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ההבקר חלו יניפיאמ
םייסיבס םיגמד

תירהנו. נהההז במגש רייהנ אזל אם מהבהבת רייהנ תירנו, העתקה או פסההד תדבוע תהתחל בעת ריינ תירנו1  
.ריינ אתיגש מתיקי שראכ) ףירצ פןבאו( ולקתד

 אהההתר תירנו אם. המשתמש של לבו מתתשו את רשתוד פסתהמד שראכ מהבהבת אהההתר תירנו אההתר תירנו2
 .תוריש אתיגש רעהיא, תפויברצ ולקתד

 אם או, שלו מושיהש יחי ףסול במתקר הימההד ףשתו נתיימצ אהי), ףירצ רבאו( ולקתד וז תירנו שראכ הימהד ףתו תירנו3
 ףתו תירנו אם. הימההד ףבתו היבע מתישקי נתיימצ אהי, תימנז-בו מהבהבת הלב מתתשו תירנו

.פסהבהד ךילהמש ידכ הימההד ףתו את ףילהחל ךיעל, מהבהבת הימההד

.הדבוע טללב ידכ הז צןלח על ץלח יטולב צןלח4

:תהבאו תהפעולו את לבצע ידכ הז צןלח על ץלח פעולה ושדחי צןלח5

 הפעולה ושדחי תירנו שראכ, תךרלבחי נהממתי אשהי או אהיגש במצב אתנמצ פסתהמד אם●
.פסהבהד ךיולהמש אהיגהש את תקולנ ידכ צןהלח על ץלח, ולקתד

.סמךהמ של יהשנ ודצ את ספילהד ידכ הז צןלח על ץלח, תינדי תידדצ-וד פסההד במצב●

.הרתצו ףד ספילהד ידכ תוישנ שלוש במשך הז צןלח על ץלח●
.פסתהמד את תכבול או יללהפע ידכ הז צןבלח השתמש כןמו מצב/הפעלה צןלח תירנו6

יננתו תמקבל פסתכשהמד מהבהבת תירהנו. פסהלהד כנהמו פסתכשהמד ולקתד כןמו מצב תירנו  
.נהיש במצב אתנמצ פסתכשהמד מתעמעמתו פסההד

3 העבודה תחילת   1 פרק HEWW



םיילחוטא םיגמד

אתיגש רעהיא שראכ) תפויברצ( תארמו אהיו, נהההז במגש רייהנ אזל שראכ מהבהבת רייהנ תירנו ריינ תירנו1  
.ריינ

 אהההתר תירנו אם. המשתמש של לבו מתתשו את רשתוד פסתהמד שראכ מהבהבת אהההתר תירנו אההתר תירנו2
 .תוריש אתיגש רעהיא, תפויברצ ולקתד

 אם או, שלו מושיהש יחי ףסול במתקר הימההד ףשתו נתיימצ אהי), ףירצ רבאו( ולקתד וז תירנו שראכ הימהד ףתו תירנו3
 ףתו תירנו אם. הימההד ףבתו היבע מתישקי נתיימצ אהי, תימנז-בו מהבהבת הלב מתתשו תירנו

.פסהבהד ךילהמש ידכ הימההד ףתו את ףילהחל ךיעל, מהבהבת הימההד

.הדבוע טללב ידכ הז צןלח על ץלח יטולב צןלח4

:תהבאו תהפעולו את לבצע ידכ הז צןלח על ץלח פעולה ושדחי צןלח5

 הפעולה ושדחי תירנו שראכ, תךרלבחי נהממתי אשהי או אהיגש במצב אתנמצ פסתהמד אם●
.פסהבהד ךיולהמש אהיגהש את תקולנ ידכ צןהלח על ץלח, ולקתד

.סמךהמ של יהשנ ודצ את ספילהד ידכ הז צןלח על ץלח, תינדי תידדצ-וד פסההד במצב●

.הרתצו ףד ספילהד ידכ תוישנ שלוש במשך הז צןלח על ץלח●
.לחוטהא ןיפיאמ את תכבול או יללהפע ידכ הז צןלח על ץלח לחוטא תירנוו צןלח6

.WPS רבוחי רילהגד ידכ הז צןלח על כתממוש צהלחי ץלח

 ,כחולב מהבהבת אהי אם. ביצי ילחוטא רבוחי םיקי, ףירצ כחולב ולקתד לחוטהא צןלח תירנו אם
תירהנו אם. WPS תרתצו של הרהגד שמתבצעת או ילחוטא רבוחי תרהגד במצב אתנמצ פסתהמד  

 .WPS אתיגש רעהישא או, תילחוטהא לרשת להתחבר חהיהצל אל פסתהמד, ענבר בצבע ולקתד

7
 Wi-Fi Direct צןלח

 Wi-Fi רבוחי להשלמת הז צןלח על ץלח. Wi-Fi Direct של בתהלהש או להפעלה הז צןלח על ץלח
Direct מהבהב אהו אם. 

.פסתהמד את תכבול או יללהפע ידכ הז צןבלח השתמש כןמו מצב/הפעלה צןלח תירנו8

יננתו תמקבל פסתכשהמד מהבהבת תירהנו. פסהלהד כנהמו פסתכשהמד ולקתד כןמו מצב תירנו  
.נהיש במצב אתנמצ פסתכשהמד מתעמעמתו פסההד
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 רולפתו וקלסר, קלהעתי, ספילהד ידכ HP Smart הקצייפלבא השתמש
תויבע

HP Smart פסתמד את ולנהל לשתף, ספילהד, וקסרל, קלהעתי, רילהגד לך יעתסימ HP תנותמוו םיכסממ לשתף כלתו. שלך  
 iCloud ,Google Drive ,Dropbox ןכגו( םייפולרפו תתיחבר הימדו ענן תיוריוש טקסט תדעוהו, ינולקטרהא ארוהד תבאמצעו

.םימתכל םימרחו ןימולהז טרלנ כןו, תדשוח HP תפסומד רילהגד גם תךופשרבא). Facebook-ו
:םיבשמחו םידיינ םיריכשמ של תהבאו ההפעלה תכולמער אמתתו HP Smart תייקציפלא
●iOS

●Android

●Windows 10

●Mac OS X 10.11 ילךאו

יגמד כלב םינימז והיי אל םימיסומ םיניפיאשמ תכןיי. תפוהש כלב נהימז התהי אל HP Smart היקציפלשהא תכןיי:ההער  
.תפסוהמד

HP Smart הקצייפלהא להתקנת

 לא גשתל ידכ סךהמ על תפיעושמו תוההנחי את בצעו hp.com.123 לא רבוע, שלך ריכשבמ היקציפלהא את ןלהתקי ידכ▲
.ריכשהמ של תויקציפלהא תחנו

Windows 10 בשבמח HP Smart הקצייפלהא חתלפתי

 HP Smart-ב בחר כןמ אחרול, התחל על ץלח, ריכשהמ של הדבוהע בשולחן, HP Smart היקציפלהא התקנת אחרל▲
.תויקציפלהא מתירש ךמתו

שלך פסתלמד התחבר
.פסתהמד את תימטאוטו ההזת HP Smart כןמ אחרל. פסתהמד תברמחו הילשא הרשת תהאול ברמחו ההתקן יכ דאו▲

HP Smart הקצייפלהא תודאו סףנו דעימ קבל

 :לא רבוע, תויבע ןופתרו פסתהמד יניפיאלמ ישהג, פסההד ךרלצו HP Smart-ב מושיש תודאו סףנו דעימ תלקבל
●iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help 

●Windows 10: www.hp.com/go/hpsmartwin-help 

●Mac: http://www.hp.com/go/hpsmartmac-help 
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פסתהמד רבוחי2

נתב תבאמצעו תילחוטא לרשת תוהתחבר●
לחוטא תורהגד●
).טנאתר( תיוקו לרשת להתחבר●

 אלמצו תןינ, גמהודל. HP של כהיהתמ יבאתר טנטרניבא ןימז רבוחי תויבע ןופתרו פסתהמד רבוחי יבגל תרויב יכנהעד דעיהמ
:םיהבא םיהנושא את שם
.נוסף מידע לקבלת כאן לחץ. תילחוטא פסהלהד פסתהמדו הרשת תרתצו תרהגד תודאו דעו למד●

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ. ברשת טחההאב תורהגד את אתרל דציכ למד●

.נוסף מידע לקבלת כאן לחץ. HP Print and Scan Doctor תודאו למד●

.דבלב Windows ההפעלה כתמער רבוע נהימז וז תוריש תיכנתו:ההער
בשמהמח תעונמו סוריו-יטאנ כנתתו או שא מתחו אם לקבוע ידכ HP של האש חומת של המקוון הבעיות פותר- ב השתמש●  

.תנוופתר אולמצו פסתלמד להתחבר שלך
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נתב תבאמצעו תילחוטא לרשת תוהתחבר
 .דבלב תילחוטא פסתמד יגמדל חסימתי הז ףיעס :ההער
NO. טנאתר או USB כבל עם שלך בשלמח תברמחו אל שלך פסתשהמד דאו, הז ףיעסב ךישתמש יפנל:ההער

)Wi-Fi )WPS ידי-על גנתמו הרהגד תבאמצעו תילחוטא לרשת פסתהמד את חבר
:תךברשוש דאו, WPS תבאמצעו תילחוטא לרשת פסתהמד את לחבר כלשתו יפנל

.WPS-יפשראומ םיילחוטא ישהג תדקונ או נתב תהכולל תילחוטא 802.11b/g/n רשת●

 .דבלב GHz 2.4 תבאמצעו םירבובחי כתמתו פסתהמד :ההער
 HP של פסתהמד כנתתו את שהתקנת דאו. פסתהמד את לחבר מתכנן אתה הישעל תילחוטהא לרשת ברמחו בשהמח●

.בשבמח
.Push Button יטתש פיל פעל, WPS צןלח עם) WPS( נתב תךברשו אם

)Push Button Configuration )PBC יטתבש מושיש

.WPS של Push Button יטתש את יללהפע ידכ תפחול תוישנ 3 למשך  לחוטהא צןלח את זקהחו ץלח.1

.בנתב WPS צןלח על ץלח.2

.ילחוטהא רבוהחי תריצי במהלך תדקו כשתי למשך עצר ןשעו ילפעמ צרהמו:ההער

HP של פסתהמד כנתתו תבאמצעו תילחוטא לרשת פסתהמד רבוחי
:םיהבא םיברדל דקקזת, משולבת תילחוטא WLAN 802.11 לרשת פסתהמד את לחבר ידכ
.םיילחוטא ישהג תדקונ או נתב תהכולל תילחוטא 802.11b/g/n רשת●

 .דבלב GHz 2.4 תבאמצעו םירבובחי כתמתו פסתהמד :ההער
.פסתהמד את לחבר מתכנן אתה הישעל תילחוטהא לרשת ברמחו בשהמח●

).SSID( רשת שם●

).רשנד אם( WPA סמהסי פטמש או WEP פתחמ●

HP של כנההתו תבאמצעו פסתהמד רבולחי

:תהבאו תהפעולו אחת את בצע, אשל ןיבו HP של פסתהמד כנתתו את שהתקנת ןיב.1

שלך בשבמח HP של פסתהמד כנתתו את התקנת אל אם
.פסתהמד כנתתו את ןולהתקי דירלהו ידכ www.support.hp.com באתר בקר.א

.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל.ב

שלך בשבמח HP של פסתהמד כנתתו את התקנת אם
.פסתהמד כנתתו את פתח.א

.םיכל על ץלח, פסתהמד כנתבתו.ב
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.תכנותוו התקן תרהגד על ץלח.ג
.סךהמ יבג-שעל תולהנחי אםבהת פעל כןמ אחרול, דשח התקן חבר על ץלח.ד

.כחולב ריאמ  לחוטהא צןלח, בהצלחה תמתחבר פסתשהמד אחרל.2

בנתב מושיש אלל ילחוטא פןבאו תוהתחבר
 .דבלב תילחוטא פסתמד יגמדל חסימתי הז ףיעס :ההער
.טנאתר או USB כבל עם שלך בשלמח תברמחו אל שלך פסתשהמד דאו, הז ףיעסב ךישתמש יפנל:ההער
  –לחוטבא מךהתו יאחר מהתקן או חלו בשממח, חכם ןפומטל, בשממח ילחוטא פןבאו ספילהד תךופשרבא, Wi-Fi Direct עם
.מתיקי תילחוטא לרשת להתחבר ימבל

Wi-Fi Direct-ב מושילש תוהנחי

.תרשוהנד תכנוהתו את םיכולל דייהנ ההתקן או בששהמח דאו●
.HP של פסתהמד כנתתו את שהתקנת דאו, בשבמח משתמש אתה אם–

 את התקן כןמ אחרול, Wi-Fi Direct לא תחילה התחבר, בשבמח HP של פסתהמד כנתתו את התקנת אל אם
.רבוהחי גסו את ןיילצ תבקש פסתהמד כנתכשתו ילחוטא בחר. פסתהמד כנתתו

 HP טנטרניהא באתר בקר, סףנו דעימ תלקבל.אםתו פסההד םישוי שהתקנת דאו, דיינ בהתקן משתמש אתה אם–
Mobile Printing )של פסההד HP ( בתכתוב) םידיינ םימהתקנwww.hp.com/go/mobileprinting .(סהגר אם 

 פסההד( HP Mobile Printing אתרל ברשתוע תכןיי, שלך רואז/נהיבמד נהימז נהיא הז טנטרניא אתר של תיממקו
.תאחר פהבש או םיאחר רואז/נהיבמד) םידיינ םימהתקנ HP של

.פעלמו פסתהמד רבוע Wi-Fi Direct-שה דאו●

.Wi-Fi Direct רבוחי תובאו להשתמש םיכולי םידיינ םיהתקנו םיבשמח ישהחמ עד●

.אל אם גםו ילחוטא רבוחי תבאמצעו לרשת ברמחו פסתהמד אם גם Wi-Fi Direct-ב להשתמש תןינ●
.טנטרניאל פסתמד או דיינ התקן, בשמח רבוחי ךרלצו Wi-Fi Directב להשתמש תןינ אל●
. www.hp.com/go/wpc-wirelessdirect בתכתוב בקר, Wi-Fi Direct רבוחי תרהגד על סףנו דעימ לקבל ידכ●

ההבקר חמלו Wi-Fi Direct של בתהלהש או להפעלה

. Wi-Fi Direct צןלח על ץלח, פסתהמד של ההבקר חבלו▲

.בלבן תפויברצ ולקד  Wi-Fi Direct צןלח, פעלמו Wi-Fi Direct שראכ

Wi-Fi Direct של רבוחי אבטחת תרהגד

 אול 12345678-ל תרגדמו Wi-Fi Direct סמתסי, תימטאוטו אהי פסתהמד רבוע Wi-Fi Direct של רבוהחי תרהגד אם●
.תהאו תלשנו תןינ

 את לחבר ידכ תהבאו תהפעולו אחת לבצע ךיעל, תינדיל תרגדמו פסתהמד רבוע Wi-Fi Direct של רבוהחי טחתאב אם●
.שלך בשלמח או דייהנ להתקן פסתהמד
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.ויעל ץלח, מהבהב  Wi-Fi Direct צןלח אם–

.להתקן רבוהחי את םילהשל ידכ PIN-ה דבקו השתמש, PIN דקו עם ףד סהפימד פסתהמד אם–

:עצה
.EWS ךרד Wi-Fi Direct של רבוהחי טחתאב תרהגד את תלשנו או Wi-Fi Direct את יללהפע גם תךופשרבא●

ידכ תוישנ 3 למשך פסתבמד  הפעולה ושדחי צןלח את זקהחו ץלח, Wi-Fi Direct של סמההסיו השם את וקדלב ידכ●  
.הרתצו חוד ספילהד

Wi-Fi Direct-ב כהיתמ עם לחוטבא מךהתו דיינ מהתקן פסהלהד

דעימ תלקבל. תךברשוש דייהנ ריכשהמ של ההפעלה כתלמער אםבהת תמשתנו תנוימהז ילחוטהא רבוהחי תיטוש:ההער  
. www.hp.com/go/wpc-wirelessdirect בתכתוב בקר, סףנו
 בהתקן משתמש אתה אם( תךברשוש דייהנ בהתקן HP Print Service Plugin של תרויב תיכנהעד סההגר את שהתקנת דאו

Android .(ה םישוי את דירלהו תךופשרבא-Plugin תויקציפלהא תמחנו Google Play.

.פסתבמד Wi-Fi Direct את תהפעל יכ דאו.1

.דייהנ להתקן ףרהמצו דבתיעו ןייע, סףנו דעימ תלקבל. תךברשוש דייהנ בהתקן Wi-Fi Direct תלהפעל.2
.סמךהמ פסתהד תופשרא את בחר כןמ אחרול, פסהבהד כתמשתו היקציפלאמ סמךמ בחר, דייהנ בהתקן.3

.תנוימז תפסומד של מהירש פיעתו
.Wi-Fi Direct השם את בחר, תנוימהז תפסוהמד מתיברש.4

.סמךהמ את פסהד.5

Wi-Fi Direct-ב מךתו נוישא לחוטבא מךהתו דיינ מהתקן פסהלהד

דעימ תלקבל. תךברשוש דייהנ ריכשהמ של ההפעלה כתלמער אםבהת תמשתנו תנוימהז ילחוטהא רבוהחי תיטוש:ההער  
. www.hp.com/go/wpc-wirelessdirect בתכתוב בקר, סףנו
 של פסההד( HP Mobile Printing טנטרניהא באתר בקר, סףנו דעימ תלקבל.דייהנ ריכשבמ אםתו פסההד םישוי שהתקנת דאו

HP ( בתכתוב) םידיינ םימהתקנwww.hp.com/go/mobileprinting .(נהימז נהיא הז טנטרניא אתר של תיממקו סהגר אם  
 או םיאחר רואז/נהיבמד) םידיינ םימהתקנ HP של פסההד( HP Mobile Printing אתרל ברשתוע תכןיי, שלך רואז/נהיבמד
.תאחר פהבש

.פסתבמד Wi-Fi Direct את תהפעל יכ דאו.1

.דייהנ להתקן ףרהמצו דבתיעו ןייע, סףנו דעימ תלקבל. דייהנ בהתקן Wi-Fi-ה רבוחי את הפעל.2
.Wi-Fi Direct-ב להשתמש כלתו אל, Wi-Fi-ב מךתו נויא תךברשוש דייהנ ההתקן אם:ההער

 בחר. חמה הדקולנ או דשהח תילחוטא לרשת תולהתחבר ילגהר ךיבתהל השתמש. דייהנ מההתקן דשהח לרשת התחבר.3
.פסתהמד שם על ססמבו הרשת שם. תצגוהמו תוילחוטהא תהרשתו מתיברש Wi-Fi Direct השם את

.אתז תלעשו כשתתבקש Wi-Fi Direct של סמההסי את ןהז

.סמךהמ את פסהד.4
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לחוטבא מךהתו בשממח פסהלהד
.פסתבמד Wi-Fi Direct את תהפעל יכ דאו.1

.בשלמח ףרהמצו דבתיעו ןייע, סףנו דעימ תלקבל. בשהמח של Wi-Fi-ה רבוחי את הפעל.2
.Wi-Fi Direct-ב להשתמש כלתו אל, Wi-Fi-ב מךתו נויא תךברשוש בשהמח אם:ההער

 את בחר. חמה הדקולנ או דשהח תילחוטא לרשת תולהתחבר ילגהר ךיבתהל השתמש. בשמהמח דשהח לרשת התחבר.3
.פסתהמד שם על ססמבו הרשת שם. תצגוהמו תוילחוטהא תהרשתו מתיברש Wi-Fi Direct השם

.אתז תלעשו כשתתבקש Wi-Fi Direct של סמההסי את ןהז

.סמךהמ את פסהד.4
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לחוטא תורהגד
 .דבלב תילחוטא פסתמד יגמדל חסימתי הז ףיעס :ההער
.טנאתר או USB כבל עם שלך בשלמח תברמחו אל שלך פסתשהמד דאו, הז ףיעסב ךישתמש יפנל:ההער

פסתהמד של לחוטהא כולתי של בתההשו הפעלה
.פסתהמד של לחוטא תכולוי תכבול או יללהפע ידכ  לחוטהא צןלח על ץלח

.כחול רבאו ארמו  לחוטהא צןלח, תילחוטא לרשת ילפע רבוחי יש פסתלמד אם●

.יכבו  לחוטהא צןלח, יכבו לחוטהא אם●

דלהמח תריבר תורלהגד הרשת תורהגד רזולשח
תירנוו דשמח תפעלמו פסתהמד. תפחול תוישנ שלוש למשך תימנז-בו  יטולהב צןולח  לחוטהא צןלח על ץלח●  

תךופשרבא). AWC( ילחוטא רבוחי של תימטאוטו הרהגד במצב פסתשהמד ןיילצ, כחולב להבהב מתחילה  לחוטהא  
.שלך להתקן פסתהמד ןיב ילחוטא רבוחי כעת רילהגד
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).טנאתר( תיוקו לרשת להתחבר
.דבלב תויוקו תפסומד יגמדל חסימתי הז ףיעס:ההער

.תנוימז טנאתר תאויצי עם רשת נתב תךברשוש דאו.1
.ןכוהנ לנתב ברמחו בששהמח דאו.2

.פסתהמד בגב  טנהאתר אתיציל טנאתר כבל חבר.3

.בנתב היפנו אהיציל טנהאתר כבל של יהשנ הקצה את חבר.4

.פסתהמד כנתתו את דירלהו ידכ hp.com.123 בתכתוב בקר.5

.הרההגד את םילהשל ידכ כנההתו את הפעל.6
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פסתהמד של הרתצו יעתקב3

)HP Device Toolbox )Windows-ו HP Embedded Web Server תבאמצעו פסתהמד תרתצו יעתקב●

פסתהמד קושחת ןכועד●
)Windows 7( פסתהמד של רבוהחי גסו ינויש●
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 HP-ו HP Embedded Web Server תבאמצעו פסתהמד תרתצו יעתקב
Device Toolbox )Windows(

.שלך בשמהמח פסהההד תויקצנפו את לנהל ידכ HP Embedded Web Server-ב השתמש

פסתהמד מצב דעימ הצגת●
םידשח מנתהזו םיהמתכל םימרלחו תרשנו םיהחי משך יהויז●
םימתכל םימרחוו פסתמד יועריא על תדעוהו תקבל●
הרשת תרתצו של ינויוש הצגה●
 HP-ה. USB או IP-סתסמבו רשת ךרד שלך בשלמח תברמחו פסתהמד שראכ פועל HP Embedded Web Server-ה

Embedded Web Server סיסמבו פסתמד ירבובחי מךתו נויא IPX .ב ולהשתמש חפתול ידכ טנטרניאל ישהגל זקוק נךיא-HP 
Embedded Web Server.

.ימטאוטו פןבאו ןימז אהוו, HP Embedded Web Server-ל תורייש להתחבר תךופשרבא, לרשת תברמחו פסתכשהמד
 HP-ל להתחבר ידכ HP Device Toolbox כנתבתו תשתמש), לרשת רבוחי אלל( USB תבאמצעו תברמחו פסתכשהמד

Embedded Web Server.

ידכ HP Device Toolbox כנההתו םישויב להשתמש ךיעל, USB ךרד Windows בשלמח תברמחו פסתהמד אם:ההער  
 .אההמל פסתהמד כנתתו את התקנת אם רק ןימז HP Embedded Web Server )EWS( .HP Device Toolbox-ל להתחבר

 ,רשת ךרד Windows בשלמח תברמחו פסתהמד אם. םינימז והיי אל םיניפיאמהמ שחלק תכןיי, פסתהמד רבוחי פןאול אםבהת
.EWS-ל להתחבר ידכ ספתנו כנהבתו ךרצו ןיא, Mac בשלמח או

.הרשת של שהא מתלחו ברמע ישנג נויא HP Embedded Web Server:ההער

)EWS( בץהמשו טנטרניהא תבשר מושיוש שהיג
.בו וטוינו HP Embedded Web Server-ל ישהג יבגל תאורהו םספקימ םיהבא םפייעהס

)Windows 7( כנההתו ךמתו HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי

 במוצר התמיכה אתרב בקר. Windows 7 ההפעלה תכומער רבוע HP פסתמד כנתמתו חלק אהו HP Printer Assistant:ההער
.תךברשוש ההפעלה כתמערו פסתהמד רבוע נהימהז כנההתו את אלמצו ידכ

.HP Printer Assistant את פתח.1

 פסתהמד רבוע היקיהתי על ץלח, HP על ץלח, תויכנהתו כל בחר, התחל על ץלח, בשהמח של הדבוהע בשולחן
.פסתהמד שם את בחר כןמ אחרול, תךברשוש

.HP Device Toolbox בחר כןמ אחרול), פסההד( Print בחר, HP Printer Assistant-ב.2

טנטרניא פןפדמד HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי
.רשת רבוחי רשנד תהבאו תפעולול

.חארהמ שם את או IP-ה בתכתו את אתרל ידכ הרתצו ףד פסהד.1
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.תוישנ שלוש למשך ' פעולה ושדחי' צןהלח על כתממוש צהלחי ץלח.א

.' פעולה ושדחי' צןהלח את רשחר.ב

תרתצו ףדב צגמו אשהו פיכ וקידב חארהמ שם את או IP-ה בתכתו את דהקל, בתהכתו תרבשוו, טנטרניא פןדפד פתח.2  
.פתחנ) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר. בשהמח תדבמקל Enter המקש על הקש. פסתהמד

 .האתר לא ךילהמש תופשרבא בחר, חהטוב נהיא אתרל ישהשהג נתייהמצ דעההו גימצ טנטרניהא פןדפד אם:ההער
.בשבמח תפגע אל הז אתרל ישהג

Wi-Fi Direct רבובחי מושיש בעת) HP Embedded Web Server )EWS חתפתי

.פסתלמד שלך ההתקן ןיב Wi-Fi Direct רבוחי רהגד.1

 תשר. Enter מקש על הקשו בתהכתו תרבשו IP 192.168.223.1-ה בתכתו את דהקל, טנטרניא פןדפד פתח.2
.פתחנ) EWS( בץהמשו טנטרניהא

 .האתר לא ךילהמש תופשרבא בחר, חהטוב נהיא אתרל ישהשהג נתייהמצ דעההו גימצ טנטרניהא פןדפד אם:ההער
.בשבמח תפגע אל הז אתרל ישהג

HP Embedded Web Server-ב וטוינ

.HP Embedded Web Server תבאמצעו םינימהז םיניפיאהמ של םכוסי אהימב הבאה בלההט

HP Embedded Web Server תויופשרא  3-1 בלהט

ראותימקטע או הייסיכרט
תיהב ףד היסייהכרט

 המצב, פסתהמד על דעימ ספקתמ
.הרהתצוו

םיהמתכל םימרהחו של ותרשנו םיהמשוער םיהחי יזאחו אתו פסתהמד מצב את גימצ: התקן סטטוס●  
.HP של

 .HP של םיהמתכל םימרהחו של ותרשנו םיהמשוער םיהחי יזאחו את גימצ: םימתכל םימרחו מצב●
םינימז םיפיחלו םימתכל םיחוקר תךברשו והייש ץמלמו. תלהשתנו יעשו פועלב תרשנו םיהחי משך  

 אם אלא םיהמתכל םימרהחו את ףילהחל ךרצו ןיא. ןרצו יעתבמש נהיא פסהההד תכויא שראכ להתקנה
.ןרצו יעתבמש נהיא פסהההד תכויא כן

.ההתקן של תואחר הרתצו תורבהגדו פסתהמד תרתצו ףדב פיעשמו דעיהמ את גימצ: םיהתקנ תרתצו●

 של תואחר הרתצו תורבהגדו פסתהמד של הרשת תרתצו ףדב פיעשמו דעיהמ את גימצ: הרשת םכויס●
.הרשת תרתצו

.פסתהמד תאויגוש פסתהמד יועריא כל של מהירש גימצ: םיועריא מןוי●

 עם בהן להשתמש תןישנ חפתו דקו תכנותול תנוויישהר של םכוסי גימצ: חפתו דקו תנווישיר●
.פסתהמד
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)המשך( HP Embedded Web Server אפשרויות  3-1 טבלה
תיאורמקטע או כרטיסייה

כתמער היסייהכרט
 פסתהמד את רילהגד תכולי ספקתמ

.בשמהמח

.ההחבר על דעימו פסתהמד על סיסיב דעימ ספקמ: ההתקן על דעימ●

.פסתהמד רבוע דלמח תריכבר קבעושנ רייבנ פוליהט תורהגד את שנה: ריינ תרהגד●

יבויכל או ימטאוטו יבויכ/נהיש למצב סהיכנל דלהמח תריבר ימנז את שנה: היגבאנר ןסכוחי תורהגד●  
.ימטאוטו

.פסתהמד רבוע כתהמער של דלהמח תוריבר את שנה: כתמער תרהגד●

 ,ןויכהאר של פסהההד במצב שלוט, בהגוו תלחו ןכגו םיבתייבס םימרגו רבוע תאמוהת בצע: תוריש●
 .ןצרהי של דלהמח תריבר תורהגד את רזושח USB-ה תורמהי את שנה

ןייצ, PJL להתקן ישההג תודפקו את בתהש או הפעל, פסתהמד סמתסי את שנה או רהגד: הולינ●  
.קושחה ינכועד רבוע מהחתי קתידלב פההעד

 יעץהתי, לרשת תברמחו וז פסתמד אם. סמהסי תבאמצעו גנתמו תולהי כולהי כתמער היסייהכרט:ההער
.וז היסייכרטב תורהגד ינויש יפנל כתהמער מנהל עם דיתמ

רשת היסייהכרט
)דבלב רשת פסתמד יגמד(

 רשת תורהגד תלשנו תכולהי את ספקתמ
.שלך דייהנ ריכשהמ או בשהמח ךרד

 אהי שראכ פסתהמד רבוע לרשת תורהקשו תורהגד לנהל ידכ וז היסייכרטב להשתמש םיכולי רשת ימנהל
 Google-ו רייש לחוטא של תוילנויקצנפו רילהגד הרשת למנהל גם תפשראמ אהי. IP סתסמבו לרשת תברמחו

Cloud Print.

 יעץהתי, לרשת תברמחו וז פסתמד אם. סמהסי תבאמצעו גנתמו תולהי כולהי רשת היסייהכרט:ההער
.וז היסייכרטב תורהגד ינויש יפנל כתהמער מנהל עם דיתמ

IP רשת תורהגד יעתקב
.פסתהמד של הרשת תורהגד את לקבוע ידכ םיהבא םפייעסב השתמש

רשת תורהגד של ינויש או הצגה
.IP-ה תרתצו תורהגד את תלשנו או גילהצ ידכ HP Embedded Web Server-ב השתמש

.HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר את פתח.1

.ךרהצו פיל תורההגד את שנה. הרשת דעימ את לקבל ידכ רשת היסייהכרט על ץלח.2

ברשת פסתהמד שם ינויש
.HP Embedded Web Server-ב השתמש, ידחויי פןבאו תהאו תהולז כלשתו כך ברשת פסתהמד שם את תלשנו ידכ

.HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר את פתח.1

.כתמער היסייהכרט את פתח.2

תהולז ידכ תואו תלשנו תךופשרבא. ההתקן ראותי הבשד פיעמו פסתהמד של דלהמח תריבר שם ההתקן על דעימ ףדב.3  
.ידחויי פןבאו וז פסתמד

.ילנויפצאו אהו הז ףדב םיהאחר תוהשד יילומ:ההער
.םיינויהש את רלשמו ידכ החל צןהלח על ץלח.4

IPv4 TCP/IP ימטרפר של תינדי הרהגד

.דלמח תריבר ושער משנה רשת כתסימ, IPv4 בתכתו תינדי רילהגד ידכ בץהמשו טנטרניהא תבשר השתמש
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.HP של) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר את פתח.1

.תימנהי וטויהנ תינבחלו IPv4 תרתצו על ץלח רשת היסייכרטב.2
.IPv4 של הרהתצו תורהגד את ךוער כןמ אחרול, תינדי בחר, IP בתלכתו פתמועד יטהש פתחתהנ מהיברש.3

.החל צןהלח על ץלח.4

HP Embedded Web Server תבאמצעו כתהמער סמתיס של ינויש או הקצאה
 תלשנו כלווי אל םירשמו אל םישמשתמש כך, HP Embedded Web Server-ול פסתלמד ישהגל כתמער מנהל סמתסי הקצה
.פסתהמד תורהגד את

).EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר את פתח.1

.תימנהי וטויהנ תינבחלו הולינ רהקישו על ץלח כתמער היסייכרטב.2
.סמהיס הבשד סמההסי את ןהז, צרמו אבטחת אקרשנ רובאז.3

.סמהיס תמויא הבשד סמההסי את בשו ןהז.4

.החל צןהלח על ץלח.5

.חטוב םבמקו תהאו רושמו סמההסי את לעצמך םרשו:ההער

היגבאנר ןסכוחי תורהגד ינויש
.ספקההאו היגהאנר כתיצר םלצמצו ןסכוחי יניפיאמ ספרבמ תדימצו פסתהמד

תלויפע יא אחרל ימטאוטו יבוכי/נהיש של הרההגד יעתקב
.נהיש למצב סכנתי פסתשהמד יפנל תילוהפע יא מןז משך את לקבוע ידכ בץהמשו טנטרניהא תבשר השתמש

':תילופע סרחו אחרל ימטאוטו יבויכ/נהיש' תרהגד את תלשנו ידכ הבא ךיההל את בצע

.)HP Embedded Web Server )EWS את פתח.1

.ןימז אהו אם, בץהמשו טנטרניהא תלשר גשתל ידכ HP Smart היקציפלבא השתמש●
.Windows 7 של תכומער רבוע HP Printer Assistant-ב השתמש●

 IP-ה בתכתו לא וטנו כןמ אחרול, הרתצו ףד ספילהד ידכ  הפעולה ושדחי צןלח על כתממוש צהלחי ץלח●

.פסתהמד תרתצו ףדב פיעהשמו

 ישהג. האתר לא ךילהמש תופשרבא בחר, חהטוב נהיא אתרל ישהשהג נתייהמצ דעההו פיעהמו אם:ההער
.בשבמח תפגע אל הז אתרל

.היגבאנר ןסכוחי תורהגד בחר כןמ אחרול כתמער היסייהכרט על ץלח.2
.הלהשהי מןהז פרקב בחר תלויפע יא אחרל ימטאוטו יבוכי/נהיש פתחהנ יטמהתפר.3
.החל צןהלח על ץלח.4

 או טאו 1 של בהספק שמלבח מושילש פסתהמד את רהגדו תלויפע יא אחרל ימטאוטו יבולכי הההשהי את קבע
תפחו

.תכבה פסתשהמד יפנל מןז משך את לקבוע ידכ בץהמשו טנטרניהא תבשר השתמש
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.תפחו או טאו 1 אהי שמלהח כתיצר, פסתהמד יבויכ אחרל:ההער
':תילופע סרחו אחרל יבויכ' תרהגד את תלשנו ידכ הבא ךיההל את בצע

.)HP Embedded Web Server )EWS את פתח.1

.ןימז אהו אם, בץהמשו טנטרניהא תלשר גשתל ידכ HP Smart היקציפלבא השתמש●
.Windows 7 של תכומער רבוע HP Printer Assistant-ב השתמש●

 IP-ה בתכתו לא וטנו כןמ אחרול, הרתצו ףד ספילהד ידכ  הפעולה ושדחי צןלח על כתממוש צהלחי ץלח●

.פסתהמד תרתצו ףדב פיעהשמו

 ישהג. האתר לא ךילהמש תופשרבא בחר, חהטוב נהיא אתרל ישהשהג נתייהמצ דעההו פיעהמו אם:ההער
.בשבמח תפגע אל הז אתרל

.היגבאנר ןסכוחי תורהגד בחר כןמ אחרול כתמער היסייהכרט על ץלח.2
.הלהשהי מןהז פרקב בחר תלויפע יא אחרל יבוכי פתחהנ יטמהתפר.3

.תשעו 4 אהו דלהמח תריבר ךער:ההער
.החל צןהלח על ץלח.4

'יבוכי בכויע' הרההגד יעתקב
.אשל או  ההפעלה צןלח על צהלחי אחרל היבויכ את תעכב פסתהמד אם רלבחו ידכ EWS-ב השתמש

':יבויכ בכויע' של הרההגד את תלשנו ידכ הבא ךיההל את בצע

.)HP Embedded Web Server )EWS את פתח.1

.ןימז אהו אם, בץהמשו טנטרניהא תלשר גשתל ידכ HP Smart היקציפלבא השתמש●
.Windows 7 של תכומער רבוע HP Printer Assistant-ב השתמש●

 IP-ה בתכתו לא וטנו כןמ אחרול, הרתצו ףד ספילהד ידכ  הפעולה ושדחי צןלח על כתממוש צהלחי ץלח●

.פסתהמד תרתצו ףדב פיעהשמו

 ישהג. האתר לא ךילהמש תופשרבא בחר, חהטוב נהיא אתרל ישהשהג נתייהמצ דעההו פיעהמו אם:ההער
.בשבמח תפגע אל הז אתרל

.היגבאנר ןסכוחי תורהגד בחר כןמ אחרול כתמער היסייהכרט על ץלח.2
.תלויפע תאוציי שי שרכא בכויע תופשרהא את קהנ או בחר.3

 את עמני ילפע רשת רקישו. תילופע נןיא תאויצהי כל כן אם אלא תכבה אל פסתהמד, הנבחר וז תופשרא שראכ:ההער
.פסתהמד יבויכ
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פסתהמד קושחת ןכועד
HP הדחיי פסתמד רבוע פסתהמד קושחת את כןלעד ידכ םיהבא םיהשלב את בצע. פסתלמד םיפתיתקו םינכועד יעהמצ.

Firmware Update Utility תוריהש תיכנתו תבאמצעו הקושחה ןכועד
.HP.com-מ ינדי פןבאו Firmware Update Utility את ןולהתקי דירלהו ידכ םיהבא םיהשלב את בצע

 אהי. USB כבל תבאמצעו בשלמח תוברהמחו תפסומד רבוע קושחה ןכולעד נהימהז הדחיהי ךרהד אהי וז יטהש:ההער
.לרשת תוברהמחו תפסומד רבוע גם תפועל

.פסההד התקן מנהל של התקנה בימחי וז יטהבש מושיש:ההער

 Software רהקישו על ץלח כןמ אחרול שלך פההש או רואז/נהיהמד את בחר, www.hp.com/go/support לא רבוע.1
and Drivers )םיהתקנ ימנהלו כנהתו.(

.פושהחי תאוצתו מתיברש פסתהמד את בחר כןמ אחרול, Enter על הקש, פושהחי הבשד פסתהמד שם את דהקל.2

ההפעלה כתמער את בחר.3
.Firmware Update Utility את אתר, קושחה המקטע תחת.4

.הפעלה על בשו ץלח כןמ אחרול, הפעלה על ץלח, הדרהו על ץלח.5

 שלח( Send Firmware על ץלח כןמ אחרול פתחתהנ מהימהרש פסתהמד את בחר, תפעלמו תוריהש תיכנתו שראכ.6
).קושחה

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

 את רגוסל ידכ) אהיצי( Exit צןהלח על ץלח כןמ אחרול, ההתקנה את םילהשל ידכ סךהמ יבג-שעל תאורההו את בצע.7
.תוריהש תיכנתו
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)Windows 7( פסתהמד של רבוהחי גסו ינויש
 תבאמצעו אתז לבצע תךופשרבא, רבוהחי גסו את תלשנו נךברצו כעתו ילחוטא רבוחי או טנאתר, USB רבוחי ברבע תרהגד אם
.HP Printer Assistant כנתתו

 פסתמד גםד לך ושרד, ילחוטא רבוחי רילהגד ידכ. טנאתר תכולוי בעל פסתמד גםד לך ושרד, טנאתר רבוחי רילהגד ידכ:ההער
.לחוטא תכולוי בעל

 במוצר התמיכה אתרב בקר. Windows 7 ההפעלה תכומער רבוע HP פסתמד כנתמתו חלק אהו HP Printer Assistant:ההער
.תךברשוש ההפעלה כתמערו פסתהמד רבוע נהימהז כנההתו את אלמצו ידכ

.HP Printer Assistant את פתח.1

 פסתהמד רבוע היקיהתי על ץלח, HP על ץלח, תויכנהתו כל בחר, התחל על ץלח, בשהמח של הדבוהע בשולחן●
.פסתהמד שם את בחר כןמ אחרול, תךברשוש

תאורההו את בצע. תכנותוו התקן תרהגד בחר כןמ אחרול, וטויהנ לגסרב םיכל בחר, HP Printer Assistant ךמתו.2  
.שלך תילחוטהא ברשת פסתהמד את רילהגד ידכ סךהמ יבג-על

.רימגד שאתה רבוהחי גסו רבוע סךהמ יבג שעל תאורלהו אםבהת פעל.3
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פסההד ימרחו נתיטע4

ריינ של םינשו םיבגדל נהההז מגש את רהגד●
ריינ נתיטע●
תפומעט של פסההדו נהיטע●
תבקומד של פסההדו נהיטע●

ריינ של םינשו םיבגדל ההזנה שמג את רהגד
.Oficio-ו Legal גסומ ריינ ידלבגו םיכמהתו תפסומד של םיגמד על רק חל הז ףיעס:ההער

 תלשנו ךיעל, לההא רייהנ ידלבגו מךתו שלך פסתהמד גםד אם. Oficio-ו Legal גסומ ריינ ידלבגו םיכמתו תפסוהמד יגממד חלק
.וקטן ולגד ריינ דלגו ןיב ףימחל כשאתה רייהנ ךראו ןוכומ של תוינוויהכ את

.תהבאו תנותמול שלך פסתבמד רייהנ ךראו ןוכומ ןיב הוהשו, Legal/Oficio רייבנ כתמתו שלך פסתהמד אם תלוגל ידכ

.Legal/Oficio גסומ רייבנ כתמתו נהיא פסתהמד1

.Legal/Oficio גסומ רייבנ כתמתו פסתהמד2
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ריינ ךראו ןומכו תוינווכי
תוינוויכב תולהי חכרמו רייהנ ךראו ןוכומ, תרוי תולוגד תבקומד או תפומעט, ריינ או A4/Letter דלבגו ריינ ןטעול ידכ●  

:הבאה

:הבאה תוינוויכב תולהי חכרמו רייהנ ךראו ןוכומ, A4/Letter-מ תרוי קטן דלבגו ריינ ןטעול ידכ●

רייהנ ךראו ןומכו את ןולכו ידכ
.ךרצו יש אם, נהההז מגש סהכמ את הסר.1

.נהההז ממגש רייהנ כל את אצהו.2

.נהההז מגש של ינצוהחי לקצה רייהנ ךראו ןוכומ את הסט.3

.תרוי ולגד או A4/Letter דלבגו ריינ רבוע נהכוהנ תוינוויכב אןכ צגמו ןוכוהמ:ההער
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.פסתמהמד תואו ךמשוו מעלה פיכל נהההז מגש את מעט הטה. 4.1

.במגש סילההמ על מולמקו תואו רזהח אזו, תואו ךהפו, נהההז למגש ץמחו רייהנ ךראו ןוכומ את אצהו.5

ןוכוהמ את ךהפו, תרוי ולגד ריינ ןטעול ידכ. A4/Letter-מ תרוי קטן ריינ של נהיטעל פךבמהו צגמו ןוכוהמ:ההער  
.גדהמנו ןוויכל

.נהההז מגש את דשמח התקן.6

ריינ נתיטע
.נהההז במגש ריינ ןטעול דציכ ארמת שלהלן דעיהמ

:ריינ תמומחסי עמנלהי ידכ:ההער
.פסהההד במהלך נהההז ממגש ריינ רתסי או ףסיתו לא לעולם●

.מהיהער את ישריו נהההז ממגש רייהנ כל את הסר, נהההז מגש נתיטע יפנל●

.םפגו או פלמקו, מטמקו נוישא רייבנ השתמש●

ריינ נתילטע
 .נהההז מגש סהכמ את הסר.1
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.תואו הסר, ריינ ילכמ נהההז מגש אם.2

 מגש את רהגד אהר, סףנו דעימ תלקבל. טוען שאתה רייהנ דלגול נהכוהנ תוינוויכב אנמצ רייהנ ךראו ןוכושמ וקדב.3
 .23 דבעמו ריינ של םינשו םיבגדל נהההז

.ריילנ םמקו תפנול ידכ צההחו רייהנ ינוכומ את הסט.4
 .ןבחלו פיעמו" LGL-"ש וקדבו המגש לקצה ברמע רייהנ ךראו ןוכומ את הסט, Legal גסומ ריינ דלגול:ההער

ןוכוהמ, תרוי קטן ריינ ןטעול ידכ. תרוי ולגד או A4/Letter ריילנ נהכוהנ תוינוויכב אןכ צגמו רייהנ ךראו ןוכומ:ההער  
.23 דבעמו ריינ של םינשו םיבגדל נהההז מגש את רהגד אהר, סףנו דעימ תלקבל. יהנגד ןוויכל תפנול חכרמו

.נהיהטע יפנל םפיהד ןיב דילהפר ידכ רייהנ מתיער קצה את ררואו או ערנ.5

 את ףחוד. מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דהצו מהיקד נהפו ןויהעל הקצה שראכ נהההז למגש ריינ תילחב סהכנ.6
.ירהאחו רהמעצו עם במגע בא אשהו עד רייהנ
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.ויעצריש עד רייהנ מתיער תוקצו ברלע רייהנ ינוכומ את החלק.7

 .נהההז מגש סהכמ את דשמח התקן.8

 .A4/Letter-מ תרוי ולגד ריינ טעןנ שראכ סהכבמ להשתמש תןינ אל:ההער
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תפומעט של פסההדו נהיטע
תפומעט נתילטע

 .נהההז מגש סהכמ את הסר.1

 .נהההז מגש של תוהקצו ברלע רייהנ ינוכומ את החלק.2

.נהההז ממגש רייהנ כל את הסר.3

םיבגדל נהההז מגש את רהגד אהר, סףנו דעימ תלקבל. תפומעט נתיטעל ןכוהנ ןוויכב אנמצ רייהנ ךראו ןוכושמ וקדב.4  
 .23 דבעמו ריינ של םינשו

 דהצ. המגש של ירהאחו חלקו ברלע נהפו וליהב דבצ הקצר הקצה שראכ, נהההז מגש אמצעל פההמעט את סהכנ.5
.מעלה פיכל פנהי פסהלהד ועדיהמ

.ויעצריש עד פההמעט תוקצו ברלע רייהנ ינוכומ את החלק.6
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 .נהההז מגש סהכמ את דשמח התקן.7

תפומעט פסתלהד
).פסההד( Print תופשרבא בחר, תיכנהתו ךמתו.1

.תפסוהמד מתירש ךמתו פסתהמד את בחר.2
 Properties תולהי כולי הז צןלח של שמו, שלך כנהתול אםבהת'. םיניפיאמ' חיש-והד בתתי את תחפוש צןהלח על ץלח.3

 Printer Properties), פסתמד תרהגד( Printer Setup), תויופשרא( Options), תפוהעד( Preferences), םיניפיאמ(
 ).פסתמד( Printer או), פסתמד יניפיאמ(

.תכויא/ריינ היסייהכרט על הקש או ץלח.4
.פהמעט תופשרבא בחר, פסההד ימרחו פתחתהנ מהיברש.5

.םיניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא צןהלח על ץלח.6
.הדבוהע את ספילהד ידכ רשויא צןהלח על ץלח פסההד חיש-והד בתבתי.7
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תבקומד של פסההדו נהיטע
תבקומד נתיטע

.נהההז מגש את הסר.1

 .נהההז מגש של תוהקצו ברלע רייהנ ינוכומ את החלק.2

.נהההז ממגש רייהנ כל את הסר.3

םיבגדל נהההז מגש את רהגד אהר, סףנו דעימ תלקבל. תבקומד נתיטעל נהכוהנ תוינוויכב רייהנ ךראו ןוכושמ וקדב.4  
.23 דבעמו ריינ של םינשו

 דהצ. המגש של ירהאחו ודצ ברלע נהפו ןויילהג של ןויהעל הקצה שראכ, נהההז מגש כזלמר תבקוהמד ןויילג את סהכנ.5
.מעלה פיכל פנהי פסהלהד ועדיהמ

.םיצרעו שהם עד ןויילהג תוקצו ברלע רייהנ ינוכומ את הסט.6
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 .נהההז מגש סהכמ את דשמח התקן.7

תבקומד פסתלהד
).פסההד( Print תופשרבא בחר, תיכנהתו ךמתו.1

.תפסוהמד מתירש ךמתו פסתהמד את בחר.2
 Properties תולהי כולי הז צןלח של שמו, שלך כנהתול אםבהת'. םיניפיאמ' חיש-והד בתתי את תחפוש צןהלח על ץלח.3

 Printer Properties), פסתמד תרהגד( Printer Setup), תויופשרא( Options), תפוהעד( Preferences), םיניפיאמ(
 ).פסתמד( Printer או), פסתמד יניפיאמ(

.תכויא/ריינ היסייהכרט על ץלח.4
.תבקומד תופשרבא בחר, פסההד ימרחו פתחתהנ מהיברש.5
.םיניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא צןהלח על ץלח.6
.הדבוהע את ספילהד ידכ רשויא צןהלח על ץלח פסההד חיש-והד בתבתי.7
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פסההד5

Windows בשמח תבאמצעו פסההד●

Mac בשמח תבאמצעו פסההד●

םידיינ םיהתקנ תבאמצעו פסההד●

 ,תרמתקר, אתחול מבצעת פסתהמד, תויכבו תוהאחר ההבקר חלו תוירנו כלו מהבהבת  ההפעלה תירכשנו:ההער
תודבוע. פסהההד תודבוע של ההשהי השתהי תכןיי, תרמתקר פסתהמד שראכ. יבויכ מבצעת או תימטאוטו יקוינ תגרש מבצעת  

.םיגער ספרמ משךלהי היעשו וז פעולה. כןמו ההיי כשהמנוע כומשיי פסהההד
תדיבמ םימיסומ בהיבס יבתנא רורקי של למצב ימטאוטו פןבאו סכנלהי היעשו פסתהמד, תיביוקטדופר פסההד ספקל ידכ  

.ךרהצו
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Windows בשמח תבאמצעו פסההד
.Windows יבשבמח סיסיהב פסהההד ךיתהל את ארמת הבא ךיההל

ספילהד נךברצו אם. דייהנ ההתקן או בשהמח ברמחו הילשא רשת תהאול תברמחו פסתשהמד דאו, תילחוטא פסהלהד.1  
.Wi-Fi Direct-ב השתמש, לנתב להתחבר ימבל

).פסההד( Print תופשרבא בחר, תיכנהתו ךמתו.2

.תפסוהמד מתירש ךמתו פסתהמד את בחר.3
.םיניפיאמ חיש-והד בתתי את תחפוש צןהלח על ץלח.4

 ,פסתהמד יניפיאמ, פסתהמד תרהגד, תויופשרא, םיניפיאמ תולהי כולי הז צןלח של שמו, כנההתו םישויל אםבהת
.תפוהעד או, פסתמד

.תנוימהז תויופשרהא את רילהגד ידכ פסהההד התקן מנהל של תוסייהכרט על הקש או ץלח.5
.פסהלהד םתקיהעו ספרמ את בחר, הז סךבמ. פסההד חיש-והד בתתיל רוזלח ידכ רשויא צןהלח על הקש או ץלח.6

.הדבוהע את ספילהד ידכ רשויא צןהלח על הקש או ץלח.7

)Windows( רייהנ גסו תרבחי
).פסההד( Print תופשרבא בחר, תיכנהתו ךמתו.1

.תפסוהמד מתירש ךמתו פסתהמד את בחר.2
.םיניפיאמ חיש-והד בתתי את תחפוש צןהלח על ץלח.3

 ,פסתהמד יניפיאמ, פסתהמד תרהגד, תויופשרא, םיניפיאמ תולהי כולי הז צןלח של שמו, כנההתו םישויל אםבהת
.תפוהעד או, פסתמד

.פסהלהד ךרד ירצוקי הסייהכרט על ץלח.4

 בתתי את רגוסל ידכ רשויא צןהלח על הקש או על ץלח כןמ אחרול ןכוהנ רייהנ גסו את בחר ריינ גסו פתחתהנ מהימהרש.5
.תפוהעד או םיניפיאמ חיש-והד

.הדבוהע את ספילהד ידכ רשויא צןהלח על ץלח פסההד חיש-והד בתבתי.6
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)Windows( ףהד ידצי ימשנ תינדי פסההד
).פסההד( Print תופשרבא בחר, תיכנהתו ךמתו.1

.תפסוהמד מתירש ךמתו פסתהמד את בחר.2
.םיניפיאמ חיש-והד בתתי את תחפוש צןהלח על ץלח.3

 ,פסתהמד יניפיאמ, פסתהמד תרהגד, תויופשרא, םיניפיאמ תולהי כולי הז צןלח של שמו, כנההתו םישויל אםבהת
.תפוהעד או, פסתמד

.סהיפר היסייהכרט על ץלח.4

 על ץלח כןמ אחרול ףהד ידצ ימשנ תינדי פסההד פתחתהנ מהימהרש תידדצ-וד פסהלהד מהיאהמת תופשרבא בחר.5
.רשויא צןהלח

 של ןשואהר דהצ את תחילה ספידת פסתהמד. הדבוהע את ספילהד ידכ רשויא צןהלח על ץלח פסההד חיש-והד בתבתי.6
.סמךבמ םפיהד כל

ןשואר סכננ ןויהעל הקצהו, מטה פיכל נהפו פסדהמו דכשהצ תהאו סהכנו טהפל לסמ פסתדהמו מהיהער את ףשלו.7  
.נהההז למגש

.הדבוהע של יהשנ הדצ את ספילהד ידכ רשויא צןהלח על ץלח, בשבמח.8
.ךילהמש ידכ ההבקר חבלו םיאהמת צןבלח בחר, תתבקש אם.9
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)Windows( ןויליבג םיבומר םפיד פסתהד
).פסההד( Print תופשרבא בחר, תיכנהתו ךמתו.1

.תפסוהמד מתירש ךמתו פסתהמד את בחר.2
.םיניפיאמ חיש-והד בתתי את תחפוש צןהלח על ץלח.3

 ,פסתהמד יניפיאמ, פסתהמד תרהגד, תויופשרא, םיניפיאמ תולהי כולי הז צןלח של שמו, כנההתו םישויל אםבהת
.תפוהעד או, פסתמד

.סהיפר היסייהכרט על הקש או ץלח.4

.נהכוהנ פסההד ןווכי תופשרא את בחר.5

.ןוילילג םידעמו תופשרהא ךמתו ןויילג כלב ספילהד נךברצו הםישעל םידהעמו ספרמ את בחר.6
7.Windows 7 םמתקד צןהלח על הקש או ץלח :דבלב.
.ןוילילג םידעמו סתיפר תופשרהא ךמתו ןויילג כלב םידהעמו את רדסל נךברצו דציכ בחר.8
9.Windows 7 תמומתקד תויופשרא חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא צןהלח על הקש או ץלח :דבלב.

.תפוהעד או םיניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא צןהלח על הקש או ץלח.10
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Mac בשמח תבאמצעו פסההד
.ילךאו) OS X 10.7 )Lion-ו macOS עם HP AirPrint-ל םיאמהתו Mac יבשמחו תפסומד רבוע תאורהו

מושיהש בעת. Wi-Fi רשת רבוחי ךרד בשלמח תברמחו פסתהמד דעו כל AirPrint פועל בוש Mac בשממח ספילהד תךופשרבא  
 .בשלמח התקן מנהל דירלהו ךרצו ןיא, AirPrint-ב

פסתהמד רבולחי
:בשהמחו פסתהמד את חבר.1

 .בשהמח כמו רשת תהאול תברמחו אושהי ןתקי ילחוטא רבוחי יש פסתשלמד דאו, תילחוטא פסהלהד●
.USB כבל תבאמצעו בשלמח פסתהמד את חבר, USB תבאמצעו תוהמתחבר תפסולמד●

).םרקיסוו תפסומד( Printers and Scanners בחרו) כתמער תפוהעד( System Preferences את בשבמח פתח.2

 ).ספההו( Add על ץלח כןמ אחרול, צגתהמו תפסוהמד מתימרש פסתהמד את בחרו (+) על ץלח.3

פסהלהד
 .פסהההד תויופשרא את גילהצ ידכ תיכנהתו או היקציפלהא ךמתו) פסההד( Print תדפקוב השתמש, תוההתחבר אחרל▲

םישויל םפירהמצו הרבעז או דבתיעו ןייע. שלך םימישוהיו בשהמח רבוע תנוימהז תפסוהמד מתימרש פסתהמד את בחר  
 .סףנו דעימ תלקבל
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םידיינ םיהתקנ תבאמצעו פסההד
 .דבלב תילחוטא פסתמד יגמדל חסימתי הז ףיעס :ההער
 יהתקנ, iOS ,Android ,Windows Mobile תבולר, שלך םידייהנ םימההתקנ תורייש תנותמוו םיכסממ ספילהד תךופשרבא

Chromebook ו-Amazon Kindle. 

.םידיינ םימהתקנ ספילהד ידכ גם HP Smart היקציפלבא להשתמש תךופשרבא:ההער
 השתמש, לנתב להתחבר ימבל ספילהד נךברצו אם. דייהנ ההתקן גם ברמחו הילשא לרשת תברמחו פסתשהמד דאו.1

.דיינ מהתקן ספילהד ידכ Wi-Fi Direct-ב
:תךברשוש דייהנ בהתקן פסההד הפעל.2

●iOS: תופשרבא השתמש Print )פסההד (יטהתפר ךרד Share )ףתויש.(

.שאמר תקןמו AirPrint, ילךאו iOS 4.2 ההתקנה כתמער תפועל בהםש םיבהתקנ:ההער
●Android: היקציפלהא את דרהו HP Print Service Plugin )סיסמבו םיההתקנ בור ידי-על כתשנתמ Android( 

.תךברשוש בהתקן תואו הפעלו Google Play תמחנו

●Windows Mobile: על הקש Print )פסההד (יטמהתפר Device )התקן.(

 פסתהמד של תיפעמ-דח התקנה לבצע ךישעל תכןי, מהיברש פיעהמו אל תךברשוש פסתהמד אם:ההער
 ).פסתמד ספתהו( Add Printer שףהא תבאמצעו

●Chromebook: םישוהי את התקןו דרהו HP Print for Chrome ךרד Chrome Web Store פסתהד יללהפע ידכ 
Wi-Fi. 

●Amazon Kindle Fire HD9 ו-HDX: שתבחר נהשואהר פעםב Print )היקציפלהא, תךברשוש בהתקן) פסההד 
Plugin HP Print Service תדיינ פסההד יללהפע ידכ ימטאוטו פןבאו תדרוי.

 פסההד' של טנטרניהא באתר בקר, שלך םידייהנ םיההתקנ ךרד פסההד תהפעל תודאו רטפומ דעימ תלקבל:ההער
נהימז נהיא הז טנטרניא אתר של תיממקו סהגר אם).  HP'  )www.hp.com/go/mobileprinting של תדיינ  

םיאחר רואז/נהיבמד) םידיינ םימהתקנ HP של פסההד( HP Mobile Printing אתרל ברשתוע תכןיי, שלך רואז/נהיבמד  
 .תאחר פהבש או

תפשראמ טעןשנ ריילנ אםבהת רייהנ דלגו של קתיומד הרהגד. פסתהמד של רייהנ תורלהגד אםתו טעןשנ ריישהנ דאו.3  
 .פסהההד מתבצעת ריינ דלגו הזיא על דעתל תךברשוש דייהנ להתקן
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םחלקיו פסההד ימרחו, נרטו הולינ6

נרהטו ספלמ קתידב●
נרטו של דשמח נהיטע●
הימההד ףתו פתהחל●
םחלקיו פסההד ימרחו, םימתכל םימרחו הולינ●
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נרהטו מפלס קתידב
 כושלר תךופשרבא. נרטו ףסילהו ידכ HP Toner Reload של םישתי או אחת כהלער דקקזת, ךנמו פסתבמד נרהטו ספלמ שראכ
.HP של ימהמקו וקהמשו אצל או www.hp.com/go/suresupply בתכתוב HP Toner Reload של תוירמקו תכוער

.נרטו ףסילהו יש מתי לקבוע ידכ פסתהמד תיזבח נרהטו ספלמ ןומחו אחר בעקו

.נרטו ףסילהו תןינ אם לקבוע ידכ דשמח נהיהטע אתיצי דישל  דשמח נהיהטע תירנו את דיתמ וקדב:ההער

שראכ נרטו ףסילהו תןינ אל. בלבן ולקתד דשמח נהיהטע אתיצי דישל  דשמח נהיהטע מצב תירנו שראכ נרטו ףסילהו תןינ  
בובקרש גם תכןייו, אהמל דשמח נהיטע פשראל ידכמ ולהגד תכמוב נרטו תרנו ןיישעד תכןיי, היכבו תירהנו אם. היכבו תירהנו  
.הימההד ףתו את ףילהחל ךרצו ההיי

.הז בשלב נרטו דעו ףסילהו תןינ אול ההבוג נרהטו מתר: אמל

.דאח נרטו של דשמח נהיטע כתער ףסילהו תןישנ ושורפי” 1+“. כהנמו נרהטו מתר: ילוימ

.נרטו של דשמח נהיטע תכוער ישנ ףסילהו תןישנ ושורפי” 2+“. כהנמו נרהטו מתר: ךנמו

.נרטו ףסיתו אשל עד ספידת אל פסתהמד. וקןהתר נרהטו: דאומ ךנמו
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נרטו של דשמח נהיטע
 יש מתי לקבוע ידכ) פסתהמד תיזבח( נרהטו ספלמ ןובמחוו) דשמח נהיהטע אתיצי דיל(  דשמח נהיהטע תירבנו השתמש

.נרטו ףסילהו

נרטו דשמח ןלטעו ידכ
תירהנו שראכ נרטו ףסילהו תןינ אל. בלבן ףירצ פןבאו ולקתד  דשמח נהיהטע תירושנו פעלתמו פסתשהמד דאו.1  

.היכבו
.נרהטו בבוער כלימ ךבתו רודהכ את לשמוע ראמו אתה. תפחול תוישנ 10 למשך נרטו של דשמח נהיטע כתער את ערנ.2

.סהכהמ אתו בעתהט את הסר.3

.דשמח נהיטע אתיצי את ףשוח.4
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.יעצריש עד 180°-ב ןהשעו ןוויכ עם בבסוו דשמח נהיהטע אתיצי ךתול נרטו של דשמח נהיטע כתער את סהכנ.5

.קישהנ שתשמע עד ףהסו עד מטה פיכל כנההבו את חףד.6

 כנההבו את ךמשו. הושלמה אל סתהשהכנ יהר, הילוג ןייעד כנההבו של ןויהעל בחלקה הלבנה תיוהתו אם:בשוח
.תיעלם הלבנה תיושהתו עד מטה פיכל בשו תהאו חףדו מעלה פיכל

אהיצמהי כההער את הסר. אהיצמהי תהאו לנתק ידכ 180°-ב ןהשעו ןוויכ נגד נרטו של דשמח נהיטע כתער את בבסו.7  
.תהאו רזמחו

ןייעד אם. 7-ו 6 םישלב על רוזח. למטה ךרהד כל יעההג אל כנהשהבו יהר, כההער את בבסול חימצל נךיא אם:ההער  
 כןמ אחרול, בהיט תהאו ערנו כההער את הסר, ההבקר חבלו  יטולב צןהלח על ץלח, כההער את חפתול חימצל נךיא
.בשו סהנ
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.דשמח נהיהטע אתיצי את סהכ.8
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הימההד ףתו החלפת
הימהד ףתו את ףילהחל ידכ

 .ןויהעל סהכהמ את םהר.1

.משהמשו הימהד ףתו את רזמחו הסר.2

 .סהכהמ תהסר בעת הימההד ףמתו תורהיזב תוינהלשו שתי כתימש ךתו, דשהח הימהד ףמתו םהכתו יסויהכ את הסר.3

.דשהח הימהד ףתו את ערנ.4

 .פסתהמד ךתול דשהח הימהד ףתו את סהכנ.5
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.ןויעל סהכמ את דרהו.6
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םחלקיו פסההד ימרחו, םימתכל םימרחו הולינ
הזמנה על דעימ  6-1 בלהט

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

HPhttps://parts.hp.com של םיירמקו םירזיאב או םחלקי מנתהז

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

www.hp.com/supportיכלל דעימ

 בץהמשו טנטרניהא תבשר מושיש ךתו מנההז
)EWS (של HP

 של חארהמ שם את או IP-ה בתכתו את ןהז, בשבמח נתמך טנטרניא פןדפדב, ישהג לקבל ידכ
 HP של טנטרניהא אתרל רקישו ילכמ בץהמשו טנטרניהא תשר. URL בתכתו/בתכתו הבשד פסתהמד

SureSupply ,של םיירמקו םימתכל םימרחו ישתכלר תויופשרא ספקהמ HP.

םימתכל םימרחו  6-2 בלהט
ראותייטפר

HP 103A/143A נרטו של דשמח נהיטע כתער Neverstop Laser נרטו של דשמח נהיטע כתעררבשחו ירמקו
HP 103AD/143AD נרטו של פולהכ דשמח נהיטע כתער Neverstop Laser נרטו של דשמח נהיטע תכוער שתי של ילהחברבשחו ירמקו.

HP 104A/144A פיחלו הימהד ךתורבשחו ירמקו רזייל הימהד ףתו
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תויבע ןופתר7

HP של כהיהתמ●

ההבקר חבלו תוירהנו סיפוד ושרפי●
ןצרהי של דלהמח תריבר יכער רוזשח●
ןתקי אל פןבאו נהימז או ריינ ספתאו נהיא פסתהמד●
ריינ תמוחסי רושחר●
פסהההד תכויא רפויש●
פסההד תכויא של תויבע ןופתר●
תילחוטא ברשת תויבע ןופתר●
טנאתר של תוהתחבר תויבע ןופתר●
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HP של כהיהתמ
 צרבמו כהיהתמ של טנטרניהא באתר בקר, תרויב םייכנהעד צרהמו ינכוועד כהיתמל געבנו תרויב יכנהעד דעיהמ תלקבל

:פסתהמד עם הדבובע לך יעוסייש תויופשרא ןומגו ספקתמ HP של נתוהמקו כהיהתמ. www.support.hp.com בתכתוב

.פסתהמד רבוע להם זקוק שאתה וקושחה םיהתקנ ימנהל, תכנותו דרהו: םיהתקנ ימנהלו תכנותו קבל

 .תבעצו ולשתף תלושא לשאול, תנוופתר לחפש ידכ הקהילה של םימורפול ףטרהצ: לההקהי את לשא

.םימלצמו תנוופתר אתרול פסתהמד את תהולז ידכ HP של םינוהמקו םיכלב השתמש: HP של ןאבחו יכל

HP-ל הייפנ
תריציל תהבאו תויופשרהא. לתמיכה הפנייה אתרב בקר, היבע רפתול ידכ HP של תיהטכנ כהיהתמ גינצ של ועסיל זקוק אתה אם  
 בתוקף נהישא תויאחר תבעלו תחוללקו HP גינצ של כהיתמ( בתוקף תויאחר יבעל תחולקו רבוע םתשלו אלל תנוימז קשר
):םבתשלו כהוכר תולהי היעשו

.HP של ילארטויו גינצ עם או HP של כהיהתמ גינצ עם ןומקו טא'צ נהל

.HP של כהיהתמ גילנצ פנה

:םיהבא םיהפרט את שאמר הכן, HP של כהיהתמ תורילש הייפנ בעת
)פסתהמד יבג-על פיעמו( צרהמו שם●

)פסתהמד של ירהאחו הדבצש תיובתו פיעמו( צרמו ספרמ●

)פסתהמד תבתחתי או בגב אנמצ( ירודסי ספרמ●

פסתהמד םשויר
 רשמת אל אם. צרבמו כהיתמ תאומהתרו תרוי ילהיע כהימתמ, תרוי בטו תורימש תהנויל תךופשרבא, רמהי םישור תבאמצעו

 .http://www.register.hp.com בתכתוב כעת תהאו םלרשו תךופשרבא, כנההתו התקנת בעת תךברשוש פסתהמד את

תספונו תויאחר תויופשרא
 את בחר, www.support.hp.com לא רבוע. ספתנו תעלו תרתמו פסתהמד רבוע תנוימז תחבורמו תוריש תויכנתו

.פסתהמד רבוע תנוימהז חבתרהמו תויהאחר תויופשרא את חפש כןמ אחרול, שלך פההשו רואז/נהיהמד

סףנו דעימ
)פושחי( Search בחר כןמ אחרול צרהמו שם את ןהז. שלך רואז/נהיהמד את בחר.  www.hp.com/support בתכתוב בקר
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:ןכגו, תנושו תמוימש צועילב תאורהו אתמצ
פסתבמד תויבע ןופתר●
םינשו םיריכשממו םינשו םימישוימ פסההד●
כהיתמ תקבל●
.פסתמהמד בהמר את קלהפי לך וריעזש םספינו םיבר םימשאבו דאויו ינסרטו, םיכסממ אלמצו כלתו
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ההבקר חבלו תוירהנו יספוד ושרפי
מצב תירנו אמקר  7-1 בלהט

"מהבהבת תירנו" רבוע גמהודל סמל

"ולקתד תירנו" רבוע גמהודל סמל

ההבקר חבלו תוירהנו תויתבנ  7-2 בלהט
פעולהפסתהמד מצבתוירהנו מצב
 'יטולב' תירנוו' פעולה ושדחי' תירנו
.תולקוד

רבוע תינדי נההז במצב אהי פסתהמד  
.תבקומד או תפומעט פסתהד

 על ץלח כןמ אחרול, נהההז במגש תבקומד ןויילג או פהמעט טען
 יטולהב צןלח על ץלח. ךילהמש ידכ  הפעולה ושדחי צןלח

.פסהההד תדבוע את טללב ידכ 

 אחרול, יהשנ דהצ את ספילהד ידכ נהההז במגש םפיהד את טען.תינדי תידדצ-וד הדבוע תדבמע פסתהמד
 על ץלח. ךילהמש ידכ  הפעולה ושדחי צןלח על ץלח כןמ

.פסהההד תדבוע את טללב ידכ  יטולהב צןלח

 של םישולר בקשה בלהקי פסתהמד
Google Cloud Print.

 צןלח על או ךילהמש ידכ  הפעולה ושדחי צןלח על ץלח

.קלהפסי ידכ  יטולהב

תירנו. מהבהבת הלב מתתשו תירנו  
תירנוו' פעולה ושדחי' תירנו', ריינ'  
.תולקוד' יטולב'

 במגש טענושנ רייהנ דלגו או רייהנ גסו
רייהנ גסומ או רייהנ דלמגו םינשו נהההז  
.פסהההד תדבוע תורבהגד נוישצו

תדבוע תורלהגד םימיאהמת רייהנ דלגוו רייהנ גסו את טען  
 הפעולה ושדחי צןלח על ץלח או, נהההז במגש פסהההד

 יטולהב צןלח על ץלח, ןפילחלו. כעת ןהטעו רייהנ עם ךילהמש ידכ
.פסהההד תדבוע את טללב ידכ 

תירהנו. מהבהבת Wi-Fi Direct תירנו  
.ולקתד' יטולב'

 פסתלמד להתחבר בקשה בלהקי פסתהמד
 צןלח על או להתחבר ידכ  Wi-Fi Direct צןלח על ץלח.Wi-Fi Direct תבאמצעו וז

.קלהפסי ידכ  יטולהב

 'ריינ' תירנוו' לב מתתשו' תירנו
.תמהבהבו

.נהההז מגש את טען.קיר נהההז מגש

.ןילחלוט רגוס ןויהעל יסוישהכ דאו.חהפתו תדל.מהבהבת הלב מתתשו תירנו

תירנו. מהבהבת הלב מתתשו תירנו  
תירנוו' פעולה ושדחי' תירנו', ריינ'  
.תולקוד' יטולב'

.רייהנ מתחסי את רשחר.נהההז במגש נתקע ריינ

.ךילהמש ידכ  הפעולה ושדחי צןלח על ץלח
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)המשך (הבקרה בלוח הנוריות תבניות  7-2 טבלה
פעולההמדפסת מצבהנוריות מצב
תירנו. מהבהבת הלב מתתשו תירנו  

.תולקוד' יטולב' תירנוו' ריינ'
.רייהנ מתחסי את רשחר.הימההד ףתו רובאז נתקע ריינ

ספלמ ןובמחו' (נרטו תהראז' תירנו  
 ).םכתוב( מהבהבת) נרהטו

אתיצי דלצ( דשמח נהיטע ססטטו תירנו  
).בלבן( ולקתד) דשמח נהיהטע

.נרטו של דשמח נהיטע כתער תבאמצעו נרטו סףהו .פסההד רבוע ימד ךנמו נרהטו ספלמ

הימההד ףתו תירנוו' לב מתתשו' תירנו  
.תמהבהבו

 שלו תוריהש יחי ףסול יעהג הימההד ףתו
.תואו ףילהחל ישו

.הימההד ףתו את החלף

אתיצי דלצ( דשמח נהיטע ססטטו תירנו  
םכתוב ולקתד) דשמח נהיהטע  

.תורבמהי מהבהבתו

 של דשמח נהיהטע כתער עם היבע מתיקי
 .נרהטו

 עד ןלהמתי ךיעל. תאחר נרטו של דשמח נהיטע כתבער השתמש
ןוסיינ יפנל בלבן ריאת  דשמח נהיהטע מצב תירשנו  
.נרהטו של דשמח נהיטעל

 ףתו תירנוו מהבהבת' לב מתתשו' תירנו
.ולקתד הימההד

.הימההד ףתו את דשמח התקן או התקן.כהכהל אשל תקןמו או חסר הימההד ףתו
.אחר הימהד ףבתו השתמש .הימההד ףבתו היבע מתיקי

.דשמח תואו התקן כןמ אחרול, תואו ערנו הימההד ףתו את הסר.נרהטו ספלמ אתיבקר היבע מתיקי

 .הימההד ףתו מעל תםהחו את הסר.מובמקו אנמצ הימההד ףתו תםחו
 ףתו ישןחי ידי-על התהושז היבע מתיקי.ולקתד אהההתר תירנו

 .הימההד
 פנה, כתנמש היהבע אם. תואו הפעל כןמ אחרול צרהמו את כבה.יהשולחנ רקהסו עם היבע מתיקי

.HP של כהיתמל

 את תקולנ ידכ תוריש חתיש רשתנד .HP של כהילתמ פנה.פהיעט ריינ מתחסי
.פסהההד במנוע פגועל ימבל מההחסי

 פנה, כתנמש היהבע אם. תואו הפעל כןמ אחרול צרהמו את כבה.פסהההד מנוע עם היבע מתיקי
.HP של כהיתמל

 פנה, כתנמש היהבע אם. תואו הפעל כןמ אחרול צרהמו את כבה.לחוטהא תמרחו עם היבע מתיקי
.HP של כהיתמל

הריאמ דשמח נהיהטע ססטטו תירנו  
.תורבמהי מהבהבתו םכתוב

 כולהי אל פסתהמדו אמל נרהטו ספלמ
.כעת סףנו נרטו לקבל

נהיהטע מצב תירשנו עד המתןו נרהטו נתיטע כתער את הסר  
.נרהטו של דשמח נהיטעל ןוסיינ יפנל בלבן ריאת  דשמח

 בשלב סףנו נרטו לקבל כולהי אל פסתהמד
הימההד ףשתו או, עסוקה אשהי ןוויכמ, הז  

 .ויחי ףסול ימד בוקר

נהיהטע מצב תירשנו עד המתןו נרהטו נתיטע כתער את הסר  
.נרהטו של דשמח נהיטעל ןוסיינ יפנל בלבן ריאת  דשמח

מתדהקו נרהטו של דשמח נהיהטע כתער  
 .פסתהמד ךתול יגמרל וקנהר אל

 דשמח התקן, תכחיהנו נרהטו של דשמח נהיהטע כתער את הסר
 וקןר נרשהטו דאוו מתדהקו נרהטו של דשמח נהיהטע כתער את

.פסתהמד ךתול אובמלו
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)המשך (הבקרה בלוח הנוריות תבניות  7-2 טבלה
פעולההמדפסת מצבהנוריות מצב

 של דשמח נהיהטע כתער עם היבע מתיקי
.דשמח נהיהטע אתיציב נרהטו

 .נרטו ףסילהו ידכ תאחר נרטו של דשמח נהיטע כתבער השתמש

 בלבן ריאת  דשמח נהיהטע מצב תירשנו עד ןלהמתי ךיעל
.נרהטו של דשמח נהיטעל ןוסיינ יפנל

ספלמ ןובמחו( נרטו תהראז תירנו  
 דשמח נהיהטע ססטטו תירנוו) נרהטו

 תמהבהבו) דשמח נהיהטע אתיצי דלצ(
.םכתוב

 כתער של נהיהעג מנוע עם היבע מתיקי
 .נרהטו של דשמח נהיהטע

.דשמח נהיהטע אתיצימ תפסול כל קהנ

תירנוו) םכתוב( ולקתד לחוטא תירנו  
.מהבהבת' יטולב'

ילחוטא רבולחי ןוסיינ בעת אהיגש רעהיא  
 .WPS של

.ךילהמש ידכ  יטולהב צןלח על ץלח

תירנוו מהבהבת' לב מתתשו' תירנו  
.ולקתד' פעולה ושדחי'

המרהחו אלל ךילהמש ידכ  הפעולה ושדחי צןלח על ץלח .ההומז נהיא לחוטהא תמרחו  
.תילחוטהא

 את טען. ךילהמש ידכ  הפעולה ושדחי צןלח על ץלח .טענהנ היגוש קושחה
.נהכוהנ הקושחה
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ןצרהי של דלהמח תריבר כיער רזושח
 אל הפעולה. ןצרהי של דלהמח תריבר תורלהגד הרשתו פסתהמד תורהגד כל את ריזמח ןצרהי של דלהמח תוריבר תורהגד רוזשח
.םיהבא םיהשלב את בצע, ןצרהי של דלהמח תריבר תורלהגד פסתהמד את רזלשח ידכ. םפיהד תרספי את פסאת

.ןצרהי של דלהמח תריבר תורלהגד תורההגד כל את ריזמח ןצרהי של דלהמח תוריבר תורהגד רוזשח:תורזהי
 Embedded-ב מושיוש ישהג תקבל' ףיעסב ןייע, סףנו דעימ תלקבל). HP Embedded Web Server )EWS את פתח.1

Web Server )EWS '(הז למשתמש ךירמד של.
.תוריש על ץלח, כתמער היסייכרטב.2
.דלמח תוריבר רזושח צןהלח על ץלח, דלמח תוריבר רזושח רובאז.3

.ימטאוטו פןבאו דשמח תפעלמו פסתהמד
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ןתקי אל פןבאו נהמזי או ריינ ספתאו נהיא פסתהמד
מההקד

תנוויילג ספרמ ספתאו אשהי או נהההז ממגש ריינ ספתאו נהיא פסתהמד אם תויבע ןופתרב יעסיל םיכולי םיהבא תנווהפתר  
.ריינ תמולחסי םוגרל עלול להא םיממצב דאח כל. אחת בבת ריינ
ריינ סףאו נויא צרהמו●
ריינ תנוויילג ספרמ סףאו צרהמו●

ריינ סףאו נויא צרהמו
.םיהבא תנווהפתר את סהנ, נהההז ממגש ריינ סףאו נויא צרהמו אם

.םיהתקוע רייהנ תנוויילג את הסרו צרהמו את פתח.1
.שלך הדבולע םיאהמת דלבגו רייבנ המגש את טען.2

.פסהההד תדבוע תרהגד בעת םינכוהנ רייהנ גסוו רייהנ דלגו את רלבחו דהקפ.3

.רייהנ דלגו רבוע כהכהל םיננוכומ נהההז במגש רייהנ ינוכושמ דאו.4
.םיחמ םיבמ בולההט, ךמו תטולנ כהר תיבמטל תלגלהג את בנג. המתומז נהההז מגש שמעל תלגלשהג תכןיי.5

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

רייהנ מתיער את רזהח. תהאו ךהפוו תמעלו 180-ב תהאו בבסו, תהאו פףכוו נהההז ממגש רייהנ מתיער את אצהו.1  
.נהההז למגש

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

.נהההז למגש ריימהנ חלק רזהח

 .רייהנ דלגו רבוע כהכהל םיננוכומ במגש רייהנ ינוכושמ דאו.5
.ץמלהמו פרטלמ םיאמתו פסהההד בתיבס ישתנא דאו.6
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ריינ תמויחס רושחר
מההקד

.פסתמהמד ריינ תמוחסי יקוילנ תאורהו כולל הבא דעיהמ

תמוחסי ימקוימ●
תורזחו או תפותכו ריינ תמוחסי●
נהההז ממגש ריינ תמוחסי רושחר●
צרהמו של םיימיהפנ ובחלקי תמוחסי רושחר●
טהפל ירובאז תמוחסי רושחר●

תמויחס ימקוימ
.צרבמו םיהבא םימקויבמ שחלהתר תכולוי תמוחסי

םיימיפנ םירואז1
טפל לס2
נההז מגש3

.דאח םקויממ תרויב שחלהתר תכולוי תמוחסי:ההער
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תוזרחו או תפותכו ריינ תמויחס
 הבא לשלב המשך, היהבע את פתר אל ןשואהר השלב אם. תפותכו ריינ תמוחסי של תויבע רפתול ידכ םיהבא םיהשלב את בצע
.היהבע ןופתרל עד

.פסתהמד את ןלבחו ידכ הרתצו ףד פסהד כןמ אחרול מההחסי את קהנ, פסתבמד נתקע ריינ אם.1

.ךרהצו תדיבמ רייהנ תורהגד את אםהת. םינכוהנ רייהנ גסוו דלגו רבוע רגדמו נהההז שמגש דאו.2
.חארהמ שם את או IP-ה בתכתו את אתרל ידכ הרתצו ףד פסהד.א

i.תוישנ שלוש במשך  הפעולה ושדחי צןלח על ץלח.

ii.הפעולה ושדחי צןלח את רשחר .

ףדב צגמו אשהו פיכ וקידב חארהמ שם את או IP-ה בתכתו את דהקל, בתהכתו תרבשוו, טנטרניא פןדפד פתח.ב  
.פתחנ) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר. בשהמח תדבמקל Enter המקש על הקש. פסתהמד תרתצו

 לא ךילהמש תופשרבא בחר, חהטוב נהיא אתרל ישהשהג נתייהמצ דעההו גימצ טנטרניהא פןדפד אם:ההער
.בשבמח תפגע אל הז אתרל ישהג. האתר

.ריינ תרהגד ףהד על ץלח כןמ אחרול, כתמער היסייהכרט על ץלח.ג
.נהההז במגש רייהנ גסו את בחר, 1 שמג גסו פתחתהנ מהיהרש ךרד.ד

.נהההז במגש רייהנ דלגו את בחר, 1 שמג דלגו פתחתהנ מהיהרש ךרד.ה

 תלשנו ידכ דלמח תריבר של ריינ דלגוו דלמח תריבר של ריינ גסו תויופשרבא להשתמש גם תךופשרבא:ההער
 .תרויב ההבוהג תורידבת משתמש אתה בוש ריילנ מויאתיש כך דלהמח תריבר תורהגד את

.דשמח תהאו הפעל כןמ אחרול תוישנ 30 המתן, פסתהמד את כבה.3

.פסתהמד את ןלבחו ידכ הרתצו ףד פסהד.4

.תוישנ שלוש במשך  הפעולה ושדחי צןלח על ץלח.א

. הפעולה ושדחי צןלח את רשחר.ב

.HP של תחוהלקו כתיתמ תורילש פנה. תורילש זקוקה פסתשהמד תכןיי, היהבע את פתר אל להא םימשלב דאח אף אם
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ההזנה שממג ריינ תמויחס רושחר
 םשנגר זקנ. תמוחסי רלהסי ידכ מחט תרבצו םחרטו יבעל םימלקחי או מלקטת ןכגו, םידח םיבעצמ להשתמש ןיא:תורזהי
.תויהאחר ידי-על סהכוי אל םידח םיעצמ ידי-על

םיתקוע פסההד ימרחו כתימש. צרהמו ךמתו ישר םיהתקוע פסהההד ימרחו את ךמשו, שנתקעו פסההד ימרחו תהסר בעת  
.צרלמו זקנ םוגרל היעשו תיווזב צרהמו ךמתו

.םיושרד והיי אל םיהבא םימהשלב שחלק תכןיי, מההחסי םקוילמ אםבהת:ההער
.הימהד ףתו את הסר כןמ אחרול, ןויעל סהכמ את םהר.1

.ריינ כתבחתי תואו סהכ. ראול הימהד ףתו את ףשותח לא, זקנ למנוע ידכ:תורזהי
.נהההז ממגש פסהההד ימרחו מתיער את הסר.2

 תואו רלשחר ידכ תורהיזב ךמשוו) האמצע את כולל הז( תרויב ילוהג התקוע פסהההד מרחו דצ את זאחו, ךידי בשתי.3
.צרמהמו
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.ןויעל סהכמ את דרהו כןמ אחרול, הימהד ףתו את דשמח התקן.4

HEWW נייר חסימות שחרור 58



צרהמו של םיימיהפנ ובחלקי תמויחס רושחר
 םשנגר זקנ. תמוחסי רלהסי ידכ מחט תרבצו םחרטו יבעל םימלקחי או מלקטת ןכגו, םידח םיבעצמ להשתמש ןיא:תורזהי
.תויהאחר ידי-על סהכוי אל םידח םיעצמ ידי-על

םיתקוע פסההד ימרחו כתימש. צרהמו ךמתו ישר םיהתקוע פסהההד ימרחו את ךמשו, שנתקעו פסההד ימרחו תהסר בעת  
.צרלמו זקנ םוגרל היעשו תיווזב צרהמו ךמתו

.הימהד ףתו את הסר כןמ אחרול, ןויעל סהכמ את םהר.1

.ריינ כתבחתי תואו סהכ. ראול הימהד ףתו את ףשותח לא, זקנ למנוע ידכ:תורזהי
.צרהמו ךמתו טאל תואו ךמשוו התקוע רייהנ את תורהיזב זאחו, התקוע רייהנ את אהור אתה אם.2

.ןויעל סהכמ את דרהו כןמ אחרול, הימהד ףתו את דשמח התקן.3
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הפלט ירבאזו תמויחס רושחר
 אל םידח םיחפצ ידי על םשנגר זקנ. תמוחסי רלהסי ידכ, ךואר-אף רייפל או טהנצפי ןכגו, םידח םיבחפצ תשתמש לא:תורזהי
.תויהאחר תגרסבמ סהכומ
.צרהמו ךמתו טאל תואו ךמשוו טהפל לס רובאז התקוע רייהנ את תורהיזב זאחו▲
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פסהההד תכויא רפויש
מההקד●
סמךהמ את בשו פסהד●
נרהטו ספלמ קתידב●
פסתהמד קושחת ןכועד●
תאחר תיכנמתו פסההד●
פסהההד תדבוע רבוע פסהההד תכויאו רייהנ גסו תורהגד קתידב●
ילאוזיו פןבאו הימההד ףתו קתידב●
פסהההד בתיבסו רייהנ קתידב●
פסהההד תפופיצ אמתהת●

מההקד
 ,םישלב תםאו תבאמצעו תבווקר םלעתי פתרלהי תויעשו, אההל כןו חסר נרטו, םפסי, תחוימר ןכגו, פסהההד תכויבא תויבע
.פסהההד תכויבא תויבע ןופתרל התחלה תדקוכנ צגהמו רדסב םיהבא םיהשלב את סהנ. םיפייהספצ םיניתסמל קשר אלל

.הז למשתמש ךירבמד' פסהההד תכויא של תויבע ןופתר' ףיעסב ןייע, נהבתמו םיפייספצ םיפגמ ןופתר תודאו דעימ תלקבל

סמךהמ את בשו פסהד
.פסהההד בהמשך ןילחלוט להיעלם או ןיגורסיל פיעלהו בעםמט םיכולי פסהההד תכויבא םיפגמ. סמךהמ את בשו פסהד

נרהטו מפלס קתידב
.הז למשתמש ךירבמד' נרהטו ספלמ קתידב' ףיעסב ןייע, סףנו דעימ תלקבל. נרטו דשמח טען, ךנמו נרהטו ספלמ אם

פסתהמד קושחת ןכועד
.הז למשתמש ךירבמד' הקושחה ןכועד' ףיעסב ןייע, סףנו דעימ תלקבל. פסתהמד קושחת את גרלשד סהנ

תאחר תיכנמתו פסההד
.ספילהד תסיינ שממנה תיכנבתו צהעונ היהבע, רשכנד פסדהו ףהד אם. נהשו תיכנתו ךמתו ספילהד סהנ

פסהההד תדעבו רעבו פסהההד תכויאו רייהנ גסו תורהגד קתידב
 פסההד, תחוימר םיכולל םפסידהמו םידהעמו שראכ, כנהמתו פסהההד בעת פסהההד תכויאו רייהנ גסו תורהגד את וקדב

 גסו תרשהגד דאו. נרטו חסר בהםש םיקטנ םירואז או יפשחו נרטו, םירזפומ נרטו או תודקונ, לססולמ ריינ, כהה או מטושטשת
.פסתבמד ןשטעו רייהנ גסול אמתתו רייהנ

פסתבמד טעןשנ רייהנ גסו קתידב
 .נהההז מגש סהכמ את הסר.1
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.ןכוהנ רייהנ גסוב טעןנ נהההז שמגש דאו.2
 .נהההז מגש סהכמ את דשמח התקן.3

)Windows( פסהההד תכויאו רייהנ גסו תורהגד קתידב

.פסההד תופשרבא בחר, תיכנהתו ךמתו.1

.תפוהעד או םיניפיאמ צןהלח על ץלח כןמ אחרול, פסתהמד את בחר.2
.תכויא/ריינ היסייהכרט על ץלח.3
 .םינימהז רייהנ יגסו את תאולר ידכ ריינ גסו תופשרהא את חבהר.4
.משתמש אתה בוש רייהנ גסו רבוע תופשרהא את בחר.5

תכויא או, וידב ךולחסו תרוי מהר ספילהד ידכ תרוי כהנמו תכויא בחר. תופשרא בחר, פסההד תכויא פתחתהנ מהימהרש.6  
.תרוי םידח םפסיהד לקבל ידכ תרוי ההבוג

ידכ רשויא צןהלח על ץלח פסההד חיש-והד בתבתי. םיניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא צןהלח על ץלח.7  
.הדבוהע את ספילהד

)OS X( פסהההד תכויאו רייהנ גסו תורהגד קתידב

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

.פסתהמד את בחר) פסתמד( Printer יטבתפר.2

).תכויאו פסההד ימרחו( Media & Quality תופשרהא ךמתו רייהנ גסו את בחר.3

ידכ תרוי ההבוג תכויא או, וידב ךולחסו תרוי מהר ספילהד ידכ תרוי כהנמו תכויא בחר. פסההד תכויא של תופשרא בחר.4  
.תרוי םידח םפסיהד לקבל

).פסההד( Print צןהלח על ץלח.5
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ילאזויו פןבאו הימההד ףתו קתידב
.הימההד ףתו את וקדלב ידכ םיהבא םיהשלב את בצע

.סרהו םיטוהא סרטש דאוו, פסתמהמד הימההד ףתו את הסר.1

 ףתו של בחלק ממוקם ןוכריהז בבש). םיוטשר שטח יפנ או םירבוש תוקצו, גמהודל( זקנ רתויאל ןוכריהז בבש את וקדב.2
.תקןמו ףהתו שראכ דשמח נהיהטע אתיציל תרויב בוהקר הימההד

.הימההד ףבתו וקהרהי תלגלהג של השטח יפנ את וקדב.3
תכויבא תוילבע םוגרל תעלולו השטח יפנ על תאצבעו תיעובט. הימההד ףבתו וקהרהי תלגלבג געתל ןיא:תורזהי  
.פסהההד

.הימההד ףתו את החלף, הימההד ףתול םשנגר אחר זקבנ או אצבע תיעובטב, תיטובשר הבחנת אם.4
.הפתרנ היהבע אם תאולר ידכ םידעמו ספרמ פסהדו, הימההד ףתו את דשמח התקן.5

פסהההד בתיבסו רייהנ קתידב
HP יבמפרט מדשעו רייבנ מושיש: ןשואר שלב

.HP יפרטבמ מדעו נוישא רייבנ מושימש תבעונו פסהההד תכויא של תוימהבע חלק

.פסתהמד ידי-על םיכנתמ רייהנ משקלו דלגו, גסוש דאו●

תכוסי, םקייר םירואז, םיקמט, אבק, םפפיור םחלקי, םיכתמ, םיקרע, םיחתכ טולנו בהטו תכויא בעל רייבנ השתמש●  
.םיפלמקו או םילססולמ תווקצו וקדהי

.פסהלהד כןל םדקו מושיש בו עשהנ אשל רייבנ השתמש●

.םינצנצ ןכגו, מתכתי מרחו ילכמ נוישא רייבנ השתמש●
.דבלב ויד רקתהז תפסובמד מושילש שנועד רייבנ תשתמש לא. רזייל תפסובמד מושילש שנועד רייבנ השתמש●
.תרוי בהטו פסההד תכויאל בולר םרגו תרוי חלק רייבנ מושיש. ימד ספסמחו נוישא רייבנ השתמש●

םימלצהמו תנווהפתר את תסיינו, HP יפרטלמ םיאשמת בהטו תכויבא ריינ על עצמן על תורזחו פסהההד תכויבא תויבע אם  
.תאחר הזיארמ רייבנ להשתמש סהנ, םיהאחר

בהיבהס קתידב: ישנ שלב
 את סהנ. רייהנ נתבהז או פסהההד תכויבא תוילבע חהיכש בהסי אהיו פסהההד תכויא על תורייש פיעלהש כולהי בהיבהס

:םיהבא תנווהפתר
.ריואו גוזימ פתחי או םחיפתו תנוחלו או תתודל ןכגו, בהם בתנוש חושר םימקויממ פסתהמד את קחהר●
.פסתהמד פרטלמ ץשמחו תללחו או תורפרטוטמל פהשוח נהיא פסתשהמד דאו●

.ןואר ןכגו, רגוס םבמקו פסתהמד את תמקם לא●
.פקיאוו ביצי משטח על נחתמו אכשהי פסתהמד את הפעל●

.הימעל כולל, םידדהצ כלמ בהטו ריואו מתירלז זקוקה פסתהמד. פסתהמד של רורוהאו פתחי את סםהחו ברד כל הסר●
 ךבתו תוישאר רילהשא םיכוליו ריובאו םיישאהנ םיאחר םיביכר או מןשו, רקיטו, אבק, תפסול יפנמ פסתהמד על הגן●

.פסתהמד
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פסהההד תפופיצ אמתהת
.פסהההד תפופיצ את םיאלהת ידכ םיהבא םיהשלב את בצע

.)HP Embedded Web Server )EWS את פתח.1

.ןימז אהו אם, בץהמשו טנטרניהא תלשר גשתל ידכ HP Smart היקציפלבא השתמש●
.Windows 7 של תכומער רבוע HP Printer Assistant-ב השתמש●

 IP-ה בתכתו לא וטנו כןמ אחרול, הרתצו ףד ספילהד ידכ  הפעולה ושדחי צןלח על כתממוש צהלחי ץלח●

.פסתהמד תרתצו ףדב פיעהשמו

 ישהג. האתר לא ךילהמש תופשרבא בחר, חהטוב נהיא אתרל ישהשהג נתייהמצ דעההו פיעהמו אם:ההער
.בשבמח תפגע אל הז אתרל

.תימנהי וטויהנ תינבחלו כתמער תרהגד בחר כןמ אחרול כתמער היסייהכרט על ץלח.2
.תנוכוהנ תפופיהצ תורהגד את בחר.3
.החל על ץלח םיינויהש תרילשמ.4
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פסההד תכויא של תויבע ןופתר
:םיהבא םיהפגמ כולל, תנובתמו םיפגמ של תופייספצ תויבע ןופתר רבוע תויבע ןופתרל םישלב ספקמ הבא דעיהמ
הרבהי פסההד●
כהה פסההד או רפוא רקע●
םקייר םידעמו●
םירשחו םפיד●
תורבהי או תכהו תורשו●
םירבהי או םכהי םייכאנ םפסי●
חסר נרטו●
תתוומעו תנותמו●
לססולמ ריינ●
.פקוסוש ןוהפתר ישלב את בצעו בה נתקל שאתה פסהההד תכויא תיילבע מהיאהמת הז ףיעסב גמהוהד את אמצ

.פסתהמד של הקצר הקצה ךרד תחילה ברשע Letter דלבגו ריינ תאומר תהבאו תאוגמוהד

.ריילנ נרהטו בקתדמו בוש פסהההד ךימתהל לחלק חסימתי) fusing" (ךתוהי" נחהמו:ההער
הרבהי פסההד  7-3 בלהט

םייפשרא תנוופתרגמהודראותי
:הרבהי פסההד
.כולו ףדב יהוד או רבהי פסדהמו כןהתו

.סמךהמ את בשו פסהד.1

.נרהטו את דשמח רזפל ידכ תואו ערנ כןמ אחרול, הימההד ףתו את הסר.2

.כהכהל תקןמו הימההד ףשתו דאו.3

.הימההד ףתו של מושיהשו םיהחי תתרי את וקדבו הרתצו חוד פסהד.4

.נרטו דשמח טען, ךנמו נרהטו ספלמ אם.5

.support.hp.com בתכתוב בקר, כתנמש היהבע אם.6
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כהה פסההד או רפוא רקע  7-4 בלהט
םייפשרא תנוופתרגמהודראותי

 פסההד או רפוא רקע
:כהה

 הטקסט או נההתמו
.יפומהצ םכהי

.פסתהמד ךרד כבר ברע אל נהההז במגש ריישהנ דאו.1

.אחר ריינ גסוב השתמש.2

.סמךהמ את בשו פסהד.3

 כןמ אחרול נרהטו תפופיצ אמתהת יטתפרל רבוע, פסתהמד של בץהמשו טנטרניהא תבשר.4
.תרוי כהנמו מהלר נרהטו תפופיצ את נןוכו

.להפעלה םיכהנתמ תהלחוו תורפרטוהטמ חוטוב אתנמצ פסתשהמד דאו.5

.נרטו דשמח טען, ךנמו נרהטו ספלמ אם.6

.support.hp.com בתכתוב בקר, כתנמש היהבע אם.7

פסההד אלל – קיר ףד  7-5 בלהט
םייפשרא תנוופתרגמהודראותי
:פסההד אלל – קיר ףד

ילכמ נויאו ןילחלוט קיר ףהד  
.פסדמו כןתו

.כהכהל תקןמו הימההד ףשתו דאו.1

 .אםבהת פסהההד תורהגד את ושנה נהההז במגש טעןשנ רייהנ גסו את וקדב.2
.תרוי רבהי ריינ גסו בחר, ךרהצו תדיבמ

.support.hp.com בתכתוב בקר, כתנמש היהבע אם.3

רשחו ףד  7-6 בלהט
םייפשרא תנוופתרגמהודראותי
:רשחו ףד

.כולו רשחו פסדהמו ףהד

.זקנ םנגר אם תלוגל ידכ תיוזח פןבאו הימההד ףתו את בחן.1

.כהכהל תקןמו הימההד ףשתו דאו.2

.הימההד ףתו את החלף.3

.support.hp.com בתכתוב בקר, כתנמש היהבע אם.4
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תורשו יפגמ  7-7 בלהט
םייפשרא תנוופתרגמהודראותי
:תויאקרא או תוזרחו תחבור תורשו
תויעשו הן. דהעמו ךראול תורזהחו תורבהי או תכהו תורשו  
 ,יילומ ירובאז רק פיעמו הפגם. בעןמט תכור או תודח תולהי
.פסדמו כןתו אלל םיבקטע או טקסטב אל

.סמךהמ את בשו פסהד.1

.נרטו דשמח טען, ךנמו נרהטו ספלמ אם.2

.אחר ריינ גסוב השתמש.3

.support.hp.com בתכתוב בקר, כתנמש היהבע אם.4

םיכיאנ םיפס של םיפגמ  7-8 בלהט
םייפשרא תנוופתרגמהודראותי
:םירבהי םיכיאנ םיפס
 כלל ךרדב םיהמשתרע םירבהי םפסי
ירובאז רק פיעמו הפגם. דהעמו ךראול  
 כןתו אלל םיבקטע או טקסטב אל, יילומ
.פסדמו

.סמךהמ את בשו פסהד.1

.נרהטו את דשמח רזפל ידכ תואו ערנ כןמ אחרול, הימההד ףתו את הסר.2

.support.hp.com בתכתוב בקר, כתנמש היהבע אם.3

בתיבס שראכ פיעלהו םיכולי םהכהי גםו םירהבהי םייכהאנ םהפסי:ההער  
 פרטבמ ןייע. תלחו או הרפרטוטמ רבוע ןישצו חוטול ץמחו אתנמצ פסהההד
.תותרהמו תהלחוו הרפרטוהטמ תמור תלקבל פסתהמד של בתייבהס

:םכהי םיכיאנ םיפס
 .דהעמו ךראול םיפיעהמו םכהי םפסי

 ,ףדב םמקו כלב פיעלהו עלול הפגם
 כןתו אלל םיבקטע או יילומ ירובאז
.פסדמו

.סמךהמ את בשו פסהד.1

.נרהטו את דשמח רזפל ידכ תואו ערנ כןמ אחרול, הימההד ףתו את הסר.2

.נרטו דשמח טען, ךנמו נרהטו ספלמ אם.3

.support.hp.com בתכתוב בקר, כתנמש היהבע אם.4
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ךתוהי/בועקי יפגמ  7-9 בלהט
םייפשרא תנוופתרךתוהי/בועקי יפגמראותי
):תיצלל( ךתוהי תדחיי של םחו טתהס

םירזחו נההתמו של תהסטו או, םירבהי םיצלל  
 כל עם ךדעול היעשו תרזהחו נההתמו. ףהד ךראול
.הרזח

.סמךהמ את בשו פסהד.1

תורהגד את ושנה נהההז במגש טעןשנ רייהנ גסו את וקדב.2  
.תרוי רבהי ריינ גסו בחר, ךרהצו תדיבמ. אםבהת פסהההד

.support.hp.com בתכתוב בקר, כתנמש היהבע אם.3

:דורי ךתוהי
ץפונ הז פגם. ףהד ידמצ דאח ךראול ולףד נרטו  
םיגסו ועל הבוג יסויכ תבעלו תודבוע יבשול תרוי  

שחלהתר כולי אך, פסההד ימרחו של משקל יקל  
.ףדב םמקו כלב

.סמךהמ את בשו פסהד.1

תורהגד את ושנה נהההז במגש טעןשנ רייהנ גסו את וקדב.2  
.תרוי דכב ריינ גסו בחר, ךרהצו תדיבמ. אםבהת פסהההד

.support.hp.com בתכתוב בקר, כתנמש היהבע אם.3

נההתמו םקויבמ םיפגמ  7-10 בלהט
םייפשרא תנוופתרגמהודראותי

:םתיוויוע םיישול
 אשהי או, כזבמר נהיא נההתמו
שחמתר הפגם. ףהד על תתומעו  

יאוכר ממוקם אל רייכשהנ  
 נהההז ממגש סףנא אכשהו
.רייהנ בבנתי ברועו

.סמךהמ את בשו פסהד.1

רייהנ תוקצו כלש דאו. נהההז מגש את דשמח טען כןמ אחרול רייהנ את הסר.2  
.םידדהצ כלב םיושו

סיתעמ לא. אמל נההז מגש ןייהמצ ןולמחו מתחת אנמצ רייהנ מתיער בהגוש דאו.3  
.הדיהמ על תרי נהההז מגש את

רייהנ ינוכומ את ץתלח לא. רייהנ רבוע ןכוהנ דלגול םיאמתמו רייהנ ינוכושמ דאו.4  
 .רייהנ מתיער כנגד זקהבחו

.support.hp.com בתכתוב בקר, כתנמש היהבע אם.5
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פלט יפגמ  7-11 בלהט
םייפשרא תנוופתרגמהודראותי

:לסולסמ פלט
 הקצה. םייבשול לססולמ פסדהמו רייהנ
 או הקצר דהצ ךראול תולהי כולי לססולהמ
סוללס יגסו ישנ םימיקי. רייהנ של ךוהאר  
:םייפשרא

 ברלע לססתלמ רייהנ :יבוחי לסולס●
תבויבסב םנגר הפגם. פסדהמו דהצ  
 עם םידעמו פסתהד בעת או תבשוי
.הבוג יסויכ

 אההל לססתלמ רייהנ :ילישל לסולס●
תבויבסב םנגר הפגם. פסדהמו דמהצ  
 פסתהד בעת או ההבוג תלחו תבעלו
 .ךנמו יסויכ עם םידעמו

.סמךהמ את בשו פסהד.1

 של בץהמשו טנטרניהא תמשר :יבוחי לסולס.2
רייהנ גסו. תרוי דכב ריינ גסו בחר, פסתהמד  
.פסהלהד תרוי ההבוג הרפרטוטמ צרוי תרוי דהכב

 של בץהמשו טנטרניהא תמשר :ילישל לסולס
 הקל רייהנ גסו. תרוי קל ריינ גסו בחר, פסתהמד

 סהנ. פסהלהד תרוי כהנמו הרפרטוטמ צרוי תרוי
 או כן יפנל בשהי בהיבסב רייהנ את אחסןל

.עתה הז פתחשנ רייבנ השתמש

תופשרהא את הפעל, פסתהמד של EWS ךמתו.3  
היסייהכרט על ץלח. (לסתלסמ ריינ תפחו  
ריינ תפחו בחר כןמ אחרול, תוריש בחר, כתמער  
.)לסתלסמ

 בתהכתו לא רבוע, כתנמש היהבע אם.4
support.hp.com.

:הפלט מתיער

מהיהער. טהפל במגש פהי םערנ נויא רייהנ  
 או, מוטה, הדאחי אל תולהי היעשו
 צההחו מהמגש חףדלהי םיעלול םפישהד

 עלול םיהבא םימהמצב דאח כל. פההרצ לא
:הז פגםל םוגרל

רייהנ של ינצוקי סוללס●

תומעו או מטמקו במגש רייהנ●

 ןכגו, ירטסטנד אל ריינ גסו אהו רייהנ●
תפומעט

ימד אמל טהפל מגש●

.סמךהמ את בשו פסהד.1

.טהפל לס ךיארמ את פתח.2

 ,רייהנ של ינצוקי סוללס ידי-על םנגר הפגם אם.3
.לססולמ טפל של תויהבע ןופתר יבשלב המשך

.אחר ריינ גסוב השתמש.4

.עתה הז פתחשנ רייבנ השתמש.5

 אמל שהמגש יפנל טהפל ממגש רייהנ את הסר.6
.ימד

 בתכתוב בקר, כתנמש היהבע אם.7
support.hp.com.
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תילחוטא ברשת תויבע ןופתר
מההקד●
תילחוטא תוירקישו של צועילב תמוימש מתירש●
תילחוטהא הרשת של ןאבחו קתידב צועיב●
תילחוטהא הרהתצו יעתקב אחרל סהפימד נהיא פסתהמד●
ייששל דצ של שא מתחו תקנתמו בשבמחו סהפימד נהיא פסתהמד●
פסתהמד או ילחוטהא הנתב תברהע אחרל פועל נויא ילחוטהא רבוהחי●
)Wi-Fi Direct( תילחוטהא פסתלמד םספינו םיהתקנ לחבר תןינ אל●

VPN-ל תברמחו אכשהי תרתקשו תדאבמ תילחוטהא פסתהמד●

תוילחוטהא תהרשתו מתיברש פיעהמו נהיא הרשת●
תפועל נהיא תילחוטהא הרשת●
תילחוטא ברשת תהפרעו םצמצו●

מההקד
.תויבע ןופתרב יעסיל ידכ תויהבע ןופתר דעיבמ השתמש

תילחוטא תוירשוקי של צועילב תמוימש מתירש
תירנו. פעלמו פסתבמד ילחוטהא וידשהר דאו, סףבנו. שמללח םיברמחוו םיפעלמו ילחוטהא הנתבו פסתשהמד דאו●  

הרהגד במצב אתנמצ פסתהמד, מהבהבת תירהנו אם. (תברמחו פסתשהמד ןיילצ ידכ כחולב רילהא הראמו  לחוטהא  
.)להתחבר ןוסיינ במהלך או

.SSID-ה את תהולז ידכ הרתצו ףד פסהד. ןכונ) SSID( תילחוטהא הרשת ששם דאו●

.תוישנ שלוש במשך  הפעולה ושדחי צןלח על ץלח.א

. הפעולה ושדחי צןלח את רשחר.ב

.תילחוטהא הרשת תרהגד את בשו הפעל, ןכונ SSID-שה חטוב נךיא אם
.תילחוטהא הרשת תרהגד את בשו הפעל, יגוש טחההאב דעימ אם. ןכונ טחההאב דעישמ דאו, תטחובאומ תברשתו●
 תהמשתמשו תברשתו( תילחוטהא ישההג תדקונ רבווע פסתהמד רבוע ההז) TKIP או AES( פנהההצ יטתשש דאו●

).WPA טחתבאב

 או אחת הדקונ או םיישנ או דאח פס רק םיצגמו אם. ההבקר חבלו)  או ( Wi-Fi-ה תאו צמתעו ןומחו את וקדב●
 פסתהמד, תהרשתו בובר. תילחוטהא הרשת של יטההקל חוטוב אתנמצ פסתשהמד דאו. חלש לחוטהא תאו, םישתי
).ילחוטהא הנתב( תילחוטהא ישההג תדקומנ 'מ 30 עד של קחבמר תולהי בתיחי

 ישההג תדקונ ןיב םיצבישנ ממתכת םיולהגד םיהעצמ כל את הסר. ילחוטהא תהאו את םיסמהחו םיחפצ ןישא דאו●
 ישההג תדקולנ פסתהמד ןיב םידיפרמ נםיא ןטוב או מתכת םיילכהמ כהיתמ ידעמו או תורקי, תשמוטו דאו. פסתהמדו

.תילחוטהא
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 יעלהפר םייעשו םיבר םיהתקנ. ילחוטהא תאול יעלהפר םיישעשו םיינולקטרא םימהתקנ קחהר ממוקמת פסתשהמד דאו●
 יהתקנו תואחר תוילחוטא תרשתו, טחהאב כתמער של תמצלמו, םיילחוטא םינפוטל, םימנוע תבולר, ילחוטהא תאול

Bluetooth םימיסומ.
 .הז רדבת םיהמשתמש םירבובחי רק כתמתו פסתהמד. GHz 2.4 תפעול רבוע רגדמו שלך שהנתב דאו●
.בשבמח תקןמו פסהההד התקן שמנהל דאו●
.נהכוהנ פסתהמד אתיצי את תבחרש דאו●

.תילחוטא רשת תהאול םיברמחו צרהמוו בששהמח דאו●
.Bonjour-ב מךתו ילחוטהא שהנתב דאו, OS X כתבמער●

תילחוטהא הרשת של ןאבחו קתידב צועיב
קתידב). EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר או פסתהמד של ההבקר חלו תבאמצעו תילחוטהא הרשת של ןאבחו קתידב לבצע תןינ  

.תילחוטהא הרשת תורהגד על דעימ ספקתמ תילחוטהא הרשת של ןהאבחו

פסתהמד של ההבקר חמלו תילחוטהא הרשת של ןאבחו קתידב צועיב: נהשואר יטהש
.תוישנ 10 למשך  לחוטהא צןלח על כתממוש צהלחי ץלח, פסתהמד של ההבקר חבלו▲

EWS תבאמצעו תילחוטהא הרשת של ןאבחו קתידב צועיב: היישנ יטהש

.)HP Embedded Web Server )EWS את פתח.1

.ןימז אהו אם, בץהמשו טנטרניהא תלשר גשתל ידכ HP Smart היקציפלבא השתמש●
.Windows 7 של תכומער רבוע HP Printer Assistant-ב השתמש●

 IP-ה בתכתו לא וטנו כןמ אחרול, הרתצו ףד ספילהד ידכ  הפעולה ושדחי צןלח על כתממוש צהלחי ץלח●

.פסתהמד תרתצו ףדב פיעהשמו

 ישהג. האתר לא ךילהמש תופשרבא בחר, חהטוב נהיא אתרל ישהשהג נתייהמצ דעההו פיעהמו אם:ההער
.בשבמח תפגע אל הז אתרל

.ברשת הדעבו היסייהכרט את בחר.2

'.פועל' תופשרהא השנבחר דאו תילחוטא הרתצו ףדב.3

.קהידהב תאוצתו את אההמר קהידב ףד ספילהד ידכ קהידב חוד פסתהד צןהלח על ץלח.4

תילחוטהא הרהתצו יעתקב אחרל סהפימד נהיא פסתהמד
.כןמו במצב אתנמצו תפעלמו פסתשהמד דאו.1

.כהכהל תפועל תילחוטהא שהרשת דאו.2

.דייהנ ריכשהמ את או בשהמח את דשמח הפעל, ךרהצו תדיבמ. כהכהל פועל דייהנ ריכשהמ או בששהמח דאו.3
).Windows( תקןמו ןכוהנ פסתהמד התקן שמנהל דאו.4

.ברשת דיינ ריכשמ או בשמח ךרד פסתהמד של HP Embedded Web Server את חפתול תךופשרבאש דאו.5

.IP בתכתו לה תיושמוקצ תילחוטהא לרשת בהצלחה ההתחבר פסתשהמד דאולו ידכ הרתצו ףד פסהד.6
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ישישל דצ של שא מתחו תקנתמו בשבמחו סהפימד נהיא פסתהמד
.שלך ןצרמהי ןימהז תרויב יכנהעד ןכובעד שהא מתחו את כןעד.1

.פעולל לוא תויכנתול פשרא, ספילהד סהמנ או פסתהמד את ןמתקי אתה שראכ שא מתלחו ישהג תרשווד תויכנתו אם.2

 אחרל שהא מתחו את הפעל. בשבמח תילחוטהא פסתהמד את התקן כןמ אחרול, ימנז פןבאו שהא מתחו את טלב.3
.לחוטהא התקנת את מתיסיש

פסתהמד או ילחוטהא הנתב תהעבר אחרל פועל נויא ילחוטהא רבוהחי
 או םיישנ או דאח פס רק םיצגמו אם. פסתהמד של ההבקר חבלו)  או ( Wi-Fi-ה תאו צמתעו ןומחו את וקדב.1

 ,תהרשתו בובר. תילחוטהא הרשת של יטההקל חוטוב אתנמצ פסתשהמד דאו. חלש לחוטהא תאו, םישתי או אחת הדקונ
םיכשולמ ןישא דאו, סףבנו). ילחוטהא הנתב( תילחוטהא ישההג תדקומנ 'מ 30 עד של קחבמר תולהי בתיחי פסתהמד  
 יעלהפר ישעשו פסתהמד בתבקר ינולקטרא התקן כל הסרו תהאו את םלחסו םיישעשו הרשת לנתב פסתהמד ןיב םיולגד
.לחוטהא תאול

.הרתצו ףד פסתהד.2
 .בשהמח ברמחו הילשא הרשת של SSID-ל הרהתצו חודב) תילחוטהא הרשת שם( SSID-ה את הוהשו.3

 הרשת תרהגד של הרהתצו את דשמח קבע. רשת תהאול םיברמחו נםיא םיההתקנ, םהיז נםיא SSID-ה הימז אם
.פסתהמד רבוע תילחוטהא

)Wi-Fi Direct( תילחוטהא פסתלמד םספינו םיהתקנ לחבר תןינ אל
 Wi-Fi תבאמצעו פסהבהד. (תהאו את םיסמשחו םיעצמ ןיושא ילחוטהא תהאו חוטוב םיאנמצ םיההתקנ כלש דאו.1

Direct ,פסתהמד של לחוטהא חוטוב תולהי ביחי ההתקן.( 

.כןמו במצב אתנמצו תפעלמו פסתשהמד דאו.2

.  Wi-Fi Direct צןלח על ץלח, היכבו אהי אם. ולקתד פסתהמד של ההבקר חבלו  Wi-Fi Direct תירשנו דאו.3

ןיא, תויופשרמהא אחת באף מךתו נויא שלך ההתקן אם. שלך בהתקן Wi-Fi-ה את או Wi-Fi Direct את תשהפעל דאו.4  
.הז להתקן Wi-Fi Direct רבוחי רילהגד תךופשרבא

.Wi-Fi Direct-ב תימנז-בו םימשתמש 5-מ תרוי ןישא דאו.5

VPN-ל תברמחו אכשהי תרתקשו תדאבמ תילחוטהא פסתהמד
 .תימנז-בו תואחר תולרשתו VPN-ל להתחבר תןינ אל, כלל ךרדב●

תוילחוטהא תהרשתו מתיברש פיעהמו נהיא הרשת
.מתח לו ישו פעלמו ילחוטהא שהנתב דאו●

.תסתרמו שהרשת תכןיי●
.תהאו את םיסמהחו םיכשולמ ןיא יכו, ילחוטהא הנתב של ילחוטא חוטוב אתנמצ פסתשהמד דאו●
.מהיברש פיעווי אל GHz 5 של תרשתו. GHz 2.4 של םירדהת ברצועת תפועל פסתהמד●

.תוילחוטהא תהרשתו מתירש את רענן●
.פסתהמד את דשמח יללהפע סהנ●
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פועלת נהיא תילחוטהא הרשת
.לרשת םיאחר םיהתקנ לחבר סהנ, תרתקשו הדביא שהרשת דאולו ידכ.1

.לרשת ping תפעול תבאמצעו ברשת תרהתקשו את וקדב.2

.בשבמח הדהפקו תרשו פתח.א
.Enter על הקש כןמ אחרול, cmd דהקל, הפעלה על ץלח, התחל על ץלח, Windows כתבמער●

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

.הנתב של IP-ה בתכתו את ויאחרול, ping דהקל.ב

.תפועל הרשת, בושו ךהלו ברמע ימנז גימצ ןהחלו אם.ג
.שלך בשהמח ברמחו הילשא רשת תהאול םיברמחו פסתהמד או שהנתב דאו.3

.הרתצו ףד פסתהד.א

i.תוישנ שלוש במשך  הפעולה ושדחי צןלח על ץלח.

ii.הפעולה ושדחי צןלח את רשחר .

.בשהמח ברמחו הילשא הרשת של SSID-ל הרהתצו חודב) תילחוטהא הרשת שם( SSID-ה את הוהשו.ב
 הרשת תרהגד של הרהתצו את דשמח קבע. רשת תהאול םיברמחו נםיא םיההתקנ, םהיז נםיא SSID-ה הימז אם
.פסתהמד רבוע תילחוטהא

ךירבמד' תילחוטא רשת של ןאבחו קתידב צועיב' ףיעסב ןייע, סףנו דעימ תלקבל. תילחוטא רשת של ןאבחו קתידב בצע.4  
.הז למשתמש

תילחוטא ברשת תהפרעו םצמצו
:תילחוטא ברשת תההפרעו םלצמצו תיעוסימ תהבאו תהעצו

 כמו, םינשו םייטמגנולקטרא םימהתקנ או, םקיתי תנוואר כמו, םיולגד םימתכתי םימחפצ םיילחוטא םיהתקנ קחהר●
.וידר תתואו בשלש םיכולי להאכ םיחפצ. םיילחוטא םינפווטל לגוקרימ ירתנו

וידר ילג גספול םילגסומ להאכ םימבנ. םיאחר םיממבנו םיולגד םיולבנ ןטוב יממבנ םיילחוטהא םיההתקנ את קחהר●  
.תהאו צמתעו את ןיולהקט

.ברשת תוילחוטהא תפסוהמד לא רייש טבמבו יכזמר םקויבמ ילחוטהא הנתב את הצב●
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טנאתר של תוהתחבר תויבע ןופתר
:םיהבא תנווהפתר את סהנ
.םיפעלמו הנתב או המתג, הרשת תכזרו תמתפקד הרשת●
דישל תירהנוו פסתבמד טנהאתר אתיציל ברמחו טנהאתר כבל. כהכהל לרשת פסתהמד את מחבר טנהאתר כבלש דאו●  

.רבוהחי בעת ולקתד המחבר
 לך ועדי אם. פסתהמד של הרשת רבוחי על תפיעומש נןיא, םסיוריו יפנמ להגנה תכנותו תבולר, סוריו-יטהאנ תכנותו●

 חומת של המקוון הבעיות פותר יכלב השתמש, פסתלמד להתחבר בשמהמח תעונמו שהא מתחו או סוריו-יטהאנ תכנושתו
.היהבע את רפתול ידכ HP של האש

 את רפתוול אבחןל סהתנ תוריהש תיכנתו. ימטאוטו פןבאו היהבע את רפתול ידכ HP Print and Scan Doctor את הפעל●
.תפוהש כלב ןימז ההיי אל HP Print and Scan Doctor-ש תכןיי. היהבע
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https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-921&h_lang=he&h_client=s-h-e005-01&h_keyword=bmGoWirelessFirewall
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-921&h_lang=he&h_client=s-h-e005-01&h_keyword=bmGoWirelessFirewall
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-921&h_lang=he&h_client=s-h-e005-01&h_keyword=bmGoWirelessFirewall
https://www.hp.com/support/PSDr
https://www.hp.com/support/PSDr


פסתהמד ימפרטא

/www.hp.com אהר, יכנעד דעימ תלקבל. םיינוילש םפיפוכ הם אבל, םסוהפר למועד םינכונ םיהבא םיפרטהמ:בשוח
support .

יטכנ פרטמ●
תכונתמ הפעלה תכומער●
פסתמד יממד●
תויסטקוא תיטופלו שמלח יפרטמ, שמלח כתיצר●
הפעלה בתיבס חוטו●
אהיגש יסמל●
רזייל תהראז●
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יטכנ מפרט
.יכנעד דעימ תלקבל www.support.hp.com אהר
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https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=22955786&h_client&s-h-e002-1&h_lang=he&h_cc=il
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=22955786&h_client&s-h-e002-1&h_lang=he&h_cc=il


תנתמכו הפעלה תכומער
.פסתלמד םיפייהספצ OS X-ו Windows PCLmS פסהההד התקן ימנהל על חל הבא דעיהמ

Windows: כנתתו של ההתקנה תיכנתו HP ההתקן מנהל את נהמתקי PCLmS או PCLm-S ההפעלה כתלמער אםבהת 
Windows ,טנטרניהא באתר בקר, סףנו דעימ תלקבל. כנההתו של ההתקנה תיכנבתו מושיש בעת תילנויפצאו כנהתו עם דחיב  

. www.hp.com/support בתכתוב צרבמו כהיהתמ של
OS X: יבשמח Mac את דרהו. וז פסתמד ידי על םיכנתמ HP Easy Start 123 בתמהכתו.hp.com של טנטרניהא אתרמ או 
 התקן מנהל את ןלהתקי ידכ HP Easy Start-ב השתמש כןמ אחרול,  www.hp.com/support בתכתוב צרבמו כהיהתמ
.HP של ההתקנה כנתבתו כלול נויא HP. HP Easy Start של פסהההד

.hp.com.123 לא רבוע.1

.פסתהמד כנתתו תדרלהו פקוסוש םילשלב אםבהת פעל.2

Linux: רבוע פסההד התקן ימנהלו דעימ תלקבל Linux ,לא רבוע www.hp.com/go/linuxprinting.

םנתמכי פסההד התקן ימנהלו הפעלה תכומער  1-א בלהט
Windows 7 ,32 פסתלמד פייהספצ פסהההד התקן מנהלתויבסי 64-ו תויבסי 

HP PCLmS כחלק וז הפעלה כתמער רבוע תקןמו 
.כנההתו מהתקנת

 

Windows 8 ,32 פסתלמד פייהספצ פסהההד התקן מנהלתויבסי 64-ו תויבסי 
HP PCLmS כחלק וז הפעלה כתמער רבוע תקןמו 
.כנההתו מהתקנת

 מנהל ךרד פקתסומ Windows 8 RT-ב כהיתמ
.תויבסי IN OS Version 4 ,32 התקן

Windows 8.1 ,32 פסתלמד פייהספצ פסהההד התקן מנהלתויבסי 64-ו תויבסי 
HP PCLm-S V4 וז הפעלה כתמער רבוע תקןמו 

.כנההתו מהתקנת כחלק

 מנהל ךרד פקתסומ Windows 8.1 RT-ב כהיתמ
.תויבסי IN OS Version 4 ,32 התקן

Windows 10 ,32 פסתלמד פייהספצ פסהההד התקן מנהלתויבסי 64-ו תויבסי 
HP PCLm-S V4 וז הפעלה כתמער רבוע תקןמו 

.כנההתו מהתקנת כחלק

 

Windows Server 2008 R2 ,64 פסתלמד פייהספצ פסהההד התקן מנהלתויבסי 
HP PCLm.S של טנטרניהא אתר ךרד הדרלהו ןימז 

 אחרול ההתקן מנהל את דרהו. פסתבמד כהיהתמ
ידכ Microsoft Add Printer יכלב השתמש כןמ  

.תואו ןלהתקי

Microsoft רבוע חתווהר כהיהתמ את תהיבהש 
Windows Server 2008 2015 ארנויב .HP 

 כתמער רבוע תיביטהמ כהיהתמ את ספקל ךיתמש
.שלה רצויהי פסקשהו Server 2008 ההפעלה

Windows Server 2008 R2 ,SP1 ,64 פסתלמד פייהספצ פסהההד התקן מנהלתויבסי 
HP PCLmS כחלק וז הפעלה כתמער רבוע תקןמו 
.כנההתו מהתקנת

 

Windows Server 2012פסתלמד פייהספצ פסהההד התקן מנהל 
HP PCLmS כחלק וז הפעלה כתמער רבוע תקןמו 
.כנההתו מהתקנת

 

Windows Server 2012 R2פסתלמד פייהספצ פסהההד התקן מנהל 
HP PCLm-S כחלק וז הפעלה כתמער רבוע תקןמו 

.כנההתו מהתקנת

 

Windows Server 2016 ,64 פסתלמד פייהספצ פסהההד התקן מנהלתויבסי 
HP PCLm-S כחלק וז הפעלה כתמער רבוע תקןמו 

.כנההתו מהתקנת

 

OS X 10.11 El Capitan את דרהו, פסהההד התקן מנהל את ןלהתקי ידכ.ילךאו 
HP Easy Start 123-מ.hp.com .להתקנת 

 פיל פעל, פסהההד התקן מנהלו פסתהמד כנתתו
.אןכ םיבאהמו םיהשלב
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 HP של תכולל הרעז תלקבל www.support.hp.com לא רבוע, תכונתמ הפעלה תכומער של תיכנעד מהירש תלקבל:ההער
.פסתהמד רבוע

HEWW נתמכות הפעלה מערכות 78

https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=22955786&h_client&s-h-e002-1&h_lang=he&h_cc=il
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=22955786&h_client&s-h-e002-1&h_lang=he&h_cc=il


פסתמד יממד
פסתהמד רבוע םיממד  1-א רויא

ילגמר הרגוס פסתהמדילגמר חהפתו פסתהמד 
מ"מ 211מ"מ 445בהגו. 1
מ"מ 371.5מ"מ 465מקעו. 2
מ"מ 380.5מ"מ 380.5חבור. 3

)ססיב יגמד( ג"ק 6.96)הימהד ףתו עם( משקל

)םיילחוטא םיגמד( ג"ק 7.01
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תויטסקוא תיטופלו שמלח ימפרט, שמלח כתיצר
.יכנעד דעימ תלקבל www.support.hp.com אהר

םותגר וז פעולה. הפעולה מתח את רילהמ ןיא. פסתהמד תכרנמ בהםש רואז/נהיהמד על תסוסמבו מתח תישורד:תורזהי  
.פסתהמד של תויהאחר תוקף את טלתבו פסתלמד זקנ

HEWW אקוסטיות ופליטות חשמל מפרטי, חשמל צריכת 80

https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=22955786&h_client&s-h-e002-1&h_lang=he&h_cc=il
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-001&h_product=22955786&h_client&s-h-e002-1&h_lang=he&h_cc=il


הפעלה בתיבס חוטו
רשהמומלץמובהיבס
32°C עד 25°C15° עד 17.5°הרפרטוטמ

יבויע אלל), RH( 80% עד 10%יבויע אלל), RH( תחסיי תלחו 70% עד 20%תחסיי תלחו
'מ 5,000 עד 0יטנורלו אלבהגו
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אהישג יסמל
.ךרהצו בעת םימיאהמת תורהיהז יבאמצע קוטנ. HP יצרמו יבג-על פיעלהו םייעשו םיהבא ההרהאז יסמל: ההראז יסמל תורהגד

●
תשמלוהתח: תורהיז

●
חם משטח: תורהיז

●
םיענ םמחלקי ףהגו יבריא את קחהר: תורהיז

●
בוקר דח קצה: תורהיז

●
ההראז

HEWW שגיאה סמלי 82



זרייל תאזהר
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HEWW לייזר אזהרת 84



כהיתמו תורישב

HP של תבלגמו תויאחר תהצהר●

 ףתו-ו נרטו של דשמח נהיטע כתער Neverstop של תבלגמו תויאחר תהצהר: HP של Premium Protection תויאחר●
HP Laser של הימהד

HP תצרמתו נםישא םימתכל םימרחו יבגל HP תוינימד●

םפיויזב למלחמה HP של טנטרניהא אתר●
 HP Laser של הימהד ףבתוו HP של נרטו של דשמח נהיטע כתבער םיחסנאוהמ םיננתו●

קצה למשתמש ןויישר הסכם●
חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל תויאחר תוריש●
תחולקו כתיתמ●
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HP של גבלתמו תויאחר תהצהר
*תבלגהמו תויהאחר משךHP צרמו

HP Neverstop Laser 1000a, 1000w, 1000n, 1001nw לשנה תבלגמו תויאחר כתב

ידכ support.hp.com באתר בקר. ימהמקו החוק תישורדו נהימד, צרמו פיל תמשתנו כהיהתמו תויהאחר תויופשרא*:ההער  
.ךרובאז HP של םסיהפר תורעטו כהיהתמו תוריהש תויופשרא על דללמו
 תהבנו תוהחבר, .HP Inc ידי-על) א וחכרהו או וכרשנמ, דבלב HP של םיתגממו םיצרמו על חלה HP של וז תבלגמו תויאחר
 של וז תבלגמו תויאחר עם) ב כןו; תנוהשו תנויבמד םיצפימ או םירשמו םיצפימ, םירשמו םספקי, לה תפונסוהמ תוהחבר, שלה

HP.

HP של םירזיהאבו המרהחו יכ, הקצה משתמש חלקו, ךיפנב אתזב הרמצהי HP ךיארת אחרל הדבובעו מרבחו םיפגמ יטולנ והיי  
 ,דעתה קוליש פיל, HP, תויהאחר פתתקו במשך לואכ םיפגמ על דעההו תקבל HP אם. יללע נתיהמצו פההתקו במשך, ישהכהר

םיצרמו, ימהמקו לחוק ףפוכב. תאחר רשוד ימהמקו החוק בהםש םילמקר פרט, םימפגוכ כחוויש םיצרהמו את ףיתחל או תתקן  
.םיצועיהב מתבר םידשלח םישקול או םידשח תולהי םייעשו םיפיחלו
HP תכנותו של תהתכנו תודפקו צועיבב כשל כל שחתרי אשל ךיפנב בתימתחי HP פההתקו למשך, ישהכהר ךיארת אחרל 
 דעההו תקבל HP אם. הולם מושיש בהן עשהנו יאוכר תקנוהו תכנושהתו יבתנא, רצוייבו םימרבחו םיפגמ עקב, יללע נהישצו
אהצכתו תהתכנו תודפקו את מבצעת נהישא כנהתו ףיתחל HP, תויהאחר פתתקו במהלך להא ןימע םיפגמ של מםוקי על  
.להא םיפגממ

HP יצרמו תשהפעל כךל בתימתחי נהיא HP ל אם. תאויגמש היקינ או תהפרעו תטולנ התהי-HP ףילהחל או תקןל תופשרא ןיא  
 עם דימ ישהכהר םסכו של ספיכ רזהח לקבל יאכז התהי, ריבס מןז פרקב בהיהתחי אהי וילשא במצב וריזולהח כלשהו צרמו
.צרהמו תרזהח

.ימקר מושיש בהם עשהשנ או, םידשח םחלקי של המז פלנו נויא םדשתפקו, דשמח וצרויש םחלקי כלולל םייעשו HP יצרמו
 םחלקי, םממשקי, תכנובתו מושיש) ב, (םיהולמ אל או םייגוש וליכ או וקהזתח) א( עקב וצרשנו םיפגמ על חלה נהיא תויהאחר

םיאמתו נםישא םיבתנא הפעלה) ד, (לרעה מושיש או םירשמו אל םיינויש) ג, (HP ידי-על פקוסו אשל םימתכל םימרחו או  
אהצכתו HP צרלמו זקנ) ו( או, מהיאמת אל הרבצו האתר של וקהזתח או הכנה) ה, (צרהמו רבוע סםרפוש בתייבהס פרטלמ  
 של נוישא נרטו, דשמח אושמול HP של נרטו של דשמח נהיטע תכוער, HP של נןישא נרטו של דשמח נהיטע תכובער מושימש
HP ,של נםישא הימהד פיתו HP Laser ,של נםישא םיימיפנ צרמו יביכר HP מרחו או ןדסי או לקטא של הבוג זכויר בעל ריינ או 
.תבקלו הברלהע תןישנ אחר

 גסו כלמ היהתנ או ספתנו תויאחר קהימענ נהיא HP-ו םייבלעד הם יללע תויהאחר יתנא, ימהמקו החוק אתז רשמתי כלכ
תורסחיל תגעוהנו, תמשתמעו תויהתנ או תויאחר כלמ אתזב תערמתנ HP פייספצ פןבאוו, מזובמרש ןיבו רשפובמש ןיב, אשהו  
 משך על תבלוהג םירמתי נםיא םירוהאז/תנוימהמד חלק. מתיסומ הלמטר צרהמו אמתולהת ןרצו יעתבמש תכויאל, צרהמו

תויפטמש תויכוז לך קהימענ וז תויאחר. ךיעל תחלו נןיא להא תגויחר או תבלושהג תכןייש כך, המשתמעת תויהאחר  
.רואז/נהילמד אםבהת תהמשתנו תואחר תויכוז לך תקושמוענ תכןייו, תופייספצ

 מתר. הז צרמו וקתמשו HP בהםוש צרבמו כהיתמ ספקתמ HP בהםש רואז/נהימד כלב תקפה HP של תבלגהמו תויהאחר
 או המבנה, הרהצו את תשנה אל HP. םיימהמקו םירטסטנדל אםבהת תלהשתנו היעשו תויהאחר תגרסבמ שתקבל תוריהש
.נהתקיל תורהקשו תבוסימ או פעולל ראמו היה אל מעולם בהםש רואז/נהיבמד פעולל לו פשראל ידכ צרהמו של היקצנהפו

 למעט. חהלקו של םייהבלעדו םידחיהי ויעדס הם וז תבלגמו תויאחר כתבב םיניהמצו םיעדהס, ימהמקו החוק אתז רשמתי כלכ
םיאתיצתו, םיימקר, םידחוימ, םירייש םזקילנ או םיננתו ןדבאול םיאאחר הספקי או HP והיי אל המקר םבשו, יללע ןישצו פיכ  
נםיא םירואז/תנוימהמד חלק. תאחר ךרד כלב או ולהעו, הזחו חכומ שהם ןיב, םיאחר או) םיננתו או םחיוור ןדבאו כולל(  

.ךיעל חלה נהיא יללע גהיהחר או בלהשההג תכןייש כך, םיאתיצתו או םיימקר םזקינ על בלההג או גהיחר םירמתי
 ספתתו םיומהו הםו, םימשנ או םיילבמג, םיענמו נםיא, חוק פיל תרלמו פרט, הז תויאחר כתבב םיהכלול תויהאחר יתנא
.לך HP של הז צרמו של הריכהמ על תהחלו תוהחוקי תויכולז
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מלטהו דרלניא, הייטנבר
The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the 

HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, 
Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from 
seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of 

goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products 
purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. For further 

information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you 
may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/

solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to 
choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal 

guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to 
nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to 

receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For 
further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) 

or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to 

choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal 
guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from 
seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your eligibility 
to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the HP Limited 

Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee 
(www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the 

right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year 
legal guarantee.

גרולוקסמבו הימנגר, היבלג, היטרסאו
Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle 

Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der 
beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP Austria GmbH., Technologiestrasse 5, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen 
wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese 

Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die 
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beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der 
folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können 

die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) besuchen. Verbraucher haben das 

Recht zu wählen, ob sie eine Leistung von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch 
nehmen oder ob sie sich gemäß der gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich 

an den jeweiligen Verkäufer wenden.

גרולוקסמבו פתצר, היבלג
La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de 

l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 1 
Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 
Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au 
titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits en 

tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 
211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions 

prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce ne sont en aucune façon limités ou affectés 
par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties 

légales accordées au consommateur (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site 
Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/

solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de 
choisir d’exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties 

légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

 »Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors 
de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de 
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité .«

Article L211-5 du Code de la Consommation:

 »Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

 -correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à 
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

 -présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites 
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage 
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.« 
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Article L211-12 du Code de la Consommation:

 »L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.« 

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue 
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne 

l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus« .

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

 »L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à 
compter de la découverte du vice« .

G.D. Luxembourg et Belgique: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits 
dont vous disposez au titre de la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, 

de nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que 
consommateur au titre de ces garanties ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée 

HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au 
consommateur (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres 

européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit de choisir de réclamer un service 

sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de deux ans.

הייטלא
La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati 

nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel 
vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla 
garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. 

Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita’ di beneficiare di tali diritti. I diritti spettanti 
ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla Garanzia 

limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i clienti 
(www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori 

(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). I 
consumatori hanno il diritto di scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP 

oppure rivolgendosi al venditore per far valere la garanzia legale di due anni.

דספר
Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y 

dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del 
fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, 
E-28232 Madrid

Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los 
consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, 

varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la 
Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor 

(www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del 
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consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Los clientes tienen 

derecho a elegir si reclaman un servicio acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de 
conformidad con la garantía legal de dos años.

נמרקד
Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er 

ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra 
sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog påvirke 

din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes ikke på 
nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: 

Forbrugerens juridiske garanti (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske 
Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-

judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrugere har ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i 
henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold til en toårig juridisk garanti.

היגוורנו
HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap 

innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor 
reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. 

Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. 
Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du 

klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke 
nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/

non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs 
garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

הידושו
HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till det 

HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti 
från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan 

påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas eller 
påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: 

Lagstadgad garanti för konsumenter (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer 
Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-

net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller 
på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.
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לגרטופו
A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da 

entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, 
Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da 
legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do 

contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de 
tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma 
alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do 

consumidor (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 

Os consumidores têm o direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada 
HP ou contra o vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

ןיסיוקפר ןווי
Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία 

και η διεύθυνση του νομικού προσώπου ΗΡ που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ στη χώρα σας είναι η 
εξής:

Ελλάδα /Κύπρoς: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρoς: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση 
έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, ωστόσο 

η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα δικαιώματα 
των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την Περιορισμένη εγγύηση 

HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: Νόμιμη εγγύηση 
καταναλωτή (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών 

Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-
net/index_en.htm). Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια 

της Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

הינגרהו
A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az 
egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek 
az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosságból, 

továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállásból 
erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-e. További 

információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak 
(www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét 

(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). A 
fogyasztóknak jogában áll, hogy megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott 

jótállás alapján vagy a kétéves, jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a 
jogszabályban foglalt kötelező eladói jótállás alapján érvényesítik.

91 ותמיכה שירות   ב נספח HEWW

http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm


הכי'צ
Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy 
společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňuji jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na 
dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání 

těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani 
neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná záruka 

spotřebitele (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského 
spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/

ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené 
záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

הבקילוס
Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa 

subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči 
predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. 
Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej 

záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je 
spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa 

(www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 

Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej 
dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

ןיפול
Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres 

podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ 
E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w 
związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). 

Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w 
żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod 

następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić 
stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumenckiego (http://ec.europa.eu/consumers/

solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Konsumenci mają prawo wyboru co 
do możliwosci skorzystania albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP 

albo z uprawnień wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.
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היבולגר
Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и 

адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната 
поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:

HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. 
Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за 
двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, 

различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите 
права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на 
HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя (www.hp.com/go/eu-

legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Потребителите имат правото да 
избират дали да претендират за извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да 

потърсят такава от търговеца в рамките на двугодишната правна гаранция.

הימנור
Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa 

entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt 
următoarele:

Romănia: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 2nd District, 
Bucureşti

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar faţă de orice drepturi privind garanţia de doi ani oferită 
de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverşi factori pot 

avea impact asupra eligibilităţii dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului nu 
sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informaţii suplimentare consultaţi 

următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa site-
ul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-

judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în 
cadrul Garanței limitate HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

דהולנו היבלג
De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres 
van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is 

als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor 
consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan 

conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren 
een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de 

consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg 
voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument (www.hp.com/go/eu-

legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumenten hebben 
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het recht om te kiezen tussen enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de 
verkoper in toepassing van de wettelijke garantie.

דלננפי
HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta 

maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen 
varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja 

(www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus 

vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

היבנלוס
Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne 

enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, 
Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe izhajajo 
iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev za 

uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z zakonom 
predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino pravno 

jamstvo (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 
Potrošniki imajo pravico izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali 

proti prodajalcu v skladu z dvoletno zakonsko garancijo.

היטאוקר
HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta 

odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 
Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo 
kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati 
na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava 

zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače 
(www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara 

(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 
Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog 

jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

היבלט
HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP 

ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland
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HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz 
pārdevēja un/vai rażotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, 

tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un 
neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju 

likumīgā garantija (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa 
vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/

index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP 
ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

יטאל
HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, 

teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į 
pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar 
jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir 

neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė 
vartotojo garantija (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje 

svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba 

pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

הינטוסא
HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest 

vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui 
toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused 

ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet 
leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa 

tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega 

ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

היסור
Срок службы принтера для России 

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок 
службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует 

посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу http://www.hp.com/support и/или связаться с 
авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего 

безопасного использования принтера.
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 של גבלתמו תויאחר תהצהר: HP של Premium Protection תויאחר
Neverstop של הימהד ףתו-ו נרטו של דשמח נהיטע כתער HP Laser

.הדבובעו מרבחו םיפגמ טולנ תווהי יבגל תויאחר חלה הז HP צרמו על
 כתער-ב מושילש פרט, היגוש ךרדב פלושטו או דשמח וצרוי, דשוחו, דשמח אומול) א( שרא םיצרמו על חלה נהיא וז תויאחר
 או םיאמת תיבל ןאחסו, ןכונ אל מושיש תבעקבו תויבע בהם רעויא) ב, (פסתהמד ךירבמד ןישמצו פיכ נרטו של דשמח נהיטע

.ילגר מושימש אהצכתו יאבל גויצי) ג( או, פסתהמד צרמו רבוע סמורפוש םיבתייבהס םיפרטהמ תבולומג גתרהחו הפעלה

כתיתמל פנה או) פסההד תאוגמודו כתבב היהבע ראותי ףוריבצ( ישתוכר םלמקו צרהמו את רזהח אנא, תויאחר תוריש תלקבל  
לותגיש םיצרהמו את ףיתחל HP, ימהמקו בחוק תאחר ןיצו בהםש םילמקר פרט, HP של דעתה קוליש פיל. HP של תחוהלקו  

.ישהכהר רמחי את לך ריזתח או םימפגוכ

 כלמ היהתנ או ספתנו תויאחר קהימענ נהיא HP-ו תיבלעד אהי ילשלע תויהאחר, ימהמקו החוק פיל תתרהמו תיבהמר הדיבמ
תגעוהנו תמשתמעו תויהתנ או תויאחר כלמ אתזב תערמתנ HP פייספצ פןבאוו, מזובמרש ןיבו רשפובמש ןיב, אשהו גסו  
.מתיסומ הלמטר צרהמו אמתולהת ןרצו יעתבמש תכויאל, צרהמו תורסחיל

 ,םירייש םזקילנ או םיננתו ןדבאול םיאאחר הספקי או HP והיי אל המקר םבשו, ימהמקו החוק פיל תתרהמו תיבהמר הדיבמ
.תאחר ךרד כלב או ולהעו, הזחו חכומ שהם ןיב, םיאחר או) םיננתו או םחיוור ןדבאו כולל( םיאתיצתו, םיימקר, םידחוימ

 ספתתו םיומהו הםו, םימשנ או םיילבמג, םיענמו נםיא, חוק פיל תרלמו פרט, הז תויאחר כתבב םיהכלול תויהאחר יתנא
.לך HP של הז צרמו של הריכהמ על תהחלו תוהחוקי תויכולז

HEWW  תוף-ו טונר של מחדש טעינה ערכת Neverstop של מוגבלת אחריות הצהרת: HP של Premium Protection אחריות
HP Laser של הדמיה
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HP תצרמתו נםישא םימתכל םימרחו ילגב HP תוינימד
HP של נןישא נרטו של דשמח נהיטע תכובער מושיהש על ץילהמל כולהי אל HP ,של נוישא נרטוב HP ,נםישא הימהד פיבתו  
.םידשמחו שהם ןיבו םידשח שהם ןיב, HP של נםישא הימהד כתמער יביכברו HP Laser של
 ,זקנ עקב הימהד ףבתו או תפסובמד םיכבוסי או םיכשל סהכמ נהיא תויהאחר, HP Neverstop Laser יצרמו רבוע:ההער

 של נוישא נרטוב, HP של נןישא נרטו של דשמח נהיטע תכובער מושימש אהצכתו פסהלהד םירהקשו םייכלל םיפגמ או םהויז
HP ,של נםישא הימהד פיבתו HP Laser של נםישא הימהד פיתו יביכבמר או HP Laser .הז הבמקר ,HP יבובחי תךאו ביתחי  
.פסתלמד םשנגר זקבנ או כשלב פוליטל םיילגר םימרחוו מןז
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םפיוזיב למלחמה HP של טנטרניהא אתר
 HP של הימהד ףתו או HP של נרטו של דשמח נהיטע כתער ןמתקי אתה אם www.hp.com/go/anticounterfeit לא רבוע

Laser ברבע מושיש בהם עשהשנ הימהד ףתו או דשמח נהיטע כתער שהתקנת נתיימצ הקושחה או כנההתו של דעההוו. 
.היהבע ןופתרל םיצעד קוטתנו הימהד ףתו או דשמח נהיטע כתער של ירמקו צרבמו ברומד אם תקבע HP תחבר
 של דשמח נהיטע כתער צרמו נויא תךברשוש הימהד ףתו או דשמח נהיטע כתער צרשמו תכןיי, תהבאו תפעובתו תנתקל אם
:ירמקו HP Laser של הימהד ףתו או HP של נרטו
 או, ףיומז או משמשו מתכלה מרחו או, HP תצרמתו אשל מתכלה מרחו ריכשבמ תקןמו, םימתכל םימרחו מצב ףד פיל●

.הכזש מרבחו מושיש עשהשנ
 או משמשו מתכלה מרחו או, HP תצרמתו אשל מתכלה מרחו ריכשבמ תקןשמו נתיימצ הקושחה או כנההתו של דעההו●

.הכזש מרבחו מושיש עשהשנ או, ףיומז
.הימהד ףתול או דשמח נהיטע כתלער תורהקשו תבור תויבבע נתקל אתה●
).HP של הזימהאר נהשו הזיהאר, גמהודל( ילגמהר נהשו אהנר הימהד ףתו או דשמח נהיטע כתער צרמו●
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הימהד ףבתוו HP של נרטו של דשמח נהיטע כתבער םיחסנאוהמ םיננתו  
HP Laser של

םייעסיהמ ןוכריז יבבש םיילכמ הז צרבמו מושיבש םיאהנמצ HP Laser של הימהד פיתוו HP של נרטו של דשמח נהיטע תכוער  
 .צרהמו בתפעול

 בוש ךיארהת: םיהבא םיברהד את כלולל ישעשו, צרבמו מושיהש יבגל דעימ של תבלגמו תכמו םספיאו להא ןוכריז יבבש, סףבנו
 של דשמח נהיטע כתבער נהואחרל מושיש עשהנ בוש ךיארהת, נהשואלר תקנוהו הימהד ףתוו נרטו של דשמח נהיטע כתער
 ימצב, דהעמו יסויכ, הימהד ףתוו נרטו של דשמח נהיטע כתער תבאמצעו פסודשהו םידהעמו ספרמ, הימהד ףבתוו נרטו

 נרטו של דשמח נהיטע כתער צרבמו מושיש עשהנ אם, צרהמו גםד, שוחשהתר פסההד תאויגש, מושיש בהם עשהשנ פסהההד
 ,נרטו של דשמח נהיטע כתער תבאמצעו דשמח נהיהטע ךיתהל של יטוללב םגר המשתמש אם, ףיומז או משמשו הימהד ףתו או
 כך דהעתי יצרמו את תכנןל HP-ל יעסימ הז דעימ. נרטו של דשמח נהיטע כתער צרמו תואו עם דאח יטולמב תרוי רעיא אםו
/HP )www.hp.com/go של תויהפרט תוינילמד אםבהת רק ישמש אהוו, שלנו תחוהלקו של פסהההד יכרצו על יענוש

privacy.( 

 דשמח נהיטע כתער של המשתמש או חהלקו של יהוילז לשמש כוליש דעימ םיילכמ אל להא ןוכריז יבבמש םספיהנא םינהנתו
 .חהלקו את תהולז ןוסיינ םשו יעשהי אל סףבנוו, שלו צרהמו או הימהד ףתו של או נרטו של
HP םיצרמו תרזלהח תיכנתול ורזחשהו הימהד ףתוו נרטו של דשמח נהיטע תכוער יצרממו ןוכריהז יבבש של מהיגד ספתאו  
םילמדנו םיאקרנ מהיגמהד ןוכריהז יבבש). HP )HP Planet Partners: www.hp.com/recycle של םתשלו אלל רוזחיולמ  

ףתוו נרטו של דשמח נהיטע תכוער של להא םיצרמו רוזחיבמ לנו םייעסיהמ HP תפישו. HP של דהעתי יצרמו את פרלש הבמטר  
תויפרט בנושא םיהחל תהתקנוו םהחוקי לכל תיילצ םיבימחו HP תפישו כל. להא םינלנתו ישהג לקבל הם אף םייעשו הימהד  
.םיננתו
דעילמ ישהג תולהי היעשו הימהד ףתו או נרטו של דשמח נהיטע כתער של משמשו צרמו תוברשו שיש ייששל דצ לכל  

 .ןוכריהז בבש יבג שעל ימינהאנו
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קצה למשתמש ןוישיר הסכם
נךיב) א( יפטמש הסכם אהו") EULA הסכם" להלן( קצה למשתמש ןויישהר הסכם: הז כנהתו דויבצ מושיהש יפנל הדבקפי אקר  

 HP צרבמו תקןהמו כנהתו צרמו כלב שלך מושיהש את רידסהמ"), HP" להלן( .HP Inc) ב( ןילב) תדדבו תישוכ או דחייכ(
 HP ןילב נךיב דפרנ ןויישר הסכם ויעל חל אל שראו"), HP צרמו" להלן( רהאמו HP צרבמו תךלרשו הדימעמ HP-ש או תךברשוש
 "כנהתו צרמו" נחהמו. שלהן ןוהמקו דבתיעו דפרנ EULA הסכם כלולל תויעשו תואחר תכנותו. צרמו תואו ספקי ןילב נךיב או

.ינולקטרא או" ןומקו" דתיעוו ספודב םימרחו, תיולונ הימד כלולל יעשו אהוו בשמח כנתתו תומשמעו
.HP צרלמו ףרצוי הז EULA להסכם ספחנ או ןקושתי פשרא

 ,ההעתקה, ההתקנה בעצם. הז EULA בהסכם םיהכלול תויההתנו םיהתנא לכל בהסכמתך תיתנמו כנהבתו תויכוהז הצעת
נםיא ןויישבר םיהכלול םיהתנא אם. הז EULA הסכם יתנא ךיעל חולויש םיסכמ הנך, כנהבתו אחר מושיש כל או הדרההו  
 ,םוי 14 ךבתו משמשו אל במצב) כנהתוו המרחו( השלם צרהמו את ריזלהח אהו תךלרשו מדהעו דחיהי עדהס, ךיעל םיבלמקו
.צרהמו את כשתר בוש םבמקו גההנהו םיספיהכ םירזההח תוינילמד ףפוכב ספיכ רזהח לקבל ידכ

 בהסכם םיהכלול תויההתנו םיהתנא כל אחר אשתמל דבלבו, תהבאו תויכוהז את לך קהימענ HP. ןוישיהר קתהענ.1
EULA הז:

 לך פקסוי כנההתו צרמו אם"). שלך בשהמח" להלן( דחיי בשבמח כנההתו צרבמו להשתמש רשהמו הנך. מושיש.א
 את ןלהתקי ירשא אתה, דאח בשממח תרויב בו להשתמש פשראמ שלו ירהמקו ןויישהרו טנטרניהא תבאמצעו

 בהם ולהשתמש כנההתו צרממו םיביכר דילהפר ירשא נךיא. דבלב םיבשמח תםבאו תואו ילולהפע כנההתו צרמו
ימנהז ןוכריזב כנההתו צרמו את ןטעול ירשא הנך. כנההתו צרמו את ץלהפי רשהמו נךיא. דאח בשממח תרויב  
)RAM (כנההתו צרבמו מושיהש ךרלצו שלך בשהמח של.

.HP צרמו של ןהאחסו להתקן או ימהמקו ןוכרילז כנההתו צרמו את קלהעתי ירשא הנך. ןאחסו.ב

ןייהקנ תדעוהו כל את ילכי תקעו כלש דבלבו, כנההתו צרמו של יבויג או ןויכאר תקיעו ןילהכ ירשא אתה. העתקה.ג  
.דבלב יבויג תולמטר מושיש בו יעשהיוש כנההתו צרמו של תוירהמקו

.הז EULA הסכם תגרסבמ רשפובמ לך קתמוענ אשל תכוז כל על םימרשו הספקיו HP. תויכוז על הרישמ.ד
 HP כנתתו הוהמהו כנההתו צרממו חלק כל, הז EULA בהסכם םיהכלול תויההתנו םיהתנא אף על. נםבחי תכנותו.ה

תןינ"), נםבחי תכנותו" להלן( ייששל דצ ימרגו ידי על ירבויצ ןויישלר ףפוכב פקתסוהמ כנהתו או תינייקנ נהישא  
 הסכם רבתוש ןיב, נםבחי כנהתו תהאול הולוהנ כנההתו ןויישר הסכם של תויולהתנ םיתנאל ףפוכב ןויישבר לך
 בעת תםקבל את שראל ךטרשתצ םיינולקטרא יישור יתנא או צרהמו תזיארל ףרהמצו ןויישר רבתוש ןיבו דפרנ

.ןויישר תואו של תויולהתנ םיתנאל ףפוכב אמל פןבאו רדסוי נםבחי תכנובתו שלך מושיהש. הדרההו
 של נתבמתכוש ןיב, תךברשוש HP צרמו רבוע או עם פקסויש כנהתו רוזלשח ןופתר כלב מושיהש. רוזשח ןופתר.ו

ןופתר או) DVD או ריטותקל, ןיטותקל( תינצוחי הימד ססמבו רוזשח של נתבמתכוש ןיבו חיקש נןכו ססמבו ןופתר  
ורבוע או שעמו HP צרמו של חיהקש סקיהד של רוזהשח ךרלצו רקו אך תרמו, תאחר נתבמתכו פקסויש ךער-הושו  
ןופתרב תהכלולו Microsoft של הפעלה תכומער של כנהתו יביכבר מושיהש. ירמקו פןבאו רוזהשח ןופתר כשנר  
.Microsoft של ןויישהר להסכם ףפוכב רדסוי הכזש רוזשח

ירהמקו כנההתו צרמו רבוע ןויישבר תחילה קיזלהח ךיעל, גורכשד רגדשהו כנהתו צרבמו להשתמש ידכ. םיגורשד.2  
ססיב הוושהי ירהמקו כנההתו צרבמו להשתמש דעו ירשא נךיא, גורהשד אחרל. גורלשד יאככז HP ידי על רגדשהו  
 HP צרלמו גשתל תירשאו היעשו HP יכ גם שראמו םיסכמ הנך, כנההתו צרבמו מושיהש בעצם. גורלשד תךאוכלז
 אהי יכו, םימיסומ כנהתו יצרמו של המצב או סההגר את וקדלב ידכ אתזו, טנטרניאל ברמחו ההיי שראכ תךברשוש

 ספקל ידכ תךברשוש HP צרבמו כנהתו יצרמו תםאול םינכועד או םיגורשד ימטאוטו פןבאו ןולהתקי דירלהו היעשו
 כנההתו צרמו של טחההאב או םיצועיהב, תוילנויקצנהפו על רלשמו ידכ בהם ךרצו שיש םינכועד או תדשוח תסאוריג

אםבהתו, םידחוימ םיבמקר. לך פקוסויש םיאחר םתיוריש או כהיתמ של ספקההא על ולהקל תךברשוש HP צרמו ושל  
 תךאו בויחיי יכ תכןיי שרא) םיאחר םיבאמצע או םיפצקו תנוחלו תבאמצעו( תאוהתר לך ספקנ, ןכוהעד או גורהשד גסול
.ןכוהעד או גורהשד את םוזיל

 אם אלא, HP ידי על פקסוש ירהמקו כנההתו צרלמו תספותו או םינכועד על חל הז EULA הסכם. םספינו כנהתו ייטפר.3
HP םיהאחר םיתנאל תפויעד נתןתי, םיהתנא ןיב הרסתי של הבמקר. םיאחר םיתנא ספתתול או ןכולעד ףתצר.

.ההעבר.4
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 קצה למשתמש כנההתו צרמו של תיפעמ-דח הברהע לבצע ירשא כנההתו צרמו של ירהמקו המשתמש. ייששל דצ.א
 .יש אם, תוירמקו תדתעוו הז EULA הסכם, כתבב םימרהחו, היהמד, םיביכהר כל את תכלול הברהע כל. אחר
םיסכי ברהמוע צרהמו את המקבל הקצה משתמש, הברלהע םדקו. הרסוא, היגנצסינקו למשל כמו, פהעקי הברהע  
ןויישהר תוקף ימטאוטו פןבאו פקעי, כנההתו צרמו תברהע עם. הז EULA בהסכם םיהכלול םיהתנא כלב ראמול  

.שלך

ףתויש תולמטר כנההתו צרבמו להשתמש או כנההתו צרמו את יללהשא או רילהחכ, ריכלהש ירשא נךיא. תבלוהג.ב  
 ,עצמו ןויישהר את ריבלהע או ימשנ ןויישבר כנההתו צרמו את ריבלהע ירשא נךיא. תוידמשר תולמטר או יסחרמ

.הז EULA בהסכם רשפומ פןבאו רטפוכמ אלא
 הןו הספקי של או HP של נהייקנ הן למשתמש דבתיעוו כנההתו צרבמו יחנוהר ןייהקנ תויכוז כל. תוינייקנ תויזכו.5

 גם כמו, תיהבר תבארצו םייסחרמ םימנסי חוקו םייסחרמ תודסו חוק, םיצרוי תויכוז חוק, השאר ןיב, כולל, בחוק תגנומו
 ,צרהמו של ההמז פרט םשו כנההתו צרממו רלהסי ירשא נךיא. תוימאולניב תאמנו של תאורהוו םיאחר םייטנורלו םחוקי
.תוינייקנ תבלוהג או םיצרוי תויכוז על תדעוהו

 רקו אךו למעט, כנההתו צרמו של וקרפי או רודהי ךפוהי, ראחול סההנד לבצע ירשא נךיא. ראחול סהדהנ על הגבלה.6
רשפובמ כלולה כן תלעשו שההרשאה או, וז בלההג תולמר, החל החוק מתוקף לך נהנתו כן תלעשו תכושהז הדיבמ  

.הז EULA בהסכם
מויתקייש הדיבמ םיסתיי הז EULA הסכם. חהנד או םיהסתי אל דעו כל בתוקף הנו הז EULA הסכם. ההסכם משך.7  

.בו םיהכלול להאמ היהתנ או יתנא שתפר הדיבמ או, הז סמךבמ םיאחר תמובמקו םירטפוהמ םיהתנא

.םינבנתו מושיש/ףסויאל הסכמה.8
 HP כנתבתו רהקשו ימינאנו יטכנ דעימ ףסויאל תואחר טנטרניא תויגטכנולובו Cookie יבצבקו תשתמש HP.א

םיארהמתו םיאחר םירקשו םתיוריש או כהיתמו םיגורשד ספקל ידכ ישמשו להא םיננתו. תךברשוש HP צרבמוו  
 צרלמו ךיהמשו אחר ידחויי ההמז דעימ או טנטרניא וטוקולפר בתכתו כולל, יישא דעימ ףסואת גם HP. 2 ףיעסב

HP צרמו של םישוהר בעת פקתסיש םיננתוו, תךברשוש HP כהיהתמ תיוריוש םיגורהשד ספקתא דמלב. תךברשוש  
 בהסכמתך המקר כלב( ךילא תוקיויש בתתכתו חתילשל גם ישמשו הללו םינהנתו, םיאחר םירקשו םתיוריש או
).החל החוק מתוקף בימתחי ברהד שראכ, רשתפוהמ

םיימינאנו םיננתו של ףסויאל םיסכמ הנך, להא תויהתנו םיתנא של הקבלה בעצם, החל החוק אתז רשמתי הדיבמ  
ארכמתוו הז EULA בהסכם ארכמתו, הילא םפינסוהמ םימרהגוו שלה תהבנו תוהחבר, HP ידי על םייישאו  

HP: www.hp.com/go/privacy של תויהפרט תויניבמד

 ידי על דפרבנ לך תתנוינ תךברשוש HP צרבמו תהכלולו תמויסומ תכנותו. ייששל דצ ימרגו ידי על מושיש/ףסויא.ב
ייששל דצ תכנושתו פשרא. םספקי תםאו של דפרנ ןויישלר ףפוכב'"), ייששל דצ תכנותו" להלן( ייששל דצ ספקי  

 דצ תכנותו תןאו. תןאו כושלר/יללהפע אשל תבחר אם גם תךברשוש HP צרבמו מושילש תכנומו ויהיו תקנווי
סתריג יפרט, ההתקן של ידחויי ההמז, IP בתכתו, למשל( שלך כתהמער על יטכנ דעימ רולשד ףסואל תויעשו ייששל  
תויטכנ תנותכו יהוילז יישהשל דהצ ימרגו את משמש הז דעימ. םיאחר כתמער יננתוו) יכולו תקנתהמו כנההתו  
 תןשאו ןיינמעו נךיא אם. שלך כתבמער תקנתמו כנההתו של תרויב תיכנהעד סהרישהג חיטלהב ידכו כתהמער של
 רלהסי ךיעל, תסאוגר ינכועד ימטאוטו פןבאו ךילא ישלחו או רהאמו יהטכנ דעיהמ את ספואי ייששל דצ תכנותו
.טנטרניאל מתחבר שאתה יפנל תורהאמו תכנוהתו את

 כל על", אשהו תכמו" כנההתו צרמו את םספקימ הספקיו HP, החל החוק רשמתי תיבהמר הדיבמ. רפטו תייתנ.9
ןיב, כולל, םיירסטטוטו או םימשתמע, םירשפומ, םיאחר יתנאו תבויהתחי, תויאחר כלמ אתזב םיגיסתימו, ותימגרעו  
 ספקתמ תכויא או תורסחי ברדב משתמע יתנא או תבויהתחי, בהחו, תויאחר; ההפר-יאו ןייקנ ברדב תויבויהתחי, השאר

 ,םימיסומ פוטיש ירובאזו תנויבמד. כנההתו צרמו של בהקשר הכול, םסיוריו רהיעדו מתיסומ הלמטר אמההת או
 ילשלע תגוישההסתי פשרא כןל, תורסוא משתמעת תויאחר של תהחלו משך תבלהג או משתמעת תויאחר של גהההחר

.אמל פןבאו ךיעל חלה נהיא
םיכנצר. להא תנוימד של תכנוהצר חוקי פי על גהילהחר תןינ אשל תויבאחר הומלו כנההתו, ילנדז ויבנו היסטרלבאו  
ריבס פןבאו תןישנ זקנ או ןדבאו ןיבג יצופיול הרחמו תקלה ןיבג ספיכ רזלהח או פיחלו צרלמו םיאכז היסטרלבאו  
 גם, ילהקב נהיא תהכוישא הדיבמ כנההתו של פההחל או ןקותיל גם םיאכז היסטרלבאו םיכנצר, סףבנו. שאמר תםפולצ
תתייהב או תיישהא מהבר כהיצר או מושילש תורסחו םיכשוהר םיכנצר, ילנדז ויבנ. הרחמו תקלהל בשנח נויא הכשל אם  
 זקנ או ןדבאו ןיבג יצופיול כשל ןיבג ספיכ רזהח או פההחל, ןקותיל םיאכז") ילנדז ויבנ םיכנצר(" תועסקי תולמטר אול
.שאמר תםפולצ ריבס פןבאו תןישנ
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תגרסבמ הספקימ ימו HP של אההמל תהחבו, לך םגרלהי העלול זקנ כל אף ועל ימהמקו לחוק ףפוכב. תחבו הגבלת.10  
 םהסכו: םיהבא םימהסכו ישנ ןימב הבוגל בלוגוי, יללע ארהמתו לכל חסיב שלך דחיהי עדהסו הז EULA הסכם תאורהו
 םבשו תחול אל, החל החוק רשמתי תיבהמר הדיבמ. ב"האר ולרד 5 או, כנההתו צרמו תרתמו דפרבנו פועלב ילמתשש
 או םחיוור ןדבאו ןיבג זקנ, השאר ןיב, כולל אתיצתו או ףעקי, ימקר, דחוימ זקנ ןיבג תחבו הספקי על או HP על המקר
תכולהי סרחו או מושיהש של בהקשר או אהצכתו תויפרט ןדבאו, ףגו זקינ, תהעסקי תילופעב בושיש, אחר או ידסו דעימ  

 או HP-ל דענו אם גם, הז EULA בהסכם תהכלולו תאורמההו אחת של בהקשר אחר פןבאו או, כנההתו צרבמו להשתמש
פוטיש ירובאזו תנויבמד. תתיהמהו תומטר את אממל נויא תןיהנ עדהס אם גםו, הכזש זקנ של תופשרהא על הספקיל  
נןיא ילשלע גהההחר או בלהשההג פשרא כןל, תורסוא אתיצתו או ימקר זקנ ןיבג תחבו של בלההג או גההחר, םימיסומ  

.ךיעל תחלו
 של דתיעו, תויסחרמ בשמח תכנותו, 12.212-ו FAR 12.211-ב ראמול אםבהת. ב"האר לממשלת םכייהמשו תחולקו.11

ילגהר יסחרהמ ןויישלר ףפוכב ב"האר תלממשל ןויישבר םיתנינ םייסחרמ םייטפר רבוע םייטכנ םיננתוו בשמח תכנותו  
.HP של

 להלן( תואחר תנוימדו תיהבר תארצו של תהתקנוו םהחוקי כל את םילקי בימתחי הנך. אצוהי חוקי תשוירדל אמההת.12
 של ההפר ךתו, ןפיבעקי אםו ןיישרבמ אם, אצוי ךיתהל רבויע אל) 1( כנההתו צרמו יכ חיטביש פןבאו") אצוהי חוקי"

 ,םייניגרע שקנ יכל של הפצה, השאר ןיב, כולל, אצוהי חוקי מתוקף הרסוהא המטר םלשו ישמש אל) 2( או, אצוהי חוקי
.םייגולויב או םיימיכ

 סמךמו הנך יכ, יטנורלו ברהד אםו ךירמגו נתיבמד החוק פיל ריבג אתה יכ טוען הנך. תזיחו תבוילהתחי תסמכוו תוריכש.13
.הז הזחו על םלחתו שלך קהמעסי ידי על ןידכ

.דויהצ כשנר בהש נהיהמד חוקי פי על טישליו רדסוי הז EULA הסכם. החל החוק.14
 ההסכם אהו) תךברשוש HP צרלמו ףרצויש הז להסכם ןקותי או ספחנ כל תבולר( הז EULA הסכם. תובשלמו ההסכם.15

ןויצו הצעה, בתתכתו, פה בעל מתדקו תרתקשו כל ףימחל אהוו כנההתו צרלמו געבנו HP ןילב נךיב השלםו אהמל  
םיהכלול םיהתנא ןיב הרסתי של הבמקר. הז EULA בהסכם סהכוהמ אחר נושא כל או כנההתו צרלמו געבנו םימדקו  

יתנאל תפויעד נתןתי, הז EULA בהסכם םיהכלול םיהתנא ןילב כהיתמ תיורילש תויכנבתו או HP של תאחר תויניבמד  
.הז הסכם

םימיסומ םייפטמש םיעדסמו תויכומז תהנויל םייעשו םימיסומ םירובאז או תנויבמד, תבארצו םיכנצר .כןהצר תויזכו.16  
 רבתו כנההתו את כשתר אם. HP של תוהחבר של בלההג או מהכלל אהצהו על םיסראו הםו, תכנוהצר חוקי תגרסבמ
 ,רפטו תויתנ כולל( הז EULA הסכם יתנא, שלך רובאז או נהיבמד, ץבאר םייטנוהרלו תכנוהצר מחוקי כמשתמע כןצר
 החוק פיל תתרהמו תיבהמר הדיבמ רק םיחלו, החל לחוק ףפוכב להתפרש םיביחי) תחבו של מהכלל אהצהוו תבלוהג

.החל

תכנוהצרו תוהתחר חוק פיל יסטרלהאו תכנוהצר מחוק כמשתמע כןכצר כנההתו את כשתר אם :היטרלסבאו םיכנצר  
:הז EULA בהסכם אחר ףיעס כל תושלמר יהר), CTH( 2010-מ יסטרלהאו
תולהי תכויצר תורסחוש בההחו כולל, יסטרלהאו תכנוהצר חוק פיל תחודל תןינ אשל תויבויהתחי תכולל כנההתו.א  

 ספיכ רזלהח או פיחלו צרלמו יאכז אתה. מנתוימו הולמת הרבצו םתיוריש ספקל ישו הדעת על תמתקבל תכויבא
 או ןקותיל גם יאכז גם אתה. שאמר תואו תפולצ ריבס פןבאו תןישנ זקנ או ןדבאו ןיבג יצופיול, הרחמו תקלה ןיבג

.הרחמו תקלהל בשנח נויא הכשל אם גם, הדעת על תמתקבל נהיא תהכוישא הדיבמ כנההתו של פההחל
 אחר יתנא או תויאחר, טחההב כל או, עדס או תכוז כל תלשנו או ילבלהג, גילהחר ידכ הז EULA בהסכם ןיא.ב

כןו; חוק פיל ילבלהג או גילהחר תןינ אל שרא, יסטרלהאו כןהצר הגנת חוק ידי-על םיחל או םישמשתמע
םימדהעו םיעדסול תויכולז ספתתו תומהו הז EULA בהסכם רשתפוהמ תויהאחר תבאמצעו לך תתנויהנ תבוההט.ג  

 הבמקר תפויעד תמקבלו יסטרלהאו תכנוהצר חוק תגרסבמ שלך תויכוהז. יסטרלהאו תכנוהצר חוק פיל תךלרשו
.רשתפוהמ תויבאחר תהכלולו תבלוהמג את תותרסו שהן

 HP שאם כך על דעההו אתזב לך ספקתמ HP. םיהמשתמש םקיפישמ םיננתו רלשמו תלגסומ התהי כנהשהתו תכןיי
אהצההוו תבלוההג, החוק רשמתי תיבהמר הדיבמ. הז םיננתו ןדבאול םוגרל עלול הז ןקותי, שלך כנההתו את תתקן  
.הכזש םיננתו ןדבאול חסיב תחלו הז EULA בהסכם HP של תהחבו של מהכלל

:HP-ל פנה, יללע נוישצו םיעדמהס כלשהו עדסל או, הז הסכם תגרסבמ כלשהי תויאחרל יאכז אתה דעתךל אם
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 8278 2 61+ או) היסטרלאו ךבתו( 47 10 13 ספרלמ התקשר, תויאחר תגרסבמ יעהתב או כהיתמ אתיקר חפתול ידכ
מהיהרש תלקבל www8.hp.com/au/en/contact-hp/phone-assist.html בתכתוב בקר או) ימאולניב גובחי( 1039  
.כהיתמל ןפוטל יספרמ של תרויב תיכנהעד

רבוע כהיהתמו תויהאחר תיוריש את או כנההתו את כשור אתהו יסטרלהאו תכנוהצר מחוק כמשתמע כןצר אתה אם  
 אחר ףיעס כל תולמר, םיפחתימש או םיתייב, םייישא כהיצר או מושיש רבוע כלל ךרדב ושרהד גמהסו נםישא כנההתו

:הבא פןבאו כןלצר תבוילהתחי אםבהת כשל ןיבג תהחבו את ילבתג HP, הז EULA בהסכם

 של דשמח ספקהא: םיהבא םימהמקר תרוי או דאח לכל: כנההתו רבוע כהיתמ או תויאחר תיוריש אתהקצ.א
;דשמח םתיוריהש ספקתא של תויהעלו םתשלו או םתיוריהש

ןקותי; ךער תושו כנהתו ספקתא או כנההתו פתהחל: םיהבא םימהמקר תרוי או דאח לכל: כנההתו אתהקצ.ב  
ןקותי רבוע תויהעלו םתשלו או; ךער תושו כנהתו גתהש או כנההתו פתהחל רבוע תויהעלו םתשלו; כנההתו  
כןו; כנההתו

.החוק תתרמו תיבהמר הדיבמ, תאחר פעולה.ג

 פיכל תבויההתחי חוק תגרסבמ גהלהחר תתנוינ אשל תטחוהב עם יעהמג כנההתו, ילנדז-ויבנ :דלנזי ויבנ םיכנצר
םייישא כהיצר או מושיש ךרלצו תורסחו כשוהר םבאד כהוהכר עסקה ושהרפי' כןצר עסקת, 'ילנדז-ויבנ.1993-מ כןהצר  
םיפחתימש או םיתייב, םייישא כהילצר או מושילש תורסחו םיכשוהר ילנדז ויבנ םיכנצר. תעסקי הלמטר אול, םיתייב או  
ןדבאו ןיבג יצופיול, כשל ןיבג ספיכ רזלהח או פהלהחל, ןקותיל םיאכז") ילנדז ויבנ םיכנצר" להלן( תועסקי תולמטר אול  
 צרהמו תרזהח תויעלו של רזלהח יאכז) יללע רגדשמו פיכ( ילנדז-ויבנ כןצר. שאמר תפולצ ריבס פןבאו תןישנ זקנ או

 התהי HP-ל תורהסחו תרזהח אם, כן על תרי; יילנדז-ויהנ כןהצר הגנת חוק של ההפר מהיהתקי אם כשנר בוש םלמקו
 או םיצרמו ספקתבא ברומד שראכ. נהבושח על להא תורסחו ףסואת HP, יילנדז-ויהנ כןהצר רבוע תכרינ תבעלו כהוכר
 של ךהערו פיהאו נתןבהיוש, חל אל 1993 משנת כןלצר תויבויההתחי שחוק םיסכמ אתה, תויסחרמ תולמטר םתיוריש

.הריבסו גנתהו וז יעהקב, העסקה
© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

םימנסי תולהי םייעשו הז סמךבמ םיכרזהנ םיצרהמו תרי תשמו. מתמוקד דעההו אלל םיינוילש ףפוכ אןכ באהמו דעיהמ  
רטתפומ HP תיוריוש יצרמו על הדחיהי תויהאחר, החל החוק רשמתי תיבהמר הדיבמ. תויטנוהרלו תוהחבר של םייסחרמ  

תויאחר קתכהענ הז סמךבמ רהאמו מן ברד פרשל ןיא. םתיוריוש םיצרמו תםאול תולוהנ תרשופוהמ תויהאחר תובהצהר  
.הז סמךבמ תהשמטו או כהיער תאויגש או תויטכנ תאויגש ןיבג תחבו HP על תחול אל, החל החוק אתז רשמתי הדיבמ. ספתנו
2020 ץמר: סהגר
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חהלקו ידי-על יעצמ ןקולתי תויאחר תוריש
 ץהנחו מןהז את פשרהא כלכ לצמצם ידכ), CSR( חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל םיועדיהמ םיבר םחלקי עם םיכננמתו HP יצרמו
ןקוהתי יכ להמג HP תחבר, ןהאבחו פתתקו במהלך אם. םימפגו םחלקי של פההחל צועיבב תישוגמ תרוי פשראול םינקותיל  
 שתי תמויקי. פוילהחל ידכ ךילא תורייש החלק את תשלח CSR(, HP( חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל חלק תבאמצעו יפשרא
 אתה שראכ. בהחו אהו חהלקו ידי-על יהעצמ ןקוהתי םרבושע םחלקי) 1: חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל םחלקי של תוירגוקט

ןקוהתי םרבושע םחלקי) 2. הז תוריש של הדבוהעו סיעההנ תאוצבהו בימחו אתה, להא םחלקי ףילהחל HP תמחבר מבקש  
 HP תמחבר מבקש אתה אם, אולם. חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל ונועד להא םחלקי גם. תרשו אהו חהלקו ידי-על יהעצמ
.תךברשוש צרהמו רבוע ןישצו תויהאחר תוריש גסו תחת סףנו בוחי אלל צעבוי ברשהד תכןיי, ךרבוע פםילהחל

 .תשלמחר םהעסקי םויב הרסילמ ישלחוי חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל םחלקי, יפשרא ברשהד תמובמקוו תנוימלז אםבהת
תפנול תןינ, ועסי ץנחו שראכ. יפשרא ברהד בהםש תמובמקו סףנו בוחי תרתמו צעתו תשעו בעאר ךבתו או םוהי תובאו הרסימ  

נתיימצ HP ,HP תלחבר םהפגו החלק את ריזלהח יש שראכ. יטכנא של תינפוטל כהיתמ ולקבל HP של יהטכנ כהיהתמ כזלמר  
 יש, HP תלחבר םהפגו החלק את ריזלהח יש בהםש םיבמקר. חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל החלק עם םשלחיהנ םימרבחו אתז

 את ריזלהח יש. םעסקי ימי) 5( ישהחמ על ילגר פןבאו תמדהעו, תרגדמו מןז פתתקו ךבתו HP תלחבר םהפגו החלק את חלשלו
ןיבג תךאו ביתחי HP-ש תכןיי, םהפגו החלק את ריזתח אל אם. פקוסוש חילוהש ימרבחו הולוהנ דהתיעו עם םהפגו החלק  
.חילוהש תחבר את תבחרו םהחלקי תרזהחו חהמשלו תאוצהו כל את HP תחבר תשלם, חהלקו ידי-על יעצמ ןקובתי. פהההחל
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תחולקו כתיתמ
שלך רואז/נהיבמד תינפוטל כהיתמ קבל

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

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

www.support.hp.comכנהתול תוריש תויכנתוו התקן ימנהל דרהוו, ממהיב תשעו 24 טנטרניבא כהיתמ קבל

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

www.register.hp.comשלך צרהמו את םרשו
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צרלמו בתייבס הולינ תיכנתוג

בהיבהס תכויא על הרישמ●
ןוזאו רצויי●
שמלח כתיצר●
ריינ כתיצר●
קיסטפל●
HP Neverstop של םימתכל פסההד ימרחו●

ריינ●
םימרחו על תבלוהג●
הסוללה יפרט●
)ודבהוו פיוריהא דחויבא( םימשתמש ידי-על תפסול דויצ כתהשל●
קהינולקטרא יצרמו רוזחימ●  
)ילזבר( המרחו רוזחימ על דעימ●

םיימיכ םימרחו●
European Union Commission Regulation 1275/2008-ל אםבהת צרהמו של שמלבח מושיהש יננתו●

)ןסי( SEPA Ecolabel על למשתמש דעימ●
קמעתיו פקס, פסתמד רבוע ןסי של היגהאנר תיובתו םישוי על חקופיל תתקנו●
)ודהו( םיכנסומ םימרחו על בלההג ברדב ההצהר●
●WEEE )הרקיטו(
)ןסי( כבםהרו םיכנסוהמ םיביכהר/םימרהחו תבלט●
)MSDS( םימרחו תחויטב בנושא םיננתו ןויילג●

●EPEAT

)אןווייט( םיבלגהמו םימרהחו ןמוסי של תכחוהנו מצב תהצהר●

סףנו דעימ תלקבל●
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בהיבהס תכויא על הרישמ
HP על שלו פעהההש רלמזעו תנותכו ספרמ עם כנןתו הז צרמו. בהיבסל תיודידי פןבאו םיתיכויא םיצרמו ספקל בתימחו 
.בהיבהס

ןזואו רצויי
יבענתו מושיש חישתר על םיחלמו להא תיטופל יננתו שראכו* מתוקנן וטוקולפרל אםבהת ודנמד הז צרמו של ןוזהאו תיטופל  
םימהתקנ או תומההנחי גתרשחו פסההד מןזב ןוזאו של תתימשמעו תכמו תצרנו אל יכ לקבוע כולהי HP, תידמשר בהיבסב  

.מבנה ךבתו ריוהאו תכויא של םיכחיהנו

- ןיכמוסי

תייקצנפו עם םיידמשר םילהתקנ תבתייבהס תיוהתו קתלהענ אםבהת פסההד ימהתקנ תיטופל יעתלקב קהידהב יטתש  
.2018 ארנוי; DE-UZ 205 – BAM; פסההד

ריואו יינויש 0.68 של רורואו קצב עם מעוקב מטר 30.6 פחבנ רדבח םויב םישעתי במשך פסההד בעת ןוזאו זכויר על ססבהתב  
.HP של םימתכל פסההד ימרחו עם לשעה

שמלח כתיצר
 ימבל סףכו םייבעט םימשאב םינחסכ כךו, יכבו במצב או נהיש במצב, כןמו במצב תתימשמעו הדיבמ חתתפו היגהאנר כתיצר
 של תישורדב מדעו ®ENERGY STAR של הסמל את הנושא HP של הימההדו פסהההד דויצ. הז צרמו של םיצועיהב מתבר פגועל
דוילצ) ב"הבאר בהיבהס תכויא על הרילשמ תכנוהסו( U.S. Environmental Protection Agency של ENERGY STAR יפרטמ  
:ENERGY STAR רישוא יבעל הימהד יצרמו יבג-על פיעוי הבא ןמוהסי. הימהד

:באתר רטפומ ENERGY STAR רישוא יבעל הימהד יצרמו של םיגמד תודאו סףנו דעימ

www.hp.com/go/energystar 
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ריינ כתיצר
 של) דאח ןויילג על םפסידמו םיבומר םידעמו( N-up-ה פסתהד תכוליו) תימטהאוטו או תינדהי( תידדצ-והד פסהההד ןיפיאמ
.םייבעט םיבמשאב מושילש כךמ תבעוהנו תישורהד אתו רייהנ כתיצר את לצמצם םיכולי הז צרמו

קיטפלס
יגסו יהוילז תופשרהא את םיריבהמג םיימאול-ןיב םיתקנל אםבהת םימנסומ םגר 25 על עולה שמשקלם קיסטפל חלקי  
.צרהמו יחי םוסיב רוזחימ תולמטר קיסטפל

HP Neverstop של םימתכל פסההד ימרחו
 בעת רייבנו םיבמשאב ךלחסו תןינ HP תכוזב. בהיבהס על בהשמח ךמתו םיכננמתו HP Neverstop של םיירמקו פסההד ימרחו

1.נםבחי רזלמח ךיעל םימקל אנחנו, הדבוהע םוסי ועם. תרוי בהר תבקלו פסהההד

 HP Planet Partners תיכנתו תגרסבמ םירזחהמו HP Laser של הימהד פיתוו HP של נרטו של דשמח נהיטע תכוער יצרמו כל
תכוער של םידשח םיירמקו םיצרבמו לםג ימרכחו מושילש םידבמעוו םידפרמו םימרהחו שראכ, ישלב-בר רוזחימ ךיתהל םיברעו  
 של דשמח נהיטע תכוער של םיירמקו םיצרמו. םיימוימוי םיצרבמוו HP Laser של הימהד פיתוו HP של נרטו של דשמח נהיטע
 HP-ו, בלהלמז םשלחינ נםיא לעולם HP Planet Partners תבאמצעו םירזחהמו HP Laser של הימהד פיתוו HP של נרטו

 HP של הימהד פיתו או HP של נרטו של דשמח נהיטע תכוער של םיירמקו םיצרמו דשמח תכרמו או דשמח אתממל אל לעולם
Laser.

םיפרט לקבלת .www.hp.com/recycle בתבכתו בקר, HP Planet Partners רזוחיהמו הזרההח תיכנבתו להשתתף ידכ  
 כתער של דשהח להיחב לכל פנורצי. שלך רהאזו/נהיהמד את בחר, HP של םיהמתכל פסהההד ימרחו תזרהח פןאו על
.תיכנלתו עגבנו םיינלשו-בר תאורהוו דעימ HP Laser של HP Laser של הימהד ףתוו HP של נרטו של דשמח נהיטע

.www.hp.com/recycle בתכתוב בקר, סףנו דעימ תלקבל. משתנה תיכנהתו תנוימז 1

ריינ
 רעבו פסההד ימרחו ךירמדב תרטופוהמ תישורדב מדהעו) ™EcoFFICIENT( משקל וקל רזחממו רייבנ מושילש םיאמת הז צרמו
 תקן פיל) ™EcoFFICIENT( משקל וקל רזחממו רייבנ מושילש םיאמת הז צרמו. .HP Laser ממשפחת תפסומד

EN12281:2002.

םימרחו על תהגבלו
.תספיכ ילכמ נויא הז HP צרמו
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הסוללה יפרט
:גסומ סוללה יללהכ יעשו הז צרמו
או) BR גסו( דיראופלונונמובוקר-יפול●
)CR גסו( המנגן צתתחמו-וד םותייל●

.םיהחי ףסוב דחוימ פוליט ךילהצר היהעשו
.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate אהר. דחוימ פוליטב ךרצו שיש תכןיי-  רטכלופר) דבלב CR גסו רבוע(:ההער

'גר 3-כ :משקל

האם חבלו :םקוימ
אל :הלהסר תןינ המשתמש

 Electronics-ל או תוימהמקו תוילרשו תפנול או www.hp.com/recycle באתר לבקר תךופשרבא רוזחימ על דעימ תלקבל
Industry Alliance )בתכתוב) קהינולקטרהא ינייתעש תודאחהת :www.eiae.org.
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)ודבהוו פיוריהא דחויבא( םימשתמש ידי-על פסולת דוצי השלכת
 ,אתז םבמקו. תאחר תתייב תפסול עם דחי צרהמו את ךילהשל ןיא יכ ןיימצ הז סמל
תדקולנ תהפסול דויצ תרסימ ידי-על, בהיבהס ועל םישהאנ תאויבר על להגן ךיעל  
 ,סףנו דעימ תלקבל. ישמלחו ינולקטרא דויצ של תפסול רוזחימ ךרלצו תידיעוי ףסויא

/www.hp.com: בתכתוב בקר או, שלך תתייהב תהפסול כתהשל תוריש לא פנה
recycle.

קהינולקטרא יצרמו רזוחימ
HP בתכתוב בקר, רוזחימ תויכנתו על סףנו דעימ תלקבל. םימשמשו קהינולקטרא יצרמו רזלמח תחולקו תדדמעו :

www.hp.com/recycle. 
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)לזיבר( המרחו רזוחימ על דעימ
Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam 

em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em 
quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o 

usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas 
em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou 
rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar 

םיימכי םימרחו
HP ןכגו החוק תישורדב דלעמו מנת על רשכנד היצרבמו םיימיהכ תודסוהי תודאו דעימ התיחוללקו ספקל בתימחו REACH

פיוריהא טהפרלמנ של EC No 1907/2006 םיקלימיכל תבלומג יעתוקב יישור, כההער, םישולר תפיוריהא תבויהנצ תקנת(  
.www.hp.com/go/reach: בתכתוב ןימז הז צרלמו ימיכ דעימ חוד). פהוריא מועצתו

 European Union-ל אםבהת צרהמו של שמלבח מושיהש יננתו
Commission Regulation 1275/2008

תאויצהי שאר כל שראכ לרשת רבובחי המתנה במצב צרהמו של שמלח כתיצר תבולר, צרהמו של שמלח כתיצר יננתו על דעילמ  
/www.hp.com/hpinfo בתכתוב צרהמו של IT ECO תבהצהר’ סףנו דעימ‘ P14 ףיעסב ןייע, תילופע תילחוטהא ברשת

globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.
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)ןיס( SEPA Ecolabel על למשתמש דעימ
中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

 פקס, פסתמד רעבו ןיס של היגהאנר תיובתו םשויי על חקולפי תתקנו
קמעתיו

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有中国能效标签。根据“复印机、
打印机和传真机能效限定值及能效等级” (“GB21521”) 决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC 

(典型能耗) 值。

1 .能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2 .能效信息

2.1 激光打印机及一体机和高性能喷墨打印机及一体机

●典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。此数据表示为每周千瓦时 
(kWh (。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”选择的登记装置中
所有配置的代表性配置测定而得。因此，本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规范的详情信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

)ודהו( םיכנסומ םימרחו על הגבלה ברדב ההצהר
This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous 
substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent 

chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 
weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 

2 of the Rule.

WEEE )הרקיטו(
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

)ןיס( כבםהרו םיכנסוהמ םיבכיהר/םימרהחו בלתט
 产品中有害物质或元素的名称及含量 
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根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》 

 部件名称 
 有害物质 

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(VI))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

 外壳和托盘 ◯◯◯◯◯◯

 电线 ◯◯◯◯◯◯

 印刷电路板 X◯◯◯◯◯

 打印系统 X◯◯◯◯◯

 显示器 X◯◯◯◯◯

 喷墨打印机墨盒 ◯◯◯◯◯◯

 驱动光盘 X◯◯◯◯◯

 扫描仪 X◯◯◯◯◯

 网络配件 X◯◯◯◯◯

 电池板 X◯◯◯◯◯

 自动双面打印系统 ◯◯◯◯◯◯

 外部电源 X◯◯◯◯◯

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

◯：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

)MSDS( םימרחו תחויבט בנושא םיננתו ןויליג
גילהש תןינ) נרטו, גמהודל( םיימיכ םימרחו םיילכהמ םימתכל םימרחו רבוע) MSDS( םימרחו תחויטב של םיננתו תנוויילג  

.www.hp.com/go/msds בתכתוב HP של טנטרניהא אתרל ישהג ידי-על

EPEAT
וקרי ינולקטרא דויצ תהולז רזהעו ףמקי בתייבס גוריד אהו EPEAT. EPEAT תישורדל אםבהת םיכננמתו HP של םיבר םיצרמו  
 בקר, EPEAT-ב םימהרשו HP יצרמו על סףנו דעימ תלקבל. www.epeat.net באתר בקר, EPEAT על סףנו דעימ תלקבל. תרוי
.www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf בתכתוב
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)אןווייט( םיגבלהמו םימרהחו ןמויס של תכחוהנו מצב תהצהר
 台灣 限用物質含有情況標示聲明書 
Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

 單元 
הדחיי

 限用物質及其化學符號 
 Restricted substances and their chemical symbols 

鉛

(Pb)

汞

(Hg)

鎘

(Cd)

六價鉻

(Cr+6)

多溴聯苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

 列印引擎 

 Print engine 

－◯◯◯◯◯

 外殼和 紙匣 

 External casing and trays 

◯◯◯◯◯◯

 電源供應器 

 Power supply 

－◯◯◯◯◯

 電線 

 Cables 

◯◯◯◯◯◯

 印刷電路板 

 Printed circuit board 

－◯◯◯◯◯

 控制面板 

 Control panel 

－◯◯◯◯◯

 墨水匣 

 Cartridge 

◯◯◯◯◯◯

 掃描器 組件 

 Scanner assembly 

－◯◯◯◯◯

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝◯〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “◯” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 
presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: 〝－〞 indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照 畫
面上的指示繼續執行。
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To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select Find your 
product, and then follow the onscreen instructions.
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סףנו דעימ לקבלת
:בהיבהס תכויאל םירהקשו םיהנושא תודאו דעימ תלקבל

HP של םיאחר םיבר םיצרמו רבווע הז צרמו רבוע םיבתייבס םיננתו ףד●

בהיבהס תכויאל HP של תבויהמחו●
בהיבהס תכויא בנושא HP של הוליהנ כתמער●
הםיחי ףסוב HP של םיצרהמו תרזהחו רוזחיהמ תיכנתו●
םימרחו תחויטב בנושא םיננתו תנוויילג●

.www.hp.com/go/environment באתר בקר

.www.hp.com/recycle בתכתוב בקר, כן כמו
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נהתקי דעימד

נהתקי תוהצהר●
לחוטא תוהצהר●
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נהתקי תוהצהר
פיוריהא דחויהא של נהתקי דעתהו

 ךנמו מתח תיהנחי: תמויישש פיכ, פיוריהא דחויהא תומהנחי תרוי או אחתל םתייימצ CE ןמוהסי את םיהנושא םיצרמו
2014/35/EU ,תיהנחי EMC 2014/30/EU ,תיהנחי Eco Design 2009/125/EC, RED 2014/53/EU ,תיהנחי RoHS 

2011/65/EU.

 תהצהר את אלמצו תןינ. תויטנוהרלו תויפאוריהא תאמותהמו הדיהמ תאמו תבאמצעו כתמוער להא תוהנחי עם תמויאת
 גםד ספרמ עם או צרהמו גםד שם עם חפש( www.hp.com/go/certificates: הבא טנטרניהא באתר אההמל תמויאהת

.)נההתקי תיותו על אלמצו תןינ שרא, שלו) RMN( נההתקי

HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany: עם קשר רצויל יש, נהתקי יבנושא

נהלתקי גםד יהוזי יספרמ
 או םיוקיויהש תהשמו ןילב נהתקיל גםהד יספרמ ןיב לבלבל ןיא. נהתקיל יהויז תולמטר נהתקי גםד ספרמ מוקצה שלך צרלמו
.צרהמו יספרמ

נהלתקי גםד ספרמצרמו גםד ספרמ
HP Neverstop Laser 1000a,1000n SEOLA-1800-00 

HP Neverstop Laser 1000w,1001nw SEOLA-1800-01 

FCC תתקנו
תוועדימ להא תבלומג. FCC-ה תתקנו של 15 ףיעסל אםבהת, Class A ייטלגיד התקן רבוע תבלולהג אםתו אנמצו דקנב הז דויצ  
 בה משתמש, וידר ירדת של היגאנר צריימ הז דויצ. םירמגו בתיבסב התקנה בעת זקנ מתרהגו הפרעה יפנמ הריבס הגנה ספקל
תקוימז תלהפרעו םוגרל עלול אהו, ההפעלה ךירלמד אםבהת בו םימשתמשו תואו םינמתקי אל אם. תהאו ןילהקר כוליו  

קהימז להפרעה םרגו כןא דויהצ אם. תפייספצ בהתקנה הפרעה שחתתר אשל חיטלהב תןינ אל, אתז עם. וידהר תרבתקשו  
 ההפרעה את תקןל תסולנ למשתמש ץמלמו, דויהצ של הפעלהו יבויכ ידי-על לקבוע תןינ שרא, היזיוהטלו או וידהר יטתבקל

:תהבאו תיטומהש תרוי או אחת תבאמצעו
.מהקוימ את שנה או, טתהקול טנההאנ את דשמח ןוכו●

.טהמקל ןילב דויהצ ןיב קחהמר את הגדל●
.טהמקל ברמחו וילשא להמעג נוישא ישמלח למעג של לשקע דויהצ את חבר●
.סהמנו היזיוטלו/וידר יטכנא או וקמשו עם יעץהתי●

דויצ יללהפע המשתמש הרשאת את טללב םייעשו HP ידי-על תורייש םיאושרמ נםישא פסתבמד םינקותי או םיינויש:ההער  
.הז

.FCC-ה תבתקנו 15 ףיעס של Class B תבלולמג תיילצ ידכ גןמו ממשק כבלב להשתמש יש

Industry Canada ICES-003 של תמויאת תהצהר-  הדקנ
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B(
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שמלח יכבל בנושא תאורהו
 של במתח משתמש צרהמו. צרהמו תיותו על פיעמו המתח גוריד. צרהמו של המתח גורידל םיאמת המתח רשמקו דאו

.Hz 50/60 רדתו AC טולו 220-240 או AC טולו 110-127

.ארקמו AC ושקע צרהמו ןיב שמלהח כבל את חבר

.צרהמו עם פקסוש שמלהח כבלב רקו אך השתמש, צרלמו זקנ למנוע ידכ:תורזהי

זרייל תחויבט
 1-מ החל וצרויש רזייל יצרלמו תתקנו ישםי יקניהאמר תפווהתרו ןוהמז מנהל של) CDRH( תיגולוידר תגהוול םילהתקנ כזהמר
 הירגובקט רזייל ריכשכמ אושרמ ריכשהמ. להא נהתקי תישורדב דלעמו םיביחי ב"הבאר םוקיהמשו םיצרמו. 1976 סטגובאו

Class 1 האנוש תיוריוש תאויהבר מחלקת של נהיהקר יצועיב תקןל ףפוכב )DHHS (על חקופיל בחוק קבעשנ פיכ, ב"הבאר 
תבולוג את אתצוי נהיא ריכשהמ ךבתו טתפלהנ נהישהקר אחרמ. 1968 משנת תחויטהבו תאויהבר על הרילשמ נהיהקר  
.םיילגר מושיש יבתנא שלב םבשו טפללהי תכולוי אל רזייל ינקר, תוינצוהחי תכבוהש אתו המגן תכבוש

םוגרל םיעלול למשתמש ךירבמד רטתפומ נהישא ךרדב םיכיהל צועיב כלו תאמוהת כתיער כל, םיפקדב מושיש כל!האזהר  
.כנתסומ נהילקר פהישלח

דלננבפי זרייל בנושא ההצהר
Luokan 1 laserlaite 

HP Neverstop Laser 1000a, 1000w, 1000n, 1001nw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 
laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2014) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän 
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig 
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO 

HP Neverstop Laser 1000a, 1000w, 1000n, 1001nw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia 
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi 

huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän 
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman 

erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig 
laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W 
Luokan 3B laser.
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)הידושו, היגוורנו, דלננפי, נמרקד( הינבידסקנ ילגב תוהצהר
:נמרקד

Apparatets stikprop skal tilsuttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

:דלננפי
Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

:היגוורנו
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

:הידושו
Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

)היסור, טןזסיגרקי, טןקזחס, סובלר, הימנאר( היסאוריאל תמויאת
Производитель и дата производства

HP Inc.

Адрес: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Дата производства зашифрована в 10-значном серийном номере, расположенном на наклейке со 
служебной информацией изделия. 4-я, 5-я и 6-я цифры обозначают год и неделю производства. 4-я цифра 

обозначает год, например, «3» обозначает, что изделие произведено в «2013» году. 5-я и 6-я цифры 
обозначают номер недели в году производства, например, «12» обозначает «12-ю» неделю.

Өндіруші жəне өндіру мерзімі
HP Inc.

Мекенжайы: 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304, U.S.

Өнімнің жасалу мерзімін табу үшін өнімнің қызмет көрсету жапсырмасындағы 10 таңбадан тұратын 
сериялық нөмірін қараңыз. 4-ші, 5-ші жəне 6-шы сандар өнімнің жасалған жылы мен аптасын көрсетеді. 
4-ші сан жылын көрсетеді, мысалы «3» саны «2013» дегенді білдіреді. 5-ші жəне 6-шы сандары берілген 

жылдың қай аптасында жасалғанын көрсетеді, мысалы, «12» саны «12-ші» апта дегенді білдіреді.

Местные представители
Россия: ООО "Эйч Пи Инк,"

Российская Федерация, 125171, г . Москва, Ленингра дское шоссе, 1 6А, стр.3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Казахстан: Филиал компании "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви.", Республика Казахстан, 050040, г. 
Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 77/7,
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Телефон/факс: + 7 7 27 355 35 52

Жергілікті өкілдіктері
Ресей: ООО "Эйч Пи Инк,"

Ресей Федерациясы, 125171, Мәскеу, Ленинград шоссесі, 16A блок 3,

Телефон/факс: +7 495 797 35 00 / +7 499 92132 50

Қазақстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Ви." компаниясынын Қазақстандағы филиалы, Қазақстан 
Республикасы, 050040, Алматы к., Бостандык ауданы, Əл- Фараби даңғылы, 77/7,

Телефон/факс: +7 727 355 35 52
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לחוטא תוהצהר
.דבלב לחוטא תכולוי יבעל תפסומד יגמד על תחלו הז ףיעסב תוההצהר

תיהבר תארצו-  FCC-ל תמויאת תהצהר
Exposure to radio frequency radiation 

 .The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits:תורזהי
Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal 

operation is minimized.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the 
antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this 
device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference 

that may cause undesired operation of the device.

 Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product:תורזהי
without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

לזיבבר ANATEL תהצהר
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência 

prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em 
caráter primário.

הדבקנ תוהצהר
For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from 

digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of 
Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour ĺusage d´intérieur. Le présent appareil numérique ńémet pas de bruits radioélectriques dépassant les 
limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage 

radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme 
à la norme CNR-210 d´Industrie Canada.

Industry Canada לפי GHz 5 חובטו םיהפועל םיצרמו

 אשהו הדבהעו עקב, מבנה ךבתו מושילש בלגמו הז צרמו, IEEE 802.11a בתקן תילחוטא LAN ברשת מושיש בעת:תורזהי
םירדהת חוטו רבוע מבנה ךבתו הז צרבמו להשתמש יש, Industry Canada פיל. GHz 5.25 עד GHz 5.15 םירדהת חוטוב פועל  

 צמהבעו ם"כמ. םתפימשו םיצובער ןייולו תכולמער קהימז להפרעה יכוהסי את תלהפחי מנת על GHz 5.25 עד GHz 5.15 ןיבש
 תעלולו להא ם"כמ תתחנו. GHz 5.85 עד GHz 5.65-ו GHz 5.35 עד GHz 5.25 םהפסי של ישאהר כמשתמש מוקצה ההבוג
.הז להתקן זקלנ או/ו להפרעה םוגרל

)הדקנ( וידר ירדת נתיקרח פהישח
 Industry-ב קבעושנ RF נתילקר פהישהח תבלוממג ךנמו הז התקן של נהיבקר אהיצהי מתח. RF נתילקר פהישח!האזהר

Canada .ילהגר הפעלה במהלך םמוינילמ פחתוי יאנוש למגע יכושהסי הכז פןבאו בהתקן להשתמש יש, אתז עם.

 של ימלינימ תחויטב קחמר על דלהקפי יש, Industry Canada-ב קבעושנ RF נתילקר פהישהח תבלוממג גהימחר עמנלהי ידכ
.תטנומהאנ מ"ס 20
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פיוריהא דחויהא של נהתקי דעתהו
יפשהחו הסחר דגויבאו פיוריהא דחויבא םיהבא םירואז/תנויבמד הז צרמו של היקצינמוהטלקו תוילנויקצנפוב להשתמש תןינ  

):EFTA( פיוריהא

 ,הייטלא, רלנדיא, לנדסיא, הינגרהו, ןווי, הימנגר, פתצר, לנדנפי, הינסטוא, נמרקד, היכ'צ, ןסייקפר, היגרבול, היגבל, היסטראו
 ,הידבש, דספר, היבנלוס, הבקילוס, הימנור, לגרטופו, ןיפול, היבגרנו, הולנד, טהמל, גרלוקסמבו, יטאל, ןיישטכטניל, היבטל

.הייטנברו ץיושו

היסובר מושילש דעההו
Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с 

рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с 
использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри 

помещений максимальная эффективная изотропно–излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не 
более 100мВт.

קוילמקס ההצהר
Aviso para los usuarios de México

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 

interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

ICTQC Type רשויא יבעל םיצרמו רעבו Vietnam Telecom של ילחוטא/יוקו ןמויס
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