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רצהמו של תיכלל הרסקי1

רצהמו יטמב●
רצהמו ימפרט●
נהכהתו תקנתהו רצהמו תרמחו תרהגד●

:ףסנו עדימ תללקב
.www.hp.com/support/colorljM252 תבתוכב בקר

:הבא עדיהמ את תכולל רצהמו רובע HP של הפהמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו עוקב התקן(
●Learn and use )שתמשהו למד(

●Solve problems )תויעב רפתו(
●Download software updates )נהכתו ינוכעד דרהו(

●Join support forums )הכיתמ ימורופל ףרטהצ(
●Find warranty and regulatory information )הנקיתו תויאחר על עדימ חפש(

1 המוצר של כללית סקירה   1 פרק HEWW
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רצהמו יטמב
רצהמו על יתיזח טמב●
רצהמו על יראחו טמב●
)M252n םגד( תורשו 2 בן הבקר חלו תגתצו●

)M252dw םגד( עמג ךסבמ ההבקר חלו תגתצו●

רצהמו על יתיזח טמב

8

9

5

1

7

6

3
2

4

)M252n םגד( תיראחו הרואת עם תורשו 2 בן הבקר חלו1

)למעלה גצמו, M252dw םגד( עבצב עמג ךסמ עם הבקר חלו

טפל לס2
)M252dw םגד( שבמח אלל סהפהד רובע Walk-up USB אתיצי3

)Near field communication )NFC רובע תימיפנ נהטאנ4

טפל לס חבתהר5
)רנהטו תילמחסנ שהיג פקתסמ( תימקד תדל6
יוביכ/הפעלה ןצלח7
)1 מגש( דחיי ןויליגל תפמועד הנהז פתח8

)2 מגש( ישרא הנהז מגש9

HEWW המוצר מבטי 2



רצהמו על יראחו טמב

2

1

5

4
3

6

)ריינ תומחסי יוניפל שהיג פקתסמ( תיראחו תדל1
מלשח רובחי2
USB ממשק אתיצי3

טנאתר אתיצי4
)דבלב תדידצ-וד סהפהד עם םימגד( תדידצ-וד סהפלהד הדחיי5
רצהמו פרסמו ירודהסי פרסהמ תיותו6

3 המוצר של כללית סקירה   1 פרק HEWW



)M252n םגד( תורשו 2 בן הבקר חלו תגתצו

1

2

43

5

6

.רצמו ירטפו םיטיתפר גימצ הז ךסמתורשו 2 בן הבקר חלו תגתצו1
:תהבאו תהפעולו רובע) רשויא( OK ןצלח על ץלח)רשויא( OK ןצלח2

.ההבקר חלו של םיטיהתפר חתפתי●

.ההבקר חלו תגבתצו יעפהמו משנה טיתפר חתפתי●

.טיתפר טיפר של הרבחי●

.תומיוסמ תאויגש יוקינ●

 Press [OK] to עהדההו רשאכ, מהגודל( ההבקר חולב הלהנחי הבבתגו סהפהד תדובע תהתחל●
continue )ההבקר חלו תגבתצו יעהפמו) ךילהמש דיכ' רשויא' על ץלח.(

.הגבתצו יעפהמו ךער תלהפחי דיכ או םיטיבתפר טולנו דיכ הז ןצחלב השתמש הלאשמ ץח ןצלח3

.הגבתצו יעפהמו ךער לילהגד דיכ או םיטיבתפר טולנו דיכ הז ןצחלב השתמש הנימי ץח ןצלח4

:תהבאו תהפעולו ועצילב הז ןצחלב השתמש רחואל ץח ןצלח5

.ההבקר חלו של םיטימהתפר אהיצי●

.משנה יטיתפר של המיברש םדקו טיפרתל הרזח להילג●

).טיהתפר טירפב םייוניהש תרישמ אלל( משנה יטיתפר תמיברש םדקו טיתפר טירפל הרזח להילג●

.ההבקר חלו יטימתפר תאלצ דיכ או סהפהד תדובע לטלב דיכ הז ןצלח על ץלח טוליב ןצלח6
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)M252dw םגד( עמג ךסבמ ההבקר חלו תגתצו

4
5

3

2

1

.םדהקו ךסלמ רוזלח דיכ הז ןצחלב עג םדהקו ןצלח1

.תיהב ךסמ לא טולנו דיכ הז ןצחלב עג'תיב' ןצלח 2

.ההבקר חלו של הרהעז תכמער את חתופל דיכ הז ןצחלב עגהרעז ןצלח 3

.רצהמו ירטפול הרעז תשופלהנ, םיטיפרתל שהיג פקסמ הצגעבצב עמג ךסמ4
.ההבקר חלו כעת גימצ תיב ךסמ הזיא ןיימצ הצגתיהב ךסמ ןומחו5

ךסבמ) טוליב( Cancel ןצלח יעפוי רצהמו של םיבר םיכיהל ןמזב, יטרסטנד) טוליב( Cancel ןצלח ןיא ההבקר חולב יכ אף:ההער  
.ותאו םיישל רצשהמו ינפל ךיהל לטלב םילמשתמש שרפאמ הז. עהמג

5 המוצר של כללית סקירה   1 פרק HEWW



תיהב ךסמ תסיפר
.רצהמו של חיכהנו המצב את ןייצמו, רצהמו ינייפאלמ שהיג פקסמ חההפתי ךסמ
.רצהמו של ההבקר חולב) תיב( Home ןצחלב עהינג ידי-על עת לכב תיהב ךסלמ רוזח

.רצהמו תרצותל םאבהת, תלהשתנו םייעשו ישהרא ךסבמ םייעפשמו םינייפאהמ:ההער

5 67473

1 2

7
תוהמהו רצהמו תורלהגד תוינמז הדובע תורהגד ספאל דיכ הז ןצחלב עג)סופיא( Reset ןצלח1  

.לדמח תריבר
 יפרט( Connection Information טיהתפר את חתופל דיכ הז ןצחלב עג)רובחי יפרט( Connection Information ןצהלח2

מלסכ או  תיוקו רשת מלסכ יעפמו ןצהלח. רשת יפרט פקסהמ), רובחי  
.רבמחו רצהמו הילשא הרשת גוסל םאבהת,  תיחוטלא רשת

.רצהמו של יהכלל המצב על עדימ פקסמ ךסהמ רואזרצהמו מצב3
).USB קזהב ןנכו( USB Flash Drive טיהתפר את חתופל דיכ הז ןצחלב עג USB ןצלח4

.םימתכל םירמחו מצב על עדימ גילהצ דיכ הז ןצחלב עג) םימתכל םירמחו( Supplies ןצהלח5

הרייש סהפהד ךרלצו) םימשויי( Apps טיהתפר את חתופל דיכ הז ןצחלב עג םימשויי ןצלח6  
.םינבחר טנרטניא ימשויימ

).הרהגד( Setup טיהתפר את חתופל דיכ הז ןצחלב עג) הרהגד( Setup ןצהלח7
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עהמג ךסמ של ההבקר חולב להשתמש דיצכ
.רצבמו עהמג ךסמ של ההבקר חולב להשתמש דיכ תהבאו תהפעולו את בצע

מהגודרתיאוהפעולה

תעב, ףסבנו. הז טיתפר חתופל דיכ או הז טירפב רלבחו דיכ ךסבמ טירפב עג-ב עג  
.להילהג את רוצלע דיכ ךסבמ תוקצר עג, םיטיבתפר להילג

 דיכ ) הרהגד( Setup ןצחלב עג
).הרהגד( Setup טיהתפר את חתופל

ךסהמ את זילהז דיכ קיפאו ןוויכב עהאצב את זהז מכן חראול ךסבמ עגתורבמהי החלק  
.םדידלצ

שתגל דיכ תיהב ךסמ את תורבמהי החלק  
).הרהגד(  Setup ןצהלח לא

 דיכ יכאנ ןוויכב התאו זהז, עהאצב את םילהר ילמב, מכן חראול, ךסבמ עגוללג
.ךסהמ את זילהז

).הרהגד( Setup ךסבמ וללג
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רצהמו ימפרט
מבוא

/www.hp.com/support ראה, ינכעד עדימ תללקב. םייונילש ףופכ הוא אך, םוסהפר למועד ןוכנ הבא המפרט:בושח
colorljM252.

יטכנ מפרט●
תנתמכו הפעלה תוכמער●
םידיימנ סהפלהד תונופתר●
רצהמו יממד●
תויטסוקא תטוילפו מלשח מפרט, היגאנר תכיצר●
הפעלה תביבס חוטו●

יטכנ מפרט
םגד שם

 רצמו פרסמ

M252n

B4A21A

M252dw

B4A22A

)1 מגש( דחיי ןויליגל תפמועד הנהז פתחרייבנ ולפיט

)תונויליג 150 תולבקי( 2 מגש 
ןימז אלתיטמאוטו תדידצ-וד סהפהד 

 IPv4 עם Ethernet LAN 10/100/1000 רובחיתוירקישו
IPv6-ו

 Hi-speed USB 2.0

ןימז אלשהינג USB אתיצי 
ןימז אלתיחוטלא רשת תוירקישו רובע סהפהד תשר 
 HP של) Near Field Communication )NFC רזיאב 

םידיינ םימהתקנ סהפלהד Wi-Fi Direct-ו
ןימז אל

ןימז אלתיראחו הרואת עם תורשו 2 בן הבקר חלוההבקר חולב טוקל הגתצו
ןימז אלינועצב עמג ךסמ עם הבקר חלו 

 19-ו A4 לדבגו ריינ על קהדל םדיעמו 18 סתפהדסהפהד
Letter לדבגו ריינ על קהדל םדיעמו

ןימז אל)שבמח שרנד אל( שהינג USB סתפהד 

תנתמכו הפעלה תוכמער
.הזיראל ףרהמצו נהכהתו התקנת רטויקלתול OS X-בו Windows PCL 6-ב רצלמו םייפיהספצ סהפההד ילמנהל חסימתי הבא עדיהמ

Windows: נתכתו של ההתקנה תינכתו רטויתקל HP של ההתקן מנהל את ןמתקי HP PCL.6 או HP PCL 6 ,תכלמער םאבהת  
.האהמל נהכהתו של ההתקנה תינכבתו ושמיש תעב תילנויצפהאו נהכהתו עם דחי, Windows ההפעלה
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סהפלהד תוריהש תינכותו סהפההד מנהל. הז רצמו ידי-על םינתמכ Apple של םידיינ םיריכשמו Mac ישבמח :OS X-ו Mac ישבמח  
 רובע HP של ההתקנה תינכתו. Apple Software Update ךרד םינימז תולהי אף םייועשו hp.com תראמ הדרלהו םינימז OS X של

OS X של ההתקנה נתכתו את דירלהו דיכ םיהבא םיהשלב את בצע. הזיבאר עישהג רטויבתקל כלולה הניא OS X:

.www.hp.com/support/colorljM252 תבתוכב בקר.1

 ,Drivers-ב בחר), הדרהו תויושרפא( Download Options תחת, מכן חראול), הכיתמ תויושרפא( Support Options-ב בחר.2
Software & Firmware )וקושחה נהכתו, התקן ימנהל.(

).דרהו( Download ןצהלח על ץלח מכן חראול ההפעלה תכמער תסגר על ץלח.3

תוהערקןתהמו ההתקן מנהלהפעלה תכמער

Windows® XP SP3 רצלמו יפיהספצ סהפההד מנהלתויבסי 32 תרובמהד לךיוא” HP PCL 6 “קןתמו  
נהכהתו מהתקנת כחלק וז הפעלה תכמער רובע  
 את הנמתקי תיסיסהב ההתקנה תינכתו. תיסיסהב

.דבלב ההתקן מנהל

רובע נתמכת הניא האהמל נהכהתו של ההתקנה  
.וז הפעלה תכמער

תוכמער רובע UPD גוסמ התקן במנהל השתמש  
.תויבסי 64 תרובמהד הפעלה

Microsoft להיגר הכיהתמ את הקהפסי  
פקסל ךיתמש HP. 2009 לירפבא Windows XP-ב  

 XP ההפעלה תכמער רובע התולכי בטיכמ הכיתמ
.סקפהו קהווישש

Windows Vista® ,רצלמו יפיהספצ סהפההד מנהלתויבסי 32 תרובמהד” HP PCL 6 “קןתמו  
נהכהתו מהתקנת כחלק וז הפעלה תכמער רובע  
 את הנמתקי תיסיסהב ההתקנה תינכתו. תיסיסהב

.דבלב ההתקן מנהל

רובע נתמכת הניא האהמל נהכהתו של ההתקנה  
.וז הפעלה תכמער

תוכמער רובע UPD גוסמ התקן במנהל השתמש  
.תויבסי 64 תרובמהד הפעלה

Windows Server 2003 SP2 32 תרובמהד, לךיוא 
תויבסי

קןתמו“ HP PCL 6 ”רצלמו יפיהספצ סהפההד מנהל  
נהכהתו מהתקנת כחלק וז הפעלה תכמער רובע  
 את הנמתקי תיסיסהב ההתקנה תינכתו. תיסיסהב

.דבלב ההתקן מנהל

רובע נתמכת הניא האהמל נהכהתו של ההתקנה  
.וז הפעלה תכמער

תוכמער רובע UPD גוסמ התקן במנהל השתמש  
.תויבסי 64 תרובמהד הפעלה

Microsoft להיגהר הכיהתמ את הקהפסי  
 HP. 2010 ילויב Windows Server 2003-ב

תכמער רובע התולכי בטיכמ הכיתמ פקסל ךיתמש  
.סקפהו קהווישש Server 2003 ההפעלה

Windows 7 SP1 64-ו תויבסי 32 תורובמהד לךיוא 
תויבסי

קןתמו HP PCL 6 רצלמו יפיהספצ סהפההד מנהל  
נהכהתו מהתקנת כחלק וז הפעלה תכמער רובע  

.האהמל

 

Windows 8 ,רצלמו יפיהספצ סהפההד מנהלתויבסי 64/תויבסי 32 תרובמהד HP PCL 6 קןתמו  
נהכהתו מהתקנת כחלק וז הפעלה תכמער רובע  

.האהמל

 Microsoft ךרד קתפוסמ Windows 8 RT-ב הכיתמ
IN OS תויבסי 32 תרובמהד התקן מנהל, 4 הסריג.

Windows 8.1 ,רצלמו יפיהספצ סהפההד מנהלתויבסי 64/תויבסי 32 תרובמהד HP PCL 6 קןתמו  
נהכהתו מהתקנת כחלק וז הפעלה תכמער רובע  

.האהמל

 ךרד קתפוסמ Windows 8.1 RT-ב הכיתמ
Microsoft IN OS תרובמהד התקן מנהל, 4 הסריג 

.תויבסי 32
Windows Server 2008 SP2 ,32 תרובמהד 

תויבסי
קןתמו HP PCL.6 רצלמו יפיהספצ סהפההד מנהל  

נהכהתו מהתקנת כחלק וז הפעלה תכמער רובע  
.תיסיסהב

 

Windows Server 2008 SP2 ,64 תרובמהד 
תויבסי

קןתמו HP PCL.6 רצלמו יפיהספצ סהפההד מנהל  
נהכהתו מהתקנת כחלק וז הפעלה תכמער רובע  
.תיסיסהב

 

Windows Server 2008 R2, SP1 ,64 תרובמהד 
תויבסי

קןתמו HP PCL 6 רצלמו יפיהספצ סהפההד מנהל  
נהכהתו מהתקנת כחלק וז הפעלה תכמער רובע  

.האהמל
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הערותהמותקן ההתקן מנהלהפעלה מערכת

Windows Server 2012 כתמתו הניא נהכהתו של ההתקנה תינכתותויבסי 64 תרובמהד  
סהפההד ימנהל אך, Windows Server 2012-ב  

 הסריבג HP PCL-6-ו HP PCL 6 רצלמו םייפיהספצ
.בו םיכמתו כן 4

 HP של טנרטניהא תראמ ההתקן מנהל את דרהו
www.hp.com/support/colorljM252 ,שתמשהו  

 ןלהתקי דיכ Windows של סתפמד פתסלהו ילכב
.ותאו

Windows Server 2012 R2 ,כתמתו הניא נהכהתו של ההתקנה תינכתותויבסי 64 תרובמהד  
סהפההד ימנהל אך, Windows Server 2012-ב  

 הסריבג HP PCL-6-ו HP PCL 6 רצלמו םייפיהספצ
.בו םיכמתו כן 4

 HP של טנרטניהא תראמ ההתקן מנהל את דרהו
www.hp.com/support/colorljM252 ,שתמשהו  

 ןלהתקי דיכ Windows של סתפמד פתסלהו ילכב
.ותאו

OS X 10.7 Lion ,OS X 10.8 Mountain Lion 
OS X 10.9 Mavericks-ו

 OS X של סהפלהד תוריהש תינכותו סהפההד מנהל
תולהי אף םייועשו hp.com תראמ הדרלהו םינימז  
תינכתו. Apple Software Update ךרד םינימז  

רטויבתקל כלולה הניא OS X רובע HP של ההתקנה  
.הזיבאר עישהג

האהמל ההתקנה תינכתו את דרהו, OS X רובע  
.הז רצמו רובע הכיהתמ של טנרטניהא תראמ

/www.hp.com/support תבתוכב בקר.1
colorljM252.

תויושרפא( Support Options-ב בחר.2  
 Download תחת, מכן חראול), הכיתמ

Options )ב בחר), הדרהו תויושרפא-Drivers, 
Software & Firmware )התקן ימנהל, 

).וקושחה נהכתו

 מכן חראול ההפעלה תכמער תסגר על ץלח.3
).דרהו( Download ןצהלח על ץלח

הרהעז תללקב www.hp.com/support/colorljM252 לא רובע, תהנתמכו ההפעלה תוכמער של תינכעד המירש תללקב:ההער  
.רצהמו רובע HP של הפהמקי
 UPD PS-ו HP UPD PCL6 ,UPD PCL 5 ההתקן יבמנהל הכיתמ תלולקב חלקוהו תהשר של ההפעלה תוכמער על םירטפל:ההער
).מפרט( Specifications הייסיהכרט על ץולח www.hp.com/go/upd לא רובע, הז רצמו רובע

םידיימנ סהפלהד תונופתר
:םידיימנ סהפהד רובע הבאה נהכבתו ךמתו רצהמו
HP ePrint נתכתו●

 );תויבסי 64-ו תויבסי 32 תרובמהד( ®Windows Vista: תהבאו ההפעלה תוכבמער כתמתו HP ePrint נתכתו:ההער
Windows 7 SP 1 )תויבסי 64-ו תויבסי 32 תרובמהד ;(Windows 8 )תויבסי 64-ו תויבסי 32 תרובמהד ;(Windows 8.1 

 10.9-ו Snow Leopard, 10.7 Lion ,10.8 Mountain Lion 10.6 תאוסריבג OS X-ו); תויבסי 64-ו תויבסי 32 תרובמהד(
Mavericks.

●HP ePrint של הפעלה בימחי( ל"אוד תבאמצעו HP Web Services ב םרשו תולהי ביחי רצמוהו-HP Connected(

)Blackberry-ו Android ,iOS רובע ןימז( HP ePrint םשויהי●

)ePrint Enterprise תשר נתכתו עם םירצהמו לכב נתמך( ePrint Enterprise םשויהי●

Android-ו iOS יהתקנ רובע HP All-in-One Remote םשויהי●

●Google Cloud Print

●AirPrint

Android-ב סהפהד●
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רצהמו יממד
M252n ימגד רובע םיממד  1-1 רויא

3 3

2

2

1 1

במלואו חפתו רצהמובמלואו רוגס רצהמו

מ"מ 236.2מ"מ 236.2הבגו. 1
מ"מ 849מ"מ 384קמעו. 2
מ"מ 392מ"מ 392חבור. 3

ג"ק 13.4)תוימחסנ עם( משקל

M252dw ימגד רובע םיממד  1-2 רויא

3 3

2

2

1 1

במלואו חפתו רצהמובמלואו רוגס רצהמו 

מ"מ 285מ"מ 236.2הבגו. 1
מ"מ 1002מ"מ 417קמעו. 2
מ"מ 392מ"מ 392חבור. 3

ג"ק 14.2)תוימחסנ עם( משקל
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תויטסוקא תטוילפו מלשח מפרט, היגאנר תכיצר
.www.hp.com/support/colorljM252 ראה, ינכעד עדימ תללקב

קזנ םורגל עלול רבהד. הפעולה מתח את רילהמ ןיא. רצהמו נמכר שם רואז/הניהמד על תוססמבו ימלשהח המתח תשוירד:תוריהז  
.תויהאחר תוקף את לטולב רצלמו

הפעלה תביבס חוטו
ההפעלה תביבס מפרט  1-1 הלבט

תרתמו הדימלצתממו הדימהביבס יתנא

30°C עד 27°C15°C עד 17°הרטמפרטו

RH 80% עד 10%תחסיי תלחו 70% עד 30%תחסיי תלחו
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נהכהתו תקנתהו רצהמו תרמחו תרהגד
הכיהתמ תראל רובע, תפוסנו תאורהו תללקב. רצהמו עם דחי תלבשקי הרמהחו התקנת ךירבמד ןייע, תויסיסב הרהגד תאורהו תללקב  
.טנרטניבא HP של
:הבאה הכיהתמ את לקב. רצהמו רובע HP של האהמל הרהעז תללקב www.hp.com/support/colorljM252 לא רובע

●Install and configure )הרתצו עוקב התקן(
●Learn and use )שתמשהו למד(

●Solve problems )תויעב רפתו(
●Download software updates )נהכתו ינוכעד דרהו(

●Join support forums )הכיתמ ימורופל ףרטהצ(
●Find warranty and regulatory information )הנקיתו תויאחר על עדימ חפש(

13 המוצר של כללית סקירה   1 פרק HEWW
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ריינ ימגש2

)1 מגש( דחיי ןויליגל תחפב ריינ טען●

2 במגש ריינ תניטע●

:ףסנו עדימ תללקב
.www.hp.com/support/colorljM252 תבתוכב בקר

:הבא עדיהמ את תכולל רצהמו רובע HP של הפהמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו עוקב התקן(
●Learn and use )שתמשהו למד(

●Solve problems )תויעב רפתו(
●Download software updates )נהכתו ינוכעד דרהו(

●Join support forums )הכיתמ ימורופל ףרטהצ(
●Find warranty and regulatory information )הנקיתו תויאחר על עדימ חפש(

15 נייר מגשי   2 פרק HEWW
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)1 מגש( דחיי ןויליגל תחפב ריינ טען

מבוא
 או ריינ של םינשו םיגסו םיביהמחי םימכסמ, דחיי דעמו ךרבאו םימכסמ סיפלהד דיכ דחיי ןויליגל תפהמועד הנההז תחפב השתמש

.תופמעט
דחיי ןויליגל תפהמועד הנההז תחפב ריינ תניטע●
)1 מגש( דחיי ןויליגל תפהמועד הנההז תחפב הפמעט תניטע●

1 במגש רייהנ ןוויכ●

דחיי ןויליגל תפהמועד הנההז תחפב ריינ תניטע
תפהמועד הנההז תחפב רייהנ חבור ינומכו את הצהחו זהז.1  

.דחיי ןויליגל
 

ןנוכו מכן חראול, תחפב ןויליהג של ןויהעל הקצה את מקם.2  
.ותאו פלוקי אל אך, ןויליבג תקלו ועגייש כך דהצ ינומכו את
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ךשומי רצהמו. ותאו קזחהו תחפל דחיהי ןויליהג את סהכנ.3  
עתיקב על עדימ תללקב. רייהנ בנתי ךותל תחלקי ןויליהג את  
.19 דמועב 1 במגש רייהנ ןוויכ ראה, רייבנ סהפההד ןוויכ

ךמותל ךיעל היהיש כןתיי, רייהנ לדוגל םאבהת:ההער  
.רצהמו ךותל םקדתי שהוא עד םיידהי בשתי ןויליבג

 

 .נהכהתו םשויי ךמתו סהפההד ךיתהל את התחל, שבבמח.4
רייהנ רובע ןוכהנ לדוגול גוסל רדגמו ההתקן שמנהל אדו  

ןויליגל תפהמועד הנההז מפתח סהפההד מתבצעת וישעל  
.דחיי

 

)1 מגש( דחיי ןויליגל תפהמועד הנההז תחפב הפמעט תניטע

תפהמועד הנההז תחפב רייהנ חבור ינומכו את הצהחו זהז.1  
.דחיי ןויליגל

 

17 נייר מגשי   2 פרק HEWW



יפכל םיהפנ עם, תחפב הפהמעט של ינמהי הקצה את מקם.2  
 תקלו ועגייש כך דהצ ינומכו את ןנוכו מכן חראול, מעלה
.התאו פלוקי אל אך, הפבמעט

 

 את ךשומי רצהמו. התאו קזחהו תחפל הפהמעט את סהכנ.3
.רייהנ בנתי ךותל תחלקי הפהמעט
ךמותל ךיעל היהיש כןתיי, הפהמעט לדוגל םאבהת:ההער  
.רצהמו ךותל םתתקד שהיא עד םיידהי בשתי בה

 

 .נהכהתו םשויי ךמתו סהפההד ךיתהל את התחל, שבבמח.4
רובע ןוכהנ רייהנ לדוגול גוסל רדגמו ההתקן שמנהל אדו  

הנההז מפתח סהפההד מתבצעת הישעל הפהמעט  
.דחיי ןויליגל תפהמועד
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1 במגש רייהנ ןוויכ
.הבאה הלבטב עדילמ םאבהת ותאו טען, םיוסמ סהפהד ןוויכ ביהמחי רייבנ ושמיהש תעב

ריינ ןעוטל דיצכטפלריינ גסו

מעלה יפכל ספדהמו דהצדאח דצ על סהפהדשמרא ספדמו ריינ או םימכתב ריינ

ןושרא רצלמו סנכנ ןויהעל הקצה

123

מטה יפכל ספדהמו דהצתדידצ-וד סהפהדשמרא ספדמו ריינ או םימכתב ריינ

רצמהמו קחהר הנפו ןויהעל הקצה

123

מעלה יפכל ספדהמו דהצתדידצ-וד סהפהד או תדידצ-דח סהפהדשמרא מנוקב

רצהמו של ילאהשמ דהצ ןוויכל םירחו

19 נייר מגשי   2 פרק HEWW



2 במגש ריינ תניטע

מבוא
.2 במגש ריינ ןעוטל דיצכ ראמת הבא עדיהמ

2 במגש ריינ תניטע●

2 במגש תופמעט תניטע●

2 במגש סהפהד ןוויכ●

2 במגש ריינ תניטע

 .המגש את פתח.1

רייהנ לדוגל םינוהמכו החלקת ידי-על רייהנ ינומכו את ןנוכו.2  
.ושמיש שהענ ובש
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 המגש ימהקד דהצ את ךהאר, Legal לדבגו ריינ ןעוטל דיכ.3
 של ימהקד דהצ תכישמו הכחול התפס על הצלחי ידי-על

.המגש

 טבול הוא, Legal לדבגו רייבנ ןטעו 2 מגש רשאכ:ההער
.בורבקי מ"מ 51 של קחלמר רצהמו תיזמח

 

 .במגש ריינ טען.4

21 נייר מגשי   2 פרק HEWW



 את החלק. תונהפי עבאר לכב חהשטו רייהנ תמישער אדו.5
 כנגד םחינמו ויהיש כך רייהנ של חבורהו ךרהאו ינומכו
.רייהנ תמיער

רתי הנההז מגש את ןעוטל ןיא, תומחסי למנוע דיכ:ההער  
 המגש ןולמחו מתחת אנמצ המיהער ששרא אדו. הדיהמ על

.אהמל

 

 של ןולמחו מתחת תאנמצ רייהנ תמיער יכ אדושתו חראל.6
.המגש את רוגס, אמל מגש

 

2 במגש תופמעט תניטע

 .המגש את פתח.1

HEWW 2 במגש נייר טעינת 22



לדוגל םינוהמכו החלקת ידי-על רייהנ ינומכו את ןנוכו.2  
.ושמיש שהענ הןבש תופהמעט

 

 .במגש תופהמעט את טען.3
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 החלק. תונהפי עבאר לכב חהשטו תופהמעט תמישער אדו.4
.המיהער כנגד םחינמו ויהיש כך חבורהו ךרהאו ינומכו את
רתי הנההז מגש את ןעוטל ןיא, תומחסי למנוע דיכ:ההער  
 המגש ןולמחו מתחת אנמצ המיהער ששרא אדו. הדיהמ על

.אהמל
 עלולה 2 במגש תופמעט מחמש רתוי של הניטע:תוריהז
.תומלחסי םורגל

 

 מגש של ןולמחו מתחת תאנמצ המיהער יכ אדושתו חראל.5
.המגש את רוגס, אמל
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2 במגש סהפהד ןוויכ
.הבאה הלבטב עדילמ םאבהת ותאו טען, םיוסמ סהפהד ןוויכ ביהמחי רייבנ ושמיהש תעב

ריינ ןעוטל דיצכטפלריינ גסו

מעלה יפכל ספדהמו דהצדאח דצ על סהפהדשמרא ספדמו ריינ או םימכתב ריינ

רצהמו יפכל ןויהעל הקצה

123

מטה יפכל ספדהמו דהצתדידצ-וד סהפהדשמרא ספדמו ריינ או םימכתב ריינ

רצמהמו קחהר הנפו ןויהעל הקצה

123

מעלה יפכל ספדהמו דהצתדידצ-וד סהפהד או תדידצ-דח סהפהדשמרא מנוקב

רצהמו של ילאהשמ דהצ ןוויכל םירחו

25 נייר מגשי   2 פרק HEWW
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םחלקיו םירזיאב, םימתכל םירמחו3

םחלקיו םירזיאב, םימתכל םירמחו נתמהז●
רנהטו תוימחסנ תפהחל●

:ףסנו עדימ תללקב
.www.hp.com/support/colorljM252 תבתוכב בקר

:הבא עדיהמ את תכולל רצהמו רובע HP של הפהמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו עוקב התקן(
●Learn and use )שתמשהו למד(

●Solve problems )תויעב רפתו(
●Download software updates )נהכתו ינוכעד דרהו(

●Join support forums )הכיתמ ימורופל ףרטהצ(
●Find warranty and regulatory information )הנקיתו תויאחר על עדימ חפש(
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םחלקיו םירזיאב, םימתכל םירמחו נתמהז
נהמהז

www.hp.com/go/suresupplyריינו םימתכל םירמחו ןמהז

HPwww.hp.com/buy/parts של םיירמקו םירזיואב םחלקי ןמהז

.HP של שהרמו הכיתמ או תוריש פקסל פנההכיתמ או תוריש ספקי ךרד ןמהז

 )EWS( ץבהמשו טנרטניהא תשר תבאמצעו נהמהז
HP של

 הבשד חראהמ שם את או רצהמו של IP-ה תבכתו את ןהז, שבבמח נתמך טנרטניא ןפדפדב, שתגל דיכ
תויושרפא פקסהמ, HP SureSupply טנרטניהא תראל רקישו לימכ ץבהמשו טנרטניהא תשר. URL/תבהכתו  
.HP של םיירמקו םימתכל םירמחו שתיכלר

םירזיואב םימתכל םירמחו
ט"מקתימחסנ פרסמרתיאוטיפר

Supplies )םימתכל םירמחו(
 HP 201A תירמקו רשחו רנטו תימחסנ
רזייל סתפלמד

תולבקי תלעב רבשחו סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
תיטרסטנד

201ACF400A

תלעב HP 201X תירמקו רשחו רנטו תימחסנ  
רזייל סתפלמד ההובג תפוקה

201XCF400Xההובג תולבקי תלעב רבשחו סהפלהד רנטו תימחסנ

סתפלמד HP 201A תירמקו אןיצ רנטו תימחסנ  
רזייל

תולבקי תלעב אןיבצ סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
תיטרסטנד

201ACF401A

תלעב HP 201X תירמקו אןיצ רנטו תימחסנ  
רזייל סתפלמד ההובג תפוקה

תולבקי תלעב אןיבצ סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
ההובג

201XCF401X

 HP 201A תירמקו בצהו רנטו תימחסנ
רזייל סתפלמד

תולבקי תלעב בבצהו סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
תיטרסטנד

201ACF402A

תלעב HP 201X תירמקו בצהו רנטו תימחסנ  
רזייל סתפלמד ההובג תפוקה

תולבקי תלעב בבצהו סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
ההובג

201XCF402X

 HP 201A תירמקו הטמגנ רנטו תימחסנ
רזייל סתפלמד

תולבקי תלעב הטבמגנ סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
תיטרסטנד

201ACF403A

תלעב HP 201X תירמקו הטמגנ רנטו תימחסנ  
רזייל סתפלמד ההובג תפוקה

תולבקי תלעב הטבמגנ סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
ההובג

201XCF403X

םירזיאב
C6518A )מטר 2 של יטרסטנד ךרבאו( B-ל A לכבסתפלמד USB 2.0 לכב

חהלקו ידי-על ןוקיתל םינתיהנ םחלקי
עדימ. ןוקהתי משך את תלהפחי מנת על HP של תובומר רזייל תסופמד רובע םינימז) CSR( חהלקו ידי-על ןוקיתל םינתיהנ םחלקי  

.www.hp.com/go/csr-faq תבתוכבו www.hp.com/go/csr-support תבתוכב למצוא ןתינ היתונורתיו CSR תינכתו על ףסנו

 עם או HP של שהרמו תוריש עם קשר תריצי ידי-על או www.hp.com/buy/parts תבתוכב HP של םיירמקו ףחילו חלקי ןימלהז ןתינ
 או רצהמו פרסמ), סתפהמד בגב אנמצ( ירודסי פרסמ, ט"מק: םיהבא םימהפרט דאח את פקסל ךיעל היהי, נהמההז תעב. הכיתמ ספק
.רצהמו שם
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 דיכ HP של תוריש תולצו לשלם ןכמו אתה כן אם אלא, תחולקו ידי-על קנותוי תימצע הפלהחל הבחו כ םיטרהמפו םחלקי●
.HP רצלמו תויהאחר תרגסבמ קפתסו אל למחסן הרזבהח או חהלקו באתר הכיהתמ, הלא םחלקי רובע. ןוקהתי את צעביש

ףסנו םתשלו אלל בקשתך יפל HP של תוריש תוצו ידי-על להתקנה םינתינ תילנויצפאו תימצע הפכהחל םיטרהמפו םחלקי●  
.רצהמו של תויהאחר תפתקו במהלך

ט"מקתימצע הפהחל תויושרפארתיאוטיפר

RM2-5865-000הבחו)1 מגש( דחיי ןויליגל תפמועד הנהז פתח רובע יפחלו מגשדחיי ןויליגל תפמועד הנהז פתח מגש

RM2-5885-000הבחו2 למגש תיפחלו תימחסנתונויליג 150-ל ריינ תנהז מגש
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רנהטו תוימחסנ תפהחל
מבוא

 הקפד. תלהשתנו היעשו רנהטו תימחסנ של ועלפב הרתשנו םיהחי תחלתו. ךנמו רנהטו תימחסנ של סהמפל רשאכ ןיימצ הז רצמו
.להיקב דעו התהי אל סהפההד תוכיא רשאכ ןלהתקי לכשתו תיפחלו תימחסנ קיזלהח

 .www.hp.com/go/suresupply תבתוכב HP SureSupply לא רובע, רצהמו רובע תוימחסנ תומיאת קודלב או תוימחסנ ושכלר דיכ
.םינוכנ רואז/הנישהמד אדוו ףהד תחתיתל וללג

תואנמצ רנהטו תוימחסנ). K( רושחו) C( אןיצ), M( הטמגנ), Y( בצהו: עצב לכל רנטו תיבמחסנ דיצומו םיעצב העבבאר משתמש רצהמו  
.תימהקד תהדל ךבתו

חלק פרסמתימחסנ פרסמרתיאוטיפר

תולבקי תלעב רבשחו סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנHP 201A Original LaserJet רשחו רנטו תימחסנ  
תיטרסטנד

201ACF400A

 HP 201X High Yield Black רשחו רנטו תימחסנ
Original LaserJet

201XCF400Xההובג תולבקי תלעב רבשחו סהפלהד רנטו תימחסנ

תולבקי תלעב אןיבצ סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנרזייל סתפלמד תירמקו HP 201A אןיצ רנטו תימחסנ  
תיטרסטנד

201ACF401A

 תפוקה תלעב HP 201X תירמקו אןיצ רנטו תימחסנ
רזייל סתפלמד ההובג

תולבקי תלעב אןיבצ סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
ההובג

201XCF401X

סתפלמד תירמקו HP 201A בצהו רנטו תימחסנ  
רזייל

תולבקי תלעב בבצהו סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
תיטרסטנד

201ACF402A

 תפוקה תלעב HP 201X תירמקו בצהו רנטו תימחסנ
רזייל סתפלמד ההובג

תולבקי תלעב בבצהו סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
ההובג

201XCF402X

סתפלמד תירמקו HP 201A הטמגנ רנטו תימחסנ  
רזייל

תלעב הטבמגנ סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
תיטרסטנד תולבקי

201ACF403A

תלעב HP 201X תירמקו הטמגנ רנטו תימחסנ  
רזייל סתפלמד ההובג תפוקה

תלעב הטבמגנ סהפלהד תיפחלו רנטו תימחסנ  
ההובג תולבקי

201XCF403X

.התאו ןלהתקי ןמהז עיגיש עד התזיראמ רנהטו תימחסנ את איצתו לא
רנהטו תימחסנ את איצלהו ךיעל אם. תורספו תמדקו רתויל רואל התאו ףושתח לא, רנהטו תילמחסנ קזמנ ענמלהי דיכ:תוריהז  

.קל במשקל םוטא טירפב תיהמחסנ את הסכ או, תירהמקו קיטסהפל תזיבאר תיהמחסנ את הנח, ךואר ןמז רקפל רצמהמו

.רנהטו תימחסנ יביכר את גימצ הבא רויהא
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2

1

3

תידי1
הימהד ףתו2
ןורכיז בבש3

.דבב רנהטו את ועבקי םיחמ םימ. םיקר םיבמ הבגד את ףושטו שהבי תימטל תרזעב ותאו בנג, רנמטו לךכמתל בגד אם:תוריהז
.רנהטו תימחסנ תזיבאר יעפמו תשוממשו רנטו תוימחסנ רוזחימ על עדימ:ההער

ןתאו ףחלהו רנהטו תוימחסנ את אצהו
 .תימהקד תהדל את פתח.1

31 וחלקים אביזרים, מתכלים חומרים   3 פרק HEWW



 מכן חראול, רנהטו תימחסנ תריבמג הכחולה תידיב זאחו.2
.הריהמג את הצהחו ךמשו

 

יפכל תיהמחסנ את ךשומו רנהטו תימחסנ שעל תידיב זאחו.3  
.אהיצלהו דיכ מעלה

 

חראול, סהפמהקו שהדהח רנהטו תימחסנ תזיאר את אצהו.4  
.הזיבאר רוהשחר תינלשו את ךמשו מכן
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 .חההפתו הזיהאר תפממעט רנהטו תימחסנ את אצהו.5

התאו רענ, רנהטו תימחסנ של היתקצו יבשנ הזאחי ךתו.6  
 ךבתו הושו ןפבאו רנהטו את רזפל דיכ לקצה מקצה תונידעב

.תיהמחסנ
 

 .רנהטו תימחסנ תבתחתי אהנמצ הימההד ףבתו עגתי לא.7
תוכיבא גועפל תעלולו הימההד ףתו על תועאצב תעויבט  

.סהפההד
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בבשש אדו. הריהמג ךותל שהדהח רנהטו תימחסנ את סהכנ.8  
.הריבמג עהצב בבלש תואם תיבמחסנ עהצב

 

 .רנהטו תימחסנ תרימג את רוגס.9

 .תימהקד תהדל את רוגס.10
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 את להישהכ הזיבאר שתמהמשו רנהטו תימחסנ את הנח.11
.שהדהח תיהמחסנ

 

http://www.hp.com/recycle

ריזלהח דיכ שמרא ששולמה ימצע ןעויבמ תיובתו השתמש.12  
).ןימשז ןכהי( רוזחימ ךרלצו HP-ל שתמהמשו תיהמחסנ את
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סהפהד4

)Windows( סהפהד תומימש●

)macOS( סהפהד תומימש●

דיינ מהתקן סהפהד●
)דבלב עמג ךסמ ימגד( walk-up USB סתפבהד ושמיש●

:ףסנו עדימ תללקב
.www.hp.com/support/colorljM252 תבתוכב בקר

:הבא עדיהמ את תכולל רצהמו רובע HP של הפהמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו עוקב התקן(
●Learn and use )שתמשהו למד(

●Solve problems )תויעב רפתו(
●Download software updates )נהכתו ינוכעד דרהו(

●Join support forums )הכיתמ ימורופל ףרטהצ(
●Find warranty and regulatory information )הנקיתו תויאחר על עדימ חפש(
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)Windows( סהפהד תומימש

)Windows( סהפההד ןפאו
.Windows רובע יסיסהב סהפההד ךיתהל את ראמת הבא ךיההל

.סהפהד תושרפבא בחר נהכבתו.1

 Preferences או) םינייפאמ( Properties ןצהלח על הקש או ץלח, תורהגד תלשנו דיכ. תסופהמד תמירש ךמתו רצהמו את בחר.2
.סהפההד מנהל את חתופל דיכ) תופהעד(

.תונשו תוינכתו רובע משתנה ןצהלח שם:ההער
תושרפבא בחר, םיהתקנ תושרפבא בחר, 8.1 או Windows 8-ב' התחל' ךסמ ךמתו הלא םינייפאמ לא שתגל דיכ:ההער  
.סתפהמד את בחר מכן חראול סהפהד

רייהנ ןוויכ את עקב, מהגודל. תונימהז תויושרפהא תרתצו את לקבוע דיכ סהפההד במנהל תויסיהכרט על הקש או ץלח.3  
 Paper/Quality הייסירטכב תוכיהא תורגדהו רייהנ לדגו, רייהנ גסו, רייהנ רמקו את עוקב), רומיג( Finishing הייסירטכב
).תוכיא/ריינ(

.הז ךסממ סהפלהד םקיתהעו פרסמ את בחר. סהפהד חיש-והד תביתל רוזלח דיכ רשויא ןצהלח על הקש או ץלח.4
.הדובהע את סיפלהד דיכ רשויא ןצהלח על הקש או ץלח.5
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)Windows( ףהד ידצ ימשנ תיטמאוטו סהפהד
סהפלהד הדחיי קנתתמו אל רצבמו אם. תיטמאוטו תדידצ-וד סהפלהד הדחיי קנתתמו הםבש םירצמו רובע הז ךיבהל השתמש  

ןפבאו םדידהצ ישנ על סיפלהד ןתינ, בהם כתמתו הניא תדידצ-וד סהפלהד הדחישהי ריינ יגסו על סיפלהד דיכ או, תיטמאוטו תדידצ-וד  
.ינדי

.סהפהד תושרפבא בחר נהכבתו.1

 מנהל את חתופל דיכ תופהעד או םינייפאמ ןצהלח על הקש או ץלח מכן חראול תסופהמד תמירש ךמתו רצהמו את בחר.2
.סהפההד

.תונשו תוינכתו רובע משתנה ןצהלח שם:ההער
תושרפבא בחר, םיהתקנ תושרפבא בחר, 8.1 או Windows 8-ב' התחל' ךסמ ךמתו הלא םינייפאמ לא שתגל דיכ:ההער  
.סתפהמד את בחר מכן חראול סהפהד

.רומיג הייסיהכרט על הקש או ץלח.3
.מךסמ ינייפאמ חיש-והד תבתי את רוגסל דיכ רשויא ןצהלח על ץלח. תדידצ-וד סהפהד ןומהסי תבבתי בחר.4

.הדובהע את סיפלהד דיכ רשויא ןצהלח על ץלח סהפהד חיש-והד תבבתי.5

)Windows( ףהד ידצ ימשנ תינדי סהפהד
סהפלהד הדחישהי ריינ על סיפלהד דיכ או, תיטמאוטו תדידצ-וד סהפלהד הדחיי בהם קנתתמו אשל םירצמו רובע הז ךיהל בצע  
.בו כתמתו הניא תדידצ-וד

.סהפהד תושרפבא בחר נהכבתו.1

 מנהל את חתופל דיכ תופהעד או םינייפאמ ןצהלח על הקש או ץלח מכן חראול תסופהמד תמירש ךמתו רצהמו את בחר.2
.סהפההד

.תונשו תוינכתו רובע משתנה ןצהלח שם:ההער
תושרפבא בחר, םיהתקנ תושרפבא בחר, 8.1 או Windows 8-ב' התחל' ךסמ ךמתו הלא םינייפאמ לא שתגל דיכ:ההער  
.סתפהמד את בחר מכן חראול סהפהד

.רומיג הייסיהכרט על הקש או ץלח.3
.הדובהע של ןושהרא הדצ את סיפלהד דיכ רשויא על ץלח. )תינדי( תדידצ-וד סהפהד ןומהסי תבתי את בחר.4
.1 במגש התאו םיוש טהפל סלמ סתפדהמו המיהער את קח.5

.ךילהמש דיכ םיאהמת ההבקר חלו ןצחלב עג, ההנחי יעפתו אם.6
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)Windows( ןויליבג םיבומר םדיעמו סתפהד
.סהפהד תושרפבא בחר נהכבתו.1

 מנהל את חתופל דיכ תופהעד או םינייפאמ ןצהלח על הקש או ץלח מכן חראול תסופהמד תמירש ךמתו רצהמו את בחר.2
.סהפההד

.תונשו תוינכתו רובע משתנה ןצהלח שם:ההער
תושרפבא בחר, םיהתקנ תושרפבא בחר, 8.1 או Windows 8-ב' התחל' ךסמ ךמתו הלא םינייפאמ לא שתגל דיכ:ההער  
.סתפהמד את בחר מכן חראול סהפהד

.רומיג הייסיהכרט על הקש או ץלח.3
.ןויליגל םדיעמו תחתפהנ המיהרש ךמתו ןויליג לכל םדיהעמו פרסמ את בחר.4
 את רוגסל דיכ רשויא ןצהלח על ץלח. סהפהד ןוויכ ןכו םדיהעמו רדס, דעמו תולובג סתפהד רובע תומיאהמת תויושרפבא בחר.5

.מךסמ ינייפאמ חיש-והד תבתי

.הדובהע את סיפלהד דיכ רשויא ןצהלח על ץלח סהפהד חיש-והד תבבתי.6

)Windows( רייהנ גסו תרבחי
.סהפהד תושרפבא בחר נהכבתו.1

 מנהל את חתופל דיכ תופהעד או םינייפאמ ןצהלח על הקש או ץלח מכן חראול תסופהמד תמירש ךמתו רצהמו את בחר.2
.סהפההד

.תונשו תוינכתו רובע משתנה ןצהלח שם:ההער
סהפהד תושרפבא בחר, םיהתקנ תושרפבא בחר, 8.1 או Windows 8 של' התחל' ךסממ הלא םינייפאמ לא שתגל דיכ:ההער  
.סתפהמד את בחר מכן חראול

.תוכיא/ריינ הייסיהכרט על הקש או ץלח.3
 על ץלח מכן חראול, ושמיש שהענ ובש רייהנ את רתויב הבהטו הרבצו ראהמת רייהנ גסו את בחר, רייהנ גסו תחתפהנ המימהרש.4

.רשויא ןצהלח
סיפלהד דיכ רשויא ןצהלח על ץלח סהפהד חיש-והד תבבתי. מךסמ ינייפאמ חיש-והד תבתי את רוגסל דיכ רשויא ןצהלח על ץלח.5  

.הדובהע את
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)macOS( סהפהד תומימש

)macOS( סיפלהד דיצכ
.macOS רובע יסיסהב סהפההד ךיתהל את ראמת הבא ךיההל

).סהפהד( Print תושרפהא על ץלח מכן חראול) ץבקו( File טיתפר על ץלח.1

.סתפהמד את בחר.2

מתאלהת םיאחר םיטיתפר בחר מכן חראול), םדיועמו םקיתעו( Copies & Pages על או) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3  
.סהפההד תורהגד

.תונשו תוינכתו רובע משתנה טיהפר שם:ההער
).ספהד( Print ןצהלח על ץלח.4

)macOS( ףהד ידצ ימשנ תיטמאוטו סהפהד

.תיטמאוטו תדידצ-וד סהפלהד הדחיי תהכוללו תסופלמד חסימתי הז עדימ:ההער
.AirPrint-ב משתמש אתה אם ןימז היהי אל שהוא כןתיי. HP של סהפההד מנהל את ןתתקי אם ןימז הז ןייפאמ:ההער

).סהפהד( Print תושרפהא על ץלח מכן חראול) ץבקו( File טיתפר על ץלח.1

.סתפהמד את בחר.2

 Layout טיהתפר על ץלח מכן חראול), םדיועמו םקיתעו( Copies & Pages על או) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3
).הסיפר(

.תונשו תוינכתו רובע משתנה טיהפר שם:ההער
).תדידצ-וד( Two-Sided תחתפהנ המימהרש הכיהכר תושרפבא בחר.4

).ספהד( Print ןצהלח על ץלח.5

)macOS( ףהד ידצ ימשנ תינדי סהפהד

.AirPrint-ב משתמש אתה אם ןימז היהי אל שהוא כןתיי. HP של סהפההד מנהל את ןתתקי אם ןימז הז ןייפאמ:ההער

).סהפהד( Print תושרפהא על ץלח מכן חראול) ץבקו( File טיתפר על ץלח.1

.סתפהמד את בחר.2

 Manual טיהתפר על ץלח מכן חראול), םדיועמו םקיתעו( Copies & Pages על או) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3
Duplex )תינדי תדידצ-וד סהפהד.(

.תונשו תוינכתו רובע משתנה טיהפר שם:ההער
.הכיכר תושרפא חרבו) תינדי תדידצ-וד סהפהד( Manual Duplex הבהתי על ץלח.4
).ספהד( Print ןצהלח על ץלח.5

.1 ממגש םיקיהר םיפהד כל את אצוהו סתפלמד גש.6
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.הנההז במגש מטה יפכל ספדהמו דהצ רשאכ התאו נחהו טהפל סלמ סתפדהמו המיהער את אצהו.7
.ךילהמש דיכ םיאהמת ההבקר חלו ןצחלב עג, ההנחי יעפתו אם.8

)macOS( ןויליבג םיבומר םדיעמו סתפהד
).סהפהד( Print תושרפהא על ץלח מכן חראול) ץבקו( File טיתפר על ץלח.1

.סתפהמד את בחר.2

 Layout טיהתפר על ץלח מכן חראול), םדיועמו םקיתעו( Copies & Pages על או) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3
).הסיפר(

.תונשו תוינכתו רובע משתנה טיהפר שם:ההער
.ןויליג לכב סיפלהד ךנרצובש םדיהעמו פרסמ את בחר), ןויליגל םדיעמו( Pages per Sheet תחתפהנ המימהרש.4
.ןויליבג םדיהעמו םויקמו רדהס את בחר), הסיפר ןוויכ( Layout Direction רובאז.5
.ןויליבג דעמו כל ביבס ספודיש ולבהג גסו את בחר), תולובג( Borders טיבתפר.6
).ספהד( Print ןצהלח על ץלח.7

)macOS( רייהנ גסו תרבחי
).סהפהד( Print תושרפהא על ץלח מכן חראול) ץבקו( File טיתפר על ץלח.1

.סתפהמד את בחר.2

 & Media טיהתפר על ץלח מכן חראול), םדיועמו םקיתעו( Copies & Pages על או) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3
Quality )תוכיוא סהפהד ירמחו (טיהתפר על או Paper/Quality )תוכיא/ריינ.(

.תונשו תוינכתו רובע משתנה טיהפר שם:ההער
).תוכיא/ריינ( Paper/Quality או) תוכיוא סהפהד ירמחו( Media & Quality תויושרפהא ךמתו בחר.4

.תסופהמד לכב תונימז ןניא תומיוסמ תויושרפא. ןימהז ישהרא תויושרפהא סט את תכולל וז המירש:ההער
●Media Type )סהפההד תדובע רובע רייהנ גוסל המיאהמת תושרפבא בחר): סהפהד רמחו גסו.

●Print Quality )סהפההד תדובלע היצלווזהר תמר את בחר): סהפהד תוכיא.

●Edge-To-Edge Printing )רייהנ תולקצו ךסמו סיפלהד דיכ וז תושרפבא בחר): לקצה מקצה סהפהד.
).ספהד( Print ןצהלח על ץלח.5
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דיינ מהתקן סהפהד
מבוא

HP תונופתר פרסמ עהימצ Mobile ו-ePrint סתפלמד קלה סהפהד שרפאל דיכ HP או חכם ןופמטל, חלו שבממח, דיינ שבממח 
/www.hp.com/go לא רובע, רתויב הבהטו תושרפהא מהי ולקבוע האהמל המיהרש את תלראו דיכ. אחר דיינ מהתקן

LaserJetMobilePrinting.

.ePrint-ו םידיימנ סהפההד תולוכי לכל הכיתמ שיש אדולו דיכ סתפהמד קושחת את ןכעד:ההער

●Wi-Fi Direct סתפדהו NFC )דבלב םייחוטלא םימגד(
●HP ePrint ל"אוד ךרד
HP ePrint נתכתו●

●AirPrint

Android-ב צתבמשו סהפהד●

Wi-Fi Direct סתפדהו NFC )דבלב םייחוטלא םימגד(
Wi-Fi Direct ו-NFC )Near Field Communication (או לרשת רובחי שרדייש ילמב יחוטלא דיינ מהתקן סהפהד םישרפאמ 

.טנרטניאל
.להתקן-התקן של עמג תבאמצעו םידיינ םיהתקנ רובע דחאל-דאח סהפהד רובחי תושרפאמ NFC תולוכי

:םיהבא םימההתקנ יחוטלא ןפבאו סיפלהד דיכ Wi-Fi Direct-ב השתמש
●iPhone ,iPad או iPod Touch עם Apple AirPrint םשויי או HP ePrint

Android של ץבהמשו סהפההד ןופתר או HP ePrint םשויי עם Android של םידיינ םירימכש●

HP ePrint נתכתו עם Mac-ו PC ישבמח●

Wi-Fi Direct של תהבהש או הפעלה

.רצהמו של ההבקר חמלו Wi-Fi Direct תולוכי תחילה שרפאל יש
. רובהחי יפרט ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
●Wi-Fi Direct

●Settings )תורהגד(
●On/Off )תבמוש(

.Wi-Fi Direct סתפהד את תיבתש) יוביכ( Off ןצחלב עהינג). הפעלה( On טיהתפר טירפב עג.3

.www.hp.com/go/wirelessprinting לא רובע, תיחוטלא סהפהד על ףסנו עדילמ

/www.hp.com/support: רצבמו הכיהתמ של תיהב ףד לא רובע, Wi-Fi Direct תבאמצעו סהפההד ןפאו על ףסנו עדילמ
colorljM252.
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HP ePrint ל"אוד ךרד
ךמהתו התקן מכל, רצהמו של ל"אוהד תבכתו לא ל"אודל ףרמצו ץבכקו חתםישל ידי-על םימכסמ סיפלהד דיכ HP ePrint-ב השתמש  

.ל"אודב
:תהבאו תשוירדב דלעמו רצהמו על, HP ePrint-ב להשתמש דיכ
.טנרטניאל שהיג עם תוולהי תיחוטלא או תיוקו לרשת רבמחו תולהי רצהמו על●
.HP ePrint Center או HP Connected תבאמצעו רצהמו את םלרשו שיו, רצבמו ןימז HP Web Services יכ אדולו יש●

:תורשו שתי עם הבקר תחולו
.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
רשת תרהגד○
IP תבכתו הצג○

טנרטניא ןפדפד של תבהכתו תרבשו רצהמו של IP-ה תבכתו את ןהז, HP של ץבהמשו טנרטניהא תשר את חתופל דיכ.3  
.שבבמח

 ).ןימלז ךהפו( Enable על ץלח מכן חראול, HP של ץבהמשו טנרטניהא תבשר HP Web Services הייסיהכרט על ץלח.4
.עדימ ףד סיפמד מכן חראול), טנרטניא יתוריש( Web Services שרפאמ רצהמו
.HP Connected-ב ךתרשובש HP של רצהמו את םלרשו דיכ תשתמש ובש סתפהמד דקו את לימכ עדיהמ ףד

םיולהשל HP ePrint ןושבח רוציל דיכ www.hp.com/go/eprintcenter לא או www.hpconnected.com לא רובע.5  
.ל"אוהד של הרההגד ךיתהל תבאמצעו ePrint את

עמג ךסמ עם הבקר תחולו
. רובהחי יפרט ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
○ePrint

○Settings )תורהגד(
טנרטניא יתוריש תהפעל○

 את שרפאול ושמיהש יתנא את ללקב דיכ OK ןצחלב עג. ושמיהש הסכם יתנא את אולקר דיכ) ספהד( Print ןצחלב עג.3
HP Web Services

ובש סתפהמד דקו את לימכ עדיהמ ףד. עדימ ףד סיפמד מכן חראול), טנרטניא יתוריש( Web Services שרפאמ רצהמו  
.HP ePrint Center-ב או HP Connected-ב HP של הז רצמו םלרשו דיכ תשתמש

םיולהשל HP ePrint ןושבח רוציל דיכ www.hp.com/go/eprintcenter לא או www.hpconnected.com לא רובע.4  
.ל"אוהד של הרההגד ךיתהל תבאמצעו ePrint את

.הז רצמו רובע הכיתמ בנושא ףסנו עדיבמ ןיילע דיכ www.hp.com/support/colorljM252 לא רובע
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HP ePrint נתכתו
 .HP ePrint-ב כתמהתו סתפמד לכל Mac או Windows של דיינ או ישולחנ שבממח תבקלו סיפלהד תשרפאמ HP ePrint נתכתו
 HP של היעד סתפמד. שלך HP Connected ןושבבח תומשורו HP ePrint-ב תכומהתו תסופמד תבקלו למצוא לך שרפאת וז נהכתו
.העולם יחבבר םינשו םימויקבמ או דבמשר אצמלהי ולהכי

●Windows: תושרפהא את פתח, נהכהתו התקנת חראל Print )ב בחר מכן חראול םשוייב) ספהד-HP ePrint תמימרש  
.סהפהד תויושרפא רילהגד דיכ) םינייפאמ( Properties ןצהלח על ץלח. תקנותהמו תסופהמד

●macOS: תויושרפבא בחר, נהכהתו התקנת חראל File )ץבקו ,(Print )ספהד ,(דלצ ץהח את בחר מכן חראול PDF )הניפב  
.HP ePrint-ב בחר). ההתקן מנהל ךסמ של הנהתחתו תילאהשמ

 UPD-ב םיכמהתו םירצולמו) WAN או LAN( ברשת תויממקו תסופלמד TCP/IP סתפבהד כתמתו HP ePrint נתכתו, Windows רובע
PostScript®.

Windows ו-macOS סתפבהד תכומתו IPP תלרשתו תורבהמחו תסופלמד LAN או WAN ב תכומהתו-ePCL.

ארוד ךרד HP ePrint תבאמצעו סהפהדבו, םיירוביצ סהפהד ימויקלמ PDF ימכסמ סתפבהד גם תכומתו macOS-ו Windows תוכמער  
.נןעב ינוקטרלא

.עדימו התקן ימנהל תללקב www.hp.com/go/eprintsoftware לא רובע
.HP ePrint + JetAdvantage: הוא HP ePrint של נהכבתו סהפההד מנהל שם, Windows רובע:ההער

.סהפהד מנהל נהניא היא תיטכנ הנבחימו, macOS רובע PDF של הדובע תמירלז תוריש תינכתו היא HP ePrint נתכתו:ההער

.USB סתפבהד כתמתו הניא HP ePrint נתכתו:ההער

AirPrint
 Lion 10.7 תאוסגר עם macOS-ב םידיהמצו Mac ישבמחמו iOS ישבמח רובע נתמכת Apple של AirPrint תבאמצעו הרייש סהפהד
ישישל רוד( iPod Touch-מ או) לךיוא iPhone )3GS-מ, iPad-מ סתפלמד תורייש סיפלהד דיכ AirPrint-ב השתמש. רתוי תשודחו  
:םיהבא דייהנ ימשוייב) לךיוא
●Mail )ארוד(

●Photos )תונתמו(
●Safari

●iBooks

ישישל דצ של םינבחר םימשויי●
 על ףסנו עדימ תללקב. Apple התקן רבמחו הילשא) משנה רשת( רשת התואל סתפהמד את לחבר יש, AirPrint-ב להשתמש דיכ

.www.hp.com/go/MobilePrinting לא רובע, AirPrint-ל םיהתואמ HP ירצמו ועל AirPrint-ב ושמיהש

תכומתו ןניא תומדקו תאוסריגו AirPrint 1.3 תאוסריג. USB רובחי עם AirPrint-ב ושמיהש ינפל הסריהג פרסמ את אדו:ההער  
.USB ירובבחי

Android-ב צתבמשו סהפהד
 HP תסופבמד סיפולהד יטמאוטו ןפבאו למצוא םידיינ םילהתקנ שרפאמ Kindle-ו Android רובע HP של נהבהמו סהפההד ןופתר
.Wi-Fi Direct סתפהד רובע תיחוטלהא טהיהקל חווטב או ברשת תואהנמצ

.ההפעלה תכמער של תובהר תאוסבגר נהבמו סהפההד ןופתר

.HP Print Service ףסהתו את תקןהו Google Play > Android apps באתר בקר, שלך בהתקן הנימז סהפהד ןיא אם:ההער
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 לא רובע, םינתמכ Android יהתקנ לויא תולגל כדיו Android של צתבמשו סהפבהד ושמיהש ןפאו על ףסנו עדימ תללקב
www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.
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)דבלב עמג ךסמ ימגד( walk-up USB סתפבהד ושמיש
.רצבמו הריהיש USB אתיציל USB קזהב ןנכו את סהכנ.1
:תהבאו תויושרפהא עם תחפנ) USB קזהב ןנכו( USB Flash Drive טיהתפר.2

●Print Documents )םימכסמ סתפהד(
●View and Print Photos )םימלויצ של סהפדהו הצגה(

חסןואמ הבש USB-ה ןנוכב הייקהתי בשם עג מכן חראול) םימכסמ סתפהד( Print Documents ךסבמ עג, מךסמ סיפלהד דיכ.3  
.מךסהמ את סיפלהד דיכ) ספהד( Print ןצחלב עג. תורההגד את תלשנו דיכ בו תעגל ןתינ, תחפנ םוכהסי ךסמ רשאכ. מךסהמ

הגהתצו תנבתמו עג מכן חראול) םימלויצ של סהפדהו הצגה( View and Print Photos ךסבמ עג, םימלויצ סיפלהד דיכ.4  
 תלשנו דיכ בו תעגל ןתינ, תחפנ םוכהסי ךסמ רשאכ). עצבו( Done ןצחלב עג. סיפלהד ךנרצובש םלויצ כל רלבחו דיכ המיהמקד
.םימלויהצ את סיפלהד דיכ) ספהד( Print ןצחלב עג. תורההגד את

.רצמהמו USB-ה קזהב ןנכו את תקנו טהפל סלמ סהפההד תדובע את רזאח.5
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רצהמו ולהינ5

)דבלב עמג ךסמ עם םימגדב) (HP של טנרטניא יתוריש( HP Web Services ימשוייב ושמיש●
)Windows( רצהמו של רובהחי גסו יוניש●

)Windows( HP Device Toolbox-ו HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תשר עם תממתקד הרתצו●

OS X-ל) HP של תוריהש תינכתו( HP Utility עם תממתקד הרתצו●

IP רשת תורהגד עתיקב●

רצהמו של חהטהאב ינייפאמ●
ןכוסחי תורהגד●
●HP Web Jetadmin

הקושחה ןוכעד●

:ףסנו עדימ תללקב
.www.hp.com/support/colorljM252 תבתוכב בקר

:הבא עדיהמ את תכולל רצהמו רובע HP של הפהמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו עוקב התקן(
●Learn and use )שתמשהו למד(

●Solve problems )תויעב רפתו(
●Download software updates )נהכתו ינוכעד דרהו(

●Join support forums )הכיתמ ימורופל ףרטהצ(
●Find warranty and regulatory information )הנקיתו תויאחר על עדימ חפש(
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ךסמ עם םימגדב) (HP של טנרטניא יתוריש( HP Web Services ימשוייב ושמיש  
)דבלב עמג

 ,הלא םימשויי תדרולהו ףסנו עדימ תללקב. תורייש טנרטנימהא דירלהו לכתו םתאו, םיישנדח םימשויי פרסמ םינימז הז רצמו רובע
.www.hpconnected.com תבתוכב HP Connected של טנרטניהא תראל רובע

עלפמו תולהי ביחי HP Web Services. טנרטניאל רובחי עם לרשת או שבלמח רבמחו תולהי רצהמו על הז ןייפאבמ להשתמש דיכ  
.רצבמו

. רובהחי יפרט ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
●ePrint

●Settings )תורהגד(
).םינימלז טנרטניא יתוריש ךהפו( Enable Web Services ןצחלב עג.3

 .רצהמו של ההבקר חולב) םימשויי( Apps טיבתפר ןימז היהי הוא, HP Connected של טנרטניהא תראמ םשויי דירשתו יאחר
).םימשויי(  Apps ןצהלח את ןהו) HP של טנרטניא יתוריש( HP Web Services את הן ןימלז ךפהו הז ךיתהל
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)Windows( רצהמו של רובהחי גסו יוניש
 Reconfigure your HP Device ךרהד רוצבקי השתמש, רבמחו הוא ובש ןפהאו את תלשנו ךנרצובו רצבמו משתמש כבר אתה אם

 את שדמח רילהגד ךתושרפבא, מהגודל. רובהחי את תלשנו דיכ שבהמח של הדובהע בשולחן) HP התקן של הרהתצו את שדמח עקב(
 .USB רובלחי רשת רובמחי רובעיש או תיחוטלא או תיוקו לרשת חברתיש, תאחר תיחוטלא תרתקשו תבתוכב שתמשיש כך רצהמו
רובתע תינכהתו, רוציל ךנרצובש רובהחי גסו את שתבחר יאחר. רצהמו רטויבתקל להשתמש ילמב הרהתצו את תלשנו ךתושרפבא  
.תלשנו יש ותשאו רצהמו תרהגד ךיבהל המקטע לא תורייש
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 HP Device-ו HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תשר עם תממתקד הרתצו
Toolbox )Windows(

.רצהמו של ההבקר חמלו םבמקו שבמהמח סהפההד תויצקנפו את לנהל דיכ HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תבשר השתמש
רצהמו ססטטו תודאו עדימ הצגת●
םישדח נתמזהו םיהמתכל םירמהחו כל של רתהנו םיהחי משך עתיקב●
םיהמגש תורתצו של יוניוש הצגה●
רצהמו של ההבקר חולב םיטיהתפר תרתצו של יוניוש הצגה●
םיימיפנ םיפד של סהפדהו הצגה●
םימתכל םירמחוו רצמו יעוריא על יווחי תלקב●
הרשת תרתצו של יוניוש הצגה●

 של רובבחי ךמתו וניא ץבהמשו טנרטניהא תשר. IP-תססמבו לרשת רבמחו רצהמו רשאכ תישרפא ץבהמשו טנרטניהא תשר תהפעל
.בו ולהשתמש ץבהמשו טנרטניהא תשר את חתופל דיכ טנרטניאל להיפע שהיבג ךרצו ןיא. IPX-יססמבו םירצמו

.לרשת רבמחו רצהמו רשאכ יטמאוטו ןפבאו ןימז ץבהמשו טנרטניהא תשר

כןתיי, רבמחו רצהמו ובש ןפואל םאבהת. רצהמו התקנת תעב האמל התקנה עתציב אם רק ןימז HP Device Toolbox:ההער  
.םינימז ויהי אל םימיוסמ םינייפאשמ
.הרשת של שהא תמלחו רבמע שינג וניא HP של ץבהמשו טנרטניהא תשר:ההער

'התחל' טימתפר HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תשר חתפתי

.תוינכתו טיהפר על ץלח מכן חראול התחל ןצלח על ץלח.1
.HP Device Toolbox טיהפר על ץלח מכן חראול HP ירצמו תצקבו על ץלח.2

טנרטניא ןפדפמד HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תשר חתפתי
 )רשת תרהגד( Network Setup טיהתפר את פתח. OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב: תורשו שתי עם הבקר תחולו.1

.חראהמ שם את או IP-ה תבכתו את גילהצ דיכ) IP תבכתו הצג( Show IP Address תושרפבא בחר מכן חראול
 עג מכן חראול  רובהחי יפרט ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ: עמג ךסמ עם הבקר תחולו
גילהצ דיכ) עלפמו רשת של Wi-Fi(  Network Wi-Fi ON ןצחלב או) לרשת רבמחו(  Network Connected ןצחלב  

.חראהמ שם את או IP-ה תבכתו את
 .רצהמו של ההבקר חולב םייעפמו שהם יפכ קודיב חראהמ שם או IP-ה תבכתו את תבהכתו תרבשו דקלהו טנרטניא ןפדפד פתח.2

.תחפנ HP של ץבהמשו טנרטניהא תשר. שבהמח של תדבמקל Enter המקש על הקש

 ,EWS-ה את חתופל ןויסיהנ תעב הז אתר של חהטהאב רשויבא היעב ישנה עהדההו את גימצ טנרטניהא ןפדפד אם:ההער
.)ץלממו אל( הז טנרטניא תראל המשך על ץלח
.HP של רצהמו רובע EWS-ה ךבתו טוויהנ ןמזב שבלמח קיזת אל )ץלממו אל( הז טנרטניא תראל המשך תושרפבא הרבחי
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רתיאומקטע או הייסיכרט

)תיב( Home הייסיהכרט

.הרתצוהו המצב, רצהמו על עדימ פקתסמ

●Device Status )הרתשנו, םיזבאחו, תהמשוער םיהחי תחלותו רצהמו ססטטו הצגת): ההתקן ססטטו  
. HP של םיהמתכל םירמלחו

●Supplies Status )םירמהחו של תהמשוער תרתהנו םיהחי תחלתו את גימצ): םיהמתכל םירמהחו ססטטו  
יפחלו מתכלה רמחו קיזלהח הקפד. תלהשתנו םייעשו ועלפב המתכלה רצהמו יחי. HP תרצמתו םיהמתכל  
 אלא םיהמתכל םירמהחו את ףילהחל ךרצו ןיא. להיקב דעו התהי אל סהפההד תוכיא רשאכ ןלהתקי לכשתו
.הדעת על תלמתקב הניא כבר סהפההד תוכיא אם

●Device Configuration )רצהמו של הרהתצו ףדב הכלול עדיהמ הצגת): ההתקן תרתצו.

●Network Summary )רצהמו של הרשת תורהגד ףדב הכלול עדיהמ את גימצ): הרשת םוכסי.

●Reports )קמפי רצשהמו םיהמתכל םירמהחו סטטוסו הרהתצו יפד סתפהד): תחווד.

.רצבמו םירהקשו תאויגשהו םיעוריהא כל תמירש את גיצמו לימכ: םיעוריא ןמוי●
)תכמער( System הייסיהכרט

רצהמו תרתצו את לקבוע תשרפאמ  
.שבמהמח

●Device Information )ההחבר ועל רצהמו על יסיסב עדימ פקסמ): ההתקן יפרט.

●Paper Setup )רצהמו רובע רייבנ ולפיטל לדהמח תריבר תורהגד יוניש): ריינ תרהגד.

●Print Quality )רצהמו רובע סהפההד תוכיאל לדהמח תריבר תורהגד יוניש): סהפהד תוכיא.

●EcoSMART Console )ףוסמ EcoSMART :(למצב הסיכנ רובע לדהמח תריבר ינמז את שנה Sleep )הניש( 
רצלמו ומרגיש םיעוריהא תרתצו את לקבוע ךתושרפבא). יטמאוטו יוביכ( Auto Power Down למצב או  

.ררלהתעו

●Paper Types )למקב רצשהמו רייהנ יגוסל םימיאהמת סהפהד ימצב תרהגד): ריינ יגסו.

●System Setup )רצהמו רובע תכהמער של לדהמח תריבר תורהגד יוניש): תכמער תרהגד.

●Service )רצבמו יוקיהנ ךיהל ועציב): תוריש.

●Save and Restore )משמש הז ץבקו. שבבמח ץבבקו רצהמו של תוחיכהנו תורההגד תרישמ): רוזושח הרישמ 
.רתוי חרואמ במועד הז רצבמו הלא תורהגד רוזלשח או ףסנו רצבמו תוהז תורהגד תניעטל

●Administration )רצהמו תונתכו של תהבהש או הפעלה. רצהמו מתססי של יוניש או הרהגד): ולהינ.

עץילהתי יש, לרשת רבמחו הז רצמו אם. מהססי תבאמצעו) תכמער( System הייסיהכרט על להגן שרפא:ההער  
.וז הייסירטכב תורההגד יוניש ינפל תכהמער מנהל עם דיתמ

)סהפהד( Print הייסיהכרט

 של לדהמח תריבר תורהגד תלשנו תשרפאמ
.שבמהמח סהפההד

●Printing )רייהנ ןוויכו םקיתהעו פרסמ ןכגו, רצבמו סהפההד תורהגד של לדהמח תוריבר יוניש): סהפהד. 
.ההבקר חלו יטיתפרבש הלאל תוהז הלא תויושרפא

●PCL5c :תורהגד של יוניוש הצגה PCL5c.

●PostScript :ןייפאהמ של הפעלה או יוביכ Print PS Errors )תאויגש ספהד PS.(

)ברשת הדובע( Networking הייסיהכרט

)דבלב לרשת םירבהמחו םירצבמו(

.שבמהמח הרשת תורהגד יוניש את תשרפאמ

 לרשת רבמחו רצהמו רשאכ לרשת תורהקשו תורבהגד לשלוט דיכ וז הייסירטכב להשתמש םייעשו תרשתו ימנהל
יעהפמו הניא וז הייסיכרט. Wireless Direct של תוילנויצקנפו רילהגד הרשת למנהל תשרפאמ גם היא. IP-תססמבו  
.רייש ןפבאו שבלמח רבמחו רצהמו רשאכ

יתוריש( HP Web Services הייסיהכרט  
)HP של טנרטניא

.רצהמו עם םינשו טנרטניא ילכב ולהשתמש רילהגד דיכ וז הייסירטכב השתמש
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OS X-ל) HP של תוריהש תינכתו( HP Utility עם תממתקד הרתצו
.שבהמח ךרד רצהמו תורהגד את תלשנו או גילהצ דיכ או רצהמו מצב את קודלב דיכ) HP של תוריהש תינכתו( HP Utility-ב השתמש

.TCP/IP-תססמבו לרשת רבמחו כשהוא או USB לכב תבאמצעו רבמחו רצהמו רשאכ HP Utility-ב להשתמש ןתינ

HP Utility חתפתי
 Print), קספו סהפהד( Print & Fax על ץלח מכן חראול) תכמער תופהעד( System Preferences טיהתפר את פתח, שבבמח.1

& Scan )הקירסו סהפהד (או Printers & Scanners )םקירוסו תסופמד(
.המיברש רצהמו את בחר.2
).םימתכל םירמחוו תויושרפא( Options & Supplies ןצהלח על ץלח.3

).תוריש תינכתו( Utility הייסיהכרט על ץלח.4

).סתפהמד של תוריהש תינכתו את פתח( Open Printer Utility ןצהלח על ץלח.5

HP Utility ינייפאמ
:םיהבא םיטיהפר את כולל) HP של תוריהש תינכתו( HP Utility של םיהכל לגסר
●Devices )םיהתקנ :(ירצמו רלהסתי או גילהצ דיכ הז ןצלח על ץלח Mac ידי-על ואשנמצ HP Utility )של תוריהש תינכתו HP.(

●All Settings )של תוריהש תינכתו של תישהרא הגצותל רוזלח דיכ הז ןצלח על ץלח): תורההגד כל HP.

●HP Support )של הכיתמ HP :(של הכיהתמ רובע טנרטניהא אתר לא רובוע ןפדפד חתופל דיכ הז ןצלח על ץלח HP.

●Supplies )של טנרטניהא אתר את חתופל דיכ הז ןצלח על ץלח): םימתכל םירמחו HP SureSupply.

●Registration )של םשויהר אתר את חתופל דיכ הז ןצלח על ץלח): םשויר HP.

●Recycling )של רוזחיהמ תינכתו של טנרטניהא אתר את חתופל דיכ הז ןצלח על ץלח): רוזחימ HP Planet Partners.

 את תראמת הבאה הלבהט). תורההגד כל( All Settings המיברש הצלחי ידי-על חתופל ןתישנ םיפד תכולל HP של תוריהש תינכתו
.HP Utility עם לבצע ןתישנ תומיהמש

רתיאוטיפר

Supplies Status )ןומקו ןפבאו םימתכל םירמחו נתמלהז םירקישו פקסמו םיהמתכל םירמהחו מצב את מראה)םימתכל םירמחו ססטטו.
Device Infornation )ההתקן תודאו עדימ(ה כולל, כעת שנבחר רצהמו על עדימ גימצ-Service ID )תסריג), הוקצה אם( רצהמו של) תוריש ההמז  

.IP-ה תבתוכו ירודהסי פרסהמ), FW Version( הקושחה

Commands )סהפההד תדובע חראל רצלמו סהפהד תודפקו או םידחוימ םיותו שולח)תודפקו.

 Show טירפב חרובו) הגתצו( View טיהתפר את חתפו שאתה חראל רק הנימז וז תושרפא:ההער
Advanced Options )תוממתקד תויושרפא הצג.(

Color Usage )םיעבצב ושמיש(

)דבלב עצב ירצבמו(

.קהפי רצשהמו עבצב תודובע על עדימ גימצ
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תיאורפריט

File Upload )םיהבא םיגמהסו םיקבצ תלהעלו ןתינ. רצהמו לא שבמהמח םיקבצ ריבמע)םיקבצ תאהעל:

○HP LaserJet printer command language ).PRN(

○Portable document format ).PDF(

○Postscript ).PS(

)TXT.( טקסט○

.רצהמו של ןכוסהחי תורהגד את עבקומלשח תכיצר ולהינ
Update Firmware )רצלמו קושחה ןוכעד ץבקו ריבמע)קושחה ןכעד.

 Show טירפב חרובו) הגתצו( View טיהתפר את חתפו שאתה חראל רק הנימז וז תושרפא:ההער
Advanced Options )תוממתקד תויושרפא הצג.(

HP Connectedשל טנרטניהא אתר לא שהיג HP Connected.

Upload Fonts )רצלמו שבמהמח םינפגו טוען)םינפגו תאהעל.
Message Center )רצבמו ושחשהתר אהיגש יעוריא הצגת)תעודההו זכמר.

Duplex Mode )תיטמהאוטו תדידצ-והד סהפההד מצב את לימפע)תדידצ-וד סהפהד מצב.
Network Settings )רשת תורהגד(

)דבלב לרשת םירבהמחו םירצבמו(

.תואחר תורגדהו Bonjour תורהגד, IPv6 תורהגד, IPv4 תורהגד ןכגו, הרשת תורהגד תרתצו עתיקב

Supplies Management )שלהם המשוער םיהחי משך ףוסל םיבמתקר םימתכל םירמחו רשאכ רצהמו תהתנהגו תרתצו עתיקב)םימתכל םירמחו ולהינ.

Trays Configuration )מגש לכב רייהנ גוסו לדהגו יוניש)םימגש תרתצו.

Additional Settings )( ץבהמשו טנרטניהא תשר חתפתי)תפוסנו תורהגדEWS (של HP רצהמו רובע.

.USB ירובבחי הכיתמ ןיא:ההער

.רצהמו רובע Proxy תשר של הרתצו עבקוProxy תשר תורהגד
Basic Fax Settings )תויסיסב פקס תורהגד(

)MFP-ב דבלב פקס ימגדב(

.תוסנכנ תחוילש יענה רצהמו ובש ןפהאו את עבוקו הפקס תרתוכב תוהשד את רימגד

Fax Forwarding )פקס תעודהו תרבהע(

)MFP-ב דבלב פקס ימגדב(

.אחר פרסלמ םיסנכהנ םהפקסי חתילשל רצהמו את רימגד

Fax Logs )פקס ינמוי(

)MFP-ב דבלב פקס ימגדב(

.םהפקסי כל רובע םינמוהי את גימצ

Fax Speed Dials )פקס של םירמהי םיגוחי(

)MFP-ב דבלב פקס ימגדב(

.רהמהי גוהחי תמילרש פקס יפרסמ ףיסמו

Junk Fax Blocking )לבז םפקסי תמחסי(

)MFP-ב דבלב פקס ימגדב(

.םלחסו ךנרצובש הפקס יפרסמ את חסןאמ

Scan to E-mail )ינוקטרלא ארודל הקיסר(

)דבלב MFP ירצבמו(

.ל"אודל הקיסר של תורההגד עתילקב HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תבשר ףהד חתפתי

Scan to Network Folder )רשת תייקיתל הקיסר(

)דבלב MFP ירצבמו(

.רשת תייקיתל הקיסר של תורההגד עתילקב HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תבשר ףהד חתפתי
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IP רשת תורהגד עתיקב

מבוא
.רצהמו של הרשת תורהגד את לקבוע דיכ םיהבא םיפעיסב רהיעז
סתפבמד ףותיש בנושא תויאחר תבלהג●
הרשת תורהגד של יוניש או הצגה●
ברשת רצהמו שם יוניש●
ההבקר חמלו IPv4 TCP/IP יטרמפר של תינדי הרהגד●

סתפבמד ףותיש בנושא תויאחר תבלהג
HP של ההפעלה תוכמער של היצקנפו יהושז ןווימכ, תילעמ-תיעמ ברשת הדועבב כתמתו הניא Microsoft תסופהמד ימנהל של אול  
.www.microsoft.com תבתוכב Microsoft של תראל רובע. HP של

הרשת תורהגד של יוניש או הצגה
.IP טוקולופר של הרהתצו תורהגד את תלשנו או גילהצ דיכ HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תבשר השתמש

:HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תשר את פתח.1

תרהגד( Network Setup טיהתפר את פתח. OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב: תורשו שתי עם הבקר תחולו.א  
.חראהמ שם את או IP-ה תבכתו את גילהצ דיכ) IP תבכתו הצג( Show IP Address תושרפבא בחר מכן חראול) רשת
 עג מכן חראול  רובהחי יפרט ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ: עמג ךסמ עם הבקר תחולו
 דיכ) עלפמו רשת של Wi-Fi(  Network Wi-Fi ON ןצחלב או) לרשת רבמחו(  Network Connected ןצחלב

.חראהמ שם את או IP-ה תבכתו את גילהצ
 של ההבקר חולב םייעפמו שהם יפכ קודיב חראהמ שם או IP-ה תבכתו את תבהכתו תרבשו דקלהו טנרטניא ןפדפד פתח.ב

.תחפנ HP של ץבהמשו טנרטניהא תשר. שבהמח של תדבמקל Enter המקש על הקש. רצהמו

 את חתופל ןויסיהנ תעב הז אתר של חהטהאב רשויבא היעב ישנה עהדההו את גימצ טנרטניהא ןפדפד אם:ההער
.)ץלממו אל( הז טנרטניא תראל המשך על ץלח, EWS-ה

.HP של רצהמו רובע EWS-ה ךבתו טוויהנ ןמזב שבלמח קיזת אל )ץלממו אל( הז טנרטניא תראל המשך תושרפבא הרבחי

.ךרהצו יפל תורההגד את שנה). ברשת הדובע( Networking הייסיהכרט על ץלח, הרשת יפרט תללקב.2

ברשת רצהמו שם יוניש
.HP של ץבהמשו טנרטניהא תבשר השתמש, דיחויי יוהיז לו היהיש כך ברשת רצהמו שם את תלשנו ךנברצו אם

:HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תשר את פתח.1
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תרהגד( Network Setup טיהתפר את פתח. OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב: תורשו שתי עם הבקר תחולו.א  
.חראהמ שם את או IP-ה תבכתו את גילהצ דיכ) IP תבכתו הצג( Show IP Address תושרפבא בחר מכן חראול) רשת
 עג מכן חראול  רובהחי יפרט ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ: עמג ךסמ עם הבקר תחולו
 דיכ) עלפמו רשת של Wi-Fi(  Network Wi-Fi ON ןצחלב או) לרשת רבמחו(  Network Connected ןצחלב

.חראהמ שם את או IP-ה תבכתו את גילהצ
 של ההבקר חולב םייעפמו שהם יפכ קודיב חראהמ שם או IP-ה תבכתו את תבהכתו תרבשו דקלהו טנרטניא ןפדפד פתח.ב

.תחפנ HP של ץבהמשו טנרטניהא תשר. שבהמח של תדבמקל Enter המקש על הקש. רצהמו

 את חתופל ןויסיהנ תעב הז אתר של חהטהאב רשויבא היעב ישנה עהדההו את גימצ טנרטניהא ןפדפד אם:ההער
.)ץלממו אל( הז טנרטניא תראל המשך על ץלח, EWS-ה

.HP של רצהמו רובע EWS-ה ךבתו טוויהנ ןמזב שבלמח קיזת אל )ץלממו אל( הז טנרטניא תראל המשך תושרפבא הרבחי

).תכמער( System הייסיהכרט את פתח.2

 ).התקן ססטטו( Device Status הבשד יעפמו לדמח תריבר הוהמהו רצהמו שם), התקן יפרט( Device Information ףדב.3
.דיחויי שם היהי רצשלמו דיכ הז שם תלשנו ךתושרפבא

.ילנויצפאו הוא הז ףדב םיהאחר תוהשד ילוימ:ההער
.םייוניהש את רלשמו דיכ) החל( Apply ןצהלח על ץלח.4

ההבקר חמלו IPv4 TCP/IP יטרמפר של תינדי הרהגד
.לדמח תריבר הווהיש ושער משנה רשת תכיסמ, IPv4 תבכתו תינדי רילהגד דיכ ההבקר חלו יטיבתפר רהיעז

:תורשו שתי עם הבקר תחולו
.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
רשת תרהגד●
TCP/IP תרתצו●

●Manual )ינדי(
 עג מכן חראול, לדהמח תריבר שער ואת המשנה רשת כתסמ, IP-ה תבכתו את ןילהז דיכ OK ןצחלבו םיצהח יבמקש השתמש.3

.םייוניהש את רלשמו דיכ OK ןצחלב

עמג ךסמ עם הבקר תחולו
).הרהגד(  Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
רשת תרהגד●
TCP/IP תרתצו●

●Manual )ינדי(
.רשאל דיכ) כן( Yes ןצחלב עג. OK ןצחלב עג מכן חראול, IP-ה תבכתו את ןילהז דיכ עהמג ךסמבש םיהמקש חולב השתמש.3
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 דיכ) כן( Yes ןצחלב עג. OK ןצחלב עג מכן חראול, המשנה רשת כתסמ את ןילהז דיכ עהמג ךסמבש םיהמקש חולב השתמש.4
.רשאל

 דיכ) כן( Yes ןצחלב עג. OK ןצחלב עג מכן חראול, לדהמח תריבר שער את ןילהז דיכ עהמג ךסמבש םיהמקש חולב השתמש.5
.רשאל
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רצהמו של חהטהאב ינייפאמ
מבוא

ילעב הרמחו יביכלר שהיג למנוע כדיו הרתצו תורלהגד שהיהג ילעב םיהמשתמש את ליבלהג דיכ חהטאב ינייפאמ פרסמ כולל רצהמו  
.ךער
HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תשר תבאמצעו תכהמער מתססי של יוניש או האהקצ●

HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תשר תבאמצעו תכהמער מתססי של יוניש או האהקצ
לוכוי אל םישרמו יתלב םישמשתמש דיכ, HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תולשר רצלמו שהיג רובע תכמער מנהל מתססי הקצה  
.רצהמו תורהגד את תלשנו

:HP של) EWS( ץבהמשו טנרטניהא תשר את פתח.1

תרהגד( Network Setup טיהתפר את פתח. OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב: תורשו שתי עם הבקר תחולו.א  
.חראהמ שם את או IP-ה תבכתו את גילהצ דיכ) IP תבכתו הצג( Show IP Address תושרפבא בחר מכן חראול) רשת
 עג מכן חראול  רובהחי יפרט ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ: עמג ךסמ עם הבקר תחולו
 דיכ) עלפמו רשת של Wi-Fi(  Network Wi-Fi ON ןצחלב או) לרשת רבמחו(  Network Connected ןצחלב

.חראהמ שם את או IP-ה תבכתו את גילהצ
 של ההבקר חולב םייעפמו שהם יפכ קודיב חראהמ שם או IP-ה תבכתו את תבהכתו תרבשו דקלהו טנרטניא ןפדפד פתח.ב

.תחפנ HP של ץבהמשו טנרטניהא תשר. שבהמח של תדבמקל Enter המקש על הקש. רצהמו

 את חתופל ןויסיהנ תעב הז אתר של חהטהאב רשויבא היעב ישנה עהדההו את גימצ טנרטניהא ןפדפד אם:ההער
.)ץלממו אל( הז טנרטניא תראל המשך על ץלח, EWS-ה

.HP של רצהמו רובע EWS-ה ךבתו טוויהנ ןמזב שבלמח קיזת אל )ץלממו אל( הז טנרטניא תראל המשך תושרפבא הרבחי

).חהטאב( Security הייסיהכרט על ץלח.2

).תיכלל חהטאב( General Security טיהתפר את פתח.3

ךוילש השם את ןהז), ימהמקו תכהמער מנהל של מהסהסי את רהגד( Set the Local Administrator Password יוהקר רובאז.4  
).משתמש שם( Username הבשד מהסהסי עם

).מהססי אמת( Verify Password הבשד בשו התאו ןהז מכן חראול) שהדח מהססי( New Password הבשד מהסהסי את ןהז.5

).ישנה מהססי( Old Password הבשד תמיהקי מהסהסי את ןהז תחילה, תמיקי מהססי תלשנו דיכ:ההער

).החל( Apply ןצהלח על ץלח.6

.חוטב םבמקו התאו רושמו מהסהסי את מךצלע םרשו:ההער
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ןכוסחי תורהגד
מבוא

.םימתכל םירמחוו היגאנר רומילש ןכוסחי ינייפאמ פרסמ כולל רצהמו
)ןכוסחי מצב( EconoMode עם סהפהד●
)יטמאוטו יוביכ/הניש( Sleep/Auto Off הרההגד תרתצו עתיקב●
תפחו או טוא 1 של בהספק במתח ושמילש רצהמו תרתצו עתיוקב) חראל יוביכ( Shut Down After רובע הההשהי תרהגד●
)יוביכ השהה( Delay Shut Down של הרההגד עתיקב●

)ןכוסחי מצב( EconoMode עם סהפהד
 יעשו EconoMode-ב ושמיהש. םימכסמ של תטוויט סתפלהד) ןכוסחי מצב( EconoMode סהפהד מצב של תושרפא כולל הז רצמו

.סהפההד תוכיבא םגופל גם יעשו) ןכוסחי מצב( EconoMode סהפהד מצב, תאז עם. רנטו תחופב להשתמש

HP ב ידיתמ ושמיש על הציממל אל-EconoMode )ב קבוע ושמיבש). ןכוסחי מצב-EconoMode ,תיהמחסנ ובש מצב רצוולהי עלול  
 את ףילהחל שקול, דעו להיקב הניוא גמתפנ סהפההד תוכיא אם. דעו םישישמ םניא םייהמכנ השחלקי תולמר, רנטו להימכ ןייעד

.רנהטו תימחסנ
.HP של ץבהמשו טנרטניהא תשר תבאמצעו התאו רילהגד לכתו, שלך סהפההד במנהל הנימז אל וז תושרפא אם:ההער

).סהפהד( Print תושרפבא בחר נהכבתו.1

).תופהעד( Preferences על או) םינייפאמ( Properties ןצהלח על ץלח מכן חראול רצהמו את בחר.2

).תוכיא/ריינ( Paper/Quality הייסיהכרט על ץלח.3

).ןכוסחי מצב( EconoMode ןומהסי תבתי על ץלח.4

)יטמאוטו יוביכ/הניש( Sleep/Auto Off הרההגד תרתצו עתיקב
:תורשו שתי עם הבקר תחולו

.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
●System Setup )תכמער תרהגד(
●Energy Settings )מלשח תכיצר תורהגד(

●Sleep/Auto Off After )חראל יטמאוטו יוביכ/הניש למצב רובע(

 מכן חראול) חראל יטמאוטו יוביכ/הניש( Sleep/Auto Off After תיהשהי רובע השעה את רלבחו דיכ םיצהח ינצחלב השתמש.3
.OK ןצהלח על ץלח

עמג ךסמ עם הבקר תחולו
).הרהגד(  Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
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●System Setup )תכמער תרהגד(
●Energy Settings )מלשח תכיצר תורהגד(

●Sleep/Auto Off After )חראל יטמאוטו יוביכ/הניש למצב רובע(

).חראל יטמאוטו יוביכ/הניש( Sleep/Auto Off After תיהשהי רובע השעה את בחר.3

 בהספק במתח ושמילש רצהמו תרתצו עתיוקב) חראל יוביכ( Shut Down After רובע הההשהי תרהגד
תפחו או טוא 1 של

.תפחו או טוא 1 היא מלשהח תכיצר, כבה רצשהמו חראל:ההער

:תורשו שתי עם הבקר תחולו
.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
●System Setup )תכמער תרהגד(
●Energy Settings )מלשח תכיצר תורהגד(

●Shut Down After )חראל יוביכ(

).חראל יוביכ( Shut Down After תילהשהי השעה את בחר.3

).תשעו Hours )4 4 הוא לדהמח תריבר ךער:ההער

עמג ךסמ עם הבקר תחולו
).הרהגד(  Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
●System Setup )תכמער תרהגד(
●Energy Settings )מלשח תכיצר תורהגד(

●Shut Down After )חראל יוביכ(

).חראל יוביכ( Shut Down After תילהשהי השעה את בחר.3

).תשעו Hours )4 4 הוא לדהמח תריבר ךער:ההער

)יוביכ השהה( Delay Shut Down של הרההגד עתיקב
תורשו שתי עם הבקר תחולו

.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
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●System Setup )תכמער תרהגד(
●Energy Settings )היגאנר תורהגד(
●Delay Shut Down )יוביכ השהה(

:תהבאו הההשהי תויושרפאמ באחת בחר.3
●No Delay )הרההגד תבאמצעו עבקשנ תלויפע רסחו של ןמז פרק חראל בהכי רצהמו): ההשהי אלל Shut Down After 

).חראל יוביכ(

●When Ports Are Active )ןניא תאויצהי כל אם אלא בהכי אל רצהמו, הנבחר וז תושרפא רשאכ): תלויפע תאויצהי רשאכ  
.רצהמו של יוביכ ענמי פקס רובחי או ליפע רשת רקישו. תלויפע

עמג ךסמ עם הבקר תחולו
.) הרהגד( Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
●System Setup )תכמער תרהגד(
●Energy Settings )היגאנר תורהגד(
●Delay Shut Down )יוביכ השהה(

:תהבאו הההשהי תויושרפאמ באחת בחר.3
●No Delay )הרההגד תבאמצעו עבקשנ תלויפע רסחו של ןמז פרק חראל בהכי רצהמו): ההשהי אלל Shut Down After 

).חראל יוביכ(

●When Ports Are Active )ןניא תאויצהי כל אם אלא בהכי אל רצהמו, הנבחר וז תושרפא רשאכ): תלויפע תאויצהי רשאכ  
.רצהמו של יוביכ ענמי ליפע רשת רקישו. תלויפע
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HP Web Jetadmin
HP Web Jetadmin ירצמו של חבר ןומגו של לייע ולהילנ הייבתעש ליבומו םיספר רעטו יכל הוא HP תובלר, לרשת םירבהמחו  

תביבס את חטבאול קזחתל, רטלנ, ןלהתקי לך שרפאמ הז דחיי ןופתר. םייטליגיד חהישל יתקנהו םייתיתכל-בר םירצמו, תסופמד  
 לשלוט, ןמזב ךלחסו לך עייסמ שהוא ךכב תעסקי תויביקטודופר לימגד רבד של ופוסבו-  חוקמר תויעב רתופל ןכו הימהדהו סהפההד
.שלך ההשקעה על ולהגן תוילועב

/www.hp.com/go תבתוכב בקר. םימיוסמ רצמו ינייפאבמ הכיתמ םפקיסהמ HP Web Jetadmin של םיגורשד םימתבצע פעם ימד
webjetadmin רהקישו על ץולח Self Help and Documentation )םיגורשד על םפיסנו םיפרט תללקב) דיעותו תימצע הרעז.
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הקושחה ןוכעד
HP יתוריש של םימיקי םימשוייל םישדח םינייפאמו טנרטניא יתוריש של םישדח םימשויי, םירצלמו םיתיפתקו םינוכעד פקתסמ  
יתוריש של םימשויהי, הקושחה את ןככשתעד. דחיי רצמו רובע רצהמו קושחת את ןכלעד דיכ םיהבא םיהשלב את בצע. טנרטניא  

.יטמאוטו ןפבאו נוכעדתי טנרטניהא
.רצהמו קושחת את ןכלעד דיכ תהבאו תטויהש באחת רק השתמש. הז רצבמו קושחה ןוכעד ועצילב תנתמכו תטויש שתי יש

ההבקר חלו תבאמצעו הקושחה ןוכעד: 1 טהיש
ןעוטל רצהמו את רהגד או/ו), לרשת םירבהמחו םירצמו רובע רק( ההבקר חמלו הקושחה את ןעוטל דיכ םיהבא םיהשלב את בצע  
.2' סמ טהילש רובע, USB-ל םירבהמחו םירצמו רובע. םיידעתי קושחה ינוכעד יטמאוטו ןפבאו

.טנרטניאל ליפע רובחי עם תיחוטלא או) Ethernet( תיוקו לרשת רבמחו רצשהמו אדו.1
.לרשת רובחי תבאמצעו הקושחה את ןכלעד דיכ טנרטניאל רבמחו תולהי ךיצר רצהמו:ההער

).התקנה( Setup טיהתפר את פתח, רצהמו של ההבקר חולב) תיב( Home ךסממ.2

.) התקנה( Setup ןצחלב עג, עמג יכסמ עם הבקר תחוולב●

.הלאשמ או הנימי הנהפו ץהח ןצלח על ץלח, םיליגר הבקר תחוולב●
).LaserJet ןוכעד( LaserJet Update טיהתפר את פתח מכן חראול, ותאו תחפו) תוריש( Service טיהתפר לא וללג.3

.2' סמ טהיבש השתמש, יעהפמו הניא LaserJet Update תושרפהא אם:ההער

.םינוכעד יש אם קודב.4
).ויעכש םינוכעד יש אם קודב( Check for Updates Now-ב עג, עמג יכסמ עם הבקר תחוולב●

).ןוכעד יש אם קודב( Check for Update-ב בחר, םיליגר הבקר תחוולב●

.יטמאוטו ןפבאו מתחיל ןוכהעד ךיתהל, רתוי שהדח הסגר ההומז ואם, ןוכעד יש אם יטמאוטו ןפבאו קדבו רצהמו:ההער
.םינימלז םיכפהו םינוכעד רשאכ הקושחה של יטמאוטו ןוכלעד רצהמו את רהגד.5

).התקנה( Setup טיהתפר את פתח, רצהמו של ההבקר חולב) תיב( Home ךסממ

.) התקנה( Setup ןצחלב עג, עמג יכסמ עם הבקר תחוולב●

.הלאשמ או הנימי הנהפו ץהח ןצלח על ץלח, םיליגר הבקר תחוולב●
 את בחר מכן חראול) LaserJet ןוכעד( LaserJet Update טיהתפר את פתח, ותאו תחפו) תוריש( Service טיהתפר לא וללג

).םינוכעד נהל( Manage Updates טיהתפר

.הקושחה של יטמאוטו ןוכלעד רצהמו את רהגד

 את רהגד מכן חראול), כן( YES-כ) םינוכעד שרפא( Allow Updates תושרפהא את רהגד, עמג יכסמ עם הבקר תחוולב●
).עלפמו( ON-כ) יטמאוטו ןפבאו קודב( Check automatically תושרפהא

 תושרפהא את רהגד מכן חראול), כן( YES-כ) םינוכעד שרפא( Allow Updates תושרפהא את רהגד, םיליגר הבקר תחוולב●
Automatic Check )תיטמאוטו הדיקב (כ-ON )עלפמו.(

קושחה ןוכלעד תוריהש תינכתו תבאמצעו הקושחה ןוכעד: 2 טהיש
.HP.com-מ קושחה ןוכלעד תוריהש תינכתו את ינדי ןפבאו ןולהתקי דירלהו דיכ םיהבא םיהשלב את בצע
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רובע גם תפועל היא. USB לכב תבאמצעו שבלמח םירבהמחו םירצמו רובע קושחה ןוכלעד הדחיהי תושרפהא היא וז טהיש:ההער  
.לרשת םירבהמחו םירצמו

רצהמו שם את דהקל), נהכותו התקן ימנהל( Drivers & Software רהקישו על ץלח, www.hp.com/go/support לא רובע.1  
.ושפהחי תואצתו תמירש ךמתו רצהמו את בחר מכן חראול ENTER המקש על הקש, ושפהחי הבשד

.ההפעלה תכמער את בחר.2

).קושחה ןוכלעד תוריהש תינכתו( Firmware Update Utility את אתר), קושחה( Firmware ףעיהס תחת.3

.בשו Run על ץלח מכן חראול) הפעל( Run על ץלח), דרהו( Download על ץלח.4
).קושחה שלח( Send Firmware על ץלח מכן חראול תחתפהנ המיהרש ךמתו רצהמו את בחר, עלפתו תוריהש תינככשתו.5

 Print על ץלח, ןוכהעד ךיתהל יאחר או ינפל קנתתהמו הקושחה תסגר את אדולו דיכ הרתצו ףד סיפלהד ךנברצו אם:ההער
Config )הרתצו ספהד.(

תינכתו את רוגסל דיכ) אהיצי( Exit ןצהלח על ץלח מכן חראול, ההתקנה את םילהשל דיכ ךסבמ תאורלהו םאבהת פעל.6  
.תוריהש
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תויעב רפתו6

תחולקו תכיתמ●
)דבלב עמג ךסמ ימגד( ההבקר חללו הרעז תכמער●
ןרצהי של לדהמח תריבר יכער רוזשח●
חולב גתצמו) הקיר כמעט תיהמחסנ" (Cartridge is very low" או) קןולהתר תדמעו תיהמחסנ" (Cartridge is low" עהדההו●  

רצהמו של ההבקר
הנבהז תתקלו שיש או ריינ ףסאו וניא רצהמו●
ריינ תומחסי רושחר●
סהפההד תוכיא רופיש●
תיוקו ברשת תויעב ןופתר●
תיחוטלהא ברשת תויעב ןופתר●

:ףסנו עדימ תללקב
.www.hp.com/support/colorljM252 תבתוכב בקר

:הבא עדיהמ את תכולל רצהמו רובע HP של הפהמקי הרהעז

●Install and configure )הרתצו עוקב התקן(
●Learn and use )שתמשהו למד(

●Solve problems )תויעב רפתו(
●Download software updates )נהכתו ינוכעד דרהו(

●Join support forums )הכיתמ ימורופל ףרטהצ(
●Find warranty and regulatory information )הנקיתו תויאחר על עדימ חפש(
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תחולקו תכיתמ
שלך רואז/הניהמד רובע תינופטל הכיתמ תלקב

היעהב רתיאו את ןכו שהיכהר ךיראת, ירודהסי ופרסמ, רצהמו שם את שמרא הכן

תזיראל ףרשצו ןהעלו יבג על םייעפמו רואז/הנילמד םייטנוהרלו ןופהטל יפרסמ  
/www.hp.com/support תבתוכב או, רצהמו

www.hp.com/support/colorljM252תוריש תוינכותו התקן ימנהל תדרוהו, מהמיב תשעו 24 טנרטניבא הכיתמ תלקב

HPwww.hp.com/go/carepack של םפיסנו קהוזתח יהסכמ או תוריש ןמהז

www.register.hp.comרצהמו של םשויר בצע
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)דבלב עמג ךסמ ימגד( ההבקר חללו הרעז תכמער
' הרעז' ןצחלב עג, הרהעז תכמער את חתופל דיכ. ךסמו ךסמ לכב להשתמש דיצכ הריבסהמ תינבמו הרעז תכמער יש רצבמו
.ךסהמ של הנויהעל תינמהי הניפב
טיהתפר במבנה ןיילע ןתינ. םייפיספצ םינושא של ושפחי לבצע ןתינ ובש יכלל טיתפר חתפו הרהעז ןצלח, םימיוסמ םיכסמ רובע  
.טיתפרבש םינצחלב עהינג ידי-על
.ריינ תומחסי סילוק, מהגודל, םיכיהל ועציבב ךתאו תשמנחו תשופהנ םיכולל םימיוסמ הרעז יכסמ
.ךסמ ותאו רובע תויושרפהא את ריבסהמ נושא חתפו הרהעז ןצלח, תומיוסמ תודובלע תורהגד םיהכולל םיכסמ רובע

 גם ליתכ עהדההו. היעהב את תראהמת עהדהו חתופל דיכ ' הרעז' ןצהלח על ץלח, הרהאז או אהיגש על לך עדימו רצהמו אם
.היעהב ןותרפב לך עוייסיש תאורהו
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ןרצהי של לדהמח תריבר יכער רוזשח
תרספי ורזחישו אל. ןרצהי של לדהמח תריבר תורלהגד רשתהו רצהמו תורהגד כל את ריזמח ןרצהי של לדהמח תוריבר תורהגד רוזשח  

.תהבאו תהפעולו את בצע, ןרצהי של לדהמח תריבר תורהגד את רזלשח דיכ. הפהש או, המגש לדגו, םדיהעמו
םיפהד את קחמו םגו, ןרצהי של לדהמח תריבר תורלהגד תורההגד כל את ריזמח ןרצהי של לדהמח תריבר תורהגד רוזשח:תוריהז  

.ןורכיזב םיחסנואהמ
.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב: תורשו שתי עם הבקר תחולו.1

).הרהגד(  Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ: עמג ךסמ עם הבקר תחולו

).תוריש( Service טיהתפר את פתח.2

.בו עג או OK ןצהלח על ץלח מכן חראול), לדמח תוריבר רזשח( Restore Defaults תושרפבא בחר.3

.יטמאוטו ןפבאו שדמח עלפמו רצהמו
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 Cartridge is very" או) קןולהתר תדמעו תיהמחסנ" (Cartridge is low" עהדההו
low) "רצהמו של ההבקר חולב גתצמו) הקיר כמעט תיהמחסנ

Cartridge is low )רנהטו תימחסנ יחי ךראו. ךנמו רנטו תימחסנ של סהמפל רשאכ ךתאו עדיימ רצהמו): קןולהתר תדמעו תיהמחסנ  
ךרצו ןיא. הנתקי תולהי קתפסי סהפההד תוכיא רשאכ ןלהתקי לכשתו הנימז תיפחלו תימחסנ קיזלהח לך יאדכ. תלהשתנו יעשו ועלפב  

.רנהטו תימחסנ את כעת ףילהחל
אצהו, רנהטו את שדמח רזפל דיכ. ןרצו עתיבמש סהפהד תוכיא רתוי קיפי אל רנהטו רוזיפש עד תחיכהנו תיהמחסנ עם סיפלהד המשך  
 את רוגסו סתפלמד רנהטו תימחסנ את רזהח. לקצה מקצה בושו בשו תונידעב תיהמחסנ את רענו סתפמהמד רנהטו תימחסנ את
.ימהקד יוסיהכ

Cartridge is very low )תימחסנ יחי ךראו. דואמ ךנמו רנהטו תימחסנ של סהמפל רשאכ ךתאו עדיימ רצהמו): הקיר כמעט תיהמחסנ  
קיזלהח לך יאדכ. לקצה מקצה בושו בשו תיהמחסנ את תונידעב רענ, רנהטו יחי את ךילהאר דיכ. תלהשתנו יעשו ועלפב רנהטו  

 אלא, כעת רנהטו תימחסנ את ףילהחל ךרצו ןיא. הנתקי תולהי קתפסי סהפההד תוכיא רשאכ ןלהתקי לכשתו הנימז תיפחלו תימחסנ
.הנתקי הניא כבר סהפההד תוכיא אם

.היגבל HP של Premium Protection תויאחר תמיתיסמ, דואמ ךנמו סלמפל עהימג HP של רנטו תישמחסנ עגמר

"דואמ ךנמו" תורהגד יוניש
תורהגד שדמח לקבוע ךרצו ןיא. דואמ ךנמו סמפל של למצב םיעימג םיהמתכל םירמהחו רשאכ רצהמו תבתגו את תלשנו ךתושרפבא  
.שהדח רנטו תימחסנ ןמתקי כשאתה הלא

.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב: תורשו שתי עם הבקר תחולו.1

).הרהגד(  Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ: עמג ךסמ עם הבקר תחולו

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
●System Setup )תכמער תרהגד(
●Supply Settings )םימתכל םירמחו תורהגד(
●Black Cartridge )רבשחו סהפלהד תימחסנ (או Color Cartridges )עצב תוימחסנ(
●Very Low Setting )דואמ ךנמו סבמפל' תרהגד('

:תהבאו תויושרפמהא באחת בחר.3
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 לאב, דואמ ךנמו סבמפל רנהטו תימחסנ רשאכ עירתיש כך רצהמו את רילהגד דיכ) המשך( Continue תושרפבא בחר●
.סיפלהד ךישמי

.רנהטו תימחסנ את ףישתחל עד סיפלהד קסיפיש כך רצהמו את רילהגד דיכ) הפסק( Stop תושרפבא בחר●
תימחסנ את ףילהחל ךתאו חהניו סיפלהד קסיפיש כך רצהמו את רילהגד דיכ) בקשה הצג( Prompt תושרפבא בחר●  

 הצג' היא חהלקו ידי-על הרלהגד נתתישנ תושרפא, הז רצבמו. סהפבהד ךיולהמש ההתראה את ללקב ךתושרפבא. רנהטו
תחולנו תמיקי וז תושרפא'. פעם אף או, םדיעמו 400, םדיעמו 300, םדיעמו 200, םדיעמו 100 דועב תרוכזכת ההנחי  
.הריבס התהי הלא םדיעמו של סהפההד תוכיא יכ הדימע הניוא חהלקו

םימתכל םירמחו נתמהז
www.hp.com/go/suresupplyריינו םימתכל םירמחו ןמהז

.HP של שהרמו הכיתמ או תוריש פקסל פנההכיתמ או תוריש ספקי ךרד ןמהז

ץבהמשו טנרטניהא תשר תבאמצעו נהמהז  
)EWS (של HP

רצהמו של חראהמ שבהמח שם את או IP-ה תבכתו את ןהז, שלך שבבמח נתמך טנרטניא ןפדפדב, שתגל דיכ  
שתיכלר תויושרפא פקסהמ, HP SureSupply טנרטניהא תראל רקישו לימכ EWS-ה. URL/תבהכתו הבשד  
.HP של םיירמקו םימתכל םירמחו

HEWW  בלוח מוצגת) ריקה כמעט המחסנית" (Cartridge is very low" או) להתרוקן עומדת המחסנית" (Cartridge is low" ההודעה
המוצר של הבקרה
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הנבהז תתקלו שיש או ריינ ףסאו וניא רצהמו
מבוא

.אחת עםפב םיבומר ריינ תונויליג ףסאו הוא אם או, מהמגש ריינ ףסאו אל רצהמו אם תויעב ןותרפב עייסל םייעשו םיהבא תונוהפתר

ריינ ףסאו אל רצהמו●
םיבומר ריינ תונויליג ףסאו רצהמו●

ריינ ףסאו אל רצהמו
.םיהבא תונוהפתר את הסנ, מהמגש ריינ ףסאו אל רצהמו אם

.םיתקוע ריינ תונויליג סרהו רצהמו את פתח.1
.הדובלע םיאהמת רייהנ לדבגו המגש את טען.2
.רצהמו של ההבקר חולב יכראו ורדגהו וגוסו רייהנ לדוגש אדו.3
.במגש םיאהמת םויקלמ םינוהמכו את זהז. רייהנ לדוגל הככהל םימאתמו במגש רייהנ ינושמכו אדו.4

.משךהו ריינ טען. ינדי ןפבאו רייהנ את ןילהז ךרשויאל ןממתי רצהמו אם רצהמו של ההבקר חולב קודב.5

.םיפושר םימ במעט הבטרשהו ךמו תולטנ תיבמטל םילילהג את הקנ. םיכלכמלו המגש מעל םילילשהג כןתיי.6

םיבומר ריינ תונויליג ףסאו רצהמו
.םיהבא תונוהפתר את הסנ, מהמגש םיבומר ריינ תונויליג ףסאו רצהמו אם

רזהח .ףובנפנ םהדפי בין ידפרהל הסתנ לא. התאו ךפוהו תמעלו 180-ב התאו בבסו, התאו ףפוכו מהמגש רייהנ תמיער את אצהו.1  
.למגש רייהנ תמיער את

.הז רצלמו HP של המפרט תשוירדב דמהעו רייבנ רק השתמש.2
.תאחר להימחב רייבנ השתמש, ךרהצו הבמקר. םפגו או לפמקו, טממקו ונישא רייבנ השתמש.3
 חלק רזהח מכן חראול המיהער את ישר, מהמגש רייהנ תליחב כל את אצהו, כן אם. הדיהמ על רתי אמל וניא שהמגש אדו.4

.למגש ריימהנ

.במגש םיאהמת םויקלמ םינוהמכו את זהז. רייהנ לדוגל הככהל םימאתמו במגש רייהנ ינושמכו אדו.5

.םילצמהמו םיהמפרט של חווטב תאנמצ סהפההד תביבסש אדו.6
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ריינ תומחסי רושחר
מבוא

.רצבמו ריינ תומחסי רולשחר תאורהו כולל הבא עדיהמ
?תורזחו או תופתכו ריינ תומבחסי נתקל אתה●
ריינ תומחסי ימויקמ●
)1 מגש( דחיי ןויליגל תחפב ריינ תומחסי רושחר●

2 במגש ריינ תומחסי רושחר●

Fuser-הו תירהאחו תהדל רובאז ריינ תומחסי רושחר●

טהפל לסב ריינ תומחסי רושחר●
)דבלב תדידצ-וד סהפהד עם םימגד( תדידצ-וד סהפלהד הדחייב ריינ תומחסי רושחר●

?תורזחו או תופתכו ריינ תומבחסי נתקל אתה
 עד הבא לשלב המשך, היעהב את פתר אל ןושהרא השלב אם. תופתכו ריינ תומבחסי תויעב רתופל דיכ םיהבא םיהשלב את בצע
.תרפתי היעשהב

.רצהמו את קודלב דיכ הרתצו ףד ספהד מכן חראול המהחסי את הקנ, רצבמו ריינ נתקע אם.1
.ךכב ךרצו יש אם רייהנ תורהגד את םאהת. רצהמו של ההבקר חולב ןוכהנ רייהנ גוסו לדהגו רובע הרדגהו המגש תרשתצו קודב.2

.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב: תורשו שתי עם הבקר תחולו.א

).הרהגד(  Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ: עמג ךסמ עם הבקר תחולו

).תכהמער תרהגד( System Setup טיהתפר את פתח.ב

).ריינ תרהגד( Paper Setup טיהתפר את פתח.ג

.המיהרש ךמתו המגש את בחר.ד
.במגש אשנמצ רייהנ גסו את בחר מכן חראול), ריינ גסו( Paper Type תושרפבא בחר.ה

.במגש אשנמצ רייהנ לדגו את בחר מכן חראול), ריינ לדגו( Paper Size תושרפבא בחר.ו

.בשו ותאו הפעל מכן חראול תוישנ 30 המתן, רצהמו את כבה.3
.רצהמו םימפנ ףדעו רנטו קלסל דיכ יוקינ ףד ספהד.4

.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב: תורשו שתי עם הבקר תחולו.א

).הרהגד(  Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ: עמג ךסמ עם הבקר תחולו

).תוריש( Service טיהתפר את פתח.ב

).יוקינ ףד( Cleaning Page תושרפבא בחר.ג
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.ךכל בקשה לך גצתו רשאכ A4 לדבגו ריינ או ליגר ריינ טען.ד
.יוקיהנ ךיבתהל להתחיל דיכ OK ןצחלב עג.ה

ותבאו, 1 במגש בשו ותאו ןעוטול טהפל סלמ ףהד את רלהסי ךתאו מנחה מכן חראול ןושהרא דהצ את סיפמד רצהמו  
.ספדהמו דהעמו את השלך. ךיהתהל םויסל עד המתן. סהפהד ןוויכ

.רצהמו את קודלב דיכ הרתצו ףד ספהד.5
.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב: תורשו שתי עם הבקר תחולו.א

).הרהגד(  Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ: עמג ךסמ עם הבקר תחולו

).תחווד( Reports טיתפר את פתח.ב

).הרתצו חוד( Configuration Report תושרפבא בחר.ג

.HP של תחוהלקו תכימתל פנה. ןוקיתל רצהמו את רוסלמ ךרצו שיש כןתיי, היעהב את רתפו אל הללו םימהשלב דאח אף אם

ריינ תומחסי ימויקמ

5

1

2

3

4

.82 דמועב טהפל לסב ריינ תומחסי רושחר ראהטפל לס1

ןויליגל תפמועד הנהז פתח2  
)1 מגש( דחיי

.76 דמועב )1 מגש( דחיי ןויליגל תחפב ריינ תומחסי רושחר ראה

.78 דמועב 2 במגש ריינ תומחסי רושחר ראה2 מגש3

תירהאחו תהדל רואז4  
Fuser-הו

.80 דמועב Fuser-הו תירהאחו תהדל רובאז ריינ תומחסי רושחר ראה

תדידצ-וד סהפלהד הדחיי5  
תדידצ-וד סהפהד עם םימגד(  
)דבלב

.83 דמועב )דבלב תדידצ-וד סהפהד עם םימגד( תדידצ-וד סהפלהד הדחייב ריינ תומחסי רושחר ראה
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)1 מגש( דחיי ןויליגל תחפב ריינ תומחסי רושחר
עתייסהמ) עמג ךסבמ הבקר תחוולב( שהפהנ או) תורשו 2 יבנ הבקר תחוולב( אהיגש עתדהו גיצי ההבקר חלו, המחסי תשחמתר רשאכ  

.המהחסי רובשחר

 .רצלמו ץמחו לא במלואו 2 מגש את ךמשו.1

חראול, דחיי ןויליגל תפהמועד הנההז פתח את מטה חףד.2  
.הנההז פתח מגש את הצהחו ךמשו מכן

 

הנההז תחפל ץמחו לא תקוע ריינ כל ישר תונידעב ךמשו.3  
.דחיי ןויליגל תפהמועד
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תפהמועד הנההז פתח של המגש את רצהמו ךותל חףד.4  
.דחיי ןויליגל

 

 .2 מגש את רוגסו שדמח סהכנ.5
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2 במגש ריינ תומחסי רושחר
 הבקר תחוולב( אהיגש עתדהו גיצי ההבקר חלו, המחסי תשחמתר רשאכ. 2 במגש ריינ תמחסי יש אם קודלב דיכ הבא ךיההל את בצע
.המהחסי רובשחר עתייסהמ) עמג ךסבמ הבקר תחוולב( שהפהנ או) תורשו 2 יבנ

 .רצלמו ץמחו לא במלואו המגש את ךמשו.1

 .םימהפגו או םיהתקוע תונויליהג כל את אצהו.2

ויד עמוק אנמצ תקוע ריינ אם או, תקוע ריינ אהור ךניא אם.3  
 את מטה יפכל חףד, אויצלהו קשה יכ עד 2 מגש של תחפב

 את אצהו מכן חראול דחיי ןויליגל תפהמועד הנההז פתח
.הנההז פתח מגש
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 .םימהפגו או םיהתקוע תונויליהג כל את אצהו.4

תפהמועד הנההז פתח של המגש את רצהמו ךותל חףד.5  
.דחיי ןויליגל

 

 .2 מגש את רוגסו שדמח סהכנ.6
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Fuser-הו תירהאחו תהדל רובאז ריינ תומחסי רושחר
תחוולב( אהיגש עתדהו גיצי ההבקר חלו, המחסי תשחמתר רשאכ. תירהאחו תהדל ךבתו ריינ יש אם קודלב דיכ הבא ךיההל את בצע  
.המהחסי רובשחר עתייסהמ) עמג ךסבמ הבקר תחוולב( שהפהנ או) תורשו 2 יבנ הבקר
רוזאל עילהג הסשתנ ינפל רקרתי Fuser-שה עד המתן. ההובג שלו הרטמפרטוהו תירהאחו תהדל מעל ממוקם Fuser-ה:תוריהז  

.תירהאחו תהדל שמעל

 .תירהאחו תהדל את פתח.1
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 תהדל רובאז םילילמהג תקוע ריינ תונידעב הצהחו ךמשו.2
.תירהאחו

 

 .תירהאחו תהדל את רוגס.3
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טהפל לסב ריינ תומחסי רושחר
 2 יבנ הבקר תחוולב( אהיגש עתדהו גיצי ההבקר חלו, המחסי תשחמתר רשאכ. טהפל לסב תומחסי רלשחר דיכ הבא ךיההל את בצע
.המהחסי רובשחר עתייסהמ) עמג ךסבמ הבקר תחוולב( שהפהנ או) תורשו

 ףושלו בקצהו זאחו, טהפל לסב רייהנ את תלראו ןתינ אם.1
.תונידעב ותאו
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)דבלב תדידצ-וד סהפהד עם םימגד( תדידצ-וד סהפלהד הדחייב ריינ תומחסי רושחר
אהיגש עתדהו גיצי ההבקר חלו, המחסי תשחמתר רשאכ. תדידצ-וד סהפלהד הדחייב ריינ יש אם קודלב דיכ הבא ךיההל את בצע  

.המהחסי רובשחר עתייסהמ) עמג ךסבמ הבקר תחוולב( שהפהנ או) תורשו 2 יבנ הבקר תחוולב(

 .תדידצ-וד סהפלהד הדחיהי את פתח, רצהמו בגב.1

.םימהפגו או םיהתקוע תונויליהג כל את אצהו.2
תירהאחו תהדל מעל ממוקם Fuser-ה:תוריהז  
ינפל רקרתי Fuser-שה עד המתן. ההובג שלו הרטמפרטוהו  

.תירהאחו תהדל שמעל רוזאל עילהג הסשתנ

 

 .תדידצ-וד סהפלהד הדחיהי את רוגס.3
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סהפההד תוכיא רופיש
מבוא

.היעהב את רתופל דיכ ןיהמצו רדהס יפל םיהבא תונוהפתר את הסנ, סהפההד תוכיבא תויעב רצבמו תומיקי אם
תאחר תינכמתו ספהד●
סהפההד תדובע רובע רייהנ גסו תרהגד את קודב●
רנהטו תימחסנ מצב את קודב●
סהפההד תוכיא ףד את ענחפו ספהד●
רצהמו יוקינ●
רנהטו תימחסנ של תילאוזיו הדיקב●
סהפההד תביבס ואת רייהנ את קודב●
)Windows( עהצב תורהגד ןונוכו●

םיעהצב מתאהת ךרלצו רצהמו לויכ●
EconoMode של תורההגד תדיקב●

אחר סהפהד במנהל להשתמש הסנ●

תאחר תינכמתו ספהד
.סתפהד שממנה תינכבתו היעב יש, יכראו ספדמו דהעמו אם. תאחר תינכמתו סיפלהד הסנ

סהפההד תדובע רובע רייהנ גסו תרהגד את קודב
 ,טממקו ריינ, כהה או מטושטשת סהפהד, תחוימר םייעפמו םסיפדהמו םדימועבו נהכמתו סיפמד כשאתה רייהנ גסו תרהגד את קודב
.חסר רנטו של םיקטנ םירואז או רזמפו רנטו, רנטו תודוקנ

)Windows( רייהנ גסו תרהגד את קודב

).ספהד( Print תושרפבא בחר, תינכבתו.1

).תופהעד( Preferences או) םינייפאמ( Properties ןצהלח על ץלח מכן חראול רצהמו את בחר.2

).תוכיא/ריינ( Paper/Quality הייסיהכרט על ץלח.3

...).דעו( ...More תושרפהא על ץלח), ריינ גסו( Paper type תחתפהנ המיברש.4

:).הוא גהסו( :Type is תויושרפהא תמירש את חבהר.5

.שלך רייהנ את רתויב קיוהמד ןפבאו תראהמת רייהנ יגסו תיירוגקט את חבהר.6

).רשויא( OK ןצהלח על ץולח משתמש אתה ובש רייהנ גוסל המיאהמת תושרפבא בחר.7

 Print חיש-והד תבבתי). מךסמ ינייפאמ( Document Properties חיש-והד תבתי את רוגסל דיכ) רשויא( OK ןצהלח על ץלח.8
.הדובהע את סיפלהד דיכ) רשויא( OK ןצהלח על ץלח), סהפהד(
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)OS X( רייהנ גסו תרהגד תדיקב

).סהפהד( Print תושרפהא על ץלח מכן חראול) ץבקו( File טיתפר על ץלח.1

.רצהמו את בחר.2
 טיהתפר על או) תוכיוא סהפהד ירמחו( Media & Quality טיהתפר על ץלח מכן חראול) םיפרט הצג( Show Details על ץלח.3

Paper/Quality )תוכיא/ריינ.(

).ריינ גסו( Media-type תחתפהנ המיהרש ךמתו גסו בחר.4

).ספהד( Print ןצהלח על ץלח.5

רנהטו תימחסנ מצב את קודב
קהוזתח חלקי של המצב את, יטנורלו ואם, רנהטו תוילמחסנ רתשנו המשוער םיהחי משך את קודלב דיכ םיהבא םיהשלב את בצע  
.הפלהחל םינתיהנ םיאחר

)תורשו שתי עם הבקר תחולו( םיהמתכל םירמהחו ססטטו ףד את ספהד: 1 שלב
.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב.1

.OK ןצהלח על ץלח מכן חראול), תחווד( Reports טיהפר לא וללג.2

.OK ןצהלח על ץלח מכן חראול), םימתכל םירמחו ססטטו( Supplies Status טיהתפר לא וללג.3

ןצלח. OK על ץלח מכן חראול), םימתכל םירמחו ססטטו ףד ספהד( Print Supplies status page טיהפר לא וללג.4

)עמג ךסמ עם הבקר תחולו( םיהמתכל םירמהחו ססטטו ףד את ספהד: 1 שלב
.בו עגו) םימתכל םירמחו(  Supplies ןצהלח לא טונו, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ.1

.םימתכל םירמחו ססטטו ףד סתפלהד) חוד( Report ןצחלב עג.2
םימתכל םירמחו נתמהז ךרלצו HP של םיירהמקו םהחלקי יפרסמ כולל, םיהמתכל םירמהחו כל של ססטטו חוד סיפלהד דיכ.3  

ספהד( Print Supplies Status תושרפבא בחר מכן חראול) םימתכל םירמחו נהל( Manage Supplies ןצחלב עג, םישדח  
).םימתכל םירמחו ססטטו

םיהמתכל םירמהחו ססטטו תדיקב: 2 שלב
 של סהסטטו את, יטנורלו ואם, רנהטו תוילמחסנ רתשנו םיהחי משך זאחו את קודב כדיכ םיהמתכל םירמהחו ססטטו חודב ןייע.1

.הפלהחל םינתיהנ םיאחר קהוזתח חלקי
םירמהחו ססטטו ףד. סהפהד תוכיא של תויעב שחלהתר תעלולו, םיהמשוער היחי ףוסב תאשנמצ רנטו תיבמחסנ ושמיש תעב  

 תויאחר תמיתיסמ, ימרגל קןולהתר דמעו HP של מתכלה רמחו רשאכ. קןולהתר דמעו מתכלה רמחו רשאכ ךתאו עדיימ םיהמתכל
HP Premium Protection ויעל החלה.

הנימז תיפחלו תימחסנ קיזלהח לך יאדכ. הנתקי הניא כבר סהפההד תוכיא אם אלא, כעת רנהטו תימחסנ את ףילהחל ךרצו ןיא  
.הנתקי תולהי קתפסי סהפההד תוכיא רשאכ ןלהתקי לכשתו
 את מפרט םיהמתכל םירמהחו ססטטו ףד, הפלהחל םינתיהנ םיאחר קהוזתח חלקי או רנטו תימחסנ ףילהחל ךישעל תיהיז אם
.HP של םיירהמקו םהחלקי יפרסמ

.HP של תירמקו תיבמחסנ משתמש אתה אם קודב.2

 ,HP של תוימחסנ יוהיז על ףסנו עדימ תללקב. HP של הסמל את או" HP" בותיהכ את נושאת HP של תירמקו רנטו תימחסנ
.www.hp.com/go/learnaboutsupplies תבתוכב בקר
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סהפההד תוכיא ףד את ענחפו ספהד
.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב: תורשו שתי עם הבקר תחולו.1

).הרהגד(  Setup ןצחלב עג, תיהב ךסבמ: עמג ךסמ עם הבקר תחולו

).תחווד( Reports טיתפר את פתח.2

).סהפהד תוכיא ףד( Print Quality Page טירפב בחר.3

רנטו תילמחסנ היעהב את דדלבו ןתינ. הבא רויבא תלראו ןתישנ יפכ תוצקבו עבראל תהמחולקו, עצב תרצועו חמש לימכ הז ףד  
.תוצמהקבו אחת כל תנבחי ידי-על תמיוסמ

רנטו תימחסנהמקטע

בצהו1
אןיצ2
רשחו3
הטמגנ4

.הצקבו התואל שתואמת רנהטו תימחסנ את ףהחל, דבלב אחת הצבקבו םפסי או תודוקנ םייעפמו אם●
 ;עצב ותאו תלועב דיתמ הן תודוקהנ אם קודב, תתרפנ אל היעהב אם. יוקינ ףד ספהד, אחת הצמקבו רתויב תודוקנ תיעופמו אם●

תימחסנ את ףהחל, עצב ותאו תלועב הן תודוקהנ אם. הטמגנ עבצב תודוקנ תיעופמו עהצב תרצועו חמש לכב אם, מהגודל  
.הז עצב של רנהטו

תימחסנ ידי על אול אחר ביכר ידי-על תמנגר היעהב הנראה לככ. HP עם קשר רצו, עצב תרצועו פרסבמ םפסי םייעפמו אם●  
.רנטו

רצהמו יוקינ

יוקינ ףד סתפהד
:תורשו שתי עם הבקר תחולו

.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב.1

).תוריש( Service טיהתפר את פתח.2

.OK ןצהלח על ץלח מכן חראול) יוקינ מצב( Cleaning mode תושרפבא רלבחו דיכ םיצהחי ינצחלב השתמש.3

ןוויכ ותבאו, 1 במגש בשו ותאו ןעוטול טהפל סלמ ףהד את רלהסי ךתאו מנחה מכן חראול ןושהרא דהצ את סיפמד רצהמו  
.ספדהמו דהעמו את השלך. ךיהתהל םויסל עד המתן. סהפהד
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עמג ךסמ עם הבקר תחולו
).הרהגד(  Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ.1

).תוריש( Service טיבתפר עג.2

).יוקינ ףד( Cleaning Page ןצחלב עג.3

.ךכל בקשה לך גצתו רשאכ A4 לדבגו ריינ או ליגר ריינ טען.4
.יוקיהנ ךיבתהל להתחיל דיכ OK ןצחלב עג.5

ןוויכ ותבאו, 1 במגש בשו ותאו ןעוטול טהפל סלמ ףהד את רלהסי ךתאו מנחה מכן חראול ןושהרא דהצ את סיפמד רצהמו  
.ספדהמו דהעמו את השלך. ךיהתהל םויסל עד המתן. סהפהד

רנהטו תימחסנ של תילאוזיו הדיקב
.רנהטו תויממחסנ אחת כל קודלב דיכ םיהבא םיהשלב את בצע

.רצמהמו רנהטו תימחסנ את אצהו.1
.ןורכיהז בבלש קזנ םנגר אם קודב.2
.קורהי הימההד ףתו של םיהפנ שטח את קודב.3

.סהפההד תוכיבא גועפל תעלולו הימההד ףתו על תועאצב תעויבט. הימההד ףבתו עגתי לא:תוריהז

.רנהטו תימחסנ את ףהחל, הימההד ףבתו אחר קזנ או עאצב תעויבט, תטוישר תירא אם.4
.התרפנ היעהב אם תלראו דיכ םדיעמו כמה ספדהו רנהטו תימחסנ את שדמח התקן.5

סהפההד תביבס ואת רייהנ את קודב
HP של המפרט תשוירדב דמהעו רייבנ השתמש: 1 שלב

.HP מפרט של תשוירדב דמעו ונישא רייבנ ושמימש תועבנו סהפהד תוכיא של תומיוסמ תויעב

.בהם ךמתו רצשהמו ריינ משקלבו ריינ גוסב דיתמ השתמש●

תווקצו תוכסי, םירחו, םיקמט, אבק, םיישפחו םיקחלקי, םיכתמ, םיקרע, םיציחר, םיחתכ בו ןישא הבטו תוכיאמ רייבנ השתמש●  
.םילפמקו או םילסולסמ

.סהפלהד שמיש שכבר רייבנ תשתמש לא●

.םינצנצ ןכגו, מתכתי רמחו לימכ ונישא רייבנ השתמש●
.דבלב ויד קתרהז תסופבמד ושמילש שנועד רייבנ תשתמש לא. רזייל תסופבמד ושמילש שנועד רייבנ השתמש●
.סהפההד תוכיא את רפמש כלל ךרדב רתוי חלק רייבנ ושמיש. ימד פססמחו רייבנ תשתמש לא●

הביבהס תדיקב: 2 שלב
תונוהפתר את הסנ. רייהנ תנבהז או סהפההד תוכיבא תויעלב ץופנ םרגו הוהומו סהפההד תוכיא על תורייש יעפלהש ולהכי הביבהס  
:םיהבא
.םינגמז של םפתחי או םחיפתו תותדל או תונחלו ןכגו, חור תבנוש הםבש תומממקו רצהמו את קחהר●
.רצהמו ימפרט של חווטל רבמע תלחו יתנא או תורמפרטוטל ףושח אל רצשהמו אדו●
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.תינואר ךבתו ןכגו, רוגס םבמקו רצהמו את חיתנ לא●
.ביציו ישר משטח על רצהמו את הצב●
.ןויהעל החלק תובלר, ודידצ לכב הבטו ריואו תמירז שהורד רצלמו. רצהמו של רורוהאו פתחי את םסשחו רבד כל הסר●
.רצהמו ךבתו תוישאר רילהשא םישעלול םיאחר םירמחו או שמן, םיאד, אבק, ריובאו שאישנ ךלוכל ימפנ רצהמו על הגן●

)Windows( עהצב תורהגד ןונוכו
םניא ספדהמו ףדב םיעהצב אם או, שבהמח ךסמבש םיעלצב םיתואמ אל ספדהמו ףדב םיעהצב אם םיהבא םיהשלב את בצע  
.ךנרצו תעויבלש

עהצב תכער תפהחל
).ספהד( Print תושרפבא בחר, תינכבתו.1

).תופהעד( Preferences או) םינייפאמ( Properties ןצהלח על ץלח מכן חראול רצהמו את בחר.2

.עצב הייסיהכרט על ץלח.3
.התאו תוקלנ דיכ HP EasyColor ןומהסי תבתי את בחר.4
.םיעצב תוכער תחתפהנ המימהרש עצב תכער בחר.5

 נהל, וז הכרעב ושמיהש תעב. יגולמ התקן במצב RGB יננתו סיפלהד רצהמו את הרימגד וז הכער: (sRGB) לדמח תריבר●
.ןוכנ דוביע ללקב דיכ ההפעלה תכבמער או נהכבתו םיעהצב את

.תעסקי הקיפגר סתפלהד תעדוימ וז הכער. םייניהב ינבגו היווהר את ריבמג רצהמו: )sRGB( םיחי אמל●
םיעצב דבמע רצהמו. תיטליגיד הדבמע-ינימ תבאמצעו םכתצלו סופדהו לויאכ RGB יעצב מפרש רצהמו: )sRGB( םלויצ●  

.םימתצלו סתפלהד תעדוימ וז הכער). sRBG( לדהמח תריבר תכער עם דובימהע הנשו ןפבאו רתוי םייוורו םעמוקי
 םבמקו AdobeRGB םיעהצב חבבמר םיהמשתמש םייטליגיד םימצלותל תעדוימ וז הכער: )Adobe RGB 1998( םלויצ●

.נהכבתו םיעהצב ולהינ את תבהש, וז הכרעב ושמיהש תעב. sRGB-ב

●None )םיעצב תכרעב ושמיש שהענ אל): אלל.
טלפב תקיומד טהישל שרפאיש תישיא םאתמו טקל ילפורפב להשתמש דיכ וז תושרפבא בחר: תישיא םאתמו ילפופר●  

תישיא םימאתמו םיילפופר דרהו). םיוסמ HP Color LaserJet רצמו של היאמולצ רוציל דיכ, מהגודל( עהצב  
.www.hp.com-מ

 Print חיש-והד תבבתי). מךסמ ינייפאמ( Document Properties חיש-והד תבתי את רוגסל דיכ) רשויא( OK ןצהלח על ץלח.6
.הדובהע את סיפלהד דיכ) רשויא( OK ןצהלח על ץלח), סהפהד(

עהצב תויושרפא יוניש
).ספהד( Print תושרפבא בחר, תינכבתו.1

).תופהעד( Preferences או) םינייפאמ( Properties ןצהלח על ץלח מכן חראול רצהמו את בחר.2

.עצב הייסיהכרט על ץלח.3
.התאו תוקלנ דיכ HP EasyColor ןומהסי תבתי את בחר.4
).תינדי( Manual או) תיטמאוטו( Automatic הרההגד על ץלח.5
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עבצב סהפההד תודובע תיבמר רובע וז הרבהגד השתמש): תיטמאוטו( Automatic הרההגד●
 ןצהלח על ץלח. תואחר תורבהגד תתלו אלל עהצב תורהגד יוניש ךרלצו וז הרבהגד השתמש): תינדי( Manual הרההגד●

Settings )תינדהי םיעהצב מתאהת ןחלו את חתופל דיכ) תורהגד.
 על קרו אך בצעותי הלא תורבהגד םייונישש הציממל HP. טהפל על יעפלהש יעשו עהצב תורהגד של ינדי יוניש:ההער
.תינועצב הקיפבגר םחיממו ידי

ךרלצו וז תושרפבא השתמש. רופא ינגובו רבשחו מךסמ סיפלהד דיכ) רופא ינבגו ספהד( Print in Grayscale תושרפהא על ץלח.6  
 דיכ טהויט קיתעו סתפהד ךרלצו גם וז תושרפבא להשתמש ןתינ. קספב חהילשל או םלוילצ םיעדוישמ עצב ימכסמ סתפהד

.ינועצב רנטו ךלחסו
 Print חיש-והד תבבתי). מךסמ ינייפאמ( Document Properties חיש-והד תבתי את רוגסל דיכ) רשויא( OK ןצהלח על ץלח.7

.הדובהע את סיפלהד דיכ) רשויא( OK ןצהלח על ץלח), סהפהד(

םיעהצב מתאהת ךרלצו רצהמו לויכ
.סהפההד תוכיא של תיבטימ מהאהת רצבמו המבצעת היצקנפו הוא לויכ

תויעב או מטושטשת הקיפגר, םיינועצב םיצלל, תואם אל עצב ןכגו, סהפההד תוכיבא תויעב רתופל דיכ םיהבא םיהשלב את בצע  
.סהפההד תוכיבא תואחר

:תורשו שתי עם הבקר תחולו
.OK ןצהלח על ץלח, רצהמו של ההבקר חולב.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
●System Setup )תכמער תרהגד(
●Print Quality )סהפהד תוכיא(

●Color Calibration )םיעצב לויכ(
כעת לייכ●

.לויהכ ךיבתהל להתחיל דיכ OK ןצהלח על ץלח.3
 עד רצהמו את תכבה לא. תודאח תדקו נמשך לויהכ ךיתהל. רצהמו של ההבקר חולב גצתו) ליימכ( Calibrating עהדההו

.לויהכ ךיתהל להשלמת
.בשו סיפלהד הסנ מכן חראול, ליימכ רצשהמו ןמזב המתן.4

עמג ךסמ עם הבקר תחולו
.) הרהגד( Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב.1

:םיהבא םיטיהתפר את פתח.2
●System Setup )תכמער תרהגד(
●Print Quality )סהפהד תוכיא(

●Color Calibration )םיעצב לויכ(
כעת לייכ●

89 בעיות פתור   6 פרק HEWW



 עד רצהמו את תכבה לא. תודאח תדקו נמשך לויהכ ךיתהל. רצהמו של ההבקר חולב יעפתו) ליימכ( Calibrating עהדההו.3
.לויהכ ךיתהל להשלמת

.בשו סיפלהד הסנ מכן חראול, ליימכ רצשהמו ןמזב המתן.4

EconoMode של תורההגד תדיקב
HP ב קבוע ושמיש על הציממל אל-EconoMode )ב קבוע ושמיבש). ןכוסחי מצב-EconoMode ,תיהמחסנ ובש מצב רצוולהי עלול  
 את ףילהחל שקול, דעו להיקב הניוא גמתפנ סהפההד תוכיא אם. דעו םישישמ םניא םייהמכנ השחלקי תולמר, רנטו להימכ ןייעד

.רנהטו תימחסנ
ןייפאהמ את לילהפע ךתושרפבא, הז התקן במנהל משתמש ךניא אם. Windows רובע PCL 6 סתפמד במנהל ןימז הז ןייפאמ:ההער  
.HP של ץבהמשו טנרטניהא תבשר ושמיש ידי-על

.ותללוכב ימד רבהי או ימד כהה ספדהמו דהעמו אם הלא םילשלב םאבהת פעל
.סהפהד תושרפבא בחר נהכבתו.1

.תופהעד על או םינייפאמ ןצהלח על ץלח מכן חראול רצהמו את בחר.2
.סהפהד תוכיא רוהאז את ואתר תוכיא/ריינ הייסיהכרט על ץלח.3

:תהבאו תורבהגד השתמש, ותללוכב ימד כהה דהעמו אם.4
.dpi 600 תושרפבא בחר●

.הנימלז התאו ךלהפו דיכ EconoMode ןומהסי תבבתי בחר●
:תהבאו תורבהגד השתמש, ותללוכב ימד רבהי דהעמו אם
.FastRes 1200 תושרפבא בחר●

.הנימז אלל התאו ךלהפו דיכ EconoMode ןומהסי תבתי את הקנ●
סיפלהד דיכ רשויא ןצהלח על ץלח סהפהד חיש-והד תבבתי. מךסמ ינייפאמ חיש-והד תבתי את רוגסל דיכ רשויא ןצהלח על ץלח.5  

.הדובהע את

אחר סהפהד במנהל להשתמש הסנ
 ,החסר הקיפגר, חסר טקסט, הקיפבגר םייופצ אל םיוקו םילימכ םסיפדהמו םיפדהו נהכמתו סהפהד תעב אחר סהפהד מנהל הסנ
.ורדגשהו הלאמ םינשו םינפגו או יוגש בויצע
.HP: www.hp.com/support/colorljM252 של טנרטניהא תראמ םיהבא ההתקן יממנהל דאח את דרהו

 ,תיטמאוטו קןתוי הז סהפהד מנהל. רצהמו רטויבתקל לדמח תריכבר המשמש סהפההד כמנהל ןתינ●HP PCL 6 סהפהד מנהל
.אחר סהפהד מנהל תבחר אם אלא

Windows תוביבס לכל ץלממו●

תיבמר רובע רתויב הבהטו המבר רצהמו ינייפאבמ הכיתמהו סהפההד תוכיא, תורהמהי את פקסמ●  
םיהמשתמש

רתויב ההובהג תורהמהי תללקב) Windows Graphic Device Interface )GDI- ל מהאלהת נןכתו●  
Windows תוביבסב

תוססהמבו תישיא תמואתמו תנוכותול םיאחר םינרצי של תנוכותל אמל ןפבאו תואם היהי אשל כןתיי●  
PCL 5 על
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םייביסנטניא הקיפגר יושמילש תואחר תוינכתו עם או ®Adobe תוינכתו עם סהפלהד ץלממו●HP UPD PS סהפהד מנהל

.postscript ינפוגל קזהב ןורכיזבו postscript תייאמולצ עם סהפבהד הכיתמ פקסמ●

HP UPD PCL 5●תוביבסב תויכלל תוידמשר תסופלהד ץלממו Windows

רתוי םיקיתו HP LaserJet ירצולמו תומדקו PCL תאוסרגל תואם●

תישיא תמואתמו תנוכמתו או םיאחר םינרצי של תנוכמתו סהפלהד רתויב הבהטו הרהבחי●

 ,PCL 5 )UNIX-ל רצהמו תרהגד את תשורוהד, תוברמעו תוביבסב הדובע תעב רתויב הבהטו הרהבחי●
Linux ,mainframe(

םינשו םימגד עם ושמילש דחיי סהפהד מנהל פקסמו, תוינוגאר Windows תוביבסב ושמילש עדוימ●  
רצהמו של

Windows-ססמבו דיינ שבממח רצהמו של םינשו םימגדל סהפהד תעב תפמועד תושרפא●

HP UPD PCL 6●תוביבס לכב סהפלהד ץלממו Windows

תיבמר רובע רתויב הבהטו המבר סתפהמד ינייפאבמ הכיתמהו סהפההד תוכיא, תורהמהי את פקסמ●  
םיהמשתמש

רתויב ההובהג תורהמהי תללקב) Windows Graphic Device Interface )GDI- ל מהאלהת נןכתו●  
Windows תוביבסב

תוססהמבו תישיא תמואתמו תנוכותול םיאחר םינרצי של תנוכותל אמל ןפבאו תואם היהי אשל כןתיי●  
PCL 5 על
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תיוקו ברשת תויעב ןופתר
מבוא

 את ואתר רצהמו של ההבקר חמלו הרתצו ףד ספהד, שתתחיל ינפל. לרשת רצהמו ןיב תרתקשו שיש אדוו םיהבא םיטיהפר את קודב
.הז ףדב יעהפהמו רצהמו של IP-ה תבכתו
ןתקי אל יזפי רובחי●
רצהמו רובע היוגש IP תבתוכב משתמש שבהמח●
רצהמו עם קשרתל חימצל וניא שבהמח●
הרשת של תינוויכ-והד תרתקשוהו רהקישו רובע תויוגש תורבהגד משתמש רצהמו●
תומיאת תויעלב תומרגו תשודח תנוכשתו כןתיי●
היוגש הדובהע תחנת או שבהמח תרשהגד כןתיי●
תויוגש תואחר רשת תורשהגד או תבמוש רצהמו●

 ימנהל של אול Microsoft של ההפעלה תוכמער של ןייפאמ והשז םמשו, תילעמ-תיעמ ברשת הדועבב כתמתו הניא HP:ההער
.www.microsoft.com תבתוכב Microsoft של תראל רובע, ףסנו עדימ תללקב. HP של סהפההד

ןתקי אל יזפי רובחי
.ןוכהנ ךרבאו לבכב הנוכהנ הרשת אתיציל רבמחו רצשהמו אדו.1
.םקידהומו םינתקי להכב ירובשחי אדו.2
.תלקווד קהורהי רהקישו מצב תירונו המהכתו הפעולה תירשנו אדולו דיכ רצהמו בגב הרשת אתיצי של רובהחי את קודב.3
.תזכבר תאחר אהיציב או אחר לבכב להשתמש הסנ, נמשכת היעהב אם.4

רצהמו רובע היוגש IP תבתוכב משתמש שבהמח
 IP-ה תבכתו. הנבחר רצהמו של תינכהעד IP-ה תבשכתו אדו). תאויצי( Ports הייסיהכרט על ץולח סתפהמד ינייפאמ את פתח.1

.רצהמו של הרהתצו ףדב טתרמפו רצהמו של
 Always print to this printer, even if its IP הבבתי בחר, HP של להיגהר TCP/IP אתיצי תבאמצעו רצהמו את התקנת אם.2

address changes )ה תבכתו אם גם, וז סתפלמד דיתמ ספהד-IP השתנתה שלה.(

תבתוכב םבמקו חראהמ שבהמח בשם השתמש, Microsoft של תיטרסטנד TCP/IP אתיצי תבאמצעו רצהמו את התקנת אם.3  
.IP-ה

.שדמח ותאו ףסוהו רצהמו את קמח, הנוכנ הניא IP-ה תבכתו אם.4

רצהמו עם קשרתל חימצל וניא שבהמח
.לרשת ping תפעול תבאמצעו ברשת תרהתקשו את קודב.1

.שלך שבבמח הדפקו תרשו פתח.א
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.Enter על הקש מכן חראול cmd דהקל, הפעלה על ץלח, התחל על ץלח, Windows-ב●

).ףוסמ( Terminal את תחפו) תוריש תוינכתו( Utilities מכן חראל), םימשויי( Applications לא רובע, OS X רובע●

.רצהמו של IP-ה תבכתו את מכן חראול ping דהקל.ב
.תפועל הרשת, בושו ךהלו רבמע ינמז גימצ ןהחלו אם.ג

רובע כולן תורדגמו שבמחהו רצהמו, הרשת תרשתצו אדו מכן חראול תפועלו הרשת תוזכשר אדו, שלהכנ ping-ה תפעול אם.2  
.רשת התאו

הרשת של תינוויכ-והד תרתקשוהו רהקישו רובע תויוגש תורבהגד משתמש רצהמו
HP הרשת רובע גם ןתאו תלשנו ךיעל, הלא תורהגד תשנה אם). לדהמח תריבר תרהגד( יטמאוטו במצב ולא תורהגד רילהשא הציממל.

תומיאת תויעלב תומרגו תשודח תנוכשתו כןתיי
.ןוכהנ סהפההד במנהל תמשתמשו הן יכו תאויכ קנותהו תשודהח תנוכהתו שכל אדו

היוגש הדובהע תחנת או שבהמח תרשהגד כןתיי
.ברשת שדמח בותיהנ תורהגד ואת סהפההד ימנהל, הרשת ימנהל את קודב.1

.תאויכ הרדגהו ההפעלה תכמער תרשתצו אדו.2

תויוגש תואחר רשת תורשהגד או תבמוש רצהמו
.ותאו הפעל, ךרהצו תדיבמ. הרשת טוקולופר של סהסטטו את קודלב דיכ הרהתצו ףדב ןייע.1
.ךכב ךרצו יש אם הרשת תורהגד את שנה.2
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תיחוטלהא ברשת תויעב ןופתר
מבוא

.תויעב רתופל לך עייסיש דיכ תויעב ןותרפל עדיבמ השתמש
הרתצו ףד ספהד, ךתרשובש רצבמו תונימז HP Wireless Direct-ו HP NFC תבאמצעו סהפההד תויושרפא אם לקבוע דיכ:ההער  
 Wireless Direct Accessory-ו HP Jetdirect 2800w NFC סתפהד), חוטלא( Wireless בשם ףד כלול אם. רצהמו של ההבקר חמלו
.רצבמו הנימז
ועצילב תפעולו תמירש-  תיחוטלא תוירקישו●
תיחוטלהא תרהתקשו של הרהתצו תרהגד םוסי חראל סיפמד אל רצהמו●
אחר ןרצי של שא תמחו קנתתמו שבמחבו סיפמד אל רצהמו●
רצהמו או יחוטלהא הנתב תזהז יאחר פועל אל יחוטלהא רובהחי●
יחוטלהא רצלמו םפיסנו םישבמח לחבר תושרפא ןיא●
VPN לרשת רבמחו הוא רשאכ מתנתקת יחוטלהא רצהמו של תרהתקשו●

תויחוטלהא תהרשתו תמיברש יעהפמו אל הרשת●
תפועל אל תיחוטלהא הרשת●
תיחוטלא לרשת ןאבחו תדיקב ועציב●
תיחוטלא ברשת תההפרעו םצמצו●

ועצילב תפעולו תמירש-  תיחוטלא תוירקישו
.רבמחו וניא הרשת לשכב אדו●
.פועל רצבמו יחוטלהא וידשהר גם אדו. מלשח פקתסאל םירבחומו םיפועל יחוטלהא נתבהו רצשהמו אדו●

 בשו הפעל, ןוכנ SSID-שה חוטב ךניא אם. SSID-ה מהו רלבר דיכ הרתצו ףד ספהד. ןוכנ) SSID( םיתוריהש תכער ההשמז אדו●
.חוטלהא תורהגד את

.חוטלהא תורהגד את בשו הפעל, םייוגש חהטהאב יפרט אם. םינוכנ חהטהאב ירטפש אדו, תחוטבואמ תברשתו●

 להתחבר הסנ, טנרטניאל שהיג ברשת תמיקי אם. ברשת םיאחר םישבלמח שתגל הסנ, יכראו תפועל תיחוטלהא הרשת אם●
.יחוטלא רובחי ךרד לרשת

 חתטבאב תשמשתמשו תברשתו( תיחוטלהא שהיהג תדוקנ רובוע רצהמו רובע ההז) TKIP או AES( נהפההצ טתישש אדו●
WPA.(

תדוקמנ מטר 30 של חווטב אצמלהי רצהמו על, תהרשתו תיבבמר. תיחוטלהא הרשת של טהיהקל חווטב אנמצ רצשהמו אדו●  
).יחוטלהא הנתב( תיחוטלהא שהיהג

 .רצהמו ןילב שהיהג תדוקנ ןיב םישממוקמ םילוגד םימתכתי םימצע הסר. יחוטלהא תהאו את םימסשחו םימכשול ןישא אדו●
.שהיהג תדוקנ ןילב רצהמו ןיב םידיהמפר ןוטב או מתכת םילישמכ הכיתמ דיעמו או תורקי, תמוטו ןישא אדו

םורגל םיעלול םיבר םירימכש. יחוטלהא תואל תלהפרעו םורגל םישעלול םיינוקטרלא םיריממכש חוקר ממוקם רצשהמו אדו●  
 Bluetooth יתקנהו תואחר תויחוטלא תרשתו, חהטאב תמצלמו, םייחוטלא םינופטל, םימנוע כולל, יחוטלהא תואל תלהפרעו

.םימיוסמ
.שבבמח קןתמו סהפההד שמנהל אדו●
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.הנוכהנ סתפהמד אתיציב תחרבש אדו●
.תיחוטלא רשת התואל םימתחבר רצמוהו שבשהמח אדו●
.Bonjour-ב ךמתו יחוטלהא הנתב יכ אדו, OS X רובע●

תיחוטלהא תרהתקשו של הרהתצו תרהגד םוסי חראל סיפמד אל רצהמו
.ןכמו במצב אמצנו פועל רצשהמו אדו.1
.שבבמח תקנותהמו םיאחר םינרצי של שהא תומחו את תבהש.2

.ןתקי ןפבאו תפועל תיחוטלהא שהרשת אדו.3
.שבהמח את שדמח הפעל, ךרצו יש אם. ןתקי ןפבאו פועל שבשהמח אדו.4

.ברשת שבממח רצבמו HP של ץבהמשו טנרטניהא תשר את חתופל ךתושרפבא יכ אדו.5

אחר ןרצי של שא תמחו קנתתמו שבמחבו סיפמד אל רצהמו
.ןרצמהי ןימהז ןוהאחר ןוכהעד תרזעב שהא תמחו את ןכעד.1
תוינכותל שרפאל הקפד, סיפלהד הסמנ שאתה תעב או רצהמו את ןמתקי שאתה תעב שא תמלחו שהיג תמבקשו תוינכתו אם.2  

.עולפל

תוירהקישו את ןלהתקי םיכשתסי. שבבמח יחוטלהא רצהמו את התקן מכן חראול ינמז ןפבאו שהא תמחו את תבהש.3  
.שהא תמחו את הפעל, תיחוטלהא

רצהמו או יחוטלהא הנתב תזהז יאחר פועל אל יחוטלהא רובהחי
.שבהמח מתחבר הילשא רשת התואל םימתחבר רצהמו או שהנתב אדו.1

.הרתצו ףד ספהד.2
.שבהמח של סתפהמד תרבתצו SSID-ל הרהתצו ףבדש) SSID( םיתוריהש תכער ההמז את הוהשו.3

.רצהמו של חוטלהא תורהגד את שדמח רהגד. רשת התואל םימתחבר אל םיההתקנ, םיהז םניא םיפרסהמ אם.4

יחוטלהא רצלמו םפיסנו םישבמח לחבר תושרפא ןיא
חוטו, תהרשתו בור רובע. תהאו את םימסשחו םימכשול ןיושא תיחוטלהא טהיהקל חווטב םיאנמצ םפיסהנו םישבשהמח אדו.1  

.תיחוטלהא שהיהג תדוקמנ מטר 30 קחבמר אנמצ חוטלהא
.ןכמו במצב אמצנו פועל רצשהמו אדו.2
.שבבמח תקנותהמו םיאחר םינרצי של שהא תומחו את תבהש.3

.ןתקי ןפבאו תפועל תיחוטלהא שהרשת אדו.4
.שבהמח את שדמח הפעל, ךרצו יש אם. ןתקי ןפבאו פועל שבשהמח אדו.5

VPN לרשת רבמחו הוא רשאכ מתנתקת יחוטלהא רצהמו של תרהתקשו
.תואחר תולרשתו VPN לרשת תינמז-בו להתחבר ןתינ אל כלל ךרדב●
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תויחוטלהא תהרשתו תמיברש יעהפמו אל הרשת
.מלשח פקתסאל רבחומו פועל יחוטלהא שהנתב אדו●

.תתרסנ לרשת להתחבר ןתינ ןייעד, תאז עם. תתרסנ שהרשת כןתיי●

תפועל אל תיחוטלהא הרשת
.רבמחו וניא הרשת לשכב אדו.1
.לרשת םיאחר םיהתקנ לחבר הסנ, התנתקה ברשת תרהתקשו אם רלבר דיכ.2

.לרשת ping תפעול תבאמצעו ברשת תרהתקשו את קודב.3

.שלך שבבמח הדפקו תרשו פתח.א

.Enter על הקש מכן חראול cmd דהקל, הפעלה על ץלח, התחל על ץלח, Windows-ב●

).ףוסמ( Terminal את תחפו) תוריש תוינכתו( Utilities מכן חראל), םימשויי( Applications לא רובע, OS X רובע●

.הנתב של IP-ה תבכתו את היואחר ping להיהמ את דהקל.ב

.תפועל הרשת, בושו ךהלו רבמע ינמז גימצ ןהחלו אם.ג
.שבהמח רבמחו הילשא לרשת םימתחבר רצהמו או שהנתב אדו.4

.הרתצו ףד ספהד.א
.שבהמח של סתפהמד תרבתצו SSID-ל הרהתצו חובדש) SSID( םיתוריהש תכער ההמז את הוהשו.ב

.רצהמו של חוטלהא תורהגד את שדמח רהגד. רשת התואל םימתחבר אל םיההתקנ, םיהז םניא םיפרסהמ אם.ג

תיחוטלא לרשת ןאבחו תדיקב ועציב
.תיחוטלהא הרשת תורהגד על עדימ פקתסהמ ןאבחו תדיקב לילהפע לכתו רצהמו של ההבקר חמלו

).הרהגד(  Setup ןצחלב עג, רצהמו של ההבקר חולב ישהרא ךסמהמ.1

).ימצע ןאבחו( Self Diagnostics טיהתפר את פתח.2

תואצתו את גיהמצ הדיקב ףד סיפמד רצהמו. הדיקהב את להתחיל דיכ) חוטלא תדיקב הפעל( Run Wireless Test ןצחלב עג.3  
.תודיקהב

תיחוטלא ברשת תההפרעו םצמצו
:תיחוטלא ברשת תההפרעו את לצמצם תויעשו תהבאו תוצהע
ירתנו כמו, םיאחר םייטגנמוקטרלא םיהתקנמו, קותי תונואר כמו, םילוגד םימתכתי םימצמע םייחוטלהא םיההתקנ את קחהר●  

.וידר תותואל עילהפר םיעלול הלא םימצע. םייחוטלא םינופוטל לגוריקמ
מתצעו את ןיולהקט וידר ילג גפוסל םיעלול הלא םימצע. םיאחר םימבנמו םילוגד םיממבנ םייחוטלהא םיההתקנ את קחהר●  

.תותהאו
.ברשת תויחוטלהא תסופהמד עם היירא קובו יזכמר םויקבמ יחוטלהא הנתב את מקם●
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