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צרהמו עם תוכרהי1

םיצרמו ןיב אהוהשו●
צרהמו יטמב●
כנההתו התקנתו צרהמו תמרחו תרהגד●

:סףנו דעימ לקבלת

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 בתכתוב בקר

:הבא דעיהמ את תכולל צרהמו רבוע HP של פההמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו וקבע התקן(
●Learn and use )השתמשו למד(

●Solve problems )תויבע רפתו(
●Download software updates )כנהתו ינכועד דרהו(

●Join support forums )כהיתמ ימורפול ףטרהצ(

●Find warranty and regulatory information )נהתקיו תויאחר על דעימ חפש(

1 המוצר עם היכרות   1 פרק HEWW
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םיצרמו ןיב אהוהשו
גםד שם
צרמו ספרמ

 M201n

CF455A

M202n

C6N20A

M201dw

CF456A

M202dw

C6N21A

M201d

CF466A

M202d

CF467A

מ"מ 251מ"מ 251מ'מ 251מ'מ 251מ'מ 251מ'מ 251בהגוצרהמו יממד
מ"מ 281מ"מ 281מ'מ 281מ'מ 281מ'מ 242מ"מ 251מקעו 
מ"מ 384מ"מ 384מ'מ 384מ'מ 384מ'מ 379מ'מ 379חבור 
ג"ק 6.6ג"ק 6.6ג'ק 6.6ג'ק 6.6ג'ק 5.9ג'ק 5.9נרטו תימחסנ עם, משקל 
 ,1 מגש( ףמועד נההז מגשרייבנ פוליט

)תנוויילג 10 תבולקי
 ,2 מגש( ישאר נההז מגש 

)תנוויילג 250 תבולקי
 150 תבולקי( ילגר טפל לס 

)תנוויילג
  תימטאוטו תידדצ-וד פסההד 

 32 תרובמהד Windows XPתנתמכו הפעלה תכומער
ילךאו SP2, תויבסי

 Windows XP ,64 תרובמהד 
 מנהל, ילךאו SP2, תויבסי
דבלב פסההד

 Windows Vista, 32-
bit/64-bit

 Windows 7, 32-bit/64-
bit

 Windows 8, 32-bit/64-
bit

 Windows 8.1 ,תרובמהד 
תויבסי 64/תויבסי 32

 Windows 2003 Server 
 SP1, תויבסי 32 תרובמהד

דבלב פסההד מנהל, ילךאו
 Windows 2003 Server 

 SP1, תויבסי 64 תרובמהד
דבלב פסההד מנהל, ילךאו

 Windows 2003 Server, 
Standard Edition 

 ,Enterprise Edition-ו
דבלב פסההד מנהל

 Windows 2003 R2 Server 
 ,תויבסי 32 תרובמהד
 Standard תורומהד

 מנהל, Enterprise-ו
דבלב פסההד
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דגם שם
מוצר מספר

 M201n

CF455A

M202n

C6N20A

M201dw

CF456A

M202dw

C6N21A

M201d

CF466A

M202d

CF467A

 Windows 2003 R2 Server 
 ,תויבסי 64 תרובמהד
 Standard תורומהד

 מנהל, Enterprise-ו
דבלב פסההד

 Windows 2008 Server 
 64-ו תויבסי 32 תרובמהד

 מנהל), ילךאו SP1( תויבסי
דבלב פסההד

 Windows 2008 R2 Server 
 ,SP1, תויבסי 64 תרובמהד
דבלב פסההד מנהל

 Windows 2008 R2 Server 
 ,תויבסי 64 תרובמהד
 Standard תורומהד

 מנהל, Enterprise-ו
דבלב פסההד

 Windows 2012 Server, 
דבלב פסההד מנהל

 Windows 2012 R2 Server 
 מנהל, תויבסי 64 תרובמהד

דבלב פסההד
 Windows 2012 Server 

 מנהל, תויבסי 64 תרובמהד
דבלב פסההד

 Mac OS X v10.7 – v10.9

 דפרנ פסההד מנהלםנתמכי פסההד ימנהל
HP PCL6

 כלול הז פסההד מנהל
הזיהאר ךבתוש ריטובתקל  
הוהמהו פסהההד כמנהל  

.דלמח תריבר

 HP UPD פסההד מנהל 
PCL5c

הדרלהו ןימז
 HP UPD פסההד מנהל 

PCL6

הדרלהו ןימז
HP UPD PS פסההד מנהל 

הדרלהו ןימז
Hi-speed USB 2.0תוירשוקי

 Ethernet 10/100 רבוחי
LAN

  

    תילחוטא לרשת רבוחי
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דגם שם
מוצר מספר

 M201n

CF455A

M202n

C6N20A

M201dw

CF456A

M202dw

C6N21A

M201d

CF466A

M202d

CF467A

MB 128 פחבנ RAM ןוכריזןוכרזי

תורשו 2 בן LCDההבקר חלו צג

 על דקהל םידעמו 25 פסתהדפסההד
םידעמו 26-ו A4 דלבגו ריינ  
Letter דלבגו ריינ על דקהל

תויטסקוא תיטופלו שמלח מפרט, היגאנר כתיצר
.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 אהר, יכנעד דעימ תלקבל

 עלול ברהד. הפעולה מתח את רילהמ ןיא. צרהמו כרנמ שם רואז/נהיהמד על תסוסמבו ישמלהח המתח תישורד:תורזהי
.תויהאחר תוקף את טלולב צרלמו זקנ םוגרל

ההפעלה בתיבס מפרט
תתרמו הדיממלצתמו הדימבהיבס יתנא
30°C עד 25°C15°C עד 17°Cהרפרטוטמ

RH 80% עד 10%תחסיי תלחו 70% עד 30%תחסיי תלחו

0 מטר 3048 עדםייש אלבהגו
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צרהמו ימבט
צרהמו על תייזח טמב●
צרהמו על יראחו טמב●
ההבקר חלו גתתצו●

צרהמו על תיזיח מבט
1

6

3

2

4

5

טפל לס1
)תרוי חהנו היפילצ מעלה פיכל היהט עם( ההבקר חלו2

יבויכ/הפעלה צןלח3
)2 מגש( ישאר נההז מגש4

)1 מגש( ףמועד נההז מגש5

)ריינ תמוחסי יקוינ ךרולצו נרהטו תימחסנ לא ישהג( ןויהעל יסויהכ חתפתיל תידי6
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צרהמו על יראחו מבט

1 2

4

3

6

5
M201d, M201dw
M202d, M202dw

M201n
M202n

)דבלב פלקסוד יגמדב, תמוחסי ינופי ךרלצו ישהג( תיראחו תדל1
2Hi-speed USB 2.0

)דבלב לחוטא תכולויו רשת יגמדב( Ethernet אתיצי3
שמלח רבוחי4
ירודהסי ספרהמו צרהמו ספרמ עם תיותו5
כבל גסומ ןיטחוב עולמנ רבוע ץיחר6
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ההבקר חלו גתתצו

4

3

2

56

10

9

8

7

1

הרתצו ייטתפרו צרהמו מצב ןכגו, ילאטקסטו דעימ ספקמLCD צג1
.פועל צרכשהמו ארמו צןהלח. צרהמו את כבהמו ילפעמיבויכ/הפעלה צןלח2

יטתפר תויופשרבא גולל או הסמן את ריבמענהימיו להאשמ םיצח יצנלח3
כחיהנו יטמהתפר אצוי או תכחיהנו הדבוהע את טלמב, תורהגד קהמניטולב צןלח4
ךילהמש ידכ פעולה או הרהגד שראמ)רישוא( OK צןלח5
םדהקו סךלמ רזחוםדהקו צןלח6
)דבלב לחוטא תכולויו רשת יגמדב) (טנטרניא תיוריש( Web Services יטהתפר את תחפוePrint צןלח7

.M202d-ו M201d םיגמדב ילפע נויא ePrint צןלח:ההער

 יגמד, תילחוטא תרתקשו תירנוו צןלח8
dw דבלב

 לרשת ברמחו צרהמו שראכ. תילחוטהא תרהתקשו מצב על דעיולמ) לחוטא( Wireless יטתפרל ישהג ספקמ
.ארמו הז צןלח, תילחוטא

לב מתתשו ךיהמצר אחר מצב או קיר מגש יש, צרבמו אהיגש מתישקי נתיימצאההתר תירנו9
כןמו צרשהמו נתיימצ)כןמו( Ready תירנו10

7 המוצר עם היכרות   1 פרק HEWW



כנההתו התקנתו צרהמו תמרחו תרהגד
 אתרל רבוע, תספונו תאורהו תלקבל. צרהמו עם דחי תבלשקי המרהחו התקנת ךירבמד ןייע, תוסיסיב הרהגד תאורהו תלקבל
.טנטרניבא HP של כהיהתמ

 .צרהמו רבוע HP של אההמל הרהעז תלקבל www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 לא רבוע
:הבאה כהיהתמ את קבל

●Install and configure )הרתצו וקבע התקן(
●Learn and use )השתמשו למד(

●Solve problems )תויבע רפתו(
●Download software updates )כנהתו ינכועד דרהו(

●Join support forums )כהיתמ ימורפול ףטרהצ(

●Find warranty and regulatory information )נהתקיו תויאחר על דעימ חפש(

HEWW התוכנה והתקנת המוצר חומרת הגדרת 8
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ריינ ישמג2

םיכנתמ ריינ יגסוו םיגדל●
)1 מגש( ףהמועד נהההז מגש נתיטע●

)2 מגש( ישאהר נהההז מגש נתיטע●

:סףנו דעימ לקבלת

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 בתכתוב בקר

:הבא דעיהמ את תכולל צרהמו רבוע HP של פההמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו וקבע התקן(
●Learn and use )השתמשו למד(

●Solve problems )תויבע רפתו(
●Download software updates )כנהתו ינכועד דרהו(

●Join support forums )כהיתמ ימורפול ףטרהצ(

●Find warranty and regulatory information )נהתקיו תויאחר על דעימ חפש(

9 נייר מגשי   2 פרק HEWW
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םנתמכי ריינ יגסוו םיגדל
םיכנתמ ריינ ידלגו●
םיכנתמ ריינ יגסו●

םנתמכי ריינ ידלגו
.פסתהמד במנהל םינכוהנ רייהנ גסובו רייהנ דלבגו פסהההד יפנל רלבחו יש, תרויב תבוהטו תאוצהתו תלקבל:ההער

 שמג( ףמועד הזנה שמגםיממדדלגו
1(

 שמג( ישאר הזנה שמג
2(

תידדצ-וד פסההד  
תימטאוטו

Letter216 x 279 מ"מ

Legal216 x 356 מ"מ

Executive184 x 267 מ"מ 

Oficio 8.5 x 13216 x 330 מ"מ

4 x 6102 x 152 מ"מ  

5 x 8127 x 203 מ"מ 

A4210 x 297 מ"מ

A5148 x 210 מ"מ 

A6105 x 148 מ"מ  

B5 (JIS)182 x 257 מ"מ 

B6 (JIS)129 x 182 מ"מ  

10 x 15 100מ"ס x 150 מ"מ  

Oficio 216 x 340 216מ"מ x 340 מ"מ

16K195 x 270 מ"מ 

16K184 x 260 מ"מ 

16K197 x 273 מ"מ 

תיפני הילוג

)JIS( הילוג

100 x 148 מ"מ  

 פולהכ תיפני הילוג
בבתסומ

Double Postcard (JIS)

200 x 148 מ"מ 

Envelope #10105 x 241 מ"מ 
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 מגש( מועדף הזנה מגשממדיםגודל
1(

 מגש( ראשי הזנה מגש
2(

 צדדית-דו הדפסה
אוטומטית

Envelope Monarch98 x 191 מ"מ 

Envelope B5176 x 250 מ"מ 

Envelope C5162 x 229 מ"מ 

Envelope DL110 x 220 מ"מ 

  מ"מ x 356 216 עד מ"מ x 127 76תיישא אםתמו

11 נייר מגשי   2 פרק HEWW



םנתמכי ריינ יגסו
.פסתהמד במנהל םינכוהנ רייהנ גסובו רייהנ דלבגו פסהההד יפנל רלבחו יש, תרויב תבוהטו תאוצהתו תלקבל:ההער

תימטאוטו תידדצ-וד פסההדתינדי תידדצ-וד פסההד או דאח דצגסו
ילגר

HP EcoSMART Lite

'גר 60-74 קל

'גר 85-95 יננויב

'גר 110–96 יננויב משקל

 'גר 111-130 דכב

 'גר 131-175 דחויבמ דכב

 שקף

 תבקומד

םיכתבמ ריינ

 פהמעט

שאמר פסדמו

שאמר מנוקב

ינצבעו

סחוד

רזחממו

 ספסמחו

Vellum )קלף( 
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)1 שמג( ףהמועד ההזנה שמג נתיטע
םפיהד ןיב דילהפר סהתנ לא. מהיהער את ישריול נהההז ממגש רייהנ כל את איצלהו דהקפ, דשח ריינ ספתהו בעת:ההער  
 השתמש. תמולחסי ןכוהסי את מצמצמת כךבו תימנז-בו צרלמו ריינ של םיבר תנוויילג של נההז עתנמו וז פעולה. ףפנובנ
.םפגו או פלמקו, מטמקו נוישא רייבנ

 נהפו ןויהעל חלקוו מעלה פיכל ויפנכש רייהנ את טען.1
.נהההז במגש מהיקד

 .פסהההד תדבוע גסול אםבהת משתנה במגש רייהנ ןוויכ
רייהנ ןוויכ 2-1 בלהט ףיעסב ןייע, סףנו דעימ תלקבל  
.13 דבעמו 1 במגש

 

 .ריילנ תםאו הצמדו רייהנ ינוכומ את אםהת.2

1 שבמג רייהנ ןווכי  2-1 בלהט

ריינ ןלטעו דצכיתידדצ-וד פסההד מצבריינ גסו
מעלה פיכל פסדהמו דהצתינדי תידדצ-וד פסההד או תידדצ-דח פסההדםיכתבמ ריינ או שאמר פסדמו ריינ

ןשואר צרלמו סכננ ןויהעל הקצה

13 נייר מגשי   2 פרק HEWW



)המשך( 1 במגש הנייר כיוון  2-1 טבלה
נייר לטעון כיצדצדדית-דו הדפסה מצבנייר סוג

מעלה פיכל פסדהמו דהצתינדי תידדצ-וד פסההד או תידדצ-דח פסההדשאמר מנוקב

צרהמו של ילאהשמ דהצ ןוויכל םירחו

מעלה פיכל פסדהמו דהצדאח דצ על פסההדתפומעט

 צרלמו סכננ וליהב קצה, המגש של ימנהי דהצ ןוויכל ןויהעל הקצה
ןואחר

HEWW )1 מגש( המועדף ההזנה מגש טעינת 14



)2 שמג( ישאהר ההזנה שמג נתיטע
םפיהד ןיב דילהפר סהתנ לא. מהיהער את ישריול נהההז ממגש רייהנ כל את איצלהו דהקפ, דשח ריינ ספתהו בעת:ההער  
 השתמש. תמולחסי ןכוהסי את מצמצמת כךבו תימנז-בו צרלמו ריינ של םיבר תנוויילג של נההז עתנמו וז פעולה. ףפנובנ
.םפגו או פלמקו, מטמקו נוישא רייבנ

 .אבק יפנמ המגן יסויהכ את פתח.1

תוינללשו מתחת נחמו ריישהנ דאו. במגש רייהנ את טען.2  
.יבהמר בההגו ימנסיל מתחתו
 .פסהההד תדבוע גסול אםבהת משתנה במגש רייהנ ןוויכ

רייהנ ןוויכ 2-2 בלהט ףיעסב ןייע, סףנו דעימ תלקבל  
.17 דבעמו 2 במגש
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 .ריילנ תםאו הצמדו רייהנ ינוכומ את אםהת.3

 .אבק יפנמ המגן יסויהכ את רגוס.4

HEWW )2 מגש( הראשי ההזנה מגש טעינת 16



2 שבמג רייהנ ןווכי  2-2 בלהט

ריינ ןלטעו דצכיתידדצ-וד פסההד מצבריינ גסו
מעלה פיכל פסדהמו דהצתידדצ-וד פסההד או תידדצ-דח פסההדםיכתבמ ריינ או שאמר פסדמו ריינ

ןשואר צרלמו סכננ ןויהעל הקצה

מעלה פיכל פסדהמו דהצתידדצ-וד פסההד או תידדצ-דח פסההדשאמר מנוקב

צרהמו של ילאהשמ דהצ ןוויכל םירחו
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םיזריאבו םימתכל םימרחו, םחלקי3

םימתכל םימרחוו םירזיאב, םפיחל מנתהז●
נרהטו תימחסנ פתהחל●

:סףנו דעימ לקבלת

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 בתכתוב בקר

:הבא דעיהמ את תכולל צרהמו רבוע HP של פההמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו וקבע התקן(
●Learn and use )השתמשו למד(

●Solve problems )תויבע רפתו(
●Download software updates )כנהתו ינכועד דרהו(

●Join support forums )כהיתמ ימורפול ףטרהצ(

●Find warranty and regulatory information )נהתקיו תויאחר על דעימ חפש(
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םימתכל םימרחוו םיזריאב, םחלפי הזמנת
הזמנה

www.hp.com/go/suresupplyריינו םימתכל םימרחו מןהז

HPwww.hp.com/buy/parts של םיירמקו םירזיאבו םחלקי מןהז

.HP של רשהמו כהיתמ או תוריש ספקל פנהכהיתמ או תוריש ספקי ךרד מןהז

 )EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר תבאמצעו מןהז
HP של

חארהמ שם את או צרהמו של IP-ה בתכתו את ןהז, שלך בשבמח נתמך טנטרניא פןדפדב, גשתל ידכ  
 ,HP SureSupply טנטרניהא אתרל רקישו ילכמ בץהמשו טנטרניהא תשר. URL/בתהכתו הבשד
.HP של םיירמקו םימתכל םימרחו ישתכלר תויופשרא ספקהמ

םיזריאבו םימתכל םימרחו
ט"מקראותייטפר

CF283Aתפיחלו נרטו תימחסנHP 83A נרטו תימחסנ

CF283Xההבוג תבולקי תבעל תפיחלו נרטו תימחסנHP 83X נרטו תימחסנ

CC388Aדבלב ודהוו ןסי רבוע תפיחלו נרטו תימחסנHP 88A נרטו תימחסנ

C6518Aםימטר 2 ךרבאו USB-אםתו ירטסטנד התקן מחברUSB כבל

HEWW מתכלים וחומרים אביזרים, חלפים הזמנת 20
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נרהטו תימחסנ החלפת
 עם פסהבהד ךילהמש תןינ. תפיחלו תימחסנ ןימלהז המלצה בהו דעההו גימצ צרהמו, וקןלהתר תמדעו נרטו תימחסנ שראכ

.ילהקב פסההד תכויא דעו קפיי אל נרהטו של דשמח רוזפיש עד תכחיהנו תיהמחסנ

).דאומ ךנמו(” very low “למצב יעהמג נרהטו תימחסנ שראכ ההבקר חבלו צגתמו היישנ דעההו

 .ןויהעל סהכהמ את פתח.1

 .נרהטו תימחסנ את אצהו.2

 את סהכנ. תהזיארמ דשההח נרהטו תימחסנ את אצהו.3
.רוזחימ ךרלצו, הזיארל משתהמשו נרהטו תימחסנ
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מהיקד תהאו עעננו הידצ יבשנ נרהטו תיבמחסנ זאחו.4  
.נרהטו את רזפל ידכ תנויבעד הראחוו

.תלגלהג של השטח יפנב או סיבתר געתי לא:תורזהי

 

רולשחר עד תיהמחסנ של לאשמ דבצ תינהלשו את פףכו.5  
 הסרט כל תלהסר עד תינהלשו את ךמשו. תינהלשו

תימחסנ תזיארל הסרטו תינהלשו את סהכנ. תימהמחסנ  
.רוזחימ ךרלצו נרהטו
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 ,צרהמו ךבתוש םילולסלמ חסיב נרהטו תימחסנ את ישר.6
צבישתתי עד נרהטו תימחסנ את סהכנ כןמ אחרול  

.מהבמקו

 

 .ןויהעל סהכהמ את רגוס.7
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פסההד4

)Windows( פסההד תמוימש●

)Mac OS X( פסההד תמוימש●

)דבלב לחוטא תכולויו רשת יגמדב( HP Wireless Direct Printing תרהגד●
)דבלב לחוטא תכולויו רשת יגמדב( םידיינ םימהתקנ פסההד●

:סףנו דעימ לקבלת

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 בתכתוב בקר

:הבא דעיהמ את תכולל צרהמו רבוע HP של פההמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו וקבע התקן(
●Learn and use )השתמשו למד(

●Solve problems )תויבע רפתו(
●Download software updates )כנהתו ינכועד דרהו(

●Join support forums )כהיתמ ימורפול ףטרהצ(

●Find warranty and regulatory information )נהתקיו תויאחר על דעימ חפש(
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)Windows( פסההד תמוימש
)Windows( פסהההד פןאו●

)Windows( ףהד ידצ ימשנ תימטאוטו פסההד●

)Windows( ףהד ידצ ימשנ תינדי פסההד●

)Windows( ןויילבג םיבומר םידעמו פסתהד●

)Windows( רייהנ גסו תרבחי●

תספונו פסההד תמוימש●

)Windows( פסהההד פןאו
.Windows רבוע סיסיהב פסהההד ךיתהל את ארמת הבא ךיההל

.פסההד תופשרבא בחר כנהבתו.1

 או) םיניפיאמ( Properties צןהלח על הקש או ץלח, תורהגד תלשנו ידכ. תפסוהמד מתירש ךמתו צרהמו את בחר.2
Preferences )פסהההד מנהל את חפתול ידכ) תפוהעד.

.תנושו תויכנתו רבוע משתנה צןהלח שם:ההער

HEWW )Windows( הדפסה משימות 26



רייהנ ןוויכ את קבע, גמהודל. תנוימהז תויופשרהא תרתצו את לקבוע ידכ פסהההד במנהל תוסייהכרט על הקש או ץלח.3  
/Paper היסייכרטב תכויהא תורהגדו רייהנ דלגו, רייהנ גסו, רייהנ רמקו את וקבע), רמויג( Finishing היסייכרטב

Quality )תכויא/ריינ.(

.הז סךממ פסהלהד םתקיהעו ספרמ את בחר. פסההד חיש-והד בתתיל רוזלח ידכ רשויא צןהלח על הקש או ץלח.4
.הדבוהע את ספילהד ידכ רשויא צןהלח על הקש או ץלח.5
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)Windows( ףהד ידצ ימשנ תימטאוטו פסההד
 פסהלהד הדחיי תקנתמו אל צרבמו אם. תימטאוטו תידדצ-וד פסהלהד הדחיי תקנתמו בהםש םיצרמו רבוע הז ךיבהל השתמש

 ישנ על ספילהד תןינ, בהם כתמתו נהיא תידדצ-וד פסהלהד הדחישהי ריינ יגסו על ספילהד ידכ או, תימטאוטו תידדצ-וד
.ינדי פןבאו םידדהצ

.פסההד תופשרבא בחר כנהבתו.1

 מנהל את חפתול ידכ תפוהעד או םיניפיאמ צןהלח על הקש או ץלח כןמ אחרול תפסוהמד מתירש ךמתו צרהמו את בחר.2
.פסהההד

.תנושו תויכנתו רבוע משתנה צןהלח שם:ההער
.רמויג היסייהכרט על הקש או ץלח.3
.סמךמ יניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא צןהלח על ץלח. תידדצ-וד פסההד ןמוהסי בתבתי בחר.4

.הדבוהע את ספילהד ידכ רשויא צןהלח על ץלח פסההד חיש-והד בתבתי.5
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)Windows( ףהד ידצ ימשנ תינדי פסההד
 פסהלהד הדחישהי ריינ על ספילהד ידכ או, תימטאוטו תידדצ-וד פסהלהד הדחיי בהם תקנתמו אשל םיצרמו רבוע הז ךיהל בצע
.בו כתמתו נהיא תידדצ-וד

.פסההד תופשרבא בחר כנהבתו.1

 מנהל את חפתול ידכ תפוהעד או םיניפיאמ צןהלח על הקש או ץלח כןמ אחרול תפסוהמד מתירש ךמתו צרהמו את בחר.2
.פסהההד

.תנושו תויכנתו רבוע משתנה צןהלח שם:ההער
.רמויג היסייהכרט על הקש או ץלח.3
.הדבוהע של ןשואהר הדצ את ספילהד ידכ רשויא על ץלח. )תינדי( תידדצ-וד פסההד ןמוהסי בתתי את בחר.4
.1 במגש תהאו םיוש טהפל לסמ פסתדהמו מהיהער את קח.5

.ךילהמש ידכ םיאהמת ההבקר חלו צןבלח גע, ההנחי פיעתו אם.6
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)Windows( ןויליבג םיבומר םידעמו פסתהד
.פסההד תופשרבא בחר כנהבתו.1

 מנהל את חפתול ידכ תפוהעד או םיניפיאמ צןהלח על הקש או ץלח כןמ אחרול תפסוהמד מתירש ךמתו צרהמו את בחר.2
.פסהההד

.תנושו תויכנתו רבוע משתנה צןהלח שם:ההער
.רמויג היסייהכרט על הקש או ץלח.3
.ןוילילג םידעמו פתחתהנ מהיהרש ךמתו ןויילג לכל םידהעמו ספרמ את בחר.4
ידכ רשויא צןהלח על ץלח. פסההד ןווכי כןו םידהעמו רדס, דעמו תגבולו פסתהד רבוע תמויאהמת תויופשרבא בחר.5  

.סמךמ יניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל

.הדבוהע את ספילהד ידכ רשויא צןהלח על ץלח פסההד חיש-והד בתבתי.6
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)Windows( רייהנ גסו תרבחי
.פסההד תופשרבא בחר כנהבתו.1

 מנהל את חפתול ידכ תפוהעד או םיניפיאמ צןהלח על הקש או ץלח כןמ אחרול תפסוהמד מתירש ךמתו צרהמו את בחר.2
.פסהההד

.תנושו תויכנתו רבוע משתנה צןהלח שם:ההער
.תכויא/ריינ היסייהכרט על הקש או ץלח.3
....דעו תופשרהא על ץלח, רייהנ גסו פתחתהנ מהימהרש.4

.אחר :רייהנ גסו מהיהרש את חבהר.5

.שלך רייהנ את תרויב קיוהמד פןבאו תארהמת ריינ יגסו של הירגוהקט את חבהר.6

.רשויא צןהלח על ץלח כןמ אחרול בו משתמש שאתה רייהנ גסול מהיאהמת תופשרבא בחר.7
ידכ רשויא צןהלח על ץלח פסההד חיש-והד בתבתי. סמךמ יניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא צןהלח על ץלח.8  

.הדבוהע את ספילהד

תספונו פסההד תמוימש
.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 בתכתוב בקר

:ןכגו, תופייספצ פסההד תמוימש צועילב תנוימז תאורהו יש
בהם מושיוש שאמר קבעושנ תורלהגד או פסהלהד ךרד ירצוקי תריצי●
תיישא אםתמו ריינ דלבגו מושיש או, רייהנ דלגו תרבחי●
דהעמו של פסהההד ןוויכב הרבחי●
תברחו תריצי●
םיסומ ריינ דלגול םיאתיש ידכ סמךמ של הדיהמ קנה ינויש●
נהשו ריינ על סמךהמ של ןוהאחר או ןשואהר דהעמו פסתהד●
סמךבמ םימ ימנסי פסתהד●
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)Mac OS X( פסההד תמוימש
)OS X( ספילהד דציכ●

)OS X( ףהד ידצ ימשנ תימטאוטו פסההד●

)OS X( ףהד ידצ ימשנ תינדי פסההד●

)OS X( ןויילבג םיבומר םידעמו פסתהד●

)OS X( רייהנ גסו תרבחי●

תספונו פסההד תמוימש●

)OS X( ספילהד דצכי
.OS X רבוע סיסיהב פסהההד ךיתהל את ארמת הבא ךיההל

).פסההד( Print תופשרהא על ץלח כןמ אחרול) בץקו( File יטתפר על ץלח.1

.צרהמו את בחר.2

.פסהההד תורהגד אמתלהת םיאחר םייטתפר בחר כןמ אחרול) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3

).פסהד( Print צןהלח על ץלח.4

)OS X( ףהד ידצ ימשנ תימטאוטו פסההד

.תימטאוטו תידדצ-וד פסהלהד הדחיי םיהכולל םיצרלמו חסימתי הז דעימ:ההער
.AirPrint-ב משתמש אתה אם ןימז ההיי אל אשהו תכןיי. HP של פסהההד מנהל את ןתתקי אם ןימז הז ןיפיאמ:ההער

).פסההד( Print תופשרהא על ץלח כןמ אחרול) בץקו( File יטתפר על ץלח.1

.צרהמו את בחר.2

).סהיפר( Layout יטהתפר על ץלח כןמ אחרול) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3

).תידדצ-וד( Two-Sided פתחתהנ מהימהרש כהיהכר תופשרבא בחר.4

).פסהד( Print צןהלח על ץלח.5

)OS X( ףהד ידצ ימשנ תינדי פסההד

.AirPrint-ב משתמש אתה אם ןימז ההיי אל אשהו תכןיי. HP של פסהההד מנהל את ןתתקי אם ןימז הז ןיפיאמ:ההער

).פסההד( Print תופשרהא על ץלח כןמ אחרול) בץקו( File יטתפר על ץלח.1

.צרהמו את בחר.2

).תינדי תידדצ-וד פסההד( Manual Duplex יטהתפר על ץלח כןמ אחרול) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3

.כהיכר תופשרא בחרו) תינדי תידדצ-וד פסההד( Manual Duplex בההתי על ץלח.4

).פסהד( Print צןהלח על ץלח.5

.1 ממגש םקייהר םפיהד כל את אצהוו צרלמו גש.6
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.נהההז במגש מטה פיכל פסדהמו דהצ שראכ תהאו הנחו טהפל לסמ פסתדהמו מהיהער את אצהו.7

.ךילהמש ידכ םיאהמת ההבקר חלו צןבלח גע, ההנחי פיעתו אם.8

)OS X( ןויליבג םיבומר םידעמו פסתהד
).פסההד( Print תופשרהא על ץלח כןמ אחרול) בץקו( File יטתפר על ץלח.1

.צרהמו את בחר.2

).סהיפר( Layout יטהתפר על ץלח כןמ אחרול) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3

.ןויילג כלב ספילהד נךברצוש םידהעמו ספרמ את בחר), ןויילגל םידעמו( Pages per Sheet פתחתהנ מהימהרש.4
.ןויילבג םידהעמו םקוימו רדהס את בחר), סהיפר ןוויכ( Layout Direction רובאז.5
.ןויילבג דעמו כל ביבס פסדויש בולהג גסו את בחר), תבולוג( Borders יטבתפר.6
).פסהד( Print צןהלח על ץלח.7

)OS X( רייהנ גסו תרבחי
).פסההד( Print תופשרהא על ץלח כןמ אחרול) בץקו( File יטתפר על ץלח.1

.צרהמו את בחר.2

 על או) תכויאו פסההד ימרחו( Media & Quality יטהתפר על ץלח כןמ אחרול) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3
).תכויא/ריינ( Paper/Quality יטהתפר

).ריינ גסו( Media-type פתחתהנ מהיהרש ךמתו גסו בחר.4

).פסהד( Print צןהלח על ץלח.5

תספונו פסההד תמוימש
.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 בתכתוב בקר

:ןכגו, תופייספצ פסההד תמוימש צועילב תנוימז תאורהו יש
בהם מושיוש שאמר קבעושנ תורלהגד או פסהלהד ךרד ירצוקי תריצי●
תיישא אםתמו ריינ דלבגו מושיש או, רייהנ דלגו תרבחי●
דהעמו של פסהההד ןוויכב הרבחי●
תברחו תריצי●
םיסומ ריינ דלגול םיאתיש ידכ סמךמ של הדיהמ קנה ינויש●
נהשו ריינ על סמךהמ של ןוהאחר או ןשואהר דהעמו פסתהד●
סמךבמ םימ ימנסי פסתהד●
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)דבלב לחוטא תכולויו רשת יגמדב( HP Wireless Direct Printing תרהגד
ןיפיאבמ להשתמש ההיי תןישנ ידכ קושחה ןכועד ךיצרי צרשהמו תכןייו דבלב םיילחוטא םיגמד עם ןימז הז ןיפיאמ:ההער  

.הז
 שלך ילחוטהא דייהנ ריכשמהמ ספילהד לך פשראמ) HP של תילחוטא הרייש פסההד( HP Wireless Direct Printing ןיפיאהמ
ידכ HP Wireless Direct-ב השתמש. טנטרניאל או לרשת רבוחי בילחי ימבל, HP Wireless Direct-ב מךהתו צרלמו תורייש  
:םיהבא םימההתקנ ילחוטא פןבאו ספילהד
●iPhone ,iPad או iTouch תבאמצעו Apple AirPrint דייהנ םישוהי או HP ePrint

HP ePrint Home & Biz םישויב םיהמשתמש, Symbian או Android פועל בהםש םידיינ םיהתקנ●

.הפעלה כתמער כל עם Wi-Fi-ב מךהתו בשמח כל●

 HP Wireless על ץלח כןמ אחרול, www.hp.com/go/wirelessprinting לא רבוע, HP Wireless Direct על סףנו דעילמ
Direct.

:תהבאו תהפעולו את בצע, ההבקר חמלו HP Wireless Direct את רילהגד ידכ
.םייטהתפר את חפתול ידכ OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.1
:םיהבא םייטהתפר את חפתול ידכ םיצהח יצנבלח השתמש.2

רשת תרהגד●
●Wireless Menu )לחוטא יטתפר(

רישי לחוטא●
 ההבקר חלו את ריזמח כןמ אחרול הרההגד את מרשו צרהמו. OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול) פעלמו( On תופשרבא בחר.3

.Wireless Direct יטתפרל
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)דבלב לחוטא תכולויו רשת יגמדב( םידיינ םימהתקנ פסההד
HP תנוופתר ספרמ יעהמצ Mobile ו-ePrint פסתלמד תילחוטא פסההד פשראל ידכ HP ןפומטל, חלו בשממח, דיינ בשממח  
 www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting לא רבוע, תרויב בההטו תופשרהא מה לקבוע ידכ. אחר דיינ מהתקן או חכם

).דבלב תילבאנג(

●HP ePrint ל'אוד ךרד
HP ePrint כנתתו●

●AirPrint

HP ePrint ל'אוד ךרד
 התקן כלמ, צרהמו של ל"אוהד בתכתו לא ל"אודל ףרמצו בץכקו חתםישל ידי-על םיכסממ ספילהד ידכ HP ePrint-ב השתמש

.ל"אודב מךהתו
:תהבאו תישורדב דלעמו צרהמו על, HP ePrint-ב להשתמש ידכ
.טנטרניאל ישהג לו ושהרדו תיוקו לרשת ברמחו תולהי ביחי צרהמו●
.HP Connected תבאמצעו צרהמו את םלרשו ישו, צרבמו ןימז HP Web Services יכ דאולו יש●

.OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.1

.OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול), HP של טנטרניא תיוריש( HP Web Services יטהתפר לא לולג.2

.OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול), דעימ ןויילג פסהד( Print Information Sheet תופשרהא לא לולג.3

.HP Connected-ב תךברשוש HP של צרהמו את םלרשו ידכ תשתמש בוש פסתהמד דקו את ילכמ דעיהמ ףד

.ההתקנה ךיתהל את השלםו HP ePrint ןבושח רצויל ידכ www.hpconnected.com לא רבוע.4

.צרהמו רבוע סףנו כהיתמ דעימ רסקול ידכ www.hp.com/support לא רבוע, סףנו דעילמ

HP ePrint כנתתו
 .HP ePrint-ב מךהתו צרמו לכל Mac או Windows של דיינ או ישולחנ בשממח תבקלו ספילהד תפשראמ HP ePrint כנתתו
 של היעד פסתמד. שלך HP Connected ןבושבח םימרשוו HP ePrint-ב םיכמהתו םיצרמו תבקלו אלמצו לך פשראת וז כנהתו

HP העולם יחבבר םינשו םימקויבמ או דבמשר אמצלהי כולהי.

●Windows: תופשרהא את פתח, כנההתו התקנת אחרל Print )ב בחר כןמ אחרול םישויב) פסהד-HP ePrint מתימרש  
.פסההד תויופשרא רילהגד ידכ) םיניפיאמ( Properties צןהלח על ץלח. תתקנוהמו תפסוהמד

●Mac: תויופשרבא בחר, כנההתו התקנת אחרל File )בץקו ,(Print )פסהד ,(דלצ ץהח את בחר כןמ אחרול PDF )נהפיב  
.HP ePrint-ב בחר). ההתקן מנהל סךמ של נההתחתו תילאהשמ

םיכמהתו םיצרולמו) WAN או LAN( ברשת תויממקו תפסולמד TCP/IP פסתבהד כתמתו HP ePrint כנתתו, Windows רבוע  
.®UPD PostScript-ב

Windows ו-Mac פסתבהד םיכמתו IPP תלרשתו םיברהמחו םיצרלמו LAN או WAN ב םיכמשתו-ePCL.

Windows ו-Mac יכסממ פסתבהד גם םיכמתו PDF תבאמצעו פסהבהדו םיירבויצ פסההד ימקוילמ HP ePrint ארוד ךרד  
.בענן ינולקטרא

.דעימו התקן ימנהל תלקבל www.hp.com/go/eprintsoftware לא רבוע

 מנהל הומהו נהיא אהי תיטכנ נהמבחיו, Mac רבוע PDF של הדבוע מתירלז תוריש תיכנתו אהי HP ePrint כנתתו:ההער
.פסההד
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.USB פסתבהד כתמתו נהיא HP ePrint כנתתו:ההער

AirPrint
 צרלמו תורייש ספילהד ידכ AirPrint-ב השתמש. ילךאו iOS 4.2 רבוע כתנתמ Apple של AirPrint תבאמצעו הרייש פסההד
:םיהבא םימישויב), ילךאו ייששל רוד( iPod Touch או) ילךאו iPad ,iPhone )3GS-מ
●Mail )ארוד(

●Photos )תנותמו(
●Safari

●iBooks

ייששל דצ של םינבחר םימישוי●
 על סףנו דעימ תלקבל. Apple התקן ברמחו הילשא תילחוטא רשת תהאול צרהמו את לחבר יש, AirPrint-ב להשתמש ידכ

:הז צרמו של כהיהתמ אתרל רבוע, AirPrint-ל םיאמהתו HP יצרמו ועל AirPrint-ב מושיהש
www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202

.USB ירבובחי מךתו נויא AirPrint:ההער

HEWW )בלבד אלחוט ויכולות רשת בדגמי( ניידים מהתקנים הדפסה 36

http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM201
http://www.hp.com/support/ljM202


צרהמו הולינ5

)Windows( צרהמו של רבוהחי גסו ינויש●

)Windows( HP Device Toolbox-ו HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר עם מתמתקד הרתצו●

Mac OS X- ל) HP של תוריהש תיכנתו( HP Utility עם מתמתקד הרתצו●

IP רשת תורהגד יעתקב●

●HP Web Jetadmin

צרהמו של טחההאב יניפיאמ●
ןסכוחי תורהגד●
הקושחה ןכועד●

:סףנו דעימ לקבלת

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 בתכתוב בקר

:הבא דעיהמ את תכולל צרהמו רבוע HP של פההמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו וקבע התקן(
●Learn and use )השתמשו למד(

●Solve problems )תויבע רפתו(
●Download software updates )כנהתו ינכועד דרהו(

●Join support forums )כהיתמ ימורפול ףטרהצ(

●Find warranty and regulatory information )נהתקיו תויאחר על דעימ חפש(
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)Windows( צרהמו של רבוהחי גסו ינויש
 Reconfigure your ךרהד רצובקי השתמש, ברמחו אהו בוש פןהאו את תלשנו נךברצוו צרבמו משתמש כבר אתה אם

HP Device )התקן של הרהתצו את דשמח קבע HP (תךופשרבא, גמהודל. רבוהחי את תלשנו ידכ בשהמח של הדבוהע בשולחן  
רבויעש או תילחוטא או תיוקו לרשת תחבריש, תאחר תילחוטא תרתקשו בתכתוב ישתמשש כך צרהמו את דשמח רילהגד  
רבוהחי גסו את שתבחר יאחר. צרהמו ריטובתקל להשתמש ימבל הרהתצו את תלשנו תךופשרבא. USB רבולחי רשת רבומחי  
.תלשנו יש תושאו צרהמו תרהגד ךיבהל המקטע לא תורייש רבותע תיכנהתו, רצויל נךברצוש
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 HP Device-ו HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר עם מתמתקד הרתצו
Toolbox )Windows(

 של ההבקר חמלו םבמקו בשמהמח פסהההד תויקצנפו את לנהל ידכ HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תבשר השתמש
.צרהמו

צרהמו ססטטו תודאו דעימ הצגת●
םידשח מנתהזו םיהמתכל םימרהחו כל של תרהנו םיהחי משך יעתקב●
םיהמגש תורתצו של ינויוש הצגה●
צרהמו של ההבקר חבלו םייטהתפר תרתצו של ינויוש הצגה●
םיימיפנ םפיד של פסההדו הצגה●
םימתכל םימרחוו צרמו יועריא על יווחי תקבל●
הרשת תרתצו של ינויוש הצגה●

רבובחי מךתו נויא בץהמשו טנטרניהא תשר. IP-סתסמבו לרשת ברמחו צרהמו שראכ תיפשרא בץהמשו טנטרניהא תשר תהפעל  
.בו ולהשתמש בץהמשו טנטרניהא תשר את חפתול ידכ טנטרניאל ילהפע ישהבג ךרצו ןיא. IPX-סיסמבו םיצרמו של

.לרשת ברמחו צרהמו שראכ ימטאוטו פןבאו ןימז בץהמשו טנטרניהא תשר

 ,ברמחו צרהמו בוש פןאול אםבהת. צרהמו התקנת בעת אהמל התקנה צעתיב אם רק ןימז HP Device Toolbox:ההער
.םינימז והיי אל םימיסומ םיניפיאשמ תכןיי

.הרשת של שהא מתלחו ברמע ישנג נויא HP של בץהמשו טנטרניהא תשר:ההער

'התחל' יטמתפר HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי

.תויכנתו יטהפר על ץלח כןמ אחרול התחל צןלח על ץלח.1
.HP Device Toolbox יטהפר על ץלח כןמ אחרול HP יצרמו צתקבו על ץלח.2

טנטרניא פןפדמד HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי
.IP-ה בתכתו את אתרו הרתצו ףד פסהד.1

.OK צןהלח על ץלח, ההבקר חבלו.א

.OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול), תחווד( Reports יטהפר לא לולג.ב

.חוהד את ספילהד ידכ OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול) הרתצו חוד( Configuration Report יטהפר לא לולג.ג
 המקש על הקש. צרהמו של ההבקר חבלו צגתמו אשהי פיכ IP-ה בתכתו את בתהכתו תרבשו דהקלו, טנטרניא פןדפד פתח.2

Enter של בץהמשו טנטרניהא תשר. בשהמח של תדבמקל HP פתחנ.
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ראותימקטע או הייסיכרט
)תיב( Home היסייהכרט

.הרהתצוו המצב, צרהמו על דעימ ספקתמ

●Device Status )התרשנו, םיזבאחו, תהמשוער םיהחי תחלתוו צרהמו ססטטו הצגת): ההתקן ססטטו  
. HP של םיהמתכל םימרלחו

●Supplies Status )של תהמשוער תתרהנו םיהחי תחלתו את גימצ): םיהמתכל םימרהחו ססטטו 
 מרחו קיזלהח דהקפ. תלהשתנו םייעשו פועלב המתכלה צרהמו יחי. HP תצרמתו םיהמתכל םימרהחו

 את ףילהחל ךרצו ןיא. ילהקב דעו התהי אל פסהההד תכויא שראכ ןלהתקי כלשתו פיחלו מתכלה
.הדעת על תמתקבל נהיא כבר פסהההד תכויא אם אלא םיהמתכל םימרהחו

●Device Configuration )צרהמו של הרהתצו ףדב הכלול דעיהמ הצגת): ההתקן תרתצו.

●Network Summary )צרהמו של הרשת תורהגד ףדב הכלול דעיהמ את גימצ): הרשת םכוסי.

●Reports )קפימ צרשהמו םיהמתכל םימרהחו ססטטוו הרהתצו פיד פסתהד): תחווד.
.צרבמו םירהקשו תאויגהשו םיועריהא כל מתירש את גימצו ילכמ: םיועריא מןוי●

)כתמער( System היסייהכרט

 צרהמו תרתצו את לקבוע תפשראמ
.בשמהמח

●Device Information )ההחבר ועל צרהמו על סיסיב דעימ ספקמ): ההתקן יפרט.
●Paper Setup )צרהמו רבוע רייבנ פוליטל דלהמח תריבר תורהגד ינויש): ריינ תרהגד.

●Print Quality )צרהמו רבוע פסהההד תכויאל דלהמח תריבר תורהגד ינויש): פסההד תכויא.

●EcoSMART Console )ףסומ EcoSMART :(למצב סהיכנ רבוע דלהמח תריבר ימנז את שנה Sleep 
מוגריש םיועריהא תרתצו את לקבוע תךופשרבא). ימטאוטו יבויכ( Auto Power Down למצב או) נהיש(  

.ררלהתעו צרלמו
●Paper Types )מקבל צרשהמו רייהנ יגסול םימיאהמת פסההד ימצב תרהגד): ריינ יגסו.

●System Setup )צרהמו רבוע כתהמער של דלהמח תריבר תורהגד ינויש): כתמער תרהגד.

●Service )צרבמו יקויהנ ךיהל צועיב): תוריש.

●Save and Restore )הז בץקו. בשבמח בץבקו צרהמו של תוכחיהנו תורההגד תרישמ): רוזושח הרישמ 
.תרוי חראומ במועד הז צרבמו להא תורהגד רוזלשח או סףנו צרבמו תהוז תורהגד נתיטעל משמש

●Administration )צרהמו תנותכו של בתההש או הפעלה. צרהמו סמתסי של ינויש או הרהגד): הולינ.

 יש, לרשת ברמחו הז צרמו אם. סמהסי תבאמצעו) כתמער( System היסייהכרט על להגן פשרא:ההער
.וז היסייכרטב תורההגד ינויש יפנל כתהמער מנהל עם דיתמ יעץלהתי

)פסההד( Print היסייהכרט

 של דלהמח תריבר תורהגד תלשנו תפשראמ
.בשמהמח פסהההד

●Printing )ןוויכו םתקיהעו ספרמ ןכגו, צרבמו פסהההד תורהגד של דלהמח תוריבר ינויש): פסההד  
.ההבקר חלו ייטבתפרש להאל תהוז להא תויופשרא. רייהנ

●PCL5c :תורהגד של ינויוש הצגה PCL5c.

●PostScript :ןיפיאהמ של הפעלה או יבויכ Print PS Errors )תאויגש פסהד PS.(

)ברשת הדבוע( Networking היסייהכרט

)דבלב לרשת םיברהמחו םיצרבמו(

 הרשת תורהגד ינויש את תפשראמ
.בשמהמח

 ברמחו צרהמו שראכ לרשת תורהקשו תורבהגד לשלוט ידכ וז היסייכרטב להשתמש םייעשו תרשתו ימנהל
 וז היסייכרט. Wireless Direct של תוילנויקצנפו רילהגד הרשת למנהל תפשראמ גם אהי. IP-סתסמבו לרשת

.רייש פןבאו בשלמח ברמחו צרהמו שראכ פיעהמו נהיא

תיוריש( HP Web Services היסייהכרט  
)HP של טנטרניא

.צרהמו עם םינשו טנטרניא יכלב ולהשתמש רילהגד ידכ וז היסייכרטב השתמש
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Mac OS X- ל) HP של תוריהש תיכנתו( HP Utility עם מתמתקד הרתצו
ךרד צרהמו תורהגד את תלשנו או גילהצ ידכ או צרהמו מצב את וקדלב ידכ) HP של תוריהש תיכנתו( HP Utility-ב השתמש  

.בשהמח
.TCP/IP-סתסמבו לרשת ברמחו אכשהו או USB כבל תבאמצעו ברמחו צרהמו שראכ HP Utility-ב להשתמש תןינ

HP Utility חתפתי
 ),פקסו פסההד( Print & Fax על ץלח כןמ אחרול) כתמער תפוהעד( System Preferences יטהתפר את פתח, בשבמח.1

Print & Scan )קהיסרו פסההד (או Printers & Scanners )םרקיסוו תפסומד(
.מהיברש צרהמו את בחר.2

).םימתכל םימרחוו תויופשרא( Options & Supplies צןהלח על ץלח.3

).תוריש תיכנתו( Utility היסייהכרט על ץלח.4

).פסתהמד של תוריהש תיכנתו את פתח( Open Printer Utility צןהלח על ץלח.5

HP Utility יניפיאמ
:םיהבא םייטהפר את כולל) HP של תוריהש תיכנתו( HP Utility של םיהכל לגסר
●Devices )םיהתקנ :(יצרמו רלהסתי או גילהצ ידכ הז צןלח על ץלח Mac ידי-על אושנמצ HP Utility )של תוריהש תיכנתו 

HP.(

●All Settings )של תוריהש תיכנתו של תישאהר גהתצול רוזלח ידכ הז צןלח על ץלח): תורההגד כל HP.

●HP Support )של כהיתמ HP :(של כהיהתמ רבוע טנטרניהא אתר לא רבווע פןדפד חפתול ידכ הז צןלח על ץלח HP.

●Supplies )טנטרניהא אתר את חפתול ידכ הז צןלח על ץלח): םימתכל םימרחו HP SureSupply.

●Registration )ב םישוהר של טנטרניהא אתר את חפתול ידכ הז צןלח על ץלח): םישור-HP.

●Recycling )טנטרניהא אתר את חפתול ידכ הז צןלח על ץלח): רוזחימ HP Planet Partners Recycling Program.

HP Utility מהיהרש על צהבלחי חפתול תןישנ םפיד כולל All Settings )תמויהמש את תארמת הבאה בלההט). תורההגד כל  
.HP Utility עם לבצע תןישנ

ראותייטתפר
Information And Support )כהיתמו דעימ(●Supplies Status )ספקמו םיהמתכל םימרהחו מצב את אהמר): םיהמתכל םימרהחו ססטטו  

.ןומקו פןבאו םימתכל םימרחו מנתלהז םירקישו
●Device Information )ה כולל, כעת שנבחר צרהמו על דעימ גימצ): ההתקן יפרט-Service ID 

ירודהסי ספרהמ), FW Version( הקושחה סתריג), הוקצה אם( צרהמו של) תוריש ההמז(  
.IP-ה בתכתוו

●File Upload )םיקבצ תלהעלו תןינ. צרהמו לא בשמהמח םיקבצ ריבמע): םיקבצ אתהעל  
:םיהבא םיגמהסו

◦HP LaserJet printer command language ).PRN(

◦Portable document format ).PDF(
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תיאורתפריט
◦Postscript ).PS(

)TXT.( טקסט◦

●HP Connected :של טנטרניהא אתר לא ישהג HP Connected.

●Upload Fonts )צרלמו בשמהמח םיפנגו נתיטע): םיפנגו אתהעל.

Printer Settings )פסתמד תורהגד(●Auto-off )מןז פרק אחרל ימטאוטו פןבאו כבהיש כך צרהמו תרתצו יעתקב): ימטאוטו יבויכ 
.כבהי צרהמו הןיאחרשל תהדקו ספרמ את םיאלהת תךופשרבא. תילופע סרחו של םיסומ

●Network Settings )תורהגד ןכגו, הרשת תורהגד תרתצו יעתקב): רשת תורהגד IPv4 ,תורהגד 
IPv6 ,תורהגד Bonjour תואחר תורהגדו.

●Supplies Management )שראכ צרהמו תהתנהגו תרתצו יעתקב): םימתכל םימרחו הולינ  
.שלהם המשוער םיהחי משך ףסול םיבמתקר םימתכל םימרחו

●Trays Configuration )מגש כלב רייהנ גסוו דלהגו ינויש): םימגש תרתצו.

●Additional Settings )( בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי): תספונו תורהגדEWS (של HP רבוע  
.צרהמו

.USB ירבובחי כהיתמ ןיא:ההער

Information )דעימ(Message Center )צרבמו שוחשהתר אהיגש יועריא הצגת): תדעוההו כזמר.

Fax Settings )פקס תורהגד(

)MFP-ב דבלב פקס יגמדב(

 יענה צרהמו בוש פןהאו את בעוקו הפקס תתרכוב תוהשד את רימגד: תויסיבס פקס תורהגד●
.תסוכננ תחוילש

●Junk Fax Blocking )םלחסו נךברצוש הפקס יספרמ את אחסןמ): בלז פקסי מתחסי.
.אחר ספרלמ םסיכנהנ םהפקסי חתילשל צרהמו את רימגד: םיפקס תהעבר●

●Fax Logs )םהפקסי כל רבוע םימנוהי את גימצ): פקס ימנוי.
●Fax Speed Dials )רהמהי גוהחי מתילרש פקס יספרמ ףסימו): פקס של םירמהי םיגוחי.

Scan Settings )קהיסר תורהגד(

)MFP-ב דבלב מגע סךמ יגמדב(

●Scan to E-mail )( בץהמשו טנטרניהא תבשר ףהד חתפתי): ינולקטרא ארודל קהיסרEWS( 
.ל"אודל קהיסר של תורההגד יעתלקב HP של

●Scan to Network Folder )בץהמשו טנטרניהא תבשר ףהד חתפתי): רשת תיקיתיל קהיסר 
)EWS (של HP רשת תיקיתיל קהיסר של תורההגד יעתלקב.

.USB ירבובחי כהיתמ ןיא:ההער
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IP רשת תורהגד יעתקב
פסתבמד ףתויש בנושא תויאחר תבלהג●
הרשת תורהגד של ינויש או הצגה●
ברשת צרהמו שם ינויש●
ההבקר חמלו IPv4 TCP/IP ימטרפר של תינדי הרהגד●

פסתבמד ףתויש בנושא תויאחר הגבלת
HP של ההפעלה תכומער של היקצנפו היושז ןוויכמ, תילעמ-תיעמ ברשת הדבובע כתמתו נהיא Microsoft ימנהל של אול 
.www.microsoft.com בתכתוב Microsoft של אתרל רבוע. HP של תפסוהמד

הרשת תורהגד של ינויש או הצגה
.IP וטוקולפר של הרהתצו תורהגד את תלשנו או גילהצ ידכ HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תבשר השתמש

.IP-ה בתכתו את אתרו הרתצו ףד פסהד.1

.OK צןהלח על ץלח, ההבקר חבלו.א

.OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול), תחווד( Reports יטהפר לא לולג.ב

.חוהד את ספילהד ידכ OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול) הרתצו חוד( Configuration Report תופשרהא לא לולג.ג
 על הקש. צרהמו של ההבקר חבלו צגתמו אשהי פיכ וקידב IP-ה בתכתו את בתהכתו תרבשו דהקלו, טנטרניא פןדפד פתח.2

.פתחנ HP של בץהמשו טנטרניהא תשר. בשהמח של תדבמקל Enter המקש

.ךרהצו פיל תורההגד את שנה). ברשת הדבוע( Networking היסייהכרט על ץלח, הרשת יפרט תלקבל.3

ברשת צרהמו שם ינויש
.HP של בץהמשו טנטרניהא תבשר השתמש, ידחויי יהויז לו ההייש כך ברשת צרהמו שם את תלשנו נךברצו אם

.IP-ה בתכתו את אתרו הרתצו ףד פסהד.1

.OK צןהלח על ץלח, ההבקר חבלו.א

.OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול), תחווד( Reports יטהפר לא לולג.ב

.חוהד את ספילהד ידכ OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול) הרתצו חוד( Configuration Report תופשרהא לא לולג.ג
 המקש על הקש. צרהמו של ההבקר חבלו צגתמו אשהי פיכ IP-ה בתכתו את בתהכתו תרבשו דהקלו, טנטרניא פןדפד פתח.2

Enter של בץהמשו טנטרניהא תשר. בשהמח של תדבמקל HP פתחנ.

).כתמער( System היסייהכרט את פתח.3

 ססטטו( Device Status הבשד פיעמו דלמח תריבר הוהמהו צרהמו שם), התקן יפרט( Device Information ףדב.4
.ידחויי שם ההיי צרשלמו ידכ הז שם תלשנו תךופשרבא). התקן
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.ילנויפצאו אהו הז ףדב םיהאחר תוהשד יילומ:ההער
.םיינויהש את רלשמו ידכ) החל( Apply צןהלח על ץלח.5

ההבקר חמלו IPv4 TCP/IP ימטרפר של תינדי הרהגד
.דלמח תריבר הוהויש ושער משנה רשת כתסימ, IPv4 בתכתו תינדי רילהגד ידכ ההבקר חלו ייטבתפר רהיעז

.OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.1

:םיהבא םייטהתפר את פתח.2
רשת תרהגד●
●IPV4 Config Method )של הרתצו תרהגד יטתש IPV4(

●Manual )ינדי(
.רישואל OK צןהלח על בשו ץלח. OK צןהלח על ץולח, IP-ה בתכתו את ןילהז ידכ םיצהח יצנבלח השתמש.3
.רישואל OK צןהלח על בשו ץלח. OK צןהלח על ץולח, המשנה רשת סכתמ את ןילהז ידכ םיצהח יצנבלח השתמש.4
.רישואל OK צןהלח על בשו ץלח. OK צןהלח על ץולח, דלהמח תריבר שער את ןילהז ידכ םיצהח יצנבלח השתמש.5
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HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin יצרמו של חבר ןומגו של יליע הולילנ הייבתעש ילבמוו םסיפר רעטו יכל אהו HP תבולר, לרשת םיברהמחו  

 את טחאבול זקתחל, טרלנ, ןלהתקי לך פשראמ הז דחיי ןופתר. םיייטלגיד חהישל יהתקנו םיתייתכל-בר םיצרמו, תפסומד
 ךלחסו לך יעסימ אשהו כךב תעסקי תויביוקטדופר ילמגד ברד של פוסובו-  חוקמר תויבע רפתול כןו הימההדו פסהההד בתיבס
.שלך ההשקעה על ולהגן תויבעלו לשלוט, מןזב

 בתכתוב בקר. םימיסומ צרמו יניפיאבמ כהיתמ םספקיהמ HP Web Jetadmin של םיגורשד םימתבצע פעם ימד
www.hp.com/go/webjetadmin רהקישו על ץולח Self Help and Documentation )םיפרט תלקבל) דתיעוו תיעצמ הרעז  

.םיגורשד על םספינו
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צרהמו של האבטחה יניפיאמ
 ברשת ייטקר דעימ על להגן, צרהמו טחתאב על רלשמו לך םייעסיהמ םימלצמו םיוטוקולפרבו טחהאב יבתקנ מךתו צרהמו
.וקתוזתחו צרהמו על חקוהפי ךיתהל את פשטול

 .www.hp.com/go/secureprinting טנטרניהא באתר בקר, פסההדו הימהד טחתאבל HP תנוופתר על רטפומ דעימ תלקבל
.טחהאב תנותכו תודאו תצופונ תלושא יכסמולמ תויטכנ תורסקיל םירקישו ספקמ הז אתר

HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר תבאמצעו צרהמו סמתיס של ינויש או הרהגד
.ברשת צרלמו מתיקי סמהסי ףילהחל או סמהסי רילהגד ידכ HP של בץהמשו טנטרניהא תבשר השתמש

.IP-ה בתכתו את אתרו הרתצו ףד פסהד.1

.OK צןהלח על ץלח, ההבקר חבלו.א

.OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול), תחווד( Reports יטהפר לא לולג.ב

.חוהד את ספילהד ידכ OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול) הרתצו חוד( Configuration Report יטהפר לא לולג.ג
 על הקש. צרהמו של ההבקר חבלו צגתמו אשהי פיכ וקידב IP-ה בתכתו את בתהכתו תרבשו דהקלו, טנטרניא פןדפד פתח.2

.פתחנ HP של בץהמשו טנטרניהא תשר. בשהמח של תדבמקל Enter המקש

 Administration או) צרהמו טחתאב( Product Security רהקישו על ץולח) כתמער( System היסייהכרט על ץלח.3
).הולינ(

).החל( Apply צןהלח על ץלח כןמ אחרול סמההסי את ןהז. תהאו ספקל תתבקש, סמהסי ברבע הרגדהו אם:ההער

).סמהסי שרא( Confirm password בהבתיו) סמהסי( Password בהבתי דשההח סמההסי את ןהז.4

.סמההסי את רלשמו ידכ) החל( Apply צןהלח על ץלח, ןהחלו של ןהתחתו בחלק.5

 סמההסי את תלשנו ידכ HP Device Toolbox-ב השתמש, Windows בשלמח USB כבלב םיברהמחו םיצרמו רבוע:ההער
:צרהמו של

.תויכנתו יטהפר על ץלח כןמ אחרול התחל צןלח על ץלח.1
.HP Device Toolbox יטהפר על ץלח כןמ אחרול HP יצרמו צתקבו על ץלח.2

.כתמער היסייהכרט על ץלח.3

.סמההסי את תלשנו תןינ בוש רוהאז את אתרו, הולינ על ץלח.4
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ןסכוחי תורהגד
)ןסכוחי מצב( EconoMode עם פסההד●
נהיש תיהשהי של הרהגד●
ימטאוטו יבויכל הההשהי תרהגד●

)ןסכוחי מצב( EconoMode עם פסההד
 EconoMode-ב מושיהש. םיכסממ של תוטויט פסתלהד) ןסכוחי מצב( EconoMode פסההד מצב של תופשרא כולל הז צרמו

.פסהההד תכויבא םפגול גם יעשו) ןסכוחי מצב( EconoMode פסההד מצב, אתז עם. נרטו פחתמו מושילש אילהב יעשו

HP ב קבוע מושיש על צהיממל אל-EconoMode )ב קבוע מושיבש). ןסכוחי מצב-EconoMode ,בוש מצב צרוולהי עלול 
 ,דעו ילהקב נהיאו פגמתנ פסהההד תכויא אם. דעו םייששמ נםיא םייכנהמ השחלקי תולמר, נרטו ילהכמ ןייעד תיהמחסנ
.נרהטו תימחסנ את ףילהחל שקול

.HP של בץהמשו טנטרניהא תשר תבאמצעו תהאו רילהגד כלתו, שלך פסהההד במנהל נהימז אל וז תופשרא אם:ההער

).פסההד( Print תופשרבא בחר כנהבתו.1

).תפוהעד( Preferences על או) םיניפיאמ( Properties צןהלח על ץלח כןמ אחרול צרהמו את בחר.2

).תכויא/ריינ( Paper/Quality היסייהכרט על ץלח.3

).ןסכוחי מצב( EconoMode ןמוהסי בתתי על ץלח.4

נהיש תיהשהי של הרהגד
.OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.1

:םיהבא םייטהתפר את פתח.2
●System Setup )כתמער תרהגד(

●Energy Settings )היגאנר תורהגד(
ימטאוטו יבוכי/נהיש●
אחרל ימטאוטו יבוכי/נהיש●

.OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול נהיהש תיהשהי משך את בחר.3

).תדקו Minutes )15 15 אהו דלהמח תריבר ךער:ההער

ימטאוטו יבולכי הההשהי תרהגד
.םיצרהמו כלב נהימז נהיא וז הרהגד:ההער

.OK צןבלח גע, צרהמו של ההבקר חבלו.1

:םיהבא םייטהתפר את פתח.2
●System Setup )כתמער תרהגד(

●Energy Settings )היגאנר תורהגד(
אחרל יבוכי●
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.יבויהכ תילהשהי השעה את בחר.3
.אל לעולם אהו דלהמח תריבר ךער:ההער

 .צרהמו של ההבקר חבלו כלשהו צןלח על ץחלו אתה שראכ או תודבוע תמתקבלו שראכ ימטאוטו פןבאו ררמתעו צרהמו.4
:םיהבא םייטהתפר את פתח. ררלהתעו צרלמו מוגריש םיועריהא את תלשנו תךופשרבא
●System Setup )כתמער תרהגד(

●Energy Settings )היגאנר תורהגד(
ימטאוטו יבוכי/נהיש●
●Wake Events )צהקיי יועריא(

.אל תופשרבא בחר כןמ אחרול ועריהא את בחר, תוררלהתעו םרגוש ועריא תכבול ידכ
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הקושחה ןכועד
HP ימישוי, צרלמו םיפתיתקו םינכועד יעהמצ Web Services ימישויל תדשוח תנותכוו םידשח Web Services בצע. םימיקי 
טנטרניהא תיוריש של םימישוהי, הקושחה את כןכשתעד. דחיי צרמו רבוע צרהמו קושחת את כןלעד ידכ םיהבא םיהשלב את  
.ימטאוטו פןבאו כנותעדי

.צרהמו קושחת את כןלעד ידכ תהבאו תיטוהש באחת רק השתמש. הז צרבמו קושחה ןכועד צועילב תכונתמ תיטוש שתי יש

ההבקר חלו תבאמצעו הקושחה ןכועד: 1 יטהש
 צרהמו את רהגד או/ו), לרשת םיברהמחו םיצרמו רבוע רק( ההבקר חמלו הקושחה את ןטעול ידכ םיהבא םיהשלב את בצע
.2' סמ יטהלש רבוע, USB-ל םיברהמחו םיצרמו רבוע. םיידעתי קושחה ינכועד ימטאוטו פןבאו ןטעול

.טנטרניאל ילפע רבוחי עם) Ethernet( תיוקו לרשת ברמחו צרשהמו דאו.1
.לרשת רבוחי תבאמצעו הקושחה את כןלעד ידכ טנטרניאל ברמחו תולהי ביחי צרהמו:ההער

.OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.2

:םיהבא םייטהתפר את פתח.3
תוריש●
●LaserJet Update

.OK צןהלח על ץולח), ויעכש םינכועד יש אם וקדב( Check for Updates Now תופשרהא לא לולג.4

 פןבאו מתחיל ןכוהעד ךיתהל, תרוי דשהח סהגר ההומז אםו, ןכועד יש אם ימטאוטו פןבאו דקבו צרהמו:ההער
.ימטאוטו

.םינימלז םיפכהו םינכועד שראכ הקושחה של ימטאוטו ןכולעד צרהמו את רהגד.5
.OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.א

:םיהבא םייטהתפר את פתח.ב
תוריש●
●LaserJet Update

םינכועד הולינ●
 Automatic תופשרהא את רהגד כןמ אחרול) כן( YES-ל) םינכועד פשרא( Allow Updates תופשרהא את רהגד.ג

Check )תימטאוטו קהידב (ל-ON )צןהלח על ץלח). פעלמו OK.

קושחה ןכולעד תוריהש תיכנתו תבאמצעו הקושחה ןכועד: 2 יטהש
.HP.com-מ קושחה ןכולעד תוריהש תיכנתו את ינדי פןבאו ןולהתקי דירלהו ידכ םיהבא םיהשלב את בצע

 גם תפועל אהי. USB כבל תבאמצעו בשלמח םיברהמחו םיצרמו רבוע קושחה ןכולעד הדחיהי תופשרהא אהי וז יטהש:ההער
.לרשת םיברהמחו םיצרמו רבוע

 שם את דהקל), כנהתוו התקן ימנהל( Drivers & Software רהקישו על ץלח, www.hp.com/go/support לא רבוע.1
.פושהחי תאוצתו מתירש ךמתו צרהמו את בחר כןמ אחרול ENTER המקש על הקש, פושהחי הבשד צרהמו

.ההפעלה כתמער את בחר.2

).קושחה ןכולעד תוריהש תיכנתו( Firmware Update Utility את אתר), קושחה( Firmware ףיעהס תחת.3
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.בשו) הפעל( Run על ץלח כןמ אחרול) הפעל( Run על ץלח), דרהו( Download על ץלח.4
 שלח( Send Firmware על ץלח כןמ אחרול פתחתהנ מהיהרש ךמתו צרהמו את בחר, פעלתו תוריהש תיכנכשתו.5

).קושחה

 על ץלח, ןכוהעד ךיתהל יאחר או יפנל תקנתהמו הקושחה סתגר את דאולו ידכ הרתצו ףד ספילהד נךברצו אם:ההער
Print Config )הרתצו פסהד.(

תיכנתו את רגוסל ידכ) אהיצי( Exit צןהלח על ץלח כןמ אחרול, ההתקנה את םילהשל ידכ סךבמ תאורלהו אםבהת פעל.6  
.תוריהש
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6Solve problems )תויבע רפתו(

תחולקו כתיתמ●
ןצרהי של דלהמח תריבר יכער רוזשח●
 צגתמו) קהיר כמעט תיהמחסנ" (Cartridge is very low" או) וקןלהתר תמדעו תיהמחסנ" (Cartridge is low" דעהההו●

צרהמו של ההבקר חבלו
נהבהז תתקלו שיש או ריינ סףאו נויא צרהמו●
ריינ תמוחסי רושחר●
פסהההד תכויא רפויש●
תיוקו ברשת תויבע ןופתר●
תילחוטהא ברשת תויבע ןופתר●

:סףנו דעימ לקבלת

.www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202 בתכתוב בקר

:הבא דעיהמ את תכולל צרהמו רבוע HP של פההמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו וקבע התקן(
●Learn and use )השתמשו למד(

●Solve problems )תויבע רפתו(
●Download software updates )כנהתו ינכועד דרהו(

●Join support forums )כהיתמ ימורפול ףטרהצ(

●Find warranty and regulatory information )נהתקיו תויאחר על דעימ חפש(
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תחולקו כתיתמ
שלך רואז/נהיהמד רבוע תינפוטל כהיתמ תקבל

.היהבע ראותי את כןו ישהכהר ךיארת, ירודהסי וספרמ, צרהמו שם את שאמר הכן

ףרשצו ןהעלו יבג על םיפיעמו רואז/נהילמד םייטנוהרלו ןפוהטל יספרמ  
./www.hp.com/support בתכתוב או, צרהמו תזיארל

www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202ממהיב תשעו 24 טנטרניבא כהיתמ קבל

www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202ינולקטרא דעימו התקן ימנהל, תוריש תויכנתו דרהו

HPwww.hp.com/go/carepack של םספינו וקהזתח יהסכמ או תוריש מןהז

www.register.hp.comצרהמו של םישור בצע
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ןצרהי של דלהמח תריבר כיער רזושח
 ,םידהעמו תרספי ורזחישו אל. ןצרהי של דלהמח תורילבר הרשתו צרהמו תורהגד כל את ריזמח ןצרהי של דלהמח תוריבר רוזשח
.תהבאו תהפעולו את בצע, ןצרהי של דלהמח תריבר תורלהגד צרהמו את רזלשח ידכ. פההש או המגש דלגו

םפיהד את קחמו גםו, ןצרהי של דלהמח תורילבר תורההגד כל את ריזמח ןצרהי של דלהמח תוריבר רוזשח:תורזהי  
.ימטאוטו פןבאו צרהמו את דשמח ילפעמ הלהנו, כןמ אחרל. ןוכריזב םיחסנאוהמ

.םייטהתפר את חפתול ידכ OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.1
:םיהבא םייטהתפר את פתח.2

תוריש●
דלמח תוריבר זרשח●

.ימטאוטו פןבאו דשמח פעלמו צרהמו
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 Cartridge" או) וקןלהתר תמדעו תיהמחסנ" (Cartridge is low" דעהההו
is very low) "צרהמו של ההבקר חבלו צגתמו) קהיר כמעט תיהמחסנ

Cartridge is low )תימחסנ יחי ךראו. ךנמו נרטו תימחסנ של ספלהמ שראכ תךאו דעיימ צרהמו): וקןלהתר תמדעו תיהמחסנ  
תולהי קתפסי פסהההד תכויא שראכ ןלהתקי כלשתו נהימז תפיחלו תימחסנ קיזלהח לך ידאכ. תלהשתנו יעשו פועלב נרהטו  
.נרהטו תימחסנ את כעת ףילהחל ךרצו ןיא. נהתקי

Cartridge is very low )יחי ךראו. דאומ ךנמו נרהטו תימחסנ של ספלהמ שראכ תךאו דעיימ צרהמו): קהיר כמעט תיהמחסנ 
 קתפסי פסהההד תכויא שראכ ןלהתקי כלשתו נהימז תפיחלו תימחסנ קיזלהח לך ידאכ. תלהשתנו יעשו פועלב נרהטו תימחסנ
.נהתקי נהיא כבר פסהההד תכויא אם אלא, כעת נרהטו תימחסנ את ףילהחל ךרצו ןיא. נהתקי תולהי

.היבגל HP של Premium Protection תויאחר מתיסתימ, דאומ ךנמו ספללמ יעהמג HP של נרטו תישמחסנ געמר

"דאומ ךנמו" תורהגד ינויש
 .דאומ ךנמו ספלמ של למצב םייעמג םיהמתכל םימרהחו שראכ צרהמו בתתגו את תלשנו ידכ צרהמו של ההבקר חבלו השתמש

.דשהח נרטו תימחסנ התקנת אחרל להא תורהגד דשמח לקבוע ךרצו ןיא

.OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.1

:םיהבא םייטהתפר את פתח.2
●System Setup )כתמער תרהגד(

●Supply Settings )םימתכל םימרחו תורהגד(
●Black Cartridge )רהשחו נרהטו תימחסנ(
●Very Low Setting )דאומ ךנמו במפלס' תרהגד('

:תהבאו תויופשרמהא באחת בחר.3
 ךנמו( Very Low סףל יעהמג תיכשהמחסנ ספילהד קפסיי צרשהמו לקבוע ידכ) רעצו( Stop תופשרבא בחר●

).דאומ

 Very Low סףל יעהמג תיכשהמחסנ ספילהד קפסיי צרשהמו לקבוע ידכ) בקשה הצג( Prompt תופשרבא בחר●
.פסהבהד ךילהמש ידכ תיהמחסנ את החלף או הבקשה את שרא). דאומ ךנמו(

דאומ ךנמו ספללמ יעההג תישהמחסנ כך על אההתר גיצי צרשהמו לקבוע ידכ) המשך( Continue תופשרבא בחר●  
תכויאל םוגרל עלולה וז תופשרא. היקצאטרניא אלל) דאומ ךנמו( Very Low הרלהגד ברמע ספילהד ךילהמש ידכו  

.הדורי פסההד

םימתכל םימרחו הזמנת
www.hp.com/go/suresupplyריינו םימתכל םימרחו מןהז

.HP של רשהמו כהיתמ או תוריש ספקל פנהכהיתמ או תוריש ספקי ךרד מןהז

 בץהמשו טנטרניהא תשר תבאמצעו מנההז
)EWS (של HP

 של חארהמ בשהמח שם את או IP-ה בתכתו את ןהז, שלך בשבמח נתמך טנטרניא פןדפדב, גשתל ידכ
תויופשרא ספקהמ, HP SureSupply טנטרניהא אתרל רקישו ילכמ EWS-ה. URL/בתהכתו הבשד צרהמו  
.HP של םיירמקו םימתכל םימרחו ישתכלר

HEWW  מוצגת) ריקה כמעט המחסנית" (Cartridge is very low" או) להתרוקן עומדת המחסנית" (Cartridge is low" ההודעה
המוצר של הבקרה בלוח
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בהזנה תתקלו שיש או ריינ סףאו נויא צרהמו
ריינ סףאו אל צרהמו●
םיבומר ריינ תנוויילג סףאו צרהמו●

ריינ סףאו אל צרהמו
.םיהבא תנווהפתר את סהנ, מהמגש ריינ סףאו אל צרהמו אם

.םיתקוע ריינ תנוויילג הסרו צרהמו את פתח.1
.הדבולע םיאהמת רייהנ דלבגו המגש את טען.2
.צרהמו של ההבקר חבלו יאוכר ורגדהו גוסוו רייהנ דלגוש דאו.3

.במגש םיאהמת םקוילמ םינוכוהמ את זהז. רייהנ דלגול כהכהל םיאמתמו במגש רייהנ ינוכושמ דאו.4

.המשךו ריינ טען. ינדי פןבאו רייהנ את ןילהז ךרישואל ןממתי צרהמו אם צרהמו של ההבקר חבלו וקדב.5

.םיפושר םימ במעט בהרטשהו ךמו תטולנ תיבמטל םייללהג את קהנ. םיככלמלו המגש מעל םייללשהג תכןיי.6

םיבומר ריינ תנוויליג סףאו צרהמו
.םיהבא תנווהפתר את סהנ, מהמגש םיבומר ריינ תנוויילג סףאו צרהמו אם

םפיהד ןיב דילהפר סהתנ לא. תהאו ךהפוו תמעלו 180-ב תהאו בבסו, תהאו פףכוו מהמגש רייהנ מתיער את אצהו.1  
.למגש רייהנ מתיער את רזהח .ףפנובנ

.הז צרלמו HP של פרטהמ תישורדב מדהעו רייבנ רק השתמש.2
.תאחר ילהמחב רייבנ השתמש, ךרהצו הבמקר. םפגו או פלמקו, מטמקו נוישא רייבנ השתמש.3
 חלק רזהח כןמ אחרול מהיהער את ישר, מהמגש רייהנ תילחב כל את אצהו, כן אם. הדיהמ על תרי אמל נויא שהמגש דאו.4

.למגש ריימהנ

.במגש םיאהמת םקוילמ םינוכוהמ את זהז. רייהנ דלגול כהכהל םיאמתמו במגש רייהנ ינוכושמ דאו.5

.םימלצהמו םיפרטהמ של חוטוב אתנמצ פסהההד בתיבסש דאו.6
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ריינ תמויחס רושחר
ריינ תמוחסי של םימקוימ●
?תורזחו או תפותכו ריינ תמובחסי נתקל אתה●

נרהטו תימחסנ רובאז תמוחסי רושחר●
טהפל לסב תמוחסי רושחר●
)דבלב פלקסוד יגמדב( תידדצ-וד פסהלהד הדחייב תמוחסי ינופי●

ריינ תמויחס של םימקוימ

1 2

רושחרו 58 דבעמו נרהטו תימחסנ רובאז תמוחסי רושחר אהרטפל לסו נרטו תימחסנ רואז1  
.60 דבעמו טהפל לסב תמוחסי

 )דבלב פלקסוד יגמדב( תידדצ-וד פסהלהד הדחייב תמוחסי ינופי אהר)דבלב פלקסוד יגמדב( תידדצ-וד פסההד רואז2
.62 דבעמו
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?תוזרחו או תפותכו ריינ תמויבחס נתקל אתה
.רייהנ תמוחסי ספרמ להקטנת םיהבא תנווהפתר את סהנ
.הז צרלמו HP של פרטהמ תישורדב מדהעו רייבנ רק השתמש.1
.תאחר ילהמחב רייבנ השתמש, ךרהצו הבמקר. םפגו או פלמקו, מטמקו נוישא רייבנ השתמש.2
.םילוצ נתכובמ או פסתבמד מושיש כבר בו עשהנ אשל רייבנ השתמש.3
 חלק רזהח כןמ אחרול מהיהער את ישר, מהמגש רייהנ תילחב כל את אצהו, כן אם. הדיהמ על תרי אמל נויא שהמגש דאו.4

.למגש ריימהנ

פףכול ימבל רייהנ מתיבער געוייש כך רייהנ ינוכומ את ןוכו. רייהנ דלגול כהכהל םיאמתמו במגש רייהנ ינוכושמ דאו.5  
.תהאו

.צרבמו מולמקו אובמלו סכנהו שהמגש דאו.6

.דפרבנ ןויילג כל את ןהזו תינדהי נהההז ןיפיאבמ השתמש, ררמחו ריינ או, יטתבל עם ריינ, דכב ריינ על ספימד אתה אם.7
.דלוגוו רייהנ גסו רבוע ןכונ רגדמו שהמגש דאו.8

.OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.א

:םיהבא םייטהתפר את פתח.ב
●System Setup )כתמער תרהגד(

●Paper Setup )ריינ תרהגד(
.דלוגוו רייהנ גסו רבוע קבעהנ המגש תרשתצו דאו.ג

.םימלצהמו םיפרטהמ של חוטוב אתנמצ פסהההד בתיבסש דאו.9
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נרהטו תימחסנ רבאזו תמויחס רושחר
.צרהמו של ההבקר חבלו צגתמו) תויהמחסנ רובאז מהחסי( Jam in cartridge area דעהההו

 .ןויהעל סהכהמ את פתח.1

 .נרהטו תימחסנ את אצהו.2

 .נרהטו-תימחסנ רואזמ םיהתקוע תורייהנ כל את אצהו.3
.קרעיי אשל ידכ, תקוע ריינ לקסל ידכ ךידי בשתי השתמש
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 .מהלמקו הרזבח נרהטו תימחסנ את סהכנ.4

 .ןויהעל סהכהמ את רגוס.5

 על ץלח, ההבקר חבלו צגתמו ןייעד אהיגהש דעתהו אם.6
OK תהאו תקולנ ידכ.

 

59 )בעיות פתור( Solve problems   6 פרק HEWW



הפלט לבס תמויחס רושחר
.צרהמו של ההבקר חבלו צגתמו) טהפל לסב מהחסי( Jam in output bin דעהההו

 .ןויהעל סהכהמ את פתח.1

סהכמ את רלשחר ידכ וקהרהי תינהלשו את צההחו ךמשו.2  
.מהלחסי ישההג

 

 .התקוע רייהנ את אצהו.3
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 .מהלחסי ישההג סהכמ את רגוס.4

 .ןויהעל סהכהמ את רגוס.5

 על ץלח, ההבקר חבלו צגתמו ןייעד אהיגהש דעתהו אם.6
OK תהאו תקולנ ידכ.
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)דבלב פלקסוד יגמדב( תידדצ-וד פסהלהד הדחייב תמויחס ינופי
.צרהמו של ההבקר חבלו צגתמו) תידדצ-וד פסהלהד הדחיהי רובאז מהחסי( Jam in duplex area דעהההו

 .תירהאחו תהדל את פתח.1

 פסהלהד הדחיהי רואזמ םיהתקוע תורייהנ כל את אצהו.2
ידכ, תקוע ריינ לקסל ידכ ךידי בשתי השתמש. תידדצ-וד  

.קרעיי אשל

 

 .תירהאחו תהדל את רגוס.3

 על ץלח, ההבקר חבלו צגתמו ןייעד אהיגהש דעתהו אם.4
OK תהאו תקולנ ידכ.

 

HEWW נייר חסימות שחרור 62



פסהההד תכויא רפויש
.היהבע את רפתול ידכ ןיהמצו רדהס פיל םיהבא תנווהפתר את סהנ, פסהההד תכויבא תויבע צרבמו תמויקי אם
תאחר תיכנמתו פסהד●
פסהההד תדבוע רבוע רייהנ גסו תרהגד את וקדב●
נרהטו תימחסנ מצב קתידב●
יקוינ ףד פסתהד●
זקנ לה םנגר אם וקדבו נרהטו תיבמחסנ נןהתבו●
פסהההד בתיבס אתו רייהנ את וקדב●
פסההד תדבוע של תואחר תורהגד וקדב●
אחר פסההד במנהל להשתמש סהנ●

תאחר תיכנמתו פסהד
.פסדהו דהעמו שממנה תיכנבתו אהי היהבע, יאוכר פסדמו דהעמו אם. תאחר תיכנמתו ספילהד סהנ

פסהההד תדעבו רעבו רייהנ גסו תרהגד את וקדב
ריינ, כהה או מטושטשת פסההד, תחוימר םיילכמ םפסידהמו םידהעמו אם תיכנמתו פסההד בעת רייהנ גסו תורהגד את וקדב  

.חסר נרהטו בהםש םיקטנ םירואז או חומר נרטו, נרטו של תורזפומ תודקונ, מטמקו

)Windows( רייהנ גסו תרהגד את וקדב

).פסהד( Print תופשרבא בחר, תיכנבתו.1

).תפוהעד( Preferences או) םיניפיאמ( Properties צןהלח על ץלח כןמ אחרול צרהמו את בחר.2

).תכויא/ריינ( Paper/Quality היסייהכרט על ץלח.3

...).דעו( ...More תופשרהא על ץלח), ריינ גסו( Paper type פתחתהנ מהיברש.4

:).אהו גהסו( :Type is תויופשרהא מתירש את חבהר.5

.שלך רייהנ את תרויב קיוהמד פןבאו תארהמת רייהנ יגסו תיירגוקט את חבהר.6

.OK צןהלח על ץולח, מושיש בו עשהשנ רייהנ גסול מהיאהמת תופשרבא בחר.7

 חיש-והד בתבתי). סמךמ יניפיאמ( Document Properties חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ) רישוא( OK צןהלח על ץלח.8
Print )פסההד ,(צןהלח על ץלח OK )הדבוהע את ספילהד ידכ) רישוא.

)OS X( רייהנ גסו תרהגד קתידב

).פסההד( Print תופשרהא על ץלח כןמ אחרול) בץקו( File יטתפר על ץלח.1

.צרהמו את בחר.2

 על או) תכויאו פסההד ימרחו( Media & Quality יטהתפר על ץלח כןמ אחרול) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3
).תכויא/ריינ( Paper/Quality יטהתפר
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).ריינ גסו( Media-type פתחתהנ מהיהרש ךמתו גסו בחר.4

).פסהד( Print צןהלח על ץלח.5

נרהטו תימחסנ מצב קתידב
:םיהמתכל םימרהחו ססטטו ףדב הבא דעיהמ את וקדב
םיתרהנו תיהמחסנ יחי של משוער זאחו●
תרשנו המשוער םידהעמו ספרמ●
HP של נרטו תוימחסנ של םיט"מק●

פסודשהו םידהעמו ספרמ●
:םימתכל םימרחו ססטטו ףד את ספילהד ידכ הבא ךילהל אםבהת פעל

.OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.1

.OK צןהלח על ץולח), תחווד( Reports יטהתפר לא לולג.2

 ססטטו חוד ספילהד ידכ OK צןהלח על ץלח כןמ אחרול), םימתכל םימרחו ססטטו( Supplies Status תופשרהא לא לולג.3
.םיהמתכל םימרהחו ייטפר כל של

םיתניהנ םיאחר וקהזתח חלקי של סהסטטו את, יטנורלו אםו, נרהטו תילמחסנ תרשנו םיהחי משך זאחו את וקדב.4  
.פהלהחל

 מצב ףד. פסההד תכויא של תויבע שחלהתר תעלולו, םיהמשוער היחי ףסוב אתשנמצ נרטו תיבמחסנ מושיהש בעת
 ,יגמרל וקןלהתר מדעו HP של מתכלה מרחו שראכ. וקןלהתר מדעו מתכלה מרחו שראכ תךאו דעיימ םיהמתכל םימרהחו
.ויעל החלה HP Premium Protection תויאחר מתיסתימ
תימחסנ קיזלהח דהקפ. דעו ילהקב נהיא פסהההד תכויא אם אלא, הז געבר נרהטו תימחסנ את ףילהחל ךרצו ןיא  

.ילהקב דעו התהי אל פסהההד תכויא שראכ ןלהתקי כלשתו תפיחלו

מתירש את גיצי םיהמתכל םימרהחו ססטטו ףד, פהלהחל תןיהנ אחר וקהזתח חלק או נרטו תימחסנ ףילהחל יש אם  
.HP של םיירהמקו םיצרהמו יספרמ

.HP של תירמקו תימחסנ תקנתמו אם וקדב.5

 של תוימחסנ יהויז על סףנו דעימ תלקבל. HP של הסמל את או" HP" בתויהכ את נושאת HP של תירמקו נרטו תימחסנ
HP ,בתכתוב בקר www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

HP תצרמתו נםישא, םירזחממו או םידשח, םימתכל םימרבחו להשתמש צהיממל נהיא HP .נםיא להא םיצרשמו ןוויכמ  
 נרטו תיבמחסנ משתמש אתה אם. תםכויא על פקחל או נםתכנו על פיעלהש כולהי נהיא HP ,HP ידי-על םיצרוימ

.HP של תירמקו תיבמחסנ נרהטו תימחסנ את החלף, פסהההד תכויאמ צהומר נךיאו, הרזחמו או דשמח אהשמול

יקוינ ףד פסתהד
 ןכגו, פסהההד תכויבא תוילבע םוגרל םיועלול צרהמו ךבתו ברטלהצ םיכולי אבק קיחלקיו נרטו, ריינ, פסהההד ךיתהל במשך
.םירזחו םימנסי או םיוקו, םפסי, תחוימר, נרטו יזנת או יכתמ
:צרהמו של רייהנ בנתי את תקולנ ידכ םיהבא םילשלב אםבהת פעל
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.OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.1

.OK צןהלח על ץולח), תוריש( Service יטהתפר לא לולג.2

.OK צןהלח על ץולח), יקוינ ףד( Cleaning Page יטהתפר לא לולג.3

 עד צרהמו את תכבה לא. תודאח תדקו נמשך יקויהנ ךיתהל. צרהמו של ההבקר חבלו צגתמו) קהמנ( Cleaning דעהההו
.פסדהמו ףהד את השלך, םוסיב. יקויהנ ךיתהל להשלמת

זקנ לה םנגר אם וקדבו נרהטו תיבמחסנ נןהתבו
.סרהו םיטוהא סרטש דאוו צרמהמו נרהטו תימחסנ את הסר.1

.ןוכריהז בבלש זקנ םנגר אם וקדב.2
.נרהטו תיבמחסנ הימההד ףתו של השטח יפנ את וקדב.3

תכויבא פגועל תעלולו הימההד ףתו על תאצבעו תיעובט. תיבמחסנש) הימההד ףתו( יללבג געתי לא:תורזהי  
.פסהההד

.נרהטו תימחסנ את החלף, הימההד ףבתו אחר זקנ או אצבע תיעובט, תיטושר יש אם.4

 ספרמ פסהד. דשמח תהאו התקןו םיפעמ ספרמ תנויבעד נרהטו תימחסנ את עעננ, וקזינ הימההד ףשתו אהנר אל אם.5
.הפתרנ היהבע אם וקדלב ידכ םספינו םפיד

פסהההד בתיבס אתו רייהנ את וקדב
HP של המפרט תשוירדב מדהעו רייבנ השתמש: 1 שלב

.HP פרטמ של תישורדב מדעו נוישא רייבנ מושימש תבעונו פסההד תכויא של תמויסומ תויבע

.בהם מךתו צרשהמו ריינ במשקלו ריינ גסוב דיתמ השתמש●

תכוסי, םירחו, םיקמט, אבק, םייפשחו םקיחלקי, םיכתמ, םיקרע, םיציחר, םיחתכ בו ןישא בהטו תכויאמ רייבנ השתמש●  
.םיפלמקו או םילססולמ תווקצו

.פסהלהד משיש כברש רייבנ תשתמש לא●

.םינצנצ ןכגו, מתכתי מרחו ילכמ נוישא רייבנ השתמש●
.דבלב ויד רקתהז תפסובמד מושילש שנועד רייבנ תשתמש לא. רזייל תפסובמד מושילש שנועד רייבנ השתמש●
.פסהההד תכויא את פרמש כלל ךרדב תרוי חלק רייבנ מושיש. ימד ספסמחו רייבנ תשתמש לא●

בהיבהס קתידב: 2 שלב
 את סהנ. רייהנ נתבהז או פסהההד תכויבא תוילבע ץפונ םרגו הומהוו פסהההד תכויא על תורייש פיעלהש כולהי בהיבהס

:םיהבא תנווהפתר
.םיגנמז של םפתחי או םחיפתו תתודל או תנוחלו ןכגו, חור בתנוש בהםש תמוממקו צרהמו את קחהר●
.צרהמו יפרטמ של חוטול ברמע תלחו יתנא או תורפרטוטמל ףשוח אל צרשהמו דאו●

.תינואר ךבתו ןכגו, רגוס םבמקו צרהמו את חיתנ לא●
.ביציו ישר משטח על צרהמו את הצב●
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.ןויהעל החלק תבולר, וידדצ כלב בהטו ריואו מתירז ושהרד צרלמו. צרהמו של רורוהאו פתחי את סםשחו ברד כל הסר●
.צרהמו ךבתו תוישאר רילהשא םישעלול םיאחר םימרחו או שמן, םיאד, אבק, ריובאו ישאשנ ךכלול יפנמ צרהמו על הגן●

פסההד תדעבו של תואחר תורהגד וקדב
 התקן מנהל של תואחר תורהגד ינויש ידי-על היהבע את רפתול תסולנ ידכ םיהבא םיהשלב את בצע, תיכנמתו פסההד בעת
.פסתהמד

EconoMode של תורההגד קתידב

HP ב קבוע מושיש על צהיממל אל-EconoMode )ב קבוע מושיבש). ןסכוחי מצב-EconoMode ,בוש מצב צרוולהי עלול 
 ,דעו ילהקב נהיאו פגמתנ פסהההד תכויא אם. דעו םייששמ נםיא םייכנהמ השחלקי תולמר, נרטו ילהכמ ןייעד תיהמחסנ
.נרהטו תימחסנ את ףילהחל שקול

ןיפיאהמ את הפעל, הז התקן במנהל משתמש נךיא אם. Windows רבוע PCL 6 פסהההד במנהל ןימז הז ןיפיאמ:ההער  
.HP של בץהמשו טנטרניהא תבשר מושיש ידי-על

.תוכללוב ימד רבהי או ימד כהה פסדהמו דהעמו אם להא םילשלב אםבהת פעל

.פסההד תופשרבא בחר כנהבתו.1

.תפוהעד על או םיניפיאמ צןהלח על ץלח כןמ אחרול צרהמו את בחר.2
.פסההד תכויא רוהאז את אתרו תכויא/ריינ היסייהכרט על ץלח.3

:תהבאו תורבהגד השתמש, תוכללוב ימד כהה דהעמו אם.4
.dpi 600 תופשרבא בחר●

.נהימלז תהאו ךלהפו ידכ EconoMode ןמוהסי בתבתי בחר●

:תהבאו תורבהגד השתמש, תוכללוב ימד רבהי דהעמו אם
.FastRes 1200 תופשרבא בחר●

.נהימז אלל תהאו ךלהפו ידכ EconoMode ןמוהסי בתתי את קהנ●

ידכ רשויא צןהלח על ץלח פסההד חיש-והד בתבתי. סמךמ יניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא צןהלח על ץלח.5  
.הדבוהע את ספילהד
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אחר פסההד במנהל להשתמש סהנ
קהפיגר, חסר טקסט, קהפיבגר םייפוצ אל םיוקו םיילכמ םפסידהמו םפיהדו כנהמתו פסההד בעת אחר פסההד מנהל סהנ  

.ורגדשהו להאמ םינשו םיפנגו או יגוש בצויע, החסר
/HP: www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support של טנטרניהא אתרמ םיהבא ההתקן יממנהל דאח את דרהו

ljM202.

 תקןמו הז התקן מנהל. צרהמו ריטובתקל דלמח תריכבר המשמש פסהההד כמנהל תןינ●HP PCL 6 פסההד מנהל
.אחר התקן מנהל נבחר אם אלא תימטאוטו

Windows תבויבס לכל ץמלמו●

רבוע תרויב בההטו מהבר צרהמו יניפיאבמ כהיהתמו פסהההד תכויא, תורהמהי את ספקמ●  
םיהמשתמש תיבמר

ההבוהג תורהמהי תלקבל) Windows Graphic Device Interface )GDI- ל אמהלהת כנןתו●  
Windows תבויבסב תרויב

תיישא תאמותמו תכנותוול םיאחר םינצרי של תכנותול אמל פןבאו אםתו ההיי אשל תכןיי●  
PCL 5 על תסוסהמבו

םייבסיטנניא קהפיגר ימושילש תואחר תויכנתו עם או ®Adobe תויכנתו עם פסהלהד ץמלמו●HP UPD PS פסההד מנהל
.postscript יפנגול זקהב ןוכריזבו postscript תייאמולצ עם פסהבהד כהיתמ ספקמ●

HP UPD PCL 5●תבויבסב תויכלל תוידמשר תפסולהד ץמלמו Windows

תרוי םקיתיו HP LaserJet יצרולמו תמודקו PCL תסאוגרל אםתו●
תיישא תאמותמו תכנומתו או םיאחר םינצרי של תכנומתו פסהלהד תרויב בההטו הרהבחי●
PCL 5-ל צרהמו תרהגד את תרשווהד, תבורמעו תבויבסב הדבוע בעת תרויב בההטו הרהבחי●

)UNIX ,Linux ,mainframe(

םיגמד עם מושילש דחיי פסההד מנהל ספקמו, תוינגואר Windows תבויבסב מושילש ועדימ●  
צרהמו של םינשו

Windows-ססמבו דיינ בשממח צרהמו של םינשו םיגמדל פסההד בעת פתמועד תופשרא●

HP UPD PCL 6●תבויבס כלב פסהלהד ץמלמו Windows

רבוע תרויב בההטו מהבר פסתהמד יניפיאבמ כהיהתמו פסהההד תכויא, תורהמהי את ספקמ●  
םיהמשתמש תיבמר

ההבוהג תורהמהי תלקבל) Windows Graphic Device Interface )GDI- ל אמהלהת כנןתו●  
Windows תבויבסב תרויב

תיישא תאמותמו תכנותוול םיאחר םינצרי של תכנותול אמל פןבאו אםתו ההיי אשל תכןיי●  
PCL 5 על תסוסהמבו
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תיוקו ברשת תויבע ןופתר
 אתרו צרהמו של ההבקר חמלו הרתצו ףד פסהד, שתתחיל יפנל. לרשת צרהמו ןיב תרתקשו שיש דאוו םיהבא םייטהפר את וקדב

.הז ףדב פיעההמו צרהמו של IP-ה בתכתו את
ןתקי אל יזפי רבוחי●
צרהמו רבוע היגוש IP בתכתוב משתמש בשהמח●
צרהמו עם תקשרל חימצל נויא בשהמח●
הרשת של תינוויכ-והד תרהתקשוו רהקישו רבוע תויגוש תורבהגד משתמש צרהמו●
תמויאת תוילבע תמורגו תדשוח תכנושתו תכןיי●
היגוש הדבוהע תחנת או בשהמח תרשהגד תכןיי●
תויגוש תואחר רשת תורשהגד או בתמוש צרהמו●

 של אול Microsoft של ההפעלה תכומער של ןיפיאמ הושז םמשו, תילעמ-תיעמ ברשת הדבובע כתמתו נהיא HP:ההער
.www.microsoft.com בתכתוב Microsoft של אתרל רבוע, סףנו דעימ תלקבל. HP של פסהההד ימנהל

ןתקי אל זיפי רבוחי
.ןכוהנ ךרבאו כבלב נהכוהנ הרשת אתיציל ברמחו צרשהמו דאו.1
.םדקימהוו םינתקי הכבל ירבושחי דאו.2
.תולקוד וקהרהי רהקישו מצב תירנוו מההכתו הפעולה תירשנו דאולו ידכ צרהמו בגב הרשת אתיצי של רבוהחי את וקדב.3
.תכזבר תאחר אהיציב או אחר כבלב להשתמש סהנ, כתנמש היהבע אם.4

צרהמו רעבו הישגו IP בתבכתו משתמש בשהמח
 בתכתו. הנבחר צרהמו של תיכנהעד IP-ה בתכתוש דאו). תאויצי( Ports היסייהכרט על ץולח פסתהמד יניפיאמ את פתח.1

.צרהמו של הרהתצו ףדב רטתפומ צרהמו של IP-ה

 Always print to this printer, even if בהבתי בחר, HP של ילהגהר TCP/IP אתיצי תבאמצעו צרהמו את התקנת אם.2
its IP address changes )ה בתכתו אם גם, וז פסתלמד דיתמ פסהד-IP השתנתה שלה.(

 םבמקו חארהמ בשהמח בשם השתמש, Microsoft של תירטסטנד TCP/IP אתיצי תבאמצעו צרהמו את התקנת אם.3
.IP-ה בתכתוב

.דשמח תואו סףהוו צרהמו את קמח, נהכונ נהיא IP-ה בתכתו אם.4

צרהמו עם לתקשר חימצל נויא בשהמח
.לרשת ping תפעול תבאמצעו ברשת תרהתקשו את וקדב.1

.שלך בשבמח הדפקו תרשו פתח.א
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.Enter על הקש כןמ אחרול cmd דהקל, הפעלה על ץלח, התחל על ץלח, Windows-ב●

 Terminal את פתחו) תוריש תויכנתו( Utilities כןמ אחרל), םימישוי( Applications לא רבוע, OS X רבוע●
).ףסומ(

.צרהמו של IP-ה בתכתו את כןמ אחרול ping דהקל.ב

.תפועל הרשת, בושו ךהלו ברמע ימנז גימצ ןהחלו אם.ג
 כולן תורגדמו בשהמחו צרהמו, הרשת תרשתצו דאו כןמ אחרול תפועלו הרשת תוכזשר דאו, כשלהנ ping-ה תפעול אם.2

.רשת תהאו רבוע

הרשת של תינווכי-והד תרהתקשוו רשוהקי רעבו תוישגו תורבהגד משתמש צרהמו
HP רבוע גם תןאו תלשנו ךיעל, להא תורהגד תשנה אם). דלהמח תריבר תרהגד( ימטאוטו במצב לוא תורהגד רילהשא צהיממל  

.הרשת

תמויאת תוילבע תמורגו תדשוח תכנושתו תכןיי
.ןכוהנ פסהההד במנהל תמשתמשו הן יכו תאויכ תקנוהו תדשוהח תכנוהתו כלש דאו

הישגו הדהעבו תחנת או בשהמח תרשהגד תכןיי
.ברשת דשמח בתויהנ תורהגד אתו פסהההד ימנהל, הרשת ימנהל את וקדב.1

.תאויכ הרגדהו ההפעלה כתמער תרשתצו דאו.2

תוישגו תואחר רשת תורשהגד או בתמוש צרהמו
.תואו הפעל, ךרהצו תדיבמ. הרשת וטוקולפר של סהסטטו את וקדלב ידכ הרהתצו ףדב ןייע.1

.כךב ךרצו יש אם הרשת תורהגד את שנה.2
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תילחוטהא ברשת תויבע ןופתר
צועילב תפעולו מתירש-  תילחוטא תוירקישו●
תילחוטהא תרהתקשו של הרהתצו תרהגד םוסי אחרל ספימד אל צרהמו●
אחר ןצרי של שא מתחו תקנתמו בשבמחו ספימד אל צרהמו●
צרהמו או ילחוטהא הנתב תזהז יאחר פועל אל ילחוטהא רבוהחי●
ילחוטהא צרלמו םספינו םיבשמח לחבר תופשרא ןיא●
VPN לרשת ברמחו אהו שראכ מתנתקת ילחוטהא צרהמו של תרהתקשו●

תוילחוטהא תהרשתו מתיברש פיעהמו אל הרשת●
תפועל אל תילחוטהא הרשת●
תילחוטא לרשת ןאבחו קתידב צועיב●
תילחוטא ברשת תההפרעו םצמצו●

צועילב תפעולו מתירש-  תילחוטא תוירשוקי
.ברמחו נויא הרשת כבלש דאו●

.פועל צרבמו ילחוטהא וידשהר גם דאו. שמלח ספקתאל םיברמחוו םיפועל ילחוטהא הנתבו צרשהמו דאו●

 הפעל, ןכונ SSID-שה חטוב נךיא אם. SSID-ה מהו רלבר ידכ הרתצו ףד פסהד. ןכונ) SSID( םתיוריהש כתער ההשמז דאו●
.לחוטהא תורהגד את בשו

.לחוטהא תורהגד את בשו הפעל, םייגוש טחההאב יפרט אם. םינכונ טחההאב יפרטש דאו, תטחובאומ תברשתו●

 סהנ, טנטרניאל ישהג ברשת מתיקי אם. ברשת םיאחר םיבשלמח גשתל סהנ, יאוכר תפועל תילחוטהא הרשת אם●
.ילחוטא רבוחי ךרד לרשת להתחבר

 טחתבאב תשמשתמשו תברשתו( תילחוטהא ישההג תדקונ רבווע צרהמו רבוע ההז) TKIP או AES( פנהההצ יטתשש דאו●
WPA.(

 מטר 30 של חוטוב אמצלהי צרהמו על, תהרשתו תיבבמר. תילחוטהא הרשת של יטההקל חוטוב אנמצ צרשהמו דאו●
).ילחוטהא הנתב( תילחוטהא ישההג תדקומנ

ןילב ישההג תדקונ ןיב םישממוקמ םיולגד םימתכתי םיעצמ הסר. ילחוטהא תהאו את םיסמשחו םיכשולמ ןישא דאו●  
.ישההג תדקונ ןילב צרהמו ןיב םידיפרהמ ןטוב או מתכת םיילכשמ כהיתמ ידעמו או תורקי, תמוטו ןישא דאו. צרהמו

םיעלול םיבר םיריכשמ. ילחוטהא תאול תלהפרעו םוגרל םישעלול םיינולקטרא םיריכשממ חוקר ממוקם צרשהמו דאו●  
 יהתקנו תואחר תוילחוטא תרשתו, טחהאב תמצלמו, םיילחוטא םינפוטל, םימנוע כולל, ילחוטהא תאול תלהפרעו םוגרל

Bluetooth םימיסומ.
.בשבמח תקןמו פסהההד שמנהל דאו●
.נהכוהנ פסתהמד אתיציב תבחרש דאו●

.תילחוטא רשת תהאול םימתחבר צרהמוו בששהמח דאו●
.Bonjour-ב מךתו ילחוטהא הנתב יכ דאו, OS X רבוע●
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תילחוטהא תרהתקשו של הרהתצו תרהגד םויס אחרל ספימד אל צרהמו
.כןמו במצב אנמצו פועל צרשהמו דאו.1

.בשבמח תתקנוהמו םיאחר םינצרי של שהא תמוחו את בתהש.2
.ןתקי פןבאו תפועל תילחוטהא שהרשת דאו.3
.בשהמח את דשמח הפעל, ךרצו יש אם. ןתקי פןבאו פועל בששהמח דאו.4
.ברשת בשממח צרבמו HP של בץהמשו טנטרניהא תשר את חפתול תךופשרבא יכ דאו.5

אחר ןצרי של שא מתחו תקנתמו בשבמחו ספימד אל צרהמו
.ןצרמהי ןימהז ןוהאחר ןכוהעד תרבעז שהא מתחו את כןעד.1
פשראל דהקפ, ספילהד סהמנ שאתה בעת או צרהמו את ןמתקי שאתה בעת שא מתלחו ישהג תמבקשו תויכנתו אם.2  

.פעולל תויכנתול

תוירהקישו את ןלהתקי םיכשתסי. בשבמח ילחוטהא צרהמו את התקן כןמ אחרול ימנז פןבאו שהא מתחו את בתהש.3  
.שהא מתחו את הפעל, תילחוטהא

צרהמו או ילחוטהא הנתב הזזת יאחר פועל אל ילחוטהא רבוהחי
.בשהמח מתחבר הילשא רשת תהאול םימתחבר צרהמו או שהנתב דאו.1
.הרתצו ףד פסהד.2
.בשהמח של פסתהמד תרבתצו SSID-ל הרהתצו ףדבש) SSID( םתיוריהש כתער ההמז את הוהשו.3
.צרהמו של לחוטהא תורהגד את דשמח רהגד. רשת תהאול םימתחבר אל םיההתקנ, םהיז נםיא םיספרהמ אם.4

ילחוטהא צרלמו םספינו םיבשמח לחבר תופשרא ןיא
 ,תהרשתו בור רבוע. תהאו את םיסמשחו םיכשולמ ןיושא תילחוטהא יטההקל חוטוב םיאנמצ םספיהנו םיבששהמח דאו.1

.תילחוטהא ישההג תדקומנ מטר 30 קחבמר אנמצ לחוטהא חוטו
.כןמו במצב אנמצו פועל צרשהמו דאו.2

.בשבמח תתקנוהמו םיאחר םינצרי של שהא תמוחו את בתהש.3
.ןתקי פןבאו תפועל תילחוטהא שהרשת דאו.4
.בשהמח את דשמח הפעל, ךרצו יש אם. ןתקי פןבאו פועל בששהמח דאו.5

VPN לרשת ברמחו אהו שרכא מתנתקת ילחוטהא צרהמו של תרהתקשו
.תואחר תולרשתו VPN לרשת תימנז-בו להתחבר תןינ אל כלל ךרדב●

תוילחוטהא תהרשתו מתיברש פיעהמו אל הרשת
.שמלח ספקתאל ברמחוו פועל ילחוטהא שהנתב דאו●

.תסתרנ לרשת להתחבר תןינ ןייעד, אתז עם. תסתרנ שהרשת תכןיי●
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פועלת אל תילחוטהא הרשת
.ברמחו נויא הרשת כבלש דאו.1

.לרשת םיאחר םיהתקנ לחבר סהנ, התנתקה ברשת תרהתקשו אם רלבר ידכ.2

.לרשת ping תפעול תבאמצעו ברשת תרהתקשו את וקדב.3

.שלך בשבמח הדפקו תרשו פתח.א

.Enter על הקש כןמ אחרול cmd דהקל, הפעלה על ץלח, התחל על ץלח, Windows-ב●

 Terminal את פתחו) תוריש תויכנתו( Utilities כןמ אחרל), םימישוי( Applications לא רבוע, OS X רבוע●
).ףסומ(

.הנתב של IP-ה בתכתו את היאחרו ping ילההמ את דהקל.ב

.תפועל הרשת, בושו ךהלו ברמע ימנז גימצ ןהחלו אם.ג
.בשהמח ברמחו הילשא לרשת םימתחבר צרהמו או שהנתב דאו.4

.הרתצו ףד פסהד.א
.בשהמח של פסתהמד תרבתצו SSID-ל הרהתצו חודבש) SSID( םתיוריהש כתער ההמז את הוהשו.ב
.צרהמו של לחוטהא תורהגד את דשמח רהגד. רשת תהאול םימתחבר אל םיההתקנ, םהיז נםיא םיספרהמ אם.ג

תילחוטא לרשת ןאבחו קתידב צועיב
.תילחוטהא הרשת תורהגד על דעימ ספקתהמ ןאבחו קתידב יללהפע כלתו צרהמו של ההבקר חמלו

.OK צןהלח על ץלח, צרהמו של ההבקר חבלו.1

).יעצמ ןאבחו( Self Diagnostics יטהתפר את פתח.2

גיהמצ ןוסיינ ףד ספימד צרהמו. קהידהב את יללהפע ידכ) תילחוטא קהידב הפעל( Run Wireless Test תופשרבא בחר.3  
.תקוידהב תאוצתו את

תילחוטא ברשת תההפרעו םצמצו
:תילחוטא ברשת תההפרעו את לצמצם תויעשו תהבאו תהעצו

 כמו, םיאחר םייטמגנולקטרא םימהתקנו, וקתי תנוואר כמו, םיולגד םימתכתי םימעצמ םיילחוטהא םיההתקנ את קחהר●
.וידר תתואול יעלהפר םיעלול להא םיעצמ. םיילחוטא םינפווטל לגוקרימ ירתנו

 את ןיולהקט וידר ילג גספול םיעלול להא םיעצמ. םיאחר םיממבנו םיולגד םיממבנ םיילחוטהא םיההתקנ את קחהר●
.תתוהאו צמתעו

.ברשת תוילחוטהא תפסוהמד עם הייאר בקוו יכזמר םקויבמ ילחוטהא הנתב את מקם●
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54ךנמו סף תורהגד
20מנההז

21נרטו תימחסנ פתהחל
20םחלקי יספרמ

 רבוע HP Utility תרבעז הצגה, מצב
Mac41

54םילהסתי םימדעו שראכ מושיש
שמלח רבוחי

6רתויא

תמוחסי
56רתויא
57תבוסי

טחהאב תילענ ץיחר
6רתויא

ט
נרטו

64התרשנו תכמו

י
ממשק תאויצי

6רתויא
USB אתיצי

6רתויא
רשת אתיצי

6רתויא

ל
ההבקר חלו

5רתויא
5רתויא, יבויכ/הפעלה צןלח
ההבקר חלו יצנלח

7רתויא

מ
1 מגש

13נהיטע
13פסההד ןוויכ
2 מגש

15נהיטע
17פסההד ןוויכ
םימגש
5רתויא

2םיכלול
תימחסנ

21פההחל
נרטו תימחסנ
65זקנ םיקי אם קהידב
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54ךנמו סף תורהגד
21פההחל
54וקןלהתר תמדעו שראכ מושיש

2צרמו, תודימ
5רתויא, םסיכמ

התקן ימנהל
12ריינ יגסו

םחלקי יספרמ
20םימתכל םימרחו
2תכונתמ הפעלה תכומער
4יסטקוא פרטמ
4שמלח פרטמ
םיפרטמ

4קהיסטקואו שמלח
מצב

HP Utility, Mac41
םימתכל םימרחו מצב
64קהידב
2צרמו, משקל
5רתויא, הפעלה מתג

נ
ריינ

65הרבחי
10םיכנתמ םיגדל
20מנההז

57תמוחסי
12םיכנתמ םיגסו

דחוימ ריינ
Windows(31( פסההד

יקוינ
64רייהנ בנתי

ס
ריינ יגסו

Mac(33( הרבחי
ריינ גסו

Windows(31( הרבחי
טפל לס

5רתויא

ע
ןויילגל םידעמו

Mac(33( הרבחי
Windows(30( הרבחי

ןויילגל םיבומר םידעמו
Mac(33( פסההד
Windows(30( פסההד

53רוזשח, ןצרהי של דלהמח תריבר יכער

פ
טפל

5םילהס רתויא
תויבע ןופתר

68רשת תויבע
57תמוחסי
70תילחוטא רשת
68תיוקו רשת

ר
צועילב תפעולו מתירש

70תילחוטא תוירקישו
רשת

46הרהגד, סמהסי
46ינויש, סמהסי
תילחוטא רשת

70תויבע ןופתר
תרשתו

HP Web Jetadmin45
38צרהמו התקנת

ש
53ןצרהי של דלהמח תריבר יכער רוזשח
HP52 של תחוהלקו תוריש

םשקפי
Windows(31( פסההד

)EWS( בץמשו טנטרניא תשר
39םיניפיאמ
בץהמשו טנטרניהא תשר

46סמהסי פתהחל
46חהפתי

HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר
39םיניפיאמ
 HP של בץהמשו טנטרניהא תשר

46סמהסי פתהחל
46חהפתי

ת
תויותו

Windows(31( פסההד
ירודהסי ספרהמו צרהמו תיותו

6רתויא
ירודהסי ספרהמ תיותו

6רתויא
כנהתו

HP Utility41
Mac41-ל HP של תוריש תיכנתו
HP ePrint35 כנתתו
כהיתמ

52נתומקו

תיטכנ כהיתמ
52נתומקו

52נתומקו כהיתמ
תחולקו כתיתמ

52נתומקו

A
AirPrint36

E
Explorer ,תכונתמ תסאוגר
HP39 של בץמשו טנטרניא תשר

H
HP Device Toolbox ,39עם

HP ePrint35
HP EWS ,39מושיש

HP Utility41
HP Utility רבוע Mac

Bonjour41
41םיניפיאמ

HP Web Jetadmin45

I
Internet Explorer ,תכונתמ תסאוגר

39בץמשו טנטרניא תשר

J
Jetadmin, HP Web45

M
Macintosh

HP Utility41

N
Netscape Navigator ,תכונתמ תסאוגר

39בץמשו טנטרניא תשר

W
Windows

29ףהד ידצ ימשנ פסההד
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