזור הדיו מחסנית אתחול את תשלים שהגררה עד המתן.11

.במדפסת השימוש לפני המדפסת של

.הדיו מחסנית של האתחול להשלמת עד הקדמי הגישה מכסה את לפתוח איןהערה

.הדיו מחסניות יישור ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסניות את יישר.12

בדיו הטיפול מודול החלפת
הטיפול כשמודול. השחור הדיו ממחסנית הדיו שאריות את שומר להחלפה הניתן בדיו הטיפול מודול
כי המציינת הבקרה מלוח הודעה מתקבלת כאשר. להחליפו בקשה תציג המדפסת, מלא כמעט בדיו
ראה, נוסף מידע לקבלת. חדש מודול לקבלת HP של התמיכה עם קשר צור, מלא בדיו הטיפול מודול

המצורפות להוראות בהתאם מיד אותו התקן, בדיו טיפול של חדש מודול ברשותך אם. HP של התמיכה
.אליו

החלופי שהחלק עד, זאת עם. להדפיס תפסיק המדפסת, יתמלא בדיו הטיפול מודול כאשרעצה
מחסנית באמצעות והדפסה השחור הדיו מחסנית הסרת ידי-על ולהדפיס להמשיך באפשרותך, יגיע
להיות עלולות ההדפסה ומהירויות הצבע תוצאות, ליבך לתשומת. בלבד צבעים בשלושה הדיו

עם הדפסה ראה, יחידה דיו מחסנית באמצעות הדפסה אודות נוסף מידע לקבלת. מכך מושפעות
.אחת דיו מחסנית

הקפד. שחור דיו של זליגה תיתכן, לחלוטין להתמלא בדיו הטיפול למודול תאפשר אםהתראה
.לצמיתות אחרים וחומרים בדים להכתים עלול הדיו. בדיו הטיפול במודול דיו זליגת למנוע

הנייר בהזנת בעיות פתרון
.חסימות שחרור ראה, נייר חסימות של בעיות פתרון על לפרטים

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

המדפסת עבור נתמך אינו ההדפסה חומר•
נאסף לא ההדפסה חומר•
כהלכה מההתקן יוצא אינו ההדפסה חומר•
עקומה בצורה מוזנים הדפים•
יחד דפים מספר נאספים•

המדפסת עבור נתמך אינו ההדפסה חומר
מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. שבשימוש ובמגש במדפסת הנתמכים הדפסה בחומרי רק השתמש
.ההדפסה חומרי

נאסף לא ההדפסה חומר
את הפרד. הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. במגש הדפסה חומר שטענת ודא•

.הטענתם לפני) מניפה בתנועת (מזה זה ההדפסה חומר גיליונות
.לערימה, מהודקים לא אך, צמודים הנייר שמכווני ודא•
הפוך בכיוון בעדינות כיפופו ידי-על הנייר את יישר. מסולסל אינו במגש ההדפסה חומר כי ודא•

.לסלסול
.הסוף עד ההזנה מגש מאריך את לפתוח הקפד•
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כהלכה מההתקן יוצא אינו ההדפסה חומר
מהמדפסת לצאת הדפסה מחומרי למנוע עלולים למדפסת מחוץ ונערמים שהודפסו הדפסה חומרי
.כראוי

עקומה בצורה מוזנים הדפים
.הנייר למכוון בהתאם מיושר ההזנה במגש הטעון ההדפסה שחומר ודא•
.הדפסה מתבצעת כשלא רק במדפסת הדפסה חומרי טען•
.הסוף עד ההזנה מגש מאריך את לפתוח הקפד•

יחד דפים מספר נאספים
.הטענתם לפני) מניפה בתנועת (מזה זה ההדפסה חומר גיליונות את הפרד•
.לערימה, מהודקים לא אך, צמודים הנייר שמכווני ודא•
.המידה על יתר בנייר עמוס אינו המגש כי ודא•
.מרביים ויעילות לביצועים HP של הדפסה בחומרי השתמש•

העתקה בעיות פתרון
התמיכה על למידע HP של התמיכה בסעיף עיין, הבעיה בפתרון לך מסייעים אינם הבאים הסעיפים אם
.HP של

עותקים מוציא אינו ההתקן•
ריקים העותקים•
דהויים או חסרים מסמכים•
מוקטן הגודל•
ירודה העתקה איכות•
בעותק בפגמים להבחין ניתן•
הנייר את מוציאה מכן ולאחר, עמוד חצי מדפיסה המדפסת•
נייר התאמת-אי•

עותקים מוציא אינו ההתקן
החשמל זרם אספקת את בדוק•

.מופעלת ושהמדפסת היטב מחובר המתח שכבל ודא, AC במתח משתמש אתה אם◦
.מופעלת ושהמדפסת טעונה שהסוללה ודא, בסוללה משתמש אתה אם◦

המדפסת מצב את בדוק•
על מידע לקבלת הבקרה לוח תצוגת את בדוק. אחרת במשימה עסוקה שהמדפסת ייתכן◦

.תסתיים המעובדת שהעבודה עד המתן. המשימות מצב
.חסימות שחרור ראה. חסימה אירעה אם בדוק. במדפסת נייר חסימת שיש ייתכן◦

ההזנה מגש את בדוק•
.נוסף מידע לקבלת הדפסה חומרי טעינת ראה. ההדפסה חומר את טענת כי ודא

הסוללה של הטעינה רמת את בדוק•
חלשה הסוללה אם. כראוי ופועלת טעונה שהסוללה ודא, סוללה במתח משתמשת המדפסת אם

להתחיל כדי המתח כבל את חבר. במלואו שיודפס לפני מהמדפסת ייצא שהדף ייתכן, מאוד
הסוללה התקנת בסעיף עיין, בסוללה השימוש אודות נוספים פרטים לקבלת. הסוללה בטעינת
.בה והשימוש
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ריקים העותקים
ההדפסה חומר את בדוק•

מחוספס או מדי לח ההדפסה חומר, לדוגמה (HP מפרטי על עונה אינו ההדפסה שחומר ייתכן
.נוסף מידע לקבלת ההדפסה חומרי מפרטי ראה). מדי

ההגדרות את בדוק•
באפשרות גע, העתקהב גע, המדפסת של הבקרה בלוח. מדי בהירה הניגודיות שהגדרת ייתכן
.יותר כהים עותקים ליצור כדי בחיצים השתמש מכן ולאחר יותר כהה/יותר בהיר

הסורק את בדוק•
.בסורק מקור מסמך טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. כהלכה נטען המקור שמסמך ודא

דהויים או חסרים מסמכים
ההדפסה חומר את בדוק•

מחוספס או מדי לח ההדפסה חומר, לדוגמה (HP מפרטי על עונה אינו ההדפסה שחומר ייתכן
.נוסף מידע לקבלת ההדפסה חומרי מפרטי ראה). מדי

ההגדרות את בדוק•
שהמסמכים לכך גורמת) טיוטה באיכות עותקים המפיקה (מהירה האיכות הגדרת כי ייתכן

.מיטבית או רגילה לאפשרות ההגדרה את שנה. דהויים או חסרים
המקור מסמך את בדוק•

בתפריט השתמש. המקור מסמך של ובגודל באיכות תלויה העותק של הדיוק רמת◦
לא שהעותק ייתכן, מדי בהיר המקור מסמך אם. העותק בהירות את לכוונן כדי העתקה

.הניגודיות את תכוונן אם גם, כך על לפצות יוכל
שגוון או, הרקע עם להתערבב המסמך שבקדמת לתמונות לגרום עלולים צבעוניים רקעים◦

.שונה להיראות עלול הרקע

מוקטן הגודל
המדפסת של הבקרה מלוח הוגדר אחר העתקה מאפיין או הקטנה/ההגדלה שמאפיין ייתכן•

נקבעו שהן לוודא כדי ההעתקה משימת של ההגדרות את בדוק. הסרוקה התמונה להקטנת
.רגיל לגודל

,ההגדרות את שנה. הסרוקה התמונה את להקטין הוגדרו HP תוכנת של שההגדרות ייתכן•
.נוסף מידע לקבלת HP תוכנת של המקוונת בעזרה עיין. הצורך במידת

 ירודה העתקה איכות
ההעתקה איכות לשיפור צעדים נקוט•

.גבוהה באיכות מקור במסמכי השתמש◦
הוא כי ייתכן, שגויה בצורה בסורק נטען המקור מסמך אם. כהלכה המקור מסמך את טען◦

ההדפסה חומרי מפרטי ראה. ברורות לא לתמונות להוביל שעלול דבר, הצדה נוטה
.נוסף מידע לקבלת

.ניילון עטיפת בעזרת שלך המקור מסמכי על הגן◦
של או חזקה תאורה בתנאי במדפסת משימוש הימנע, יותר טובה העתקה איכות לקבלת◦

.ישיר שמש אור
הסורק את בדוק•

המסופקת הניקוי במטלית השתמש, הסורק את לנקות כדי. הסורק את לנקות צורך שיש ייתכן
.המטלית לגבי המפורט במידע ועיין המדפסת עם
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בעותק בפגמים להבחין ניתן
דהויים או לבנים אנכיים קווים•

מחוספס או מדי לח ההדפסה חומר, לדוגמה (HP מפרטי על עונה אינו ההדפסה שחומר ייתכן
.נוסף מידע לקבלת ההדפסה חומרי מפרטי ראה). מדי

מדי כהה או מדי בהיר•
.ההעתקה ואיכות הניגודיות הגדרות את לכוונן נסה

עקום או מוטה העותק•
.ההדפסה חומר לצדי בעדינות נצמד הסורק של הרוחב שמכוון ודא

ברור לא טקסט•
.ההעתקה ואיכות הניגודיות הגדרות את לכוונן נסה◦
את בדוק. זו למשימת מתאימה אינה המחדל כברירת המוגדרת השיפור שהגדרת ייתכן◦

מידע לקבלת. הצילומים או הטקסט את לחזק כדי הצורך במידת אותה ושנה ההגדרה
.העתקה הגדרות שינוי ראה, נוסף

חלקי במילוי גרפיקה או טקסט•
.ההעתקה ואיכות הניגודיות הגדרות את לכוונן נסה

).חלקים לא (מוכתמים נראים וגדולים שחורים גופנים•
ההגדרה את בדוק. זו למשימת מתאימה אינה המחדל כברירת המוגדרת השיפור שהגדרת ייתכן
שינוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הצילומים או הטקסט את לחזק כדי הצורך במידת אותה ושנה

.העתקה הגדרות

הנייר את מוציאה מכן ולאחר, עמוד חצי מדפיסה המדפסת

הדיו מחסנית את נקה
.אוטומטי באופן דיו מחסניות לניקוי ראה, נוסף מידע לקבלת. הדיו מחסנית של הניקוי הליך את השלם

הסוללה של הטעינה רמת את בדוק
,מאוד חלשה הסוללה אם. כראוי ופועלת טעונה שהסוללה ודא, סוללה במתח משתמשת המדפסת אם

.הסוללה בטעינת להתחיל כדי המתח כבל את חבר. במלואו שיודפס לפני מהמדפסת ייצא שהדף ייתכן
.בה והשימוש הסוללה התקנת בסעיף עיין, בסוללה השימוש אודות נוספים פרטים לקבלת

ההדפסה חומרי הגדרות את בדוק
ההדפסה לחומרי המתאימות ההדפסה איכות בהגדרות שבחרת ודא, ההדפסה התקן במנהל•

.במגשים שנטענו
ההדפסה חומרי של העמוד לגודל מתאימות ההדפסה התקן במנהל העמוד שהגדרות ודא•

.במגש שנטענו

אחת בבת למדפסת מוזנים דפים מספר
.הנייר בהזנת בעיות פתרון בסעיף עיין, נייר בהזנת בעיות אודות נוסף מידע לקבלת

בקובץ ריק עמוד יש
.ריק עמוד שאין לוודא כדי הקובץ את בדוק
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נייר התאמת-אי

ההגדרות את בדוק
.הבקרה לוח להגדרות מתאימים והסוג שנטענה המדיה גודל כי ודא

בסריקה בעיות פתרון
התמיכה על למידע HP של התמיכה בסעיף עיין, הבעיה בפתרון לך מסייעים אינם הבאים הסעיפים אם
.HP של

אתה בה התוכנה של בעזרה עיין, המחשב באמצעות הסריקה את לבצע מתחיל אתה אםהערה
.בעיות פתרון על מידע וחפש משתמש

מגיב אינו הסורק•
מדי רב זמן נמשכת הסריקה•
טקסט שחסר או נסרק לא מהמסמך חלק•
הטקסט את לערוך ניתן לא•
מופיעות שגיאה הודעות•
ירודה הסרוקה התמונה איכות•
בסריקה בפגמים להבחין ניתן•

מגיב אינו הסורק
המקור מסמך את בדוק•

.בסורק מקור מסמך טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. כהלכה טעון המקור שמסמך ודא
המדפסת את בדוק•

למחשב מחוברת להיות המדפסת על, אלקטרוני לדואר או למחשב לסרוק שתוכל כדי◦
.USB חיבור באמצעות

את המעכב דבר, פעילות חוסר של זמן פרק לאחר' שינה 'ממצב יוצאת שהמדפסת ייתכן◦
.המדפסת של הבקרה לוח בתצוגת הבית מסך להופעת עד המתן. קצר זמן למשך העיבוד

HP תוכנת את בדוק•
.כראוי מותקנת למדפסת שצורפה HP שתוכנת ודא

מדי רב זמן נמשכת הסריקה
ההגדרות את בדוק

.יותר גדולים קבצים ומפיקה יותר רב זמן אורכת הסריקה עבודת, מדי גבוהה רזולוציה קבעת אם◦
תוכל. מהדרוש גבוהה ברזולוציה תשתמש אל, העתקה או סריקה בעת מיטביות תוצאות לקבלת
.יותר מהר לסרוק כדי הרזולוציה את להפחית

המקור שמסמך כך ההגדרות את לשנות באפשרותך, TWAIN באמצעות תמונה מייבא אתה אם◦
.TWAIN תוכנית על מידע לקבלת המסך גבי-שעל בעזרה עיין. לבן-בשחור ייסרק
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טקסט שחסר או נסרק לא מהמסמך חלק
המקור מסמך את בדוק•

טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. המינימלי הגודל בדרישות עומד המקור שמסמך ודא◦
.בסורק מקור מסמך

.בסורק מקור מסמך טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. כהלכה טעון המקור שמסמך ודא◦
את לכוונן נסה. האחורי ברקע להתמזג הקדמי ברקע לתמונות לגרום עשוי צבעוני רקע◦

את שתסרוק לאחר התמונה את לשפר נסה או, המקור מסמך את שתסרוק לפני ההגדרות
.המקור מסמך

ההגדרות את בדוק•
.סורק שאתה המקור למסמך מספיק גדול המוזן ההדפסה שחומר וודא◦
המחדל ברירת שהגדרות ייתכן, למדפסת שצורפה HP בתוכנת משתמש אתה אם◦

שאתה המשימה של ולא ספציפית משימה של אוטומטי לביצוע מוגדרות HP בתוכנת
שינוי אודות הוראות לקבלת HP תוכנת של המסך גבי-שעל בעזרה עיין. לבצע מנסה

.המאפיינים

הטקסט את לערוך ניתן לא
ההגדרות את בדוק•

שניתן טקסט שיוצר מסמך בסוג בתוכנה לבחור הקפד, מקור מסמך סורק אתה כאשר◦
.לטקסט יומר לא הוא, כגרפיקה מוגדר הטקסט אם. לעריכה

עשויה OCR-ה תוכנית, נפרדת) אופטי תווים זיהוי (OCR בתוכנית משתמש אתה אם◦
,נוסף מידע לקבלת. OCR משימות מבצעת שלא תמלילים מעבד לתוכנית מקושרת להיות
.OCR-ה לתוכנית המצורף בתיעוד עיין

מידע לקבלת. סורק אתה שאותו המסמך של לשפה שמתאימה OCR בשפת שבחרת ודא◦
.OCR-ה לתוכנית המצורף בתיעוד עיין, נוסף

המקור מסמך את בדוק•
כשחלקו לסורק המקור מסמך את לטעון יש, לעריכה הניתן כטקסט מסמכים סריקת בעת◦

,נוסף מידע לקבלת. עקום אינו שהמסמך ודא, כן כמו. מטה כלפי פונה והוא קדימה העליון
.בסורק מקור מסמך טעינת ראה

מכיל ממירה שהתוכנה הטקסט אם, לדוגמה. מדי צפוף טקסט תזהה לא שהתוכנה ייתכן◦
'".ח"כ להופיע עלולות" רו "האותיות, מחוברים או חסרים תווים

המקור מסמך של והמבנה, הטקסט גודל, התמונה באיכות תלויה התוכנה של הדיוק רמת◦
.טובה תמונה באיכות הוא המקור שמסמך ודא. עצמה הסריקה באיכות וכן

.מדי יותר להתמזג הקדמי ברקע לתמונות לגרום עשוי צבעוני רקע◦

מופיעות שגיאה הודעות
"התמונה סריקת כדי תוך שגיאה אירעה "או" TWAIN מקור להפעיל ניתן לא"•

שההתקן ודא, אחר סורק או דיגיטלית מצלמה כגון, אחר מהתקן תמונה מקבל אתה אם◦
.HP תוכנת עם פועלים אינם TWAIN תואמי שאינם התקנים. TWAIN תואם האחר

.המחשב בגב הנכונה ליציאה USB-ה כבל את שחיברת ודא◦
בחירה באמצעות TWAIN במקור בחר, בתוכנה. הנכון TWAIN-ה מקור את שבחרת ודא◦

.קובץ בתפריט סורק בחר באפשרות
HP של ההדמיה בהתקן שולטת אחרת שתוכנית מכיוון הסריקה את לבצע ניתן לא, שגיאה•

הודעת אם. HP Scan מהיישום צא, Mac OS X הפעלה מערכת עם במחשב משתמש אתה אם
.שוב לסרוק נסה מכן ולאחר המחשב את מחדש הפעל, שוב מופיעה השגיאה
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 ירודה הסרוקה התמונה איכות
אחר ממסמך מועתק או מצולם המקור מסמך
בנקודות שימוש תוך מודפסים, במגזינים או בעיתונים שמופיעים אלו כמו, מחדש שמודפסים צילומים

נקודות, קרובות לעתים. באיכות לירידה שגורם דבר, המקורי הצילום של הדמיה שיוצרות זעירות דיו
או, התמונה של הדפסה או סריקה בעת בבירור להופיע שעלולים, רצויים בלתי דפוסים יוצרות הדיו
עליך שיהיה ייתכן, הבעיה את פותרות אינן הבאות ההצעות אם. מסך על התמונה הצגת בעת

.המקור מסמך של יותר איכותית בגרסה להשתמש
.הסריקה לאחר התמונה גודל את להקטין נסה, הדפוסים את להעלים כדי◦
.משתפרת איכותה אם לראות כדי הסרוקה התמונה את הדפס◦
.הסריקה עבודת לסוג מתאימות והצבע הרזולוציה שהגדרות ודא◦

בסריקה מופיעים צדדי-דו מקור מסמך של האחורי בצדו שנמצאים תמונות או טקסט
עלולים הדף של השני מצדו ותמונות טקסט, הדף צדי משני שמודפסים מקור מסמכי סריקת בעת

.מדי שקוף או דק הדפסה חומר על מודפס המקור מסמך אם בסריקה להופיע
עקומה הסרוקה התמונה

מסמך טעינת בעת ההדפסה חומר במכוון להשתמש הקפד. שגויה בצורה הונח המקור שמסמך ייתכן
.בסורק מקור מסמך טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. המקור
בהדפסה משתפרת התמונה איכות
.מדויק באופן הסריקה איכות את מייצגת אינה המסך על שמופיעה התמונה, לעתים

במחשבי). אפור של רמות או (צבעים ביותר ולהשתמש המחשב צג של ההגדרות את לכוונן נסה◦
Windows ,של הבקרה בלוח תצוגה האפשרות פתיחת באמצעות כלל-בדרך מתבצע זה כוונון
Windows.

.והצבע הרזולוציה הגדרות את לכוונן נסה◦
סרוקה בתמונה מופיעים אחרים פגמים או, לבנות אנכיות רצועות, קווים, כתמים
.הסריקה מתהליך כתוצאה נוצרו ולא המקור במסמך קיימים שהפגמים ייתכן

שנסרק מהמקור שונה נראית הגרפיקה
הגדרות את לשנות נסה. מבצע שאתה הסריקה עבודת לסוג מתאימות אינן הגרפיקה שהגדרות ייתכן

.הגרפיקה
הסריקה איכות לשיפור צעדים נקוט•

.גבוהה באיכות מקור במסמכי השתמש◦
הוא כי ייתכן, שגויה בצורה בסורק נטען המקור מסמך אם. כהלכה המקור מסמך את טען◦

טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. ברורות לא לתמונות להוביל שעלול דבר, הצדה נוטה
.בסורק מקור מסמך

.הסרוק בדף להשתמש בכוונתך שבו לאופן בהתאם התוכנה הגדרות את כוונן◦
.ניילון עטיפת בעזרת שלך המקור מסמכי על הגן◦
של או חזקה תאורה בתנאי במדפסת משימוש הימנע, יותר טובה סריקה איכות לקבלת◦

.ישיר שמש אור
הסורק את בדוק•

המסופקת הניקוי במטלית השתמש, הסורק את לנקות כדי. הסורק את לנקות צורך שיש ייתכן
.המטלית לגבי המפורט במידע ועיין המדפסת עם
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בסריקה בפגמים להבחין ניתן
ריקים עמודים•

.בסורק מקור מסמך טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. כהלכה טעון המקור שמסמך ודא
מדי כהה או מדי בהיר•

.הנכונות והצבע הרזולוציה בהגדרות משתמש שאתה ודא. ההגדרות את לכוונן נסה◦
.צבעוני נייר על מודפסת או, מאוד כהה או בהירה המקורית שהתמונה ייתכן◦

ברור לא טקסט•
.נכונות והצבע הרזולוציה שהגדרות ודא. ההגדרות את לכוונן נסה

מוקטן הגודל•
תוכנת של בעזרה עיין. הסרוקה התמונה את להקטין הוגדרו HP תוכנת של שההגדרות ייתכן
HP ההגדרות שינוי אודות נוסף מידע לקבלת.

התקנה בעיות פתרון
.נוסף מידע לקבלת HP של התמיכה בסעיף עיין, הבעיה בפתרון לך מסייעים אינם הבאים הנושאים אם

חומרה להתקנת הצעות•
תוכנה להתקנת הצעות•

חומרה להתקנת הצעות

המדפסת את בדוק
.המדפסת של הפנימי ומחלקה החיצוני מחלקה הוסרו האריזה חומרי וכל האריזה שסרט ודא•
.במדפסת נייר שטענת ודא•
.הבקרה בלוח שגיאות שאין ודא•

החומרה חיבורי את בדוק
.טוב ובמצב תקינים בהם משתמש שאתה הכבלים שכל ודא•
מותקנת שהסוללה ודא, לחלופין. החשמל ולשקע למדפסת היטב מחובר המתח שכבל ודא•

.טעונה ושהיא כהלכה

הסוללה של הטעינה רמת את בדוק
,מאוד חלשה הסוללה אם. כראוי ופועלת טעונה שהסוללה ודא, סוללה במתח משתמשת המדפסת אם

.הסוללה בטעינת להתחיל כדי המתח כבל את חבר. במלואו שיודפס לפני מהמדפסת ייצא שהדף ייתכן
.בה והשימוש הסוללה התקנת בסעיף עיין, בסוללה השימוש אודות נוספים פרטים לקבלת

המכסים את בדוק
.כהלכה סגורים והמכסים התפסים שכל ודא

תוכנה להתקנת הצעות

המחשב מערכת את בדוק
.במחשב פועלת הנתמכות ההפעלה ממערכות שאחת ודא•
.המינימליות המערכת בדרישות לפחות עומד שברשותך שהמחשב ודא•
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.הושבתו לא USB התקני שמנהלי ודא, Windows של ההתקנים במנהל•
,המדפסת את מזהה אינו והמחשב, Windows הפעלה מערכת עם במחשב משתמש אתה אם•

)HP תוכנת של בתקליטור util\ccc\uninstall.bat (ההתקנה להסרת השירות תוכנית את הפעל
והתקן המחשב את מחדש הפעל. ההדפסה התקן מנהל של מלאה התקנה הסרת לבצע כדי

.ההדפסה התקן מנהל את מחדש

ההתקנה של המקדמיות הפעולות בוצעו כי ודא
.סגורות התוכניות שאר שכל ודא, התוכנה התקנת לפני•
.הכונן אות בציון שגית שלא ודא, התקליטורים כונן אל שהזנת הנתיב את מזהה אינו המחשב אם•
של שהתקליטור ודא, התקליטורים שבכונן HP תוכנת של התקליטור את מזהה אינו המחשב אם•

של האינטרנט מאתר ההדפסה מנהל את להוריד באפשרותך. תקין HP תוכנת
HP:www.hp.com/support.

.ההתקנה תוכנית את מחדש הפעל, הבעיות כל את שפתרת לאחרהערה

Bluetooth תקשורת בהגדרת בעיות
לקבלת. שלהלן ההצעות לפי פעל, Bluetooth חיבור באמצעות הדפסה בעת בבעיות נתקל אתה אם

תקשורת עבור המדפסת הגדרת ראה, אלחוט הגדרות של תצורה קביעת אודות נוסף מידע
Bluetooth.

Windows
תקשורת עבור המדפסת הגדרת ראה, נוסף מידע לקבלת. Bluetooth-ה הגדרות את בדוק▲

Bluetooth.

Mac OS
).Print & Scan) Mac OS או Print & Fax-ב מחדש אותה והוסף המדפסת את מחק▲

Bluetooth-ה הגדרות את בדוק
תקשורת עבור המדפסת הגדרת ראה, נוסף מידע לקבלת. Bluetooth-ה הגדרות את בדוק•

Bluetooth.
בעזרת) הדיו מפלסי, למשל (המדפסת מצב את לנטר או Bluetooth הגדרות לקבוע כדי•

Toolbox) כלים ארגז) (Windows ,(כבל באמצעות למחשב המדפסת את לחבר עליך USB.

Bluetooth של האות עוצמת את בדוק
בעיות של במקרה, באות הפרעה קיימת אם זמינה תהיה לא או תופסק האלחוטית שהתקשורת ייתכן

.מוכנה אינה המדפסת אם או, האות לעוצמת או למרחק הקשורות

Bluetooth באמצעות הדפסה. השולח ההתקן של Bluetooth-ה בטווח נמצאת שהמדפסת ודא•
).רגל 30 (מטר 10 עד של במרחק אלחוטית הדפסה מאפשרת

המסבירה הודעה מופיעה במחשב אם. באות הפרעה שקיימת ייתכן, מודפס אינו מסמך אם•
.מהמחשב מחדש אותה שלח מכן ולאחר ההדפסה עבודת את בטל, באות בעיה שקיימת
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המדפסת של המידע דפי הכרת
המספר, הקושחה גירסת מספר לרבות, המדפסת אודות מפורט מידע מכילים המדפסת של המידע דפי

והגדרות דף של המחדל ברירת הגדרות, ההדפסה מחסניות על מידע, שירות מזהה מספר, הסידורי
.המדפסת של ההדפסה חומרי

הדפסה עבודות מעבדת אינה המדפסת כי לוודא יש, ואבחון תצורה דפי של הדפסה בעתהערה
.כלשהן

.השיחה ביצוע לפני התצורה ודף האבחון דף את שתדפיס מומלץ, HP-ל להתקשר עליך אם

המדפסת של מידע דפי הדפסת
חיבור ללא, המדפסת של הבקרה מלוח המדפסת של הבאים המידע דפי את להדפיס באפשרותך
.למדפסת

הדפסה איכות דף להדפסת
.הדפסה איכות אבחון דוחב גע מכן ולאחר, דוחותב גע, הגדרהב גע, המדפסת של הבקרה בלוח

.במדפסת בעיות ולפתרון, ההדפסה מחסניות של התקינות מצב להצגת בדוח השתמש

מצב דף להדפסת
.מצב דוח הדפסתב גע מכן ולאחר, דוחותב גע, הגדרהב גע, המדפסת של הבקרה בלוח

.המדפסת של ההדפסה חומרי והגדרות דף של המחדל ברירת הגדרות להצגת המצב בדף השתמש

חסימות שחרור
להפחית כדי הבאים הפתרונות את נסה. עבודה במהלך הדפסה חומרי של חסימה מתרחשת, פעם מדי
.החסימות מספר את

חומרי מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. למפרטים שתואם הדפסה חומר עם מדפיס שאתה ודא•
.ההדפסה

.פגומים או מקופלים, מקומטים שאינם הדפסה בחומרי משתמש שאתה ודא•
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. מדי מלא ואינו כהלכה טעון ההזנה שמגש ודא•
.בסורק מקור מסמך טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. כהלכה נטען המקור שמסמך ודא•

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

במדפסת חסימה שחרור•
נייר חסימות למניעת עצות•
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במדפסת חסימה שחרור

במדפסת חסימות סילוק
.נייר חסימת לשחרור אלה בשלבים השתמש

.המדפסת את כבה.1
.המתח כבל את נתק.2

ראה, נוסף מידע לקבלת. אותה הסר, האופציונלית בסוללה משתמש אתה אםהערה
.בה והשימוש הסוללה התקנת

.הפלט ומחריץ ההזנה ממגש תקוע שאינו ההדפסה חומר את הסר.3

ולהיזהר בפינצטה להשתמש יש, זאת במקום. ההזנה מגש לתוך ידיים להכניס איןהערה
.המדפסת של הפנימי חלקה את לשרוט שלא

.התקוע ההדפסה חומר את אתר.4

הפלט בחריץ תקועים הדפסה חומרי לראות ניתן
פתח, ההדפסה חומרי את לראות ניתן לא אם. לחריץ מחוץ אל, אליך בעדינות אותם משוך.א

.שנתקעו ההדפסה חומרי את ושחרר למחסניות הגישה דלת את

.קריעתם את למנוע כדי ורציפה איטית בתנועה תקועים הדפסה חומרי הוצאהערה

A5

B5

A4
LTRLGL
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ולאחר הצידה בעדינות אותה דחוף, התקוע לנייר הגישה את חוסמת ההדפסה גררת אם.ב
.ההדפסה חומר את הוצא מכן

הסר, המדפסת שבתוך ההדפסה באזור התקוע ההדפסה חומר את לראות ניתן לא אם.ג
.ההזנה במגש לראות שניתן מה את

הסורק בתוך נתקעו הדפסה חומרי
.הסורק של הזכוכית משטח לשחרור התפס את הרם.א

אותם והוצא מעלה כלפי הבקרה לוח מאחורי בעדינות ההדפסה חומרי את משוך.ב
.מהמדפסת
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הזכוכית משטח את בעדינות הרם, מהסורק התקועים ההדפסה חומרי כל הסרת לאחר.ג
.בנקישה במקומו שיינעל עד הסורק של

.המדפסת את הפעל מכן ולאחר המתח כבל את חבר.5

.מחדש אותה חבר, האופציונלית בסוללה משתמש אתה אםהערה

.הנוכחית בעבודה להמשיך כדי) אישור (OK-ב גע.6
העמודים או העמוד את מחדש שלח. הבא הדף גבי-על ההדפסה עבודת את תמשיך המדפסת
.במדפסת שנתקעו

נייר חסימות למניעת עצות
.הנייר נתיב את חוסם אינו דבר כי ודא•
.ההדפסה חומרי מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. המידה על יתר ההזנה מגש את תעמיס אל•
.הדפסה חומרי טעינת ראה, נוסף מידע לקבלת. הדפסה במהלך ולא כהלכה נייר טען•
.מקומטים או מקופלים הדפסה בחומרי תשמש אל•
חומרי מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. למפרטים המתאימים הדפסה בחומרי תמיד השתמש•

.ההדפסה
.ההזנה מגש של ימין לצד מיושרים ההדפסה שחומרי ודא•
.אותו מכופפים או מקמטים אינם אך, ההדפסה לחומר היטב צמודים ההדפסה חומר שמכווני ודא•
.אחרים נלווים ואביזרים סיכות, נייר אטבי מהנייר שהסרת ודא•

6 פרק

81 חסימות שחרור
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טכני מידעא
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

אחריות אודות מידע•
המדפסת מפרטי•
תקינה מידע•
למוצר סביבתי ניהול תוכנית•
שלישי צד של רישיונות•

אחריות אודות מידע
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

Hewlett-Packard של מוגבלת אחריות הצהרת•
דיו מחסנית על אחריות אודות מידע•

Hewlett-Packard של מוגבלת אחריות הצהרת

אחריות

אנא עיין/ני בתעודת האחריות המצורפת לאריזת המוצר.

דיו מחסנית על אחריות אודות מידע
אינה זו אחריות. עבורה המיועדת HP במדפסת נעשה במחסנית השימוש כאשר חלה למחסניות HP של האחריות

.כלשהי בדרך שטופלו או, נכון לא שימוש בהם נעשה, חודשו, מחדש יוצרו, מחדש שמולאו HP של דיו מוצרי מכסה
תוקף פקע ולא התרוקן לא HP של הדיו עוד כל האחריות במסגרת מכוסה המדפסת, האחריות תקופת במהלך

:להלן שמוצג כפי המדפסת גבי-על מצוין, YYYY/MM/DD בתבנית, האחריות של התוקף פקיעת תאריך. האחריות
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המדפסת מפרטי
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

פיזי מפרט•
קיבולת ונתוני המדפסת מאפייני•
והזיכרון המעבד מפרטי•
מערכת דרישות•
זיכרון התקני מפרט•
נייד טלפון של הדפסה מידע•
ההדפסה חומרי מפרטי•
הדפסה רזולוציית•
העתקה מפרטי•
סריקה מפרטי•
הפעלה סביבת•
חשמל דרישות•
אקוסטית פליטה מפרט•

פיזי מפרט

)גובה × עומק × רוחב (גודל
')אינץ x 6.95 x 3.52 14.00 (מ"מ x 176.5 x 89.5 355.6: מדפסת•
')אינץ x 7.81 x 3.52 14.00 (מ"מ x 198.5 x 89.5 355.6: סוללה עם מדפסת•

)מתכלים הדפסה חומרי כולל לא (המדפסת משקל
)ליברות 6.5 (ג"ק 3.0: מדפסת•
)ליברות 6.9 (ג"ק 3.1: סוללה עם מדפסת•

קיבולת ונתוני המדפסת מאפייני

קיבולתתכונה

USB 2.0-ל התואם גבוהה במהירות התקן•קישוריות
-PictBridge/USB 2.0 High מארח יציאת•

Speed
Secure Digital ,High (זיכרון כרטיסי•

Capacity Secure Digital(
,Bluetooth 2.0 של מוגבר נתונים העברת קצב•

1.0 עם לאחור תואם
,HCRP ,BIP: נתמכים Bluetooth פרופילי(

OPP ,SPP(

צבעים ושלושה שחור הדפסה מחסניתדיו מחסניות

מידע לקבלת /www.hp.com/pageyield באתר בקרהמתכלים החומרים תפוקות
.הדיו מחסניות של המשוערות התפוקות על נוסף

HP PCL 3 GUIהמדפסת שפות

המדפסת של הבקרה לוח בשפת תמיכה
.אזור/למדינה בהתאם משתנה השפות זמינות

,אנגלית, הולנדית, דנית, כית'צ, קרואטית, בולגרית
,איטלקית, הונגרית, יוונית, גרמנית, צרפתית, פינית
,רומנית, פורטוגזית, פולנית, נורווגית, קוריאנית, יפנית
,שוודית, ספרדית, סלובנית, סלובקית, מופשטת סינית
.טורקית, מסורתית סינית
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והזיכרון המעבד מפרטי
MHz ARM9 core 220: מעבד
MB DDR2 64: זיכרון

מערכת דרישות

 בכתובת בקר, מערכת ודרישות נתמכות הפעלה מערכות אודות ביותר העדכני המידע לקבלתהערה
www.hp.com/support.

/www.hp.com/go באתר בקר, Microsoft® Windows® 8-ל תמיכה בנושא מידע לקבלתהערה
printerinstall.

הפעלה מערכות תאימות
•Mac OS X 10.6 גרסה ,OS X Lion ,OS X Mountain Lion
•Microsoft® Windows® 8 ,Windows® 7 ,Windows Vista® ,Windows® XP (32-bit) Service

Pack 2
•Linux) ראה, נוסף מידע לקבלת http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html(.

מינימליות דרישות
•Microsoft® Windows® 8: 1 מעבד GHz 32 של-bit) x86 (64 או-bit) x64 ;(בנפח קשיח דיסק שטח

USB יציאת; לאינטרנט חיבור או CD-ROM/DVD כונן; GB 2 של
Microsoft® Windows® 7: 1 מעבד GHz 32 של-bit) x86 (64 או-bit) x64 ;(בנפח קשיח דיסק שטח

USB יציאת; לאינטרנט חיבור או CD-ROM/DVD כונן; GB 1.1 של
•Microsoft® Windows® Vista: 800 מעבד MHz 32 של-bit) x86 (64 או-bit) x64 ;(קשיח דיסק שטח

USB יציאת; לאינטרנט חיבור או CD-ROM/DVD כונן; GB 1.0 של בנפח
•Microsoft® Windows® XP (32-bit) Service Pack 2: מעבד Intel® Pentium® II ,Celeron®, או

חיבור או CD-ROM/DVD כונן; MB 600 של בנפח קשיח דיסק שטח; ומעלה MHz 233; אחר תואם מעבד
USB יציאת; אינטרנט

זיכרון התקני מפרט

זיכרון כרטיסי
מפרטים•

1,000: זיכרון בהתקן קבצים של מומלץ מרבי מספר◦
היותר לכל MB 8 עד, היותר לכל פיקסל-מגה 12 עד: בודד לקובץ מומלץ מרבי גודל◦
)בלבד נעים חלקים ללא (GB 1: זיכרון להתקן מומלץ מרבי גודל◦

המדפסת לביצועי לגרום עלולה הזיכרון בהתקן המומלצים המרביים לגדלים קרבההערה
.מהמצופה איטיים להיות

זיכרון התקני של נתמכים סוגים•
◦Secure Digital
גבוהה קיבולת בעל SD כרטיס◦

או FAT ,FAT32 הקבצים מערכת באמצעות שאותחלו זיכרון התקני רק לקרוא יכולה המדפסתהערה
EX_FAT.

USB מסוג הבזק כונני
HP מסוג הבאים ההבזק כונני פעולת של מקיפה בדיקה ערכה USB המדפסת עם:

•Kingston: כונן Data Traveler 100 USB 2.0 Flash) 4 GB ,8 GB 16-ו GB(
•Lexar JumpDrive Traveller: 1 GB
•Imation: התקן USB 1 בנפח מסתובבGB
•SanDisk :כונן Cruzer Micro Skin USB Flash Drive) 4 GB(
•HP: כונן HI-SPEED USB Flash Drive v100w) 8 GB(
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יכולה אינה HP, זאת עם. המדפסת עם USB מסוג נוספים הבזק בכונני להשתמש שתוכל ייתכןהערה
.מקיף באופן נבדקו לא שהם משום המדפסת עם התקינה פעולתם את להבטיח

נייד טלפון של הדפסה מידע
:הבאים הניידים הטלפונים עבור זמינות זו מדפסת של הבאות ההדפסה תוכנות

אינטרנט אתרתוכנהנייד טלפון

Windows Mobile*Westtek JETCEThttp://www.westtek.com/
pocketpc/jetcet/

BlackberryRepligo Professionalhttp://www.cerience.com/
products/pro

.HP של התוכנה בתקליטור זמינה Windows Mobile עבור ההדפסה תוכנת* 

ההדפסה חומרי מפרטי
סוג את לקבוע כדי נתמכים ומשקלים הדפסה חומרי של סוגים הכרתו הנתמכים הגדלים הכרת בטבלאות היעזר
בכוונתך שבו ההדפסה חומר עם שיפעלו המאפיינים ואת שברשותך המדפסת עבור המתאים ההדפסה חומר

עיין, המדפסת בשימוש הנמצאים ההדפסה שולי אודות מידע לקבלת מזעריים שוליים הגדרת בסעיף עיין. להשתמש
.הדף צידי שני על בהדפסה לפיהן לפעול שיש הנחיות לקבלת צדדית-דו להדפסה בנוגע הנחיות בסעיף

נתמכים הדפסה חומרי עבור המפרטים הכרת•
מזעריים שוליים הגדרת•
צדדית-דו להדפסה בנוגע הנחיות•

נתמכים הדפסה חומרי עבור המפרטים הכרת
הנתמכים הגדלים הכרת•
נתמכים ומשקלים הדפסה חומרי של סוגים הכרת•

הנתמכים הגדלים הכרת

סורקהזנה מגשהדפסה חומר גודל

הדפסה חומרי של סטנדרטיים גדלים

U.S. Letter) 216 x 279 8.5; מ"מ x 11 אינץ('

U.S. Legal) 216 x 356 8.5; מ"מ x 14 אינץ('

A4) 210 x 297 8.3; מ"מ x 11.7 אינץ('

U.S. Executive) 184 x 267 7.25; מ"מ x 10.5 אינץ('

B5) JIS) (182 x 257 7.17; מ"מ x 10.12 אינץ('

A5) 148 x 210 5.8; מ"מ x 8.3 אינץ(' 

A6) 105 x 148 4.13; מ"מ x 5.83 אינץ(' 

U.S. Statement) 140 x 216 5.5; (מ"מ x 8.5 אינץ(' 

מעטפות

x 4.12; מ"מ U.S. #10 Envelope) 105 x 241 מעטפת
')אינץ 9.5
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סורקהזנה מגשהדפסה חומר גודל

x 9.01 6.38; מ"מ C5 Envelope) 162 x 229 מעטפת
')אינץ

 

 ')אינץ x 6.4 4.5; מ"מ C6 Envelope) 114 x 162 מעטפת

Japanese Envelope Chou #3) 120 x 235 מעטפת
')אינץ x 9.3 4.7; מ"מ

 

;מ"מ Japanese Envelope Chou #4) 90 x 205 מעטפת
3.5 x 8.1 אינץ('

 

 ')אינץ Monarch Envelope) 3.88 x 7.5 מעטפת

x 5.75 4.37; מ"מ A2 Envelope) 111 x 146 מעטפת
')אינץ

 

 ')אינץ x 8.7 4.3; מ"מ DL Envelope) 110 x 220 מעטפת

כרטיסים

 ')אינץ x 5 3; מ"מ x 127 76.2 (אינדקס כרטיס

 ')אינץ x 6 4; מ"מ x 152 102 (אינדקס כרטיס

 ')אינץ x 8 5; מ"מ x 203 127 (אינדקס כרטיס

 צילום נייר

4 x 6) 102 x 152 4; מ"מ x 6 אינץ* (' 

5 x 7) 13 x 18 5; מ"ס x 7 אינץ(' 

8 x 10) 8 x 10 אינץ(' 

13 x 18 5 (מ"ס x 7 אינץ(' 

)10 x 15 מ"ס*( 

)10 x 15 לשונית עם) מ"ס*  

 ') *אינץ x 5 3.5; מ"מ L) 89 x 127 צילום נייר

2L) 178 x 127 7.0; מ"מ x 5.0 אינץ(' 

3.5 x 5) 88.9 x 127 מ"מ*( 

3 x 5) 76.2 x 127 מ"מ( 

8.5 x 13) 215.9 x 330.2 מ"מ( 

4 x 6 102 (לשונית עם x 152 4; מ"מ x 6 אינץ* (' 

 נוספים הדפסה חומרי

א נספח
המשך

87 המדפסת מפרטי



סורקהזנה מגשהדפסה חומר גודל

216 עד 76.2 ברוחב אישית מותאם בגודל הדפסה חומרי
4-ו רוחב' אינץ 8.5 עד 3 (מ"מ 355.6 עד 101 ובאורך מ"מ
)אורך' אינץ 14 עד

 

עד 182 ברוחב) סורק (אישית מותאם בגודל הדפסה חומרי
8.5 עד 7.17 רוחב (מ"מ 356 עד 127 ובאורך מ"מ 216
')אינץ 14 עד 5 ואורך' אינץ

 

.שוליים ללא בהדפסה תמיכה* 

נתמכים ומשקלים הדפסה חומרי של סוגים הכרת

קיבולתמשקלסוגמגש

ר"מ'/ג 105 עד 60ניירהזנה מגש
)Bond 16 ליברה 28 עד(

נייר גיליונות 50 עד

ר"מ'/ג 250צילום נייר
)Bond 66 ליברה(

גיליונות 5 עד

ר"מ'/ג 90 עד 75מעטפות
עד Bond 20 מעטפת(

)ליבראות 24

מעטפות 3 עד

ר"מ'/ג 200 עדכרטיסים
)ליברות 110 אינדקס(

כרטיסים 5 עד

ר"מ'/ג 90 עד 75ניירסורק
)Bond 20 24 עד

)ליברות

אחד גיליון

מזעריים שוליים הגדרת
.מהם גדולים להיות או, שלהלן השוליים להגדרות להתאים חייבים המסמך שולי, לאורך בהדפסה

המשך
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שוליים) 1(הדפסה חומר
שמאליים

שוליים) 2(
ימניים

שוליים) 3(
עליונים

שוליים) 4(
תחתונים

A4
U.S. Executive
U.S. Statement

B5
A5

0.13 (מ"מ 3.3
')אינץ

0.13 (מ"מ 3.3
')אינץ

0.12 (מ"מ 3
')אינץ

0.12 (מ"מ 3
') *אינץ

U.S. Letter
U.S. Legal

אישית מותאם בגודל הדפסה חומרי
8.5 x 13 אינץ'

מ"מ 6.35
')אינץ 0.25(

מ"מ 6.35
')אינץ 0.25(

0.12 (מ"מ 3
')אינץ

0.12 (מ"מ 3
') *אינץ

כרטיסים
צילום נייר
A6

0.08 (מ"מ 2
')אינץ

0.08 (מ"מ 2
')אינץ

0.12 (מ"מ 3
')אינץ

0.12 (מ"מ 3
')אינץ

0.13 (מ"מ 3.3מעטפות
')אינץ

0.13 (מ"מ 3.3
')אינץ

מ"מ 14.2
')אינץ 0.56(

מ"מ 14.2
')אינץ 0.56(

מינימליים בשוליים להשתמש למדפסת לאפשר תוכל, Windows הפעלה מערכת עם במחשב משתמש אתה אם* 
ובחר, ההדפסה התקן במנהל מתקדם הכרטיסייה על לחץ, זו שוליים הגדרת לקביעת). 'אינץ 0.12 (מ"מ 3.0 בגודל

.שוליים צמצם באפשרות

צדדית-דו להדפסה בנוגע הנחיות
חומרי מפרטי ראה, נוסף מידע לקבלת. המדפסת למפרטי המתאימים הדפסה בחומרי תמיד השתמש•

.ההדפסה
.ההדפסה התקן במנהל או ביישום צדדית-הדו ההדפסה אפשרויות את ציין•
75-מ קטן שמשקלו נייר או מבריקים הדפסה חומרי, צילום נייר, מעטפות של הצדדים שני גבי-על להדפיס אין•

.להיתקע לנייר לגרום עלולים הדפסה חומרי של אלה סוגים). דחוס ליברות 18 (ר"מ/גרם
נייר, חברה נייר כגון, הנייר צידי שני על הדפסה בעת ספציפי כיוון דורשים הדפסה חומרי של מסוימים סוגים•

,Windows באמצעות המופעל ממחשב מדפיס אתה כאשר. מראש ומנוקב מים סימני עם ונייר מראש מודפס
הפעלה מערכת עם ממחשב הדפסה בעת. ההדפסה חומרי של הראשון הצד את תחילה מדפיסה המדפסת

Mac OS X ,פונה הקדמי הצד כאשר ההדפסה חומרי את טען. השני הצד את תחילה מדפיסה המדפסת
.מטה כלפי

הדפסה רזולוציית

בשחור הדפסה רזולוציית
)מהמחשב הדפסה בעת (בשחור מופק dpi 600 עד

בצבע הדפסה רזולוציית
ניירות. dpi 1,200 של קלט רזולוציית בעלי HP של נבחרים צילום ניירות על בצבע ממוטב x 1,200 dpi 4,800 עד

:הבאים הסוגים את כוללים צילום
HP Premium Plus Photo נייר◦
HP Premium Photo נייר◦
HP Advanced Photo נייר◦

העתקה מפרטי
דיגיטלי תמונה עיבוד•
מקור ממסמך עותקים 99 עד•

א נספח
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400% עד 25%-מ: דיגיטלי זום•
המסמך למורכבות בהתאם משתנות העתקה מהירויות•

.הראשי במגש שהנחת הנייר על בהתבסס לבחור נייר הגדרת איזו לקבוע כדי הבאה בטבלה עיין

המדפסת של הבקרה לוח הגדרתנייר סוג

רגיל נייררגיל נייר

רגיל ניירHP Bright White Paper נייר

Presentation Paper ניירמט, HP Premium Presentation Paper נייר

סריקה מפרטי
לעריכה הניתן לטקסט סרוק טקסט אוטומטי באופן ממירה משולבת) OCR (אופטי זיהוי תוכנת•
המסמך למורכבות בהתאם משתנות הסריקה מהירויות•
Twain תואם ממשק•
משופר ppi 4,800 עד, אופטי ppi 600: רזולוציה•
כ"סה bit-24: צבע•
')אינץ x 14 8.5 (מ"מ x 356 216: מרבי סריקה גודל•
')אינץ x 5 7.17 (מ"מ x 127 182: מזערי סריקה גודל•

הפעלה סביבת

הפעלה סביבת
עיבוי ללא 90% עד 15: מומלצת יחסית לחות

)פרנהייט 90° עד 59° (צלזיוס 32° עד 15°: להפעלה מומלצת טמפרטורה
)פרנהייט 104° עד 41° (צלזיוס 40° עד 5°: מרבית הפעלה טמפרטורת
)פרנהייט 104° עד 32° (צלזיוס 40° עד 0°: שימוש ושל סוללה טעינת של טמפרטורה

אחסון סביבת
)פרנהייט 150° (צלזיוס 65° של בטמפרטורה עיבוי ללא 90% עד: לאחסון יחסית לחות

)פרנהייט 140° עד 40°- (צלזיוס 60° עד 40°-: אחסון טמפרטורת
)פרנהייט 140° עד 4°- (צלזיוס 60° עד 20°-: סוללה אחסון טמפרטורת

חשמל דרישות

חשמל הספקת
)חיצוני (בינלאומי חשמל מתאם

חשמל הספקת דרישות
)Hz 3 ± (הרץ 50/60), AC) ± 10% וולט 240 עד 100: כניסה מתח
אמפר 3.5-ב DC וולט 18.5: ביציאה מתח

חשמל צריכת
)רגיל מצב (בהעתקה וואט 32.5); מהירה טיוטה מצב (בהדפסה וואט 28.4

אקוסטית פליטה מפרט
ISO 7779 פי-על רעש רמות', טיוטה 'במצב הדפסה

)מהצד עומד לגבי (רעש רמת
LpAd 56 (dBA)

אקוסטי הספק
LwAd 7.0 (BA)
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תקינה מידע
.שלך אזור/במדינה התקינה מסוכנויות המוצר בדרישות עומדת המדפסת

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף
לתקינה דגם מספר•
FCC הצהרת•
בקוריאה למשתמשים הודעה•
ביפן משתמשים עבור) VCCI) Class B תאימות הצהרת•
ביפן למשתמשים המתח כבל בדבר הודעה•
גרמניה עבור רעש פליטת בדבר הצהרה•
LED מחוון בדבר הצהרה•
גרמניה עבור היקפיים התקנים של מבריקים ציפויים•
האירופי האיחוד של תקינה הודעת•
אלחוטיים מוצרים עבור תקינה מידע•

לתקינה דגם מספר
הוא שלך המוצר עבור לתקינה הדגם מספר. תקינה זיהוי למטרות תקינה דגם מספר מוקצה שלך למוצר

SNPRC-1003-02 .השיווקי השם עם זה תקינה מספר לבלבל אין) HP Officejet 150 (L511) Mobile All-in-
One Printer (המוצר מספר עם או.
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FCC הצהרת

FCC statement

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

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

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

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

בקוריאה למשתמשים הודעה

ביפן משתמשים עבור) VCCI) Class B תאימות הצהרת

B

VCCI-B
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ביפן למשתמשים המתח כבל בדבר הודעה

גרמניה עבור רעש פליטת בדבר הצהרה

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

LED מחוון בדבר הצהרה

גרמניה עבור היקפיים התקנים של מבריקים ציפויים

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

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

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

האירופי האיחוד הנחיית של הבסיסיות בדרישות גם עומד הוא, טלקומוניקציה של פונקציונליות יש זה למוצר אם
:הבאה
R&TTE Directive 1999/5/EC הנחיית
המפורטים) אירופאים תקנים (הישימים האירופאים המתואמים לסטנדרטים תאימות פירושה אלה בהנחיות עמידה

זמינה ואשר זו מוצרים משפחת או זה מוצר עבור HP ידי-על שפורסמה האירופי האיחוד של התאימות בהצהרת
מספר את הקלד (www.hp.com/go/certificates: הבא האינטרנט באתר או המוצר בתיעוד) בלבד באנגלית(

).החיפוש בתיבת המוצר
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:המוצר גבי-על המופיעים הבאים התאימות מסימוני אחד באמצעות מצוינת זו תאימות

לטלקומוניקציה קשורים שאינם מוצרים עבור
של מתואמים טלקומוניקציה מוצרי עבור וכן

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

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

.זה למוצר המצורפת התקינה בתווית עיין
הארגון ושל האירופי האיחוד של הבאים אזורים/במדינות לשימוש ניתנת זה מוצר של הטלקומוניקציה פונקציונליות

,גרמניה, בריטניה, בלגיה, בולגריה, אסטוניה, אירלנד, איסלנד, איטליה, אוסטריה): EFTA (החופשי לסחר האירופי
,ספרד, סלובקיה, סלובניה, נורווגיה, מלטה, ליכטנשטיין, ליטא, לטביה, לוקסמבורג, יוון, הונגריה, הולנד, דנמרק
.ושווייץ שוודיה, רומניה, קפריסין, צרפת, כיה'צ, פינלנד, פורטוגל, פולין
.אנלוגיות טלפון לרשתות לחיבור מיועד) המוצרים בכל זמין לא (הטלפון מחבר
אלחוטיים LAN התקני עם מוצרים
LAN רשתות לפעולת באשר מיוחדות דרישות או מסוימות התחייבויות לחול עשויות מסוימים אזורים/במדינות
הרשת של אזור/המדינה שהגדרות ודא. הזמינים הערוצים של הגבלות או בלבד הבית בתוך שימוש כגון אלחוטיות
.נכונות הן האלחוטית

צרפת
זה במוצר להשתמש ניתן: GHz-2.4 בתדר אלחוטית LAN ברשת זה במוצר השימוש על חלות מסוימות הגבלות
ניתן, למבנה מחוץ לשימוש). 13 עד 1 ערוצים (MHz-2,483.5 עד MHz-2,400 של מלא תדרים בטווח מבנים בתוך

העדכניות הדרישות לקבלת. בלבד) 7 עד 1 ערוצים (MHz-2,454 עד MHz-2,400 של תדרים בטווח להשתמש
.www.arcep.fr ראה, ביותר
:אל לפנות יש, תקינה בנושאי קשר ליצירת

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

אלחוטיים מוצרים עבור תקינה מידע
:אלחוטיים מוצרים אודות רגולטורי מידע מכיל זה סעיף

רדיו תדר לקרינת חשיפה•
בברזיל למשתמשים הודעה•
בקנדה למשתמשים הודעה•
בטייוואן למשתמשים הודעה•

רדיו תדר לקרינת חשיפה

Exposure to radio frequency radiation 

Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner 
that the potential for human contact during normal operation is minimized. This 
product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such 
a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In 
order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure 
limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) 
during normal operation. 
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בברזיל למשתמשים הודעה

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência 
a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

בקנדה למשתמשים הודעה

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 
210 and RSS GEN of Industry Canada.
Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans 
le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications 
du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN 
d'Industrie Canada.

בטייוואן למשתמשים הודעה
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למוצר סביבתי ניהול תוכנית
:הסביבה באיכות פוגעים שאינם איכותיים מוצרים לספק מחויבת Hewlett-Packard חברת

.שונות מיחזור אפשרויות בחשבון הובאו זה מוצר בתכנון•
.ומאמינותה המדפסת של מהפונקציונליות לגרוע מבלי, למינימום עד צומצם החומרים מספר•
.מזה זה שונים חומרים בקלות להפריד מאפשר התכנון•
.פשוטים כלים בעזרת ולהסרה בקלות לאיתור ניתנים השונים והחיבורים ההידוק אמצעי•
.יעילים ותיקון לפירוק בקלות אליהם לגשת יהיה שניתן כך תוכננו גבוהה בעדיפות חלקים•

.www.hp.com/ecosolutions באתר בקר, נוסף מידע לקבלת
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

בנייר שימוש•
פלסטיק רכיבי•
חומרים בטיחות של נתונים גיליונות•
מיחזור תוכנית•
HP של מתכלים דיו לחומרי מיחזור תוכנית•
האירופי באיחוד פרטיים בית במשקי משתמשים ידי-על פסולת השלכת•
חשמל צריכת•
כימיים חומרים•
סוללות על מידע•
)בלבד בסין (RoHS הודעות•
)בלבד באוקראינה (RoHS הודעות•

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

פלסטיק רכיבי
לזיהוי האפשרות את המגבירים לאומיים-בין לתקנים בהתאם מסומנים גרם 25 על עולה שמשקלם פלסטיק חלקי
.המוצר חיי בסיום מיחזור למטרות פלסטיק סוגי

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 כמה עם ושותפויות, רבים אזורים/במדינות ומיחזור מוצרים להחזרת תוכניות של וגדל הולך מספר מציעה

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

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

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

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

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
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האירופי באיחוד פרטיים בית במשקי משתמשים ידי-על פסולת השלכת

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

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

ENERGY STAR בתוכנית כשותפה. ב"בארה הסביבה לאיכות המשרד של רשום שירות סימן הוא ENERGY
STAR ,חברת קבעה HP של המנחים הקווים בדרישות עומד זה שמוצר ENERGY STAR באנרגיה לחיסכון.
:ב בקר, ENERGY STAR המאושר הדמיה מוצר של דגם אודות נוסף מידע לקבלת

www.hp.com/go/energystar

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

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

סוללות על מידע
.והשלכה לטיפול מיוחדים הליכים לדרוש עשויה זו סוללה. נטענת יון-ליתיום סוללת עם מגיעה המדפסת

וסוללות HP של מקוריות הדפסה מחסניות, משומשת אלקטרונית חומרה למחזר לקוחותיה את מעודדת HP חברת
.www.hp.com/recycle אל עבור, המחזור תוכניות אודות נוסף למידע. נטענות

בקליפורניה המשתמשים לב לתשומת
.מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט שיש ייתכן. פרקולית חומצה להכיל עלולות זה מוצר עם המסופקות הסוללות
.www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate: הבא האינטרנט באתר בקר, נוסף מידע לקבלת

)בלבד בסין (RoHS הודעות
ומסוכנים רעילים חומרים טבלת
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שלישי צד של רישיונות
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

HP Officejet 150 (L511) Mobile Printer מדפסת•

HP Officejet 150 (L511) Mobile Printer מדפסת
Third-party licences

 Zlib
---------

Copyright (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or
implied warranty. In no event will the authors be held liable

for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any
purpose, including commercial applications, and to alter it and

redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you
must not claim that you wrote the original software. If you use
this software in a product, an acknowledgment in the product

documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and

must not be misrepresented as being the original software
3. This notice may not be removed or altered from any source

distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs
(Request for Comments) 1950 to 1952 in the files ftp://

ds.internic.net/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt
(deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

 Independent JPEG Group's free JPEG software
 -------------------------------------------

 * Copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.
* This file is part of the Independent JPEG Group's software.

* For conditions of distribution and use, see the accompanying
README file.
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Readme File

Independent JPEG Group's free JPEG software
-------------------------------------------

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and
transcoding. JPEG is a standardized compression method for full-color and gray-scale images.

The distributed programs provide conversion between JPEG "JFIF" format and image files in
PBMPLUS PPM/PGM, GIF, BMP, and Targa file formats. The core compression and

decompression library can easily be reused in other programs, such as image viewers. The
package is highly portable C code; we have tested it on many machines ranging from PCs to

Crays.

We are releasing this software for both noncommercial and commercial use. Companies are
welcome to use it as the basis for JPEG-related products.

We do not ask a royalty, although we do ask for an acknowledgement in
product literature (see the README file in the distribution for details). We hope to make this
software industrial-quality --- although, as with anything that's free, we offer no warranty and

accept no liability.

For more information, contact jpeg-info@uc.ag

LIBTIFF
----------

Copyright (c) 1991-1996 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this
software and its documentation for any purpose is hereby

granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice
appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler

and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software
without the specific, prior written permission of Sam Leffler

and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT

LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR

ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF
ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,

DATA OR PROFITS,WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
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DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

TIFF Library.
Rev 5.0 Lempel-Ziv & Welch Compression Support

This code is derived from the compress program whose code is
derived from software contributed to Berkeley by James A. Woods,
derived from original work by Spencer Thomas and Joseph Orost.

The original Berkeley copyright notice appears below in its
entirety.

Copyright (c) 1985, 1986 The Regents of the University of
California.All rights reserved.

This code is derived from software contributed to Berkeley by
James A. Woods, derived from original work by Spencer Thomas

and Joseph Orost.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted
provided that the above copyright notice and this paragraph are

duplicated in all such forms and that any documentation,
advertising materials, and other materials related to such

distribution and use acknowledge that the software was developed
by the University of California, Berkeley. The name of the

University may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written

permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS AND WITHOUT ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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HP של ואביזרים מתכלים חומריםב
באתר בקר, לשינויים נתון המידע המדפסת עבור HP של והאביזרים ההדפסה חומרי על מידע מספק זה סעיף

שונות רכישות לבצע ניתן, כן כמו. האחרונים העדכונים לקבלת) HP) www.hpshopping.com של האינטרנט
.האינטרנט באתר
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

מקוון באופן להדפסה מתכלים חומרים הזמנת•
אביזרים•
מתכלים חומרים•

מקוון באופן להדפסה מתכלים חומרים הזמנת
המצורפת HP תוכנת את פתח, להדפסה הניתנת קניות רשימת ליצור או מקוון באופן מתכלים חומרים להזמין כדי

,משוערים דיו מפלסי הכרטיסייה על לחץ). Windows) (כלים ארגז (Toolbox את פתח מכן ולאחר למדפסת
,דגם מספר כולל, המדפסת אודות מידע טוענת HP של התוכנה, באישורך. מקוונת רכישה על לחץ מכן ולאחר
באפשרותך. מראש נבחרו במדפסת הפועלים HP של המתכלים החומרים. משוערים דיו ומפלסי סידורי מספר
של בחנות מקוון באופן רכישה לבצע או הרשימה את להדפיס מכן ולאחר, פריטים להסיר או להוסיף, כמויות לשנות

HP וקישורים מחסניות על מידע). אזור/למדינה בהתאם משתנות האפשרויות (אחרים מקוונים משווקים אצל או
.דיו התראת של בהודעות גם מופיעים מקוון באופן לקניה

בחר, תתבקש אם. www.hp.com/buy/supplies בכתובת ביקור באמצעות מקוונת הזמנה לבצע גם באפשרותך
.לך הדרושים המתכלים בחומרים בחר מכן ולאחר, המדפסת לבחירת להנחיות בהתאם פעל, שלך אזור/המדינה את

קיים רבים אזורים/במדינות, זאת עם. אזורים/המדינות בכל נתמכת אינה מקוון באופן מחסניות הזמנתהערה
את לבחור באפשרותך, כן כמו. קניות רשימת ולהדפסת מקומית חנות לאיתור, הטלפון דרך להזמנה מידע

לקבל מנת על www.hp.com/buy/supplies הדף של העליון בחלקו) לרכוש כיצד' (How to Buy 'האפשרות
.שלך אזור/במדינה HP מוצרי רכישת אודות מידע

אביזרים
.שברשותך HP Officejet מסדרת הניידת המדפסת עם לשימוש ניתנים הבאים האביזרים

OfficejetCQ775A מסדרת ניידת מדפסת עבור HP של סוללה

HPQ6282A של נייד ומחשב ניידת למדפסת תיק

מתכלים חומרים
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

דיו מחסניות•
HP של הדפסה חומרי•

דיו מחסניות
:הבאים במקומות מופיע הדיו מחסנית מספר

.מחליף שאתה הדיו מחסנית של בתווית•
).המדפסת של המידע דפי הכרת ראה (המדפסת סטטוס בדף•
.שונים מספרים עם מחסניות נמכרות אזור/מדינה בכל). כלים ארגז (Toolbox-ב' מחסנית פרטי 'במאפיין•

'לנסיעות מידע 'במאפיין השתמש, אזור/מדינה בכל הנמכרים המחסניות מספרי של המלאה הרשימה לקבלת
.)Windows (כלים ארגז ראה, נוסף מידע לקבלת). כלים ארגז (Toolbox-ב
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אזהרה הודעת תקבל כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים הדיו מפלסי של ומחוונים התראותהערה
צורך אין. ההדפסה בעבודות השהיות למנוע כדי חלופיות מחסניות ברשותך יהיו כי מומלץ, נמוך דיו מפלס על

.זאת לעשות הנחיה שמופיעה עד מחסניות להחליף

HP של הדפסה חומרי
.www.hp.com לכתובת עבור, HP Premium Paper נייר כגון הדפסה חומרי להזמנת

HP של הסמל עם רגילים ניירות על ממליצה ColorLok מסמכים להדפסת
כדי עצמאי באופן נבדקו ColorLok של הסמל עם הניירות כל. יומיומיים
מפיקים והם, הדפסה ואיכות אמינות של ביותר הגבוהים בסטנדרטים לעמוד

ומתייבשים, יותר בולטים שחור וגוני חיים ומלאי ברורים צבעים עם מסמכים
ColorLok של הסמל עם ניירות חפש. אחרים רגילים מניירות יותר מהר
.המובילים הנייר יצרני אצל וגדלים משקלים במגוון
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תקשורת עבור המדפסת הגדרתג
Bluetooth

כגון Bluetooth מהתקן הדפס פשוט. כבלים חיבור ללא Bluetooth מהתקני מסמכים הדפסת מאפשרת המדפסת
.למדפסת ממחשב להדפיס כדי Bluetooth בטכנולוגיית להשתמש גם באפשרותך. מצלמה טלפון או יד-כף מחשב

לבצע ניתן לא. הדפסה היא Bluetooth חיבור באמצעות שזמינה התוכנה של היחידה הפונקציונליותהערה
.Bluetooth חיבור דרך סריקה

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף
Bluetooth חיבור הגדרת•
המדפסת עבור Bluetooth אבטחת הגדרת•

Bluetooth חיבור הגדרת
.אלחוטי Bluetooth חיבור עבור ההתקן את ולהגדיר להתקין כיצד מתאר זה סעיף

את לקבוע או, התוכנה התקנת במהלך Bluetooth מסוג האלחוטיות ההגדרות של התצורה את לקבוע באפשרותך
Mac OS (HP Utility השירות תוכנית או) Toolbox) Windows-ה בעזרת, יותר מאוחר בשלב ההגדרות תצורת

X ,(התוכנה או Toolbox) (יד כף למחשבי) כלים ארגז Windows Mobile .(ניהול כלי ראה, נוסף מידע לקבלת
.מדפסת

)Bluetooth) Windows תקשורת באמצעות המדפסת לחיבור

המדפסת לחיבור הספציפיות ההוראות, המחשב עבור חיצוני Bluetooth במתאם משתמש אתה אםהערה
.Bluetooth-ה מתאם עם המסופקים השירות בתוכנית או בתיעוד עיין, נוסף מידע לקבלת. שונות להיות עשויות

את חבר מכן ולאחר מופעל המחשב כי ודא, המחשב עבור חיצוני Bluetooth במתאם משתמש אתה אם.1
.במחשב USB ליציאת Bluetooth-ה מתאם

.מופעלים Bluetooth-ו שהמחשב לוודא הוא לעשות שעליך כל, שלך במחשב מובנה Bluetooth אם
מכן ולאחר וקול חומרה על לחץ, הבקרה לוח על לחץ, התחל על לחץ, Windows של המשימות בשורת.2

.מדפסת הוסף על לחץ
 -או- 

הוספת הסמל על כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר, ופקסים מדפסות או מדפסת על לחץ, התחל על לחץ
.מדפסת הוסף על לחץ או מדפסת

.ההתקנה את לסיים כדי המסך גבי-שעל ההוראות פי-על פעל.3

)Bluetooth) Mac OS X תקשורת באמצעות המדפסת לחיבור
את חבר מכן ולאחר מופעל המחשב כי ודא, המחשב עבור חיצוני Bluetooth במתאם משתמש אתה אם.1

.במחשב USB ליציאת Bluetooth-ה מתאם
.מופעלים Bluetooth-ו שהמחשב לוודא הוא לעשות שעליך כל, שלך במחשב מובנה Bluetooth אם

 .Print & Scan או Print & Fax על לחץ מכן ולאחר, Dock-ב System Preferences על לחץ.2
).Add (+ על לחץ.3
.Add על לחץ מכן ולאחר השם ליד Bluetooth הכיתוב עם ברשימה המדפסת עבור הערך את בחר.4
.ההתקנה את לסיים כדי המסך גבי-שעל ההוראות פי-על פעל.5

המדפסת עבור Bluetooth אבטחת הגדרת
המדפסת של הבקרה מלוח המדפסת של הבאות האבטחה הגדרות את להפעיל באפשרותך

.Bluetooth מהתקן למדפסת מדפיס שמישהו לפני סיסמה אימות לבקש•
.בטווח Bluetooth למדפסות לנסתרת או לגלויה המדפסת את להפוך•
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Mac (HP Utility השירות בתוכנית), Windows) (כלים ארגז (Toolbox-ב גם להשתמש באפשרותךעצה
OS X (בתוכנה או Toolbox) (יד-כף למחשבי) כלים ארגז Windows Mobile (הגדרות של התצורה לקביעת
.מדפסת ניהול כלי ראה, נוסף מידע לקבלת. אלה

:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף
Bluetooth של האבטחה רמה הגדרת•
Bluetooth להתקני כנסתרת או כגלויה המדפסת הגדרת•
Bluetooth הגדרות איפוס•

Bluetooth של האבטחה רמה הגדרת
.נמוכה או גבוהה לרמה המדפסת של האבטחה רמת את להגדיר באפשרותך

).Windows) (כלים ארגז (Toolbox באמצעות Bluetooth-ה הגדרות את לשנות באפשרותך, כן כמוהערה
.)Windows (כלים ארגז ראה, נוסף מידע לקבלת

.אליה להדפיס יכול בטווח הנמצא Bluetooth התקן כל. סיסמה תדרוש לא המדפסת: נמוכה•

.אימות מחייבת אינה נמוכה אבטחה רמת. נמוכה היא האבטחה של המחדל ברירת הגדרתהערה

.הדפסה עבודת אליה לשלוח למדפסת שתאשר לפני Bluetooth-ה מהתקן סיסמה תדרוש המדפסת: גבוהה•

".000000 "אפסים לשישה מראש מוגדרת סיסמה עם מגיעה המדפסתהערה

סיסמה אימות שתדרוש כך המדפסת להגדרת
.Bluetooth בחר מכן ולאחר  הימני בהחץ גע.1
.סיסמה בחר מכן ולאחר הגדרות בחר.2
.חדשה סיסמה להזנת המקשים בלוח והשתמש שינוי בחר.3
.סיוםב גע, הסיסמה הזנת סיום לאחר.4
.גבוהה בחר מכן ולאחר אבטחה רמת בחר.5
.אימות מחייבת גבוהה אבטחה רמת.6

.סיסמה אימות המדפסת עבור הוגדר כעת

Bluetooth להתקני כנסתרת או כגלויה המדפסת הגדרת
).פרטית (ההתקנים לכל כנסתרת או) ציבורית (Bluetooth להתקני כגלויה המדפסת את להגדיר באפשרותך

.למדפסת להדפיס יכול בטווח שנמצא Bluetooth התקן כל: גלוי•
.אליה להדפיס יכולים המדפסת של ההתקן כתובת את שאחסנו Bluetooth התקני רק: נסתר•

.מחדל כברירת גלוי הנגישות רמת עם מגיעה המדפסתהערה

כנסתרת המדפסת להגדרת
.הבקרה בלוח Bluetooth-ב גע מכן ולאחר  הימני בהחץ גע.1
.נראות בחר מכן ולאחר הגדרות בחר.2
.נסתרב גע.3

.שלה ההתקן כתובת את אחסנו שלא Bluetooth להתקני נגישה אינה המדפסת

Bluetooth הגדרות איפוס
:במדפסת Bluetooth עבור היצרן של המחדל ברירת הגדרות לשחזור

.הבקרה בלוח Bluetooth-ב גע מכן ולאחר  הימני בהחץ גע.1
.Bluetooth איפוסב גע מכן ולאחר הגדרותב גע.2
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מדפסת ניהול כליד
:הבאים הנושאים את כולל זה סעיף

)Windows (כלים ארגז•
)HP Utility) Mac OS X השירות תוכנית•
)Microsoft Windows Mobile (יד-כף למחשבי) כלים ארגז (Toolbox התוכנה•
מחדש והתקנתה HP של התוכנה הסרת•

)Windows (כלים ארגז
Toolbox) המדפסת תחזוקת על מידע מספק) כלים ארגז.

,מלאה להתקנה באפשרות בחירה ידי-על HP של התוכנה מתקליטור הכלים ארגז את להתקין ניתןהערה
.המערכת בדרישות עומד שהמחשב בתנאי וזאת

)כלים ארגז (Toolbox-ה פתיחת
:הבאות מהשיטות אחת באמצעות הכלים ארגז את לפתוח באפשרותך

שברשותך המדפסת של התיקייה על לחץ, HP על לחץ, התוכניות כל או תוכניות בחר, התחל על לחץ•
.כלים ארגז על לחץ מכן ולאחר

מדפסת דגם שם על הצבע, המשימות בשורת HP Digital Imaging Monitor הסמל על ימנית לחיצה לחץ•
.המדפסת של הכלים ארגז את הצג על לחץ מכן ולאחר

Printer Services על לחץ מכן ולאחר )מאפיינים (Features הכרטיסייה על לחץ, המדפסת מהעדפות•
.)מדפסת שירותי(

)HP Utility) Mac OS X השירות תוכנית
דרך מתכלים חומרים להזמנת, המדפסת לכיול, ההדפסה הגדרות לקביעת כלים כוללת HP Utility השירות תוכנית

.תמיכה של אינטרנט אתרי על מידע ולחיפוש האינטרנט

.שנבחרה למדפסת בהתאם משתנים HP Utility השירות בתוכנית הזמינים המאפייניםהערה
דיו מפלס על הודעה מתקבלת כאשר. בלבד תכנון למטרות הערכות מספקים הדיו מפלסי של ומחוונים התראות

להחליף צורך אין. בהדפסה אפשריים מעיכובים להימנע כדי יד בהישג חלופית מחסנית להחזיק שקול, נמוך
.זאת לעשות הנחיה שמופיעה עד מחסניות

HP Utility השירות תוכנית את פתח
 בתיקייה ממוקם הזה הסמל. HP Utility הסמל על כפולה לחיצה לחץ, HP Utility השירות תוכנית לפתיחת

Hewlett-Packard בתיקייה אשר Applications) הקשיח הכונן של העליונה ברמה) יישומים.

)Microsoft Windows Mobile (יד-כף למחשבי) כלים ארגז (Toolbox התוכנה
את להציג לך מאפשרת Windows Mobile באמצעות שפועלת יד-כף למחשבי) כלים ארגז (Toolbox התוכנה
את ליישר, הסוללה טעינת רמת ואת הדיו מפלסי את להציג באפשרותך. המדפסת של התחזוקה פרטי ואת המצב

.אלחוטית הדפסה עבור Bluetooth הגדרות של התצורה את ולקבוע ההדפסה מחסניות
בקר או), כלים ארגז (Toolbox-ב השימוש על נוסף מידע לקבלת) כלים ארגז (Toolbox תוכנת של בתיעוד עיין

.www.hp.com/support בכתובת

מחדש והתקנתה HP של התוכנה הסרת
התקנת במסך זאת לעשות שהתבקשת לפני למחשב USB-ה כבל את חיברת אם או, הושלמה לא ההתקנה אם

אותה להתקין מכן ולאחר למדפסת שצורפה HP תוכנת של ההתקנה את להסיר שתצטרך ייתכן, HP של התוכנה
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תוכנית באמצעות כראוי אותם להסיר הקפד. מהמחשב המדפסת יישום קובצי של במחיקה להסתפק אין. מחדש
.HP תוכנת התקנת בעת שסופקה התקנה להסרת השירות
במחשב ההתקנה להסרת אחת ושיטה Windows במחשב HP תוכנת של ההתקנה להסרת שיטות שלוש קיימות

Macintosh.

1 שיטה, Windows ממחשב התקנה הסרת
זאת לעשות בקשה תציג HP שתוכנת עד למחשב המדפסת את לחבר אין. מהמחשב המדפסת את נתק.1

.מחדש ההתקנה במהלך
שם את בחר, HP על לחץ, התוכניות כל או תוכניות בחר, התחל על לחץ, Windows של המשימות בשורת.2

.התקנה הסר על לחץ מכן ולאחר המדפסת
.המסך גבי-על המופיעות ההוראות את בצע.3
.לא על לחץ, משותפים קבצים להסיר ברצונך אם תישאל אם.4

.יימחקו הקבצים אם כראוי לפעול שלא עשויות אלה בקבצים שמשתמשות אחרות תוכניות
.המחשב את מחדש הפעל.5
המחשב של התקליטורים לכונן HP של התוכנה תקליטור את הכנס, מחדש HP של התוכנה את להתקין כדי.6

.המסך גבי-שעל ההוראות אחר ועקוב
.למחשב אותה לחבר ממך מבקשת HP תוכנת כאשר המדפסת את חבר.7
.המדפסת את להפעיל כדי) הפעלה ( לחצן על לחץ.8

.הפעל-הכנס תהליכי להשלמת דקות כמה להמתין עליך שיהיה ייתכן, והפעלתה המדפסת חיבור לאחר
.המסך גבי-על המופיעות ההוראות את בצע.9

2 שיטה, Windows ממחשב התקנה הסרת

.Windows של התחל בתפריט מופיעה לא ההתקנה הסרת האפשרות אם זו בשיטה השתמשהערה

.מהמחשב המדפסת את נתק.1

עד למחשב המדפסת את לחבר אין. מחדש המחשב הפעלת לפני המדפסת את לנתק חשובהערה
.ההתקנה במהלך זאת לעשות בקשה תציג HP שתוכנת

בחר, )הגדרות (Settings באפשרות בחר, )התחל (Start על לחץ, Windows של המשימות בסרגל.2
הסר/הוסף (Add/Remove Programs על לחץ מכן ולאחר, )הבקרה לוח (Control Panel באפשרות
.)תוכניות

 -או- 
.ותכונות תוכניות על כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר, הבקרה לוח על לחץ, התחל על לחץ

.שנה/התקנה הסר על או הסר/שנה על לחץ מכן ולאחר המדפסת בשם בחר.3
.המסך גבי-על המופיעות ההוראות את בצע

.המחשב את מחדש הפעל.4
.ההתקנה תוכנית את הפעל מכן ולאחר במחשב התקליטורים לכונן HP של התוכנה תקליטור את הכנס.5
.המסך גבי-על המופיעות ההוראות את בצע.6

3 שיטה, Windows ממחשב התקנה הסרת

.Windows של התחל בתפריט מופיעה לא ההתקנה הסרת האפשרות אם זו בשיטה השתמשהערה

.ההתקנה תוכנית את הפעל מכן ולאחר, במחשב התקליטורים לכונן HP של התוכנה תקליטור את הכנס.1
זאת לעשות בקשה תציג HP שתוכנת עד למחשב המדפסת את לחבר אין. מהמחשב המדפסת את נתק.2

.מחדש ההתקנה במהלך
.המסך גבי על המוצגות ההנחיות פי-על ופעל )התקנה הסר (Uninstall בחר.3
.המחשב את מחדש הפעל.4
.המדפסת של ההתקנה תוכנית את שוב הפעל.5
.)התקנה (Install באפשרות בחר.6
.המסך גבי-על המופיעות ההוראות את בצע.7
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1 שיטה, Macintosh ממחשב ההתקנה להסרת
.HP Utility השירות תוכנית את פתח בסעיף עיין, הוראות לקבלת. HP Utility השירות תוכנית את פתח.1
.הכלים בסרגל Application הסמל על לחץ.2
.HP Uninstaller על כפולה לחיצה לחץ.3

.המסך גבי-על המופיעות ההוראות את בצע
.המחשב את מחדש הפעל, HP תוכנת של ההתקנה הסרת לאחר.4
.במחשב התקליטורים לכונן HP של התוכנה תקליטור את הכנס, HP תוכנת את מחדש להתקין כדי.5
.HP Installer על כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר התקליטור את פתח, העבודה בשולחן.6
.המסך גבי-על המופיעות ההוראות את בצע.7

2 שיטה, Macintosh ממחשב ההתקנה להסרת
.Finder את פתח.1
.Applications על כפולה לחיצה לחץ.2
.Hewlett-Packard על כפולה לחיצה לחץ.3
.HP Uninstaller על כפולה לחיצה לחץ.4
.Uninstall על כפולה לחיצה לחץ מכן ולאחר המדפסת את בחר.5

ד נספח
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?לבצע ניתן כיצדה
ראשונים צעדים•
הדפסה•
סריקה•
העתקה•
הדפסה מחסניות עם עבודה•
בעיות פתרון•
Bluetooth תקשורת עבור המדפסת הגדרת•
מקוון באופן להדפסה מתכלים חומרים הזמנת•
HP של לתמיכה פניה•
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א
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Bluetooth105
אביזרים

83אחריות
83אחריות
בעיות פתרון, איכות

61הדפסה
71העתקה
75סריקה

הדפסה איכות
61בעיות פתרון

Bluetooth105, סיסמה אימות
)Windows (כלים ארגז

107אודות
107פתיחה

אינטרנט אתרי
חומרים תפוקת של נתונים גיליון

84מתכלים
103מתכלים חומרים הזמנת
7נגישות על מידע

96סביבתיות תוכניות
53בלקוחות תמיכה

ב
46דיו רמות בדוק
12ביטול
בעיות פתרון, הנייר בהזנת בעיות
69
56התמיכה תקופת בתום

ג
גודל

76בעיות פתרון, סריקות
71בהעתקה בעיות פתרון
גרפיקה
63ממלא לא הדיו
72העותקים גבי-על חלקי מילוי
שנסרק מהמקור שונה נראית
75
66פסים או קווים

ד
63בעיות פתרון, נמרח דיו

10איתור, הדיו מחסניות דלת
אינטרנט דף

32הדפסה
לבן-בשחור דפים

43העתקה
64בעיות פתרון

60בעיות פתרון, חתוכים דפים
המדפסת של מידע דפי

78הכרה, הדפסה
70בעיות פתרון, עקומים דפים
בעיות פתרון, ריקים דפים

59הדפסה
71העתקה
76סריקה

85מערכת דרישות

ה
הגדרה

Bluetooth105
הגדרות

43העתקה
מחדל ברירת הגדרות

44העתקה
העתקה הגדרות

44העתקה
10איתור, ההדפסה לגררת הגישה
הדפסה

Bluetooth105
58איטית

37צדדית-דו
56בעיות פתרון

34זיכרון מהתקני צילומים
58בעיות פתרון, איטית הדפסה
37צדדית-דו הדפסה
שוליים ללא הדפסה

Mac OS37
Windows36

37הצדדים משני הדפסה
31מעטפה על הדפסה
מעטפות על הדפסה

Mac OS32
פרסום חוברות הדפסת

31הדפסה

צילומים הדפסת
Mac OS34

Windows33
שגיאה הודעות
מקור להפעיל ניתן לא

TWAIN74
Hewlett-Packard של הודעות

Company3
פתרון, יחד דפים מספר הזנת

70בעיות
50כיול, קווים הזנת

החלפה
47דיו מחסניות

HP תוכנת של ההתקנה הסרת
Mac OS X109
Windows108

העתקה
71איכות

43הגדרות
89מפרטים
70בעיות פתרון
כיבוי/הפעלה

90מפרטים
רדיו הפרעות
94תקינה מידע
התקנה

47דיו מחסניות
76בעיות פתרון

מסוג זיכרון התקן
25הכנס

Secure Digital מסוג זיכרון התקן
25הכנס

xD-Picture מסוג זיכרון התקן
25הכנס

זיכרון התקני
34קבצים הדפסת
25הכנס

אלחוטית תקשורת התקני
77בעיות פתרון

ח
57בעיות פתרון, אש חומות
הדפסה חומרי

16בחירה
86נתמכים גדלים

37צדדית-דו הדפסה
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מותאם גודל על הדפסה
35אישית

18 ההזנה מגש טעינת
86מפרטים
88נתמכים ומשקלים סוגים
78חסימות שחרור

אישית מותאם בגודל הדפסה חומרי
87נתמכים גדלים
מתכלים חומרים

103מקוון באופן הזמנה
84תפוקות

USB חיבור
10, 9איתור, יציאה

84מפרטים
חיבורים

Bluetooth105
חסימות

להימנע שיש הדפסה חומר
16ממנו
78מחיקה
81מניעה

ט
טעינה

20, 18מגש
22, 21צילום

18הדפסה חומרי טעינת
22, 21כרטיסים טעינת
20מעטפות טעינת
טקסט

בעיות פתרון, מהסריקה חסר
74

פתרון, העותקים גבי-על ברור לא
72בעיות

,הסריקה לאחר לעריכה ניתן לא
74בעיות פתרון

72העותקים גבי-על חלקי מילוי
העותקים גבי-על מוכתם נראה
72
76ברורות לא סריקות
66, 63, 60בעיות פתרון

OCR40-ו בצבע טקסט

י
49דיו מחסניות יישור
84מפרטים, יציאות

כ
10איתור, מתח כניסת

כרטיסים
87נתמכים גדלים
88תומך מגש

ל
אחורי גישה לוח

10איור
הבקרה לוח

11לחצנים
11נוריות
12מצב סמלי

המדפסת של הבקרה לוח
9איתור
39מתוך סריקה

11הבקרה לוח, לחצנים
90צלילי לחץ

מ
1 מגש

חומרי של נתמכים גדלים
86הדפסה

של נתמכים ומשקלים סוגים
88הדפסה חומרי
88קיבולת

הזנה מגש
18הדפסה חומרי טעינת

מגשים
9הנייר מכווני של איור

9איתור
חומרי של נתמכים גדלים

86הדפסה
של נתמכים ומשקלים סוגים

88הדפסה חומרי
88קיבולות

מהירות
58הדפסה בעיות פתרון
73סורק עבור בעיות פתרון
10איתור, מחברים
דיו מחסניות ראה. מחסניות
דיו מחסניות

Part Numbers) של המספרים
103)החלקים

83אחריות
10איתור
46הדיו מפלסי בדיקת
103מקוון באופן הזמנה
47החלפה
46טיפול
49יישור
50ניקוי
67הדיו חרירי אזור ניקוי
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דיו מחסנית
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התקן מנהל
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הדפסה התקן מנהל
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13צילום מסך

מקור מסמכי
39סריקה

91לתקינה דגם מספר
מתכלים חומרים, חלקים מספרי
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נ
7נגישות
11הבקרה לוח, נוריות
12ימינה ניווט
נייר

104הזמנה
אישית מותאם בגודל נייר

Mac OS35 ,36
35על הדפסה

צילום נייר
87נתמכים גדלים
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במחסנית הדיו חרירי אזור
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66דיו מחסנית מגעי
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83אחריות
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107פתיחה
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HP תוכנת

Mac OS X-מ התקנה הסרת
109
Windows-מ התקנה הסרת

108
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)Windows (מדפסת תוכנת
107אודות
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46הדיו מפלסי בדיקת
בעיות פתרון, בהירות תמונות

76סריקות
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54טלפונית תמיכה
10איתור, הדיו מחסנית תפס
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Bluetooth105
94תקינה מידע

B
Bluetooth
105הגדרה
105אבטחה הגדרות
77בעיות פתרון

M
Mac OS

30הדפסה הגדרות
37שוליים ללא הדפסה
34צילומים הדפסת

,35אישית מותאם בגודל נייר
36

Mac OS X
תוכנת של ההתקנה הסרת
HP109
HP Utility השירות תוכנית
107

O
OCR

40סרוקים מסמכים עריכת
74בעיות פתרון

P
PictBridge60

T
TWAIN
74מקור להפעיל ניתן לא

W
Windows
85מערכת דרישות
29הדפסה הגדרות
37צדדית-דו הדפסה
30עלונים הדפסת
33צילומים הדפסת
תוכנת של ההתקנה הסרת
HP108
36שוליים ללא
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