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הדהעבו לתתחי1

פסתהמד חלקי●
ויהד כלימ כתמער תהכר●
ההבקר חלו יניפיאמ●
פסתהמד ידי-על הוושז רייהנ של דלהמח תריבר תורהגד ינויש●
רייבנ מושילש תוסיסיב תוהנחי●
)HP )Windows של פסתהמד כנתתו חתפתי●

תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש●
נהיש מצב●
שקט מצב●
ימטאוטו יבויכ●
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פסתהמד חלקי

רייהנ חבור ןוכומ 1
נההז מגש 2
נהההז מגש מגן 3
רקהסו סהכמ 4
רקהסו של תיככוז משטח 5
םיכסמהמ ןימז 6
פסהההד שאלר ישההג תדל 7
תימהקד תהדל 8
ויהד כלימ 9

ויהד כלימ סהכמ 10
טפל מגש 11
)המגש ךיארמ בשם גם נהכומ( טפל למגש ךיארמ 12

ההבקר חלו 13
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פסההד ישאר 14
פסהההד שאר תפס 15

USB אתיצי 16

שמלח רבוחי 17
(Line)  פקס אתיצי 18

(Ext)  פקס אתיצי 19
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ויהד כלימ כתמער תהכר
הרהגדנחמו
 רשחו ויד של פסההד שאר: פסההד ישאר ישנ םימיקי. רייהנ על ויד םישמחיל פסהההד ןבמנגנו םיביכהר הם פסהההד ישארפסההד ישאר

 .בצבע ויד של פסההד שארו

.אתז תלעשו התבקשת אם אלא, פסהההד שאר תפס את תפתח לא, פסתהמד את תרשהגד אחרל:תורזהי

ידכ בהיט רגוס פסהההד שאר שתפס דאו. הרבגר מםבמקו פסהההד ישאר את טחאבמ הרהגר על פסהההד שאר תפספסהההד שאר תפס  
.הרגר תמוחסי ןכגו, תוימבע עמנלהי

.אתז תלעשו התבקשת אם אלא, פסהההד שאר תפס את תפתח לא, פסתהמד את תרשהגד אחרל:תורזהי

.רושחו בצהו, טהמגנ, אןיצ: דחיי לצבע םיאמת ויד כלימ כל. ויד יכלימ בעהאר םימיקיויהד יכלימ

.ויד כלימ כל םישאוטמ םפקקי הם ויהד יכלימ סיכמויהד כלימ סיכמ
.פסהההד תכויא רפויש ךרלצו פסהההד ישאר של רישוהי ךיתהל אהו רישוירישוי
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ההבקר חלו יניפיאמ
תוירנוו םיצנלח של תיכלל הרסקי

.פסתהמד של ההבקר חלו של םיניפיאלמ צרמקו ךירמד םיומהו לו כתיהמשו בלההטו הבא םיהתרש

ראותיו שםתיותו
.פסתהמד של תינשואר הפעלה בעת צגהמו סךהמ', תיהב ףד' סךלמ הרזלח': תיהב ףד' צןלח 1

.תויופשרא ןיב רבולע ידכ לולג או יטבתפר תויופשרא רלבחו ידכ סךבמ גע: ההבקר חלו גתתצו 2
.ילחוטהא רבוהחי ססטטו את ןיימצ: לחוטהא תירנו 3

.ספילהד תךופשרבא יכו צרנו ילחוטהא רבוהחי יכ ןיימצ ףירצ כחול ראו●

 תהאו של חוטוב אתנמצ תךברשוש פסתהמד יכ דאו. לרשת תברמחו נהיא פסתהמד אך, פועל לחוטהא יכ נתיימצ תוייטבא מהבהבת תירנו●
.ילחוטהא

.פסתהמד גתבתצוש דעהבהו ןייע. לחוטא אתיגש רעהיא יכ נתיימצ תורבמהי מהבהבת תירנו●

.יכבו לחוטהא, היכבו לחוטהא תירנו אם●
.פסתהמד של יבויכ או להפעלה: יבויכ/הפעלה צןלח 4

.תכחיהנו הפעולה רבוע' הרעז' יטהתפר חתפתיל': הרעז' צןלח 5

.פסתבמד מושיהש יבגל תעצו או, פסתהמד יניפיאמ על דעימ, כהרהד ינסרטו גילהצ תךופשרבא בוש הרהעז יטתפר את תחפו, תיהב ףד סךבמ

.םדהקו סךלמ הרזלח': םדהקו' צןלח 6
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ההבקר חלו גתבתצו םיסמל
המטרסמל

.ההעתקה תורהגד את תלשנו או העתקה גסו רלבחו תךופשרבא בוש העתקה יטהתפר חתפתיל:  העתקה

.קהיהסר רבוע יעד רלבחו תןינ בוש קהיסר יטהתפר חתפתיל:  קהיסר

.פקס תורהגד תלשנו או פקס חלשלו תןינ בוש סךהמ להצגת:  פקס

.וקהזתח תפעולו צועילב םיכלב ולהשתמש תפוהעד תלשנו תךופשרבא בוש תורהגד יטהתפר חתפתיל:  תורהגד

 HP תורהגד תלשנו, HP ePrint מצב יפרט את וקדלב תךופשרבא בוש, טנטרניהא תיוריש םכויס יטהתפר חתפתיל: HP ePrint סמל
ePrint דעימ ףד ספילהד או.

 את גיולהצ, Wi-Fi Direct את תיבלהש, Wi-Fi Direct את יללהפע תןינ בוש Wi-Fi Direct יטהתפר חתפתיל: Wi-Fi Direct סמל
.Wi-Fi Direct של סמההסי אתו השם

תךופשרבא. לחוטא תורהגד תולשנו לחוטהא מצב את וקדלב תךופשרבא בוש, תילחוטא רשת םכויס יטהתפר חתפתיל: לחוטא סמל  
.הרשת רבובחי תויבע ןבאבחו ועסיל, לחוטא קתידב חוד ספילהד גם

.ךנמו ויהד כליבמ ויהד ספלמ אם ההראז סמל גימצ. םיהמשוער ויהד סיפלמ את גימצ: ויד סמל

 בו ויהד ספלשמ ויד כלימ את דשמח אמל. דבלב ןתכנו תולמטר תכוהער םספקימ ויהד סיפלמ של םינומחוו תאוהתר:ההער
.פסהההד תכויבא היבע או פסהבהד בכויע למנוע ידכ, ךנמו

 .הפקס יילצל של הקול צמתעו ושל פקס ימנוי של' , ימטאוטו מענה' היקצנהפו של המצב על דעימ גימצ': פקס מצב' של סמל

פסתמד תורהגד ינויש
.פסתלמד געבנו הרעז תלקבל או תחווד פסתלהד, פסתהמד של תורההגדו תויקצנהפו ינוילש ההבקר חבלו השתמש

.בשבמח פסתהמד הולילנ םיכל תבאמצעו פסתהמד תורהגד את תלשנו גם תךופשרבא, בשלמח תברמחו פסתהמד אם:עצה
.117 דבעמו )ברשת תפסולמד( םיממתקד פסתמד הולינ יכלב מושיש ףיעסב ןייע, להא םיכל תודאו סףנו דעימ תלקבל
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הקצינהפו תורהגד ינוילש
.פסתהמד של תנוימהז תויקצנהפו את גימצ ההבקר חלו גתתצו של תיהב ףד סךמ

.תלשנו תרצה התיורהגד שאת היקצנהפו סמלב גע', תיהב ףד' סךבמ, ההבקר חלו גתבתצו.1

.תלשנו נךברצו תהשאו הרבהגד גע כןמ אחרול, תנוימהז תורההגד ןיב לולג), תורהגד( -ב גע, היקצנפו תרבחי אחרל.2

.תורההגד את תלשנו ידכ ההבקר חלו גתתצו יבג-שעל תולהנחי אםבהת פעל.3

. תיהב ףד סךלמ רוזלח ידכ) תיהב ףד(  על ץלח:עצה

פסתהמד תורהגד ינוילש
.תורהגד יטבתפר תנוימהז תויופשרבא השתמש, תחווד פסתלהד או פסתהמד תורהגד ינוילש

). תורהגד(   סמלב געו נהימי החלק, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו תיהב ףד סךבמ.1

.תמויהקי תויופשרהא את גילהצ ידכ מטהו מעלה החלק.2
.תלשנו תרצה התיורהגד שאת היהרצו תופשרבא גע.3

. תיהב ףד סךלמ רוזלח ידכ) תיהב ףד(  על ץלח:עצה
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פסתהמד ידי-על הושזו רייהנ של דלהמח תריבר תורהגד ינויש
 .יננויב או קטן, ולגד טעןשנ רייהנ חבור אם תהולז גםו נהההז במגש ריינ טעןנ אם ימטאוטו פןבאו תהולז כולהי פסתהמד
.פסתהמד ידי-על ההושז ולגד או יננויב, קטן ריינ דלגו רבוע דלהמח תריבר תרהגד את תלשנו תךופשרבא

 בוש ריילנ מויאתיש כך פסתהמד של ההבקר חבלו רייהנ תורהגד את שנה, ריינ נתיטע במהלך אתז תלעשו כשתתבקש:ההער
.משתמש אתה

בץהמשו טנטרניהא תמשר רייהנ של דלהמח תריבר תורהגד את תלשנו ידכ
.117 דבעמו בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל). EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר את פתח.1

.תורהגד היסייהכרט על ץלח.2
.םיושרהד םיינויהש את בצע כןמ אחרול ריינו םישמג הולינ על ץלח, תפוהעד על ץלח, ימנהי יטבתפר.3
.החל על ץלח.4
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רייבנ מושילש תויסיבס תוהנחי
 .תולוגד תויכמו ישתכר יפנל תוריינ של םיגסו ןומגו וקדלב ץמלמו. םיידהמשר תורייהנ בור עם בהיט דבולע כננתמתו פסתהמד

 על סףנו דעימ תלקבל www.hp.com בתכתוב HP של טנטרניהא באתר בקר. תיביטמ פסההד תכויאל HP של רייבנ השתמש
.HP של ריינ

HP של הסמל עם םיילגר תוריינ על צהיממל ColorLok עם תורייהנ כל. םיימוימוי םיכסממ פסתלהד 
תכויאו תנויאמ של תרויב םהיבוהג םירטסטנדב דלעמו ידכ יאעצמ פןבאו דקונב ColorLok של הסמל  

 מהר םיבשימתיו, תרוי םיטבול רשחו ינגוו םיחי יאמלו םירובר םיצבע עם םיכסממ םקיפימ הםו, פסההד
ינצרי אצל םיגדלו םימשקל ןובמגו ColorLok של הסמל עם תוריינ חפש. םיאחר םיילגר תוריימנ תרוי  

.םיילבהמו רייהנ

:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
פסהלהד םימלצמו ריינ יגסו●
HP של םימתכל פסההד ימרחו מנתהז●

פסהלהד םמלצימו ריינ יגסו
יגסול דחויבמ כננושתו, HP תצרמתו תורייבנ להשתמש צהיממל HP, תרויב בההטו פסהההד תכויא את קלהפי נךברצו אם  
.ספימד שאתה םיקטייוהפר
.םינימז והיי רייהנ יגסו כל אשל תכןיי, שלך רואז/נהילמד אםבהת

םימלוצי פסתהד
 HP Premium Plus Photo Paper םלוצי ריינ●

 בההטו תכויבא םימילוצ ספקהמ HP של תרויב בהטו םילוהצ ריינ אהו HP Premium Plus Photo Paper םילוהצ ריינ
 פןבאו םיבשיהמתי םיבהימר םימילוצ ספילהד תךופשרבא, HP Premium Plus Photo Paper םילוהצ ריינ עם. תרויב
 x 6 4', ץניא A4 ,8.5 x 11 תבולר, םיגדל כמהב ןימז הז ריינ. פסתמהמד אתםיצי עם דימ תםאו לשתף כלשתו ידכ ידיימ
םימילוהצ). צהלמח קימבר( ךר קימבר או קימבר – םירמויג יושנ) מ"ס x 18 13' (ץניא x 7 5), מ"ס x 15 10', (ץניא  

 HP םילוהצ ריינ. למתנה או גהתצול, רגוסלמ ילאידיהא ןוהפתר הם שלך םידחויהמ םילוהצ יקטייופרו תרויב םיבהטו
Premium Plus Photo Paper תוימקצוע תודיועמ תכויא עם הכלל מן אתצוי תכויבא תאוצתו ספקמ.

 HP Advanced Photo Paper םלוצי ריינ●

 .תולחו אצבע תיעובט, תחוימר, םימ יפנב דיעמ אהו. הכתמה אלל קל פוליטל ידיימ בושיי של רמויג כולל הז םילוצ ריינ
 A4 ,8.5 x תבולר, םיגדל ספרבמ ןימז הז ריינ. תבחנו ודבשעו םימילוצ של תחושהו אהמר שלך םפסילהד הומשו אהו
 למשך םידיהעמ םיכסממ ספקמו מצהחו טולנ אהו'). ץניא x 7 5( מ"ס x 18 13'), ץניא  x 6 4( מ"ס x 15 10', ץניא 11
.תרוי בר מןז

 HP Everyday Photo Paper םלוצי ריינ●

 הז םילוצ ריינ. םימילוצ של מנתדמז פסהלהד ועדיהמ ריינ תבאמצעו, כהנמו תבעלו צבע יאמל םיימוימוי םימילוצ פסהד
 פסתמד כלב הז רייבנ מושיהש בעת תורוברו תודח תנותמו קבל. קל פוליטל תורבמהי בשימתי די גבהיש נושהי רבמחי
 x 15 10' (ץניא x 6 4-ו', ץניא x 7 5-ו', ץניא A4 ,8.5 x 11 תבולר, םיגדל כמהב קימבר רמויבג ןימז הז ריינ. ויד רקתלהז
.תרוי בר מןז למשך םידיהעמ םיכסממ ספקמו מצהחו טולנ אהו). מ"ס

HP Photo Value Packs תלויחב●

 על HP Advanced Photo Paper ריינו HP של תוירמקו ויד תוימחסנ תחובנו תוזראו HP Photo Value Packs תילוחב
 .תותרוימ תאוצהו אלל תךברשוש HP פסתמד תרבעז םיימקצוע םימתצלו פסתלהד געבנו תותהיו מןז לך ךלחסו מנת
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םיחי יאמל םימילוצ קלהפי ידכ דחי דבולע כננותו HP Advanced Photo Paper םילוהצ ריינו HP של םיירמקו ויד יצבע  
 .ףתויש ךרלצו תבוומר תפסולהד או פשהמחו םימילוהצ כל פסתלהד ןימצו. פסההד כלב, מןז ךראול םידיהעמ

םיעסקי םסמכימ
'ג 120 של ימקצוע מושילש HP של מט ריינ או 'ג 120 של HP Premium תלמצגו מט ריינ●

 .םיניעודיו תחווד, תהצעו, תבמצגו מושילש דחויבמ אםתמו, םידדהצ ימשנ מט כבתבש פהמצו דכב ריינ אהו הז ריינ
.םימימרש תחושהו אהמר ספקמ כןול דכב אהו

קימבר', ג 180 במשקל HP Professional Paper ריינ או קימבר', ג 180 במשקל HP Brochure Paper ריינ●
רבוע המושלמת הרהבחי הם להא תוריינ. ידדצ-וד מושיש רבוע םידדהצ ימשנ קהימבר כבהבש םפימצו להא תוריינ  

תחוולו רוויד ימסופר, תוברחו, תודחוימ תמצגו, תחווד של תכויכרל תעסקי קהפיגר רבווע םילולצ מהוד תכויבא םפסיהד  
.שנה

'ג 180 של ימקצוע מושילש HP של מט ריינ או 'ג 180 של תוברלחו HP של מט ריינ●
םפסיהד רבוע המושלמת הרהבחי הם להא תוריינ. ידדצ-וד מושיש רבוע םידדהצ ימשנ מט כבתבש םפימצו להא תוריינ  

.שנה תחוולו רוויד ימסופר, תוברחו, תודחוימ תמצגו, תחווד של תכויכרל תעסקי קהפיגר רבווע םילולצ מהוד תכויבא

תימוימוי פסההד
 של להפחתה ColorLok Technology תייגטכנולו םיכולל תימוימוי פסההד ךרלצו מושילש םיאכמת םירטפוהמ רייהנ יגסו כל
.םיחי יאמל םיצבעו תרוי םיטבול רשחו יצבע תולקבל ויהד חתימר
 HP Bright White Inkjet Paper ריינ●

 בצבע מושילש קספימ םטוא אהו. דח וטקסט ההבוג תוידגויבנ םיצבע ספקמ HP Bright White Inkjet Paper ריינ
 .םינועלו תחווד, תדשוח ינלעלו ילאידיא אהו כןול, תפושקי אלל ידדצ-וד פןבאו

 HP Printing Paper ריינ●

שראמ תרוי םייממש תחושהו אהמר יבעל םיכסממ קפימ אהו. תיכויא תייתכל-בר ריינ אהו HP Printing Paper ריינ  
 למשך םידיהעמ םיכסממ ספקמו מצהחו טולנ אהו. םיירטסטנד העתקה ריינ או תייתכל-בר ריינ על םפסידהמו םיכסממ
.תרוי בר מןז

HP Office Paper ריינ●

 .םיאחר םיימוימוי םיכסממו םיכרמז, תוטויט, םתקילעו םיאמת אהו. תיכויא תייתכל-בר ריינ אהו HP Office Paper ריינ
.תרוי בר מןז למשך םידיהעמ םיכסממ ספקמו מצהחו טולנ אהו

HP Office Recycled Paper ריינ●

.םירזחממו םיבסי 30% עם צרויהמ ההבוג תכויבא תייתכל-בר ריינ אהו HP Office Recycled Paper ריינ

HP של םימתכל פסההד ימרחו הזמנת
.תיביטמ פסההד תכויאל HP של רייבנ השתמש. םיידהמשר תורייהנ בור עם בהיט דבולע כננתמתו פסתהמד
טנטרניהא אתר של םימיסומ םחלקי, הז בשלב.  www.hp.com בתכתוב בקר, םיאחר םימתכל םימרחוו HP של תוריינ מנתלהז  
.דבלב תילבאנג םינימז HP של
HP הסמל עם םיילגר תוריינ על צהיממל ColorLok סמל את םיהנושא תורייהנ כל. םיימוימוי םיכסממ של העתקהו פסהלהד 

ColorLok םיחי םיבצבע םיכסממ םקיפימו, פסההד תכויאו תמנומהי של םהיבוג םירטסטנדב הדילעמ יאעצמ פןבאו םדקינב  
 עם תוריינ חפש. םיאחר םיילגר תוריילנ אהובהשו תרוי בהר תורבמהי םיבשימתי שראו, תרוי םיטבול רשחו ינוגו עם, םידחו

.םיולהגד רייהנ ינצרי אצל םיגדלו םימשקל ןובמגו ColorLok הסמל
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)HP )Windows של פסתהמד כנתתו חתפתי
ןימלהז, םיהמשוער ויהד סיפלמ את וקדלב, פסתהמד תורהגד את לקבוע ידכ HP של פסתהמד כנתבתו להשתמש תךופשרבא  
 פסתהמד כנתתו של תנוימהז תויופשרהא על סףנו דעימ. דועו, פסההד תויבע רפתול, פסתהמד את זקתחל, פסההד ימרחו
.הז ךירמד במהלך פקסומ
:ההפעלה כתלמער אםבהת תהבאו תהפעולו את בצע, HP של פסתהמד התקנת אחרל

ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, פסתהמד כנתבתו םבמקו HP Smart היקציפלבא משתמש אתה אם:ההער  
.12 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד

●Windows 10 :בחר, התחל על ץלח, בשהמח של הדבוהע בשולחן HP הסמל את בחר כןמ אחרול תויקציפלהא מתימרש 
.פסתהמד שם עם

●Windows 8.1 :פסתהמד שם את בחרו' התחל' סךמ של נההתחתו תימנהי נהפיב למטה ץח על ץלח,

●Windows 8 :כןמ אחרול תויקציפלהא לגסרב תוקצייפלהא כל על ץלח', התחל' סךבמ קיר רואז על תימני צהלחי ץלח 
.פסתהמד שם את בחר

●Windows 7 :על ץלח, תויכנהתו כל בחר, התחל על ץלח, בשהמח של הדבוהע בשולחן HP ,של היקיהתי על ץלח 
.פסתהמד שם את הנושא הסמל את בחר כןמ אחרול, פסתהמד
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תויבע רולפתו וקלסר, ספילהד ידכ HP Smart תיקצייפלבא השתמש
HP Smart פסתמד את ולנהל לשתף, ספילהד, וקסרל, רילהגד לך יעסימ HP תבאמצעו תנותמוו םיכסממ לשתף כלתו. שלך 

 iCloud ,Google Drive ,Dropbox ןכגו( םייפולרפו תתיחבר הימדו ענן תיוריוש טקסט תדעוהו, ינולקטרהא ארוהד
.םימתכל םימרחו ןימולהז טרלנ גם כמו, HP של תדשוח תפסומד רילהגד גם תךופשרבא). Facebook-ו

תכןיי. ילךאו MacOS 10.12-ו iOS ,Android ,Windows 10 ,OS X 10.11-ב כתנתמ HP Smart תייקציפלא:ההער  
.תפסוהמד יגמד כלב םינימז והיי אל םימיסומ םיניפיאשמ תכןיי. תפוהש כלב נהימז התהי אל היקציפלשהא

HP Smart הקצייפלהא תודאו סףנו דעימ קבל

 תבאמצעו פסההד אהר, HP Smart תבאמצעו תויהבע ןופתרו קהיהסר, פסהההד פןאול געבנו תוסיסיב תאורהו תלקבל
 HP Smart תייקציפלאמ הרעז תקבל-ו 42 דבעמו HP Smart םישוהי תבאמצעו קהיסר, 24 דבעמו HP Smart היקציפלהא

:בתכתוב לבקר כלתו, סףנו דעימ תלקבל. 124 דבעמו

●iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help 

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

●Mac: www.hp.com/go/hpsmartmac-help

פסתלמד ולהתחבר HP Smart תיקצייפלא את ןלהתקי ידכ
 .היקציפלהא את ןולהתקי דירלהו ידכ hp.com.123 בתכתוב בקר HP Smart תייקציפלא את גילהש ידכ.1

.ההתקן של תויקציפלהא תמחנו גם היקציפלהא את גילהש םיכולי Windows 10-ו iOS ,Android יבהתקנ םימשתמש

.היקציפלהא את פתח, ההתקנה אחרל.2
●iOS/Android :על הקש, ההתקן של תויקציפלהא יטבתפר או הדבוהע בשולחן HP Smart.

●Windows 10 :ב בחר כןמ אחרול, התחל על ץלח, שלך בשהמח של הדבוהע בשולחן-HP Smart מתירש ךמתו  
.תויקציפלהא

●Mac :תייקציפלא את בחר, ההפעלה ממשטח HP Smart.

 .113 דבעמו HP Smart היקציפלהא תבאמצעו פסתהמד את חבר ףיעסב ןייע, דעימ תלקבל. שלך פסתלמד התחבר.3
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נהיש מצב
'.נהיש' במצב חתתפו שמלהח כתיצר●

.תילופע סרחו של תדקו 5 אחרל' נהיש' למצב סכנתי אהי, פסתהמד של תינשואהר ההפעלה אחרל●
.נהיש במצב היכבו פסתהמד של ההבקר חלו גתתצוו מעמתמעו יבויכ/ההפעלה צןלח תירנו●

.נהיש ממצב פסתהמד את רילהע כולהי קהיסר או פסההד תדבוע חתישל או, ההבקר חבלו כלשהו צןלח על צהלחי●

)EWS( בץהמשו טנטרניהא תמשר נהיהש מצב תורהגד את תלשנו ידכ

.117 דבעמו בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל). EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר את פתח.1

.תורהגד היסייהכרט על ץלח.2
.היהרצו תופשרבא בחרו היגבאנר ןסכוחי מצב על ץלח, שמלח כתיצר הולינ במקטע.3
.החל על ץלח.4

פסתהמד של ההבקר חמלו נהיהש מצב תורהגד ינוילש
). תורהגד(   סמלב געו נהימי החלק, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו תיהב ףד סךבמ.1

).תיהב ףד( - ב גע, תיהב ףד סךהמ את אהור נךיא אם:ההער

.היהרצו תופשרבא גע כןמ אחרול, נהיש מצבב גע, שמלח כתיצר הולינב גע.2
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שקט מצב
 פסהלהד רק פועל' שקט מצב. 'פסהההד תכויא על פיעלהש ימבל הכולל הרעש את תלהפחי ידכ פסהההד את טאמ' שקט מצב'

 כבה, ילהגר תורבמהי ספילהד ידכ'. שקט מצב' את הפעל, פסהההד רעש את תלהפחי ידכ. ילגר ריינ על להיגר פסההד תכויבא
.דלמח תריכבר בתמוש' שקט מצב'. 'שקט מצב' את

 או םימילוצ ספימד אתה אם או, תיביטמ או וטהיט פסהההד תכויבא ילגר ריינ על ספימד אתה אם', שקט מצב'ב:ההער
.בתמוש' שקט מצב'ש מןזב תילופע פןאול הההז פןבאו תפועל פסתהמד, תפומעט

פסתהמד של ההבקר חמלו' שקט מצב' של בתהלהש או להפעלה
). תורהגד(  -ב גע, תיהב ףד סךבמ.1

.שקט מצבב גע.2

.תהאו תכבול או פסתהמד את יללהפע ידכ ימצב-והד צןבלח גע.3

)Windows( פסתהמד כנתמתו' שקט מצב' של יבולכי או להפעלה

.11 דבעמו )HP )Windows של פסתהמד כנתתו חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. HP של פסתהמד כנתתו את פתח.1

 .שקט מצב היסייהכרט על ץלח.2

.HP של פסתהמד כנתתו תבאמצעו הברחו פסתהמד אם רק נהימז השקט המצב תיסייכרט:ההער

.יכבו או פעלמו על ץלח.3
.תורהגד רשמו על ץלח.4

פועלת פסתהמד שרכא' שקט מצב' של להפעלה
'.שקט מצב' תלהפעל) שקט מצב( -ב גע, פסהההד סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו▲

.תכחיהנו פסהההד תדבוע רבוע רק בו להשתמש תןינו תכחיהנו הדבוהע פסתהד אחרל רק פעלמו' שקט מצב':ההער

פסתהמד של ההבקר חמלו' שקט מצב' רעבו ןזמות תרצייל
). תורהגד(  -ב גע, תיהב ףד סךבמ.1

.שקט מצבב גע.2

.הרהבחי את שראל ידכ OK-ב גע כןמ אחרול, ילולהפע ידכ שקט מצב תופשרהא דיל יכבוב גע.3
.ןמוזהת של םוהסיו ההתחלה שעת את שנה כןמ אחרול, ןזמות תופשרהא דיל יכבוב גע.4

)EWS( בץהמשו טנטרניהא תמשר' שקט מצב' רעבו ןזמות תרצייל

.117 דבעמו בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. )EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר את פתח.1

.תורהגד היסייהכרט על ץלח.2
.שקט מצב על ץלח כןמ אחרול, תפוהעד על ץלח, ימנהי יטבתפר.3

'.שקט מצב' תלהפעל שעה ןייצ, שקט מצב ןזמות תחת.4

.החל על ץלח.5
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ימטאוטו יבוכי
 'ימטאוטו יבויכ' ןיפיאהמ. היגהאנר כתיצר את תלהפחי ידכ תילופע סרחו של תשעו 2 אחרל פסתהמד את כבהמ הז ןיפיאמ
.פסתהמד את ילולהפע רוזלח ידכ יבויכ/ההפעלה צןבלח להשתמש ךישעל כך, ןילחלוט פסתהמד את כבהמ

תויופשראול פסתהמד תכולויל אםבהת בתושי או פעלוי ימטאוטו יבויכ, היגבאנר ןסכולחי הז ןיפיאבמ כתמתו פסתהמד אם  
 תלהפחי יעסיל ידכ תילופע סרחו של תדקו 5 אחרל' נהיש' למצב סתכננ פסתהמד, בתמוש ימטהאוטו יבויכשהכ גם. רבוהחי
.היגהאנר כתיצר את
נהישא או, Wi-Fi Direct או פקס, רשת תכולי ןיא פסתלמד אם, תפעלמו פסתהמד שראכ פעלמו ימטאוטו יבויכ●  

 .להא תכולויב משתמשת

 ,פקס תכולי עם פסתמד שראכ או, תפעלמו Wi-Fi Direct-ה תכולי או תילחוטהא תכולהי שראכ בתמוש ימטאוטו יבויכ●
USB ,רשת או Ethernet פקס רבוחי תצרוי ,USB רשת או Ethernet.

רבוחי שראכ או תברמחו פסתהמד שראכ גם', ימטאוטו יבויכ' את יללהפע כלתו, סוללה במתח ךלחסו ידכ:עצה  
.פעלמו לחוטהא
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פסההד2

פסההד ימרחו נתיטע●
םיכסממ פסתהד●
םימילוצ פסתהד●
תפומעט על פסההד●
HP Smart היקציפלהא תבאמצעו פסההד●

יבמר dpi-ב מושיש ךתו פסההד●
Mac של ישאנ בשמח או ישולחנ בשמח תבאמצעו פסההד●

םידיינ םיהתקנ תבאמצעו פסההד●
צלחתמו פסהלהד תהצעו●
)Windows( פסהההד תודבוע את נהלו פסהההד תודבוע מצב את הצג●

)Windows( תךברשוש פסתהמד את תיישא אםהת●

HEWW 16



פסההד ימרחו נתיטע
.משתמש אתה בוש ריילנ מויאתיש כך פסתהמד של ההבקר חבלו רייהנ תורהגד את שנה, אתז תלעשו כשתתבקש:ההער

ריינ נתילטע
 .נהההז מגש את םהר.1

 .להאשמ רייהנ חבור בלגו את הסט.2

 את החלקו, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דהצו מטה פיכל נהפו הקצר הקצה שראכ נהההז למגש ריינ מתיער סהכנ.3
.שתיעצר עד מטה פיכל רייהנ מתיער

.המגש של קחוהמר-ימנהי דהצ עם תושרימ רייהנ מתיער יכ דאו), םילוצ ריינ כמו( קטן דלבגו ריינ טוען אתה אם
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.רייהנ בקצה יעצריש עד ןימיל רייהנ חבור ןוכומ את הסט.4

 .טהפל מגש ךיארמ אתו טהפל מגש את צההחו ךמשו.5

תפומעט נתילטע
 .נהההז מגש את םהר.1
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 .להאשמ רייהנ חבור בלגו את הסט.2

.שתיעצר עד מטה פיכל תפוהמעט מתיער את החלקו, נהההז מגש של תימנהי נהפיל תרוי או אחת פהמעט סהכנ.3

.מעלה פיכל פנהי פסהלהד ועדיהמ דהצ

 פיכל נהפוו לאשמ דבצ אנמצ הדש שראכ כתנאומ הרבצו פההמעט את סהכנ, ךוהאר בקצה דש עם פהמעט רבוע.א
.מטה

 פיכל נהפוו ןויהעל בחלק אנמצ הדש שראכ כתנאומ הרבצו פההמעט את סהכנ, הקצר בקצה דש עם פהמעט רבוע.ב
.מטה
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.יעצריש עד תפוהמעט מתיער כנגד נהימי רייהנ חבור ןוכומ את הסט.4

 .טהפל מגש ךיארמ אתו טהפל מגש את צההחו ךמשו.5
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םסמכימ פסתהד
ףיעסב ןייע, ריינ נתיטע תודאו סףנו דעימ תלקבל. חפתו טהפל ושמגש נהההז במגש ריינ שטענת דאו, םיכסממ פסתהד יפנל  

.17 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע

)Windows( סמךמ פסתלהד

.פסההד על ץלח, כנהבתו בץקו יטבתפר.1

.הנבחר נהכוהנ פסתשהמד דאו.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 רצוקי או פסהלהד ךרד ירצוקי היסייכרטב תמויאהמת תויופשרבא בחר.4

.תוהאחר תוסייהכרט על ץלח, תואחר פסההד תורהגד ינוילש
יראותי את תאולר ידכ תופשרא כל מעל העכבר את ברהע, פסתהמד התקן במנהלש תויופשרהא על סףנו דעימ תלקבל  
.םיהכל
.נהההז במגש םיאהמת רייהנ דלגו את ןטעול דהקפ, רייהנ דלגו את משנה אתה אם:ההער

.םיניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא על ץלח.5
.פסהבהד להתחיל ידכ רשויא  על או פסההד על ץלח.6

)Windows( ףהד ידצי ימשנ פסהלהד

.פסההד על ץלח, כנהבתו בץקו יטבתפר.1

.הנבחר נהכוהנ פסתשהמד דאו.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

 בחר כןמ אחרול תידדצ-וד פסההד ךרהד רצוקי את בחר, פסהלהד ךרד רצוקי או פסהלהד ךרד ירצוקי היסייכרטב.4
 .תינדי תידדצ-וד פסההד פתחתהנ מהיהרש ךמתו תופשרא

.תוהאחר תוסייהכרט על ץלח, תואחר פסההד תורהגד ינוילש
יראותי את תאולר ידכ תופשרא כל מעל העכבר את ברהע, פסתהמד התקן במנהלש תויופשרהא על סףנו דעימ תלקבל  
.םיהכל
.נהההז במגש םיאהמת רייהנ דלגו את ןטעול דהקפ, רייהנ דלגו את משנה אתה אם:ההער

.םיניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא על ץלח.5
.פסהבהד להתחיל ידכ רשויא  על או פסההד על ץלח.6
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םימלוצי פסתהד
ןייע, ריינ נתיטע תודאו סףנו דעימ תלקבל. חפתו טהפל ושמגש נהההז במגש םילוצ ריינ שטענת דאו, םימילוצ פסתהד יפנל  
.17 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע ףיעסב

)Windows( םלוצי ריינ על םלוצי פסתלהד

.פסההד על ץלח, כנהבתו בץקו יטבתפר.1

.הנבחר נהכוהנ פסתשהמד דאו.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 רצוקי או פסהלהד ךרד ירצוקי היסייכרטב תמויאהמת תויופשרבא בחר.4

.תוהאחר תוסייהכרט על ץלח, תואחר פסההד תורהגד ינוילש
יראותי את תאולר ידכ תופשרא כל מעל העכבר את ברהע, פסתהמד התקן במנהלש תויופשרהא על סףנו דעימ תלקבל  
.םיהכל
.נהההז במגש םיאהמת רייהנ דלגו את ןטעול דהקפ, רייהנ דלגו את משנה אתה אם:ההער

.םיניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא על ץלח.5
.פסהבהד להתחיל ידכ רשויא  על או פסההד על ץלח.6

 תחילי אשל ידכ םילוהצ ריינ את אחסן. נהההז ממגש מושיש בו עשהנ אשל םילוצ ריינ הסר, פסהההד םוסיב :ההער
 .פסההד תכויבא פגועל כךמ אהצכתוו לסלהסתל
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תפומעט על פסההד
 במגש תרוי או אחת פהמעט ןטעול תךופשרבא. חפתו טהפל ושמגש נהההז במגש תפומעט שטענת דאו, תפומעט פסתהד יפנל

 סףנו דעימ תלקבל. תנוחלו או םימתכתי םיגרס עם תפובמעט או םייטתבל עם או תקוימבר תפובמעט להשתמש ןיא. נהההז
.17 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע ףיעסב ןייע, תפומעט נתיטע תודאו

.משתמש אתה בוש םישוהי דבתיעו ןייע, תפומעט על פסההד רבוע הטקסט בצויע פןאו תודאו םיפרט תלקבל:ההער

)Windows( פהמעט פסתלהד

.פסההד על ץלח, כנהבתו בץקו יטבתפר.1

.הנבחר נהכוהנ פסתשהמד דאו.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 רצוקי או פסהלהד ךרד ירצוקי היסייכרטב תמויאהמת תויופשרבא בחר.4

.תוהאחר תוסייהכרט על ץלח, תואחר פסההד תורהגד ינוילש
יראותי את תאולר ידכ תופשרא כל מעל העכבר את ברהע, פסתהמד התקן במנהלש תויופשרהא על סףנו דעימ תלקבל  
.םיהכל
.נהההז במגש םיאהמת רייהנ דלגו את ןטעול דהקפ, רייהנ דלגו את משנה אתה אם:ההער

.םיניפיאמ חיש-והד בתתי את רגוסל ידכ רשויא על ץלח.5
.פסהבהד להתחיל ידכ רשויא  על או פסההד על ץלח.6

23 הדפסה   2 פרק HEWW



HP Smart הקצייפלהא תבאמצעו פסההד
 ,iOS ,Android ,Windows ימהתקנ ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא מושילש געבנו תוסיסיב תאורהו ספקמ הז ףיעס
תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, היקציפלהא על סףנו דעימ תלקבל. Mac-ו  

 .12 דבעמו

פסהלהד HP Smart תיקצייפלבא להשתמש ללהתחי ידכ
.17 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע אהר, סףנו דעימ תלקבל. נהההז במגש ריינ טען.1

.שלך בהתקן HP Smart היקציפלהא את פתח.2

.הנבחר שלך פסתשהמד דאו, HP Smart של תיהב ףד סךבמ.3
 או נהימי החלקה ידי-על HP Smart של תיהב ףד סךממ תהאו רלבחו תךופשרבא, תרגדמו כבר פסתהמד אם:עצה
.תהרבחיו להאשמ

 או תאחר פסתמד בחר כןמ אחרול, תיהב ףד סךבמ) סהפלו מןסי(  על הקש או ץלח, תאחר פסתבמד להשתמש ידכ
 .דשהח פסתמד סףהו

iOS או Android ריממכש ספילהד ידכ

 Print או) תנותמו פסתהד( Print Photos, גמהודל( פסההד תופשרא על הקש, HP Smart של תיהב ףד סךבמ.1
Facebook Photos )תנותמו פסתהד Facebook ,(שלך ההתקן ךרד םיכסממו תנותמו ספילהד תךופשרבא. אההל כןו, 

.תתיחבר הימד יאתר או הענן ןאחסו
.ספילהד נךברצוש סמךהמ או נההתמו את בחר.2
 .פסההד על הקש.3

Windows 10 ריממכש ספילהד ידכ

.סךהמ של ןהתחתו בחלקו פסההד על הקש או ץלח, HP Smart של תיהב ףד סךבמ.1

 .פסהלהד תנותמו תרבחי על הקש או ץלח כןמ אחרול ספילהד נךברצוש נהתמו אתר, נהתמו פסתהד בחר.2

 .פסההד על הקש או ץלח כןמ אחרול ספילהד נךברצוש PDF סמךמ אתר, סמךמ פסתהד בחר

 .תספונו תורהגד על הקש או ץלח, תספונו תורהגד גילהצ ידכ. תמויאהמת תויופשרבא בחר.3
 .28 דבעמו צלחתמו פסהלהד תהצעו אהר, פסההד תורהגד תודאו סףנו דעימ תלקבל

.פסהבהד להתחיל ידכ פסההד על הקש או ץלח.4

Mac מהתקן פסהלהד

 )סמךמ פסתהד( Print Document על ץלח כןמ אחרול) פסההד( Print חיהאר על ץלח, HP Smart של תיהב ףד סךבמ.1
).נהתמו פסתהד( Print Photo על או

.שמרנ בץהקו בהש תאחר היקיתיל וטנו או, תנוהתמו תייספרב או' םיכסממ' היקיבתי נההתמו את או סמךהמ את אתר.2

).פסההד( Print על ץלח כןמ אחרול, םיהמבוקש נההתמו או סמךהמ את בחר.3

.טהפל תכויא או רייהנ דלגו ןכגו, פסהההד תורבהגד םיינויש ךוער או תאחר פסתמד בחר.4
).פסההד( Print על ץלח.5
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יבמר dpi-ב מושיש ךתו פסההד
.םילוצ ריינ על ההבוג תכויבאו תודח תנותמו פסתלהד תיבהמר) dpi' (ץניאל תודקוהנ תייצולוזבר השתמש

.בר יפנו סקיד שטח כהימצרו תואחר תורהגד תבאמצעו פסהמהד תרוי בר מןז כתראו יבמר dpi במצב פסההד
.www.support.hp.com בתכתוב פסתבמד כהיהתמ באתר בקר, תכונתמ פסההד תויצולוזר של מהירש תלקבל

)Windows( יבמר dpi במצב פסהלהד

.פסההד בחר, תךברשוש כנהבתו.1

.הנבחר נהכוהנ פסתשהמד דאו.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

.תמויאהמת תויופשרבא בחר.4

Windows 10 ,Windows 8.1 ו -Windows 8

 פתחתהנ מהימהרש. םיאהמת רייהנ דלבגו בחר, ריינ דלגו פתחתהנ מהימהרש. תכויא/ריינ היסייהכרט על ץלח●
.םיאהמת רייהנ גסו את בחר, ריינ גסו

.פסתהמד יניפיאמ על כןמ אחרול םמתקד היסייהכרט על ץלח●

Windows 7

.םיאהמת רייהנ גסו את בחר, פסההד ימרחו פתחתהנ מהימהרש. תכויא/ריינ היסייהכרט על ץלח●
יניפיאמ רובאז. ריינ דלגו פתחתהנ מהיהרש ךמתו םיאהמת רייהנ דלגו את בחר. םמתקד צןהלח על ץלח●  

 בתתי את רגוסל ידכ OK על ץלח כןמ אחרל. יבמר DPI-ב פסההד פתחתהנ מהימהרש כן תופשרבא בחר, פסתהמד
.תמומתקד תויופשרא חיש-והד

.28 דבעמו פסתהמד תורלהגד תהצעו ףיעסב ןייע, פסההד בנושא תספונו תעצו תלקבל

.ספילהד ידכ OK על ץלח כןמ אחרול סהיפר היסייכרטב פסהההד ןוויכ את שרא.5
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Mac של שאינ בשמח או ישולחנ בשמח תבאמצעו פסההד
.ילךאו macOS 10.12-ו OS X 10.11 עם HP AirPrint-ל םיאמהתו Mac יבשמחו תפסומד רבוע תאורהו

לרשת תברמחו פסתהמד
 ישאנ בשמח או ישולחנ בשממח פסההד יללהפע תךופשרבא, שלך תילחוטהא לרשת תברמחוו תרגדמו כבר שלך פסתהמד אם
).כתמער תפוהעד( System Preferences יטהתפר תבאמצעו Mac של

).םרקיסוו תפסומד( Printers and Scanners בחרו) כתמער תפוהעד( System Preferences את פתח.1

 של צגתהמו מהיהרש ךמתו שלך פסתבמד בחר. שלך Mac-ה בשבמח פסתהמד את רילהגד ידכ+) סףהו( + Add על ץלח.2
םינימהז הפקס או קהיהסר, פסהההד התקן ימנהל את ןתתקי וז פעולה). סףהו( Add על ץלח כןמ אחרול, רשת תפסומד  
.שלך פסתהמד רבוע

תאוהתרו ויד סיפלמ טרלנ ידכ HP Smart םישויב להשתמש המשך. שלך Mac-ה בשממח ספילהד לך תופשראמ להא תאורהו  
.פסתמד

לרשת תברמחו נהיא פסתהמד
.ושהרהד כנההתו את ןלהתקי ידכ hp.com.123 לא רבוע, לרשת פסתהמד את תברחי או תרהגד אל אם▲
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םידיינ םיהתקנ תבאמצעו פסההד
םידיינ םימהתקנ פסההד

 יהתקנ, iOS ,Android ,Windows Mobile תבולר, שלך םידייהנ םימההתקנ תורייש תנותמוו םיכסממ ספילהד תךופשרבא
Chromebook ו-Amazon Kindle. 

 פסההד אהר, סףנו דעימ תלקבל. םידיינ םימהתקנ ספילהד ידכ HP Smart היקציפלבא להשתמש גם תךופשרבא:ההער
.24 דבעמו HP Smart היקציפלהא תבאמצעו

םידיינ םימהתקנ ספילהד ידכ
.תילחוטא רשת תהאול םיברמחוו םיפעלמו ההתקןו פסתשהמד דאו.1

 ,סףנו דעימ תלקבל. דיינ מהתקן ספילהד ידכ Wi-Fi Direct-ב השתמש, לנתב להתחבר ימבל ספילהד נךברצו אם:עצה
.110 דבעמו )Wi-Fi Direct( בנתב מושיש אלל ילחוטא פןבאו פסתלמד התחבר אהר

:תךברשוש דייהנ בהתקן פסההד הפעל.2

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

.שאמר תקןמו ®AirPrint, ילךאו iOS 4.2 ההפעלה כתמער תפועל בהםש םיבהתקנ:ההער
●Android: ה םישוי את דרהו-Plugin של HP Print Service )יהתקנ ידי-על שנתמך Android 4.4 תמחנו) ילךאו 

Google Play Store תךברשוש בהתקן תואו הפעלו.

●Windows Mobile: על הקש Print )פסההד (יטמהתפר Device )כנהשהתו םמשו התקנה ושהרד אל). התקן 
.שאמר תקנתמו

 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 הן יללהפע ידכ 
 .USB תבאמצעו פסההד הןו Wi-Fi פסתהד

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

 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

).סףנו דעימ תלקבל 17 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע אהר( פסתהמד של רייהנ תורלהגד אםתו טעןשנ ריישהנ דאו.3

 מתבצעת ריינ דלגו הזיא על דעתל תךברשוש דייהנ להתקן תפשראמ ןהטעו ריילנ אםבהת רייהנ דלגו של קתיומד הרהגד
 .פסהההד

 פסתהמד ידי-על הוושז רייהנ של דלהמח תריבר תורהגד ינויש אהר, רייהנ של דלהמח תריבר תורהגד ינוילש:ההער
.8 דבעמו
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צלחתמו פסהלהד תהצעו
ריינ נתיטעל תעצו●
 פסתהמד תורלהגד תהצעו●
רייהנ על, ספקתמ ויד תכמו עם םיאמל תולהי ויהד יכלימ על, כהכהל פעולל HP של פסהההד ישאר על, בהצלחה ספילהד ידכ  

 פסההד שארו ויד עם הדבולע תעצו אהר, סףנו דעימ תלקבל. תמויאמת תולהי פסתהמד תורהגד ועל כהכהל ןטעו תולהי
.104 דבעמו

.קהיסר ועל העתקה על תחלו נןיא פסהההד תורהגד

ריינ נתילטע תעצו
.ריינ מתחסי למנוע ידכ גסו תואומו דלגו תובאו תולהי מהיבער רייהנ כל על). דבלב דאח דעמו אל( ריינ מתיער טען●
.מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ רייהנ את טען●

.םיועקר או םפיפוכ נםיא תוושהקצו, ישר נהההז במגש נחשמו ריישהנ דאו●
רייהנ את מקפל נויא רייהנ חבור ןוכושמ דאו. תורייהנ לכל בהיט םיאתיש כך נהההז במגש רייהנ חבור ןוכומ את אםהת●  

.נהההז במגש

.17 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע אהר, סףנו דעימ תלקבל

פסתהמד תורלהגד תהצעו
)Windows( פסתהמד תורלהגד עגבנו תעצו

 , פקסו קהיסר, פסההד על ץלח, HP של פסתהמד כנתתו את פתח, דלמח תריכבר קבעושנ פסהההד תורהגד ינוילש●
 של פסתהמד כנתתו חתפתי ףיעסב ןייע, פסתהמד כנתתו חתפתי על דעימ תלקבל. תפוהעד רהגד על ץלח כןמ אחרול

HP )Windows( 11 דבעמו.

 את תאולר ידכ תופשרא כל מעל העכבר את ברהע, פסתהמד התקן במנהלש תויופשרהא על סףנו דעימ תלקבל:עצה
.םיהכל יראותי

 את מרשו פסהלהד ךרד רצוקי. פסההד תפוהעד תרלהגד רשהנד מןהז את ךלחסו ידכ פסהלהד ךרד ירצובקי להשתמש תןינ●
 להשתמש ידכ. דבלב אחת צהבלחי תויופשרהא כל את רילהגד כלשתו כך, הדבוע של םיסומ גסול תמויאהמת תורההגד
.OK על ץולח יהרצו ךרהד רצוקי את בחר, פסהלהד ךרד רצוקי או פסהלהד ךרד ירצוקי היסייכרטל רבוע, ךרד רצובקי

 ,םמתקד או, סהיפר, תכויא/ריינ היסייכרטב תויהרצו פסהההד תפוהעד את רהגד, פסהלהד דשח ךרד רצוקי ףסילהו ידכ
.OK על ץולח שם ןהז, בשם הרישמ על ץלח, פסהלהד ךרד רצוקי או פסהלהד ךרד ירצוקי היסייהכרט את בחר

.קהמחי על ץלח כןמ אחרול, תואו סמן, פסהלהד ךרד רצוקי קתלמחי

.דלהמח תריכבר ורגדשהו פסהלהד ךרהד ירצוקי את למחוק תןינ אל:ההער

:רייהנ מגשו רייהנ תורהגד את ןילהב ידכ●
.נהההז במגש שטענת רייהנ דלגו את בחר: ריינ דלגו–

.רייהנ את בו שטענת רייהנ מגש את בחר: רייהנ רמקו–
 .משתמש אתה בוש רייהנ גסו את בחר: פסההד מרחו או ריינ גסו–

:לבן-רהשחו או הצבע תורהגד את ןילהב ידכ●
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.םיאמל םיבצבע םפסילהד ינצבעוו רשחו וידב משתמש: צבע–
.תרוי כהנמו או ילהגר תכויבא לבן-רבשחו םפסיהד רבוע דבלב רהשחו וידב מושיש: דבלב רשחו ויד או לבן-רשחו–

 פסילהד רפואו רשחו ינוגו של תרוי חבר ןומגו קלהפי ידכ רבשחוו בצבע וידב מושיש: ההגבו תכויבא רפוא ינגו–
.ההבוג תכויבא ולבן רשחו

:פסהההד תכויא תורהגד את ןילהב ידכ●

םירטפומו םירובר םפסיהד קפימ תרוי הבוג dpi). dpi' (ץניא לכל פסההד תייצולוזר של תודקובנ תדנמד פסהההד תכויא  
.תרוי ולהגד ויד תכמוב להשתמש יועשו פסהההד תורמהי את טאמ אבל, תרוי

תכויבא םפסיבהד ךרצו ןיא שראכ או םיכנמו ויהד סיפלמ שראכ כלל ךרדב משמש תרויב ךהנמו dpi-ה: וטהיט–  
.ההבוג

.פסהההד תודבוע בולר םיאמת: ליגר–

 .ליגר שראמ תרוי בטו dpi: יביטמ–
.פסההד תכויא רבוע נהימהז תרויב ההבוהג dpi-ה תרהגד: יבמר DPI-ב פסההד–

תכויא תלקבל קהפיהגרו תנוהתמו דודחיו החלקה לבצע תןינ הז ןיפיאמ תרבעז: HP Real Life תויגטכנולו–  
 .תרוי בהטו פסההד

:סהיהפרו ףהד תורהגד את ןילהב ידכ●

–Orientation )םיפקיאו םפסיהד רבוע חבולר או םיכנאומ םפסיהד רבוע ךראול בחר: )פסההד ןווכי.
 על ספילהד תךופשרבאש כך פסדהו רייהנ של דאח דשצ אחרל ינדי פןבאו םפיהד כתהפי: תינדי תידדצ-וד פסההד–

 .רייהנ ידיצ ישנ
 ישנ על פסההד בעת רייהנ של ךוהאר דמהצ םפיד ךלהפו נךברצו אם וז תופשרבא בחר: ךוהאר דבצ ךהפו○

.רייהנ ידיצ
ידיצ ישנ על פסההד בעת רייהנ של הקצר דמהצ םפיד ךלהפו נךברצו אם וז תופשרבא בחר: הקצר דבצ ךהפו○  

.רייהנ
 וז תופשרבא הרבחי. תברכחו םידעמו בהומר סמךמ ספילהד תןינ וז תופשרא תרבעז: תברחו או תברחו סתיפר–

.רייהנ של דלומגו תיצמח דלבגו תברלחו לקפל תןינ תושאו, ןויילהג של דצ כלב םידעמו ישנ פסתלהד אהימב
 בחר. לאשמ דבצ התהי כהיהכר, תברלחו ןויילהג פולקי אחרל: לאמשמ כהיכר-תברחו או לאשמ דבצ כהיכר○

.ןימיל לאמשמ אולקר ילגר אתה אם וז תופשרבא
 בחר. ןימי דבצ התהי כהיהכר, תברלחו ןויילהג פולקי אחרל: ןימימ כהיכר-תברחו או ןימי דבצ כהיכר○

.לאלשמ ןימימ אולקר ילגר אתה אם וז תופשרבא
 של סמךמ פסתהד בעת םידמעמו םיישול רלהסי או ףסילהו תןינ וז תופשרא תרבעז: דהעמו ישול או םיישול אלל–

.ןויילגל םידעמו ימשנ תרוי
 ימשנ תרוי של סמךמ פסתהד בעת םידהעמו רדס את ןיילצ תןינ וז תופשרא תרבעז: ןוילילג םידעמו סתיפר–

.ןויילגל םידעמו
םייגוהז םידהעמו את, דבלב םייגוז-יהא םידהעמו את ספילהד תןינ וז תופשרא תבאמצעו: פסהלהד םידעמו–  

.םידהעמו כל את או, דבלב
.ךהפו רדסב או ראחול מהימקד םפיד ספילהד לך תפשראמ: םפיד רדס או ךהפו םפיד רדס–
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)Windows( פסהההד תודעבו את נהלו פסהההד תודעבו מצב את הצג
 על ץלח), התחל יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתתו את פתח, שלך פסהההד תודבוע את טללב או תלהשהו, גילהצ ידכ

.םיפסדמו םייטפר לויא וקדב על ץלח כןמ אחרול,  פקסו קהיסר, פסההד
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)Windows( תךברשוש פסתהמד את תישיא אםהת
 יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתתו את פתח, םיאחר םיניפיאמ או טחהאב תורהגד, פסתהמד שם את תלשנו ידכ

.תךברשוש פסתהמד את תישיא אםהת על ץלח כןמ אחרול,  פקסו קהיסר, פסההד על ץלח), התחל
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'טנטרניא תיוריש'ב מושיש3

'?טנטרניא תיוריש' מהם●

'טנטרניא תיוריש' תרהגד●
HP ePrint תבאמצעו פסההד●

HP Connected של טנטרניהא באתר מושיש●

'טנטרניא תיוריש' תהסר●
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'?טנטרניא תיוריש' מהם
HP ePrint 

●HP ePrint של תוריש אהו HP ב כתמהתו פסתהמד לא ספילהד לך פשראמו םתשלו אלל צעהמו-HP ePrint תךברשוש  
שראכ תךברשוש פסתלמד תיהמוקצ ל"אוד בתכתול ל"אוד חתישל כמו פשוט בו מושיהש. אשהו םקוימ כלמ, עת כלב  

 ,ל"אוד חלשלו כולי אתה אם. םידחוימ התקן ימנהל או תכנובתו ךרצו ןיא. פסתבמד' טנטרניא תיוריש' את ילפעמ אתה
.HP ePrint תבאמצעו, םמקו כלמ ספילהד כלתו

 כלב נהימז התהי אל תופשרשהא תכןיי;  HP Connected ( www.hpconnected.com-ב ןבושח חתפתיל רשםשתי אחרל
 להשתמש כולי ימ לקבוע, HP ePrint של ל"אוהד בתכתו את תיישא םיאלהת ידכ סכנלהי כלתו), םירוהאז/תנויהמד

.HP ePrint רבוע הרעז לקבל כןו, ספילהד ידכ פסתהמד של ל"אוהד בתכתוב
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'טנטרניא תיוריש' תרהגד
.ילחוטא רבוחי תבאמצעו טנטרניאל תברמחו פסתשהמד דאו', טנטרניא תיוריש' את רישתגד יפנל

פסתהמד של ההבקר חלו תבאמצעו' טנטרניא תיוריש' תרלהגד
). תורהגד( -ב גע', תיהב ףד' סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1

 . טנטרניא תיוריש ב גע.2
 '.טנטרניא תיוריש' של הרההגד יתנא את לקבל ידכ כן תופשרבא גע.3

.בהצלחה ורגדהו' טנטרניא תיוריש'ש אהור אתה שראכ רשויא תופשרבא גע.4

 '.טנטרניא תיוריש' של םכוסי סךבמ גהימצו דעימ ףד סהפימד פסתהמד, תלשר תברמחו פסתהמד שראכ

בץהמשו טנטרניהא תשר תבאמצעו טנטרניא תיוריש תרלהגד
.117 דבעמו בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל). EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר את פתח.1

. טנטרניא תיוריש היסייהכרט על ץלח.2
 לקבל ידכ סךהמ יבג-שעל תולהנחי אםבהת פעלו, המשך על ץלח,  תורהגד על ץלח,  טנטרניא תיוריש תורהגד במקטע.3

 .מושיהש יתנא את

יבג-שעל תולהנחי אםבהת פעל, proxy תורבהגד משתמשת שלך הרשת אםו proxy תורהגד ןיילצ תתבקש אם:ההער  
 את רישהגד םהאד עם או שלך כתהמער מנהל עם קשר רצו, תךברשו נםיא proxy-ה יפרט אם. proxy תשר תרלהגד סךהמ

.הרשת

.ההתקנה את םיסיל ידכ דעיהמ ףדב תוההנחי אחר בעקו. דעימ ףד סהפימד פסתהמד, תלשר תברמחו פסתהמד שראכ.4
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HP ePrint תבאמצעו פסההד
HP ePrint ב כתמהתו פסתהמד לא ספילהד לך פשראמ-HP ePrint אשהו םקוימ כלמ, עת כלב תךברשוש.

.טנטרניאל ישהג ספקתהמ ילהפע לרשת תברמחו פסתשהמד דאו, HP ePrint-ב להשתמש כלשתו יפנל

HP ePrint של ינולקטרהא ארוהד בתכתו רתויאל

). תורהגד(  -ב גע', תיהב ףד' סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1

 .טנטרניא תיורישב גע.2
 .ינולקטרא ארוד בתכתו הצגתב גע.3

 בתכתו של תיישא אמהלהת געבנו תאורהוו פסתהמד דקו את הכולל דעימ ףד ספילהד ידכ דעימ פסתהדב גע:ההער
.ינולקטרהא ארוהד

HP ePrint תבאמצעו סמךמ פסתלהד

'.טנטרניא תיוריש' את תרשהגד דאו.1

 .34 דבעמו 'טנטרניא תיוריש' תרהגד אהר, סףנו דעימ תלקבל

.פסתלמד ינולקטרא ארודב סמךהמ את שלח.2

 .שלך ינולקטרהא ארוהד םישוי את פתח, תךברשוש דייהנ בהתקן או בשבמח.א

ןייע, תךברשוש דייהנ בהתקן או בשבמח ינולקטרהא ארוהד םישויב מושיהש תודאו דעימ תלקבל:ההער  
.םישויל ףרהמצו דבתיעו

.פסהלהד סמךהמ את ףצרו דשהח ינולקטרא ארוד דעתהו רצו.ב

.פסתהמד של ינולקטרהא ארוהד בתכתול ינולקטרהא ארוהד דעתהו את שלח.ג

.ףרהמצו סמךהמ את ספידת פסתהמד
 .תקבלי הז ארוד אםו מתי חיטלהב תןינ אל, ינולקטרא ארוד כל עם כמו. תקבליש געבר פסדוי ינולקטרהא ארוהד:ההער
 כלב ןימז נויא הז שאתר תכןיי;).  HP Connected  )www.hpconnected.com-ב פסהההד מצב את וקדלב תךופשרבא

.םירוהאז/תנויהמד
מתירזו בצויהע, ןגנוהס. רהמקו סמךממ םינשו תאורלהי םייעשו HP ePrint תבאמצעו םפסידהמו םיכסממ:ההער  

םיכסממ ןכגו( תרוי ההבוג תכויבא ספילהד שיש םיכסממ רבוע. רהמקו סמךממ םינשו תולהי םייעשו הטקסט  
.שלך םפסיההד אהמר על תרוי בטו לשלוט כלתו תובאמצעוש, בשבמחש כנההתו םישוימ ספילהד ץמלמו), םייפטמש

HP ePrint יבולכי

תיוריש תורהגד( -ב גע כןמ אחרול), HP ePrint( -ב גע, תיהב ףד סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1  
).טנטרניא

.ןיפיאהמ את תיבלהש ידכ HP ePrint דישל ימצב-והד צןבלח גע.2
.37 דבעמו 'טנטרניא תיוריש' תהסר אהר, טנטרניהא תיוריש כל תלהסר:ההער

.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ
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HP Connected של טנטרניהא באתר מושיש
ארוהד תבוכתו ןויולצ HP ePrint רבוע תברגמו טחהאב תרלהגד םתשלו אלל HP של HP Connected טנטרניהא באתר השתמש  

.םתשלו אלל םיאחר םתיוריוש צרמו ינכועד לקבל תךופשרבא, כן כמו. פסתלמד ינולקטרא ארוד חלשלו תרשוהמו ינולקטרהא
תויהתנו םיתנאו סףנו דעימ תלקבל) םירואז/תנויהמד כלב ןימז נוישא תכןיי( HP Connected טנטרניהא אתר לא רבוע  

 . www.hpconnected.com: םיפייספצ
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'טנטרניא תיוריש' תהסר
'.טנטרניא תיוריש' את רלהסי ידכ תהבאו תובהנחי רהיעז

פסתהמד של ההבקר חלו תבאמצעו' טנטרניא תיוריש' תלהסר
תיוריש תורהגד( -ב גע כןמ אחרול), HP ePrint( -ב גע, תיהב ףד סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1  

).טנטרניא

.טנטרניא תיוריש תהסרב גע.2

בץהמשו טנטרניהא תשר תבאמצעו' טנטרניא תיוריש' תלהסר
.117 דבעמו בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל). EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר את פתח.1

.טנטרניא תיוריש היסייהכרט על ץלח.2
 שעל תאורההו פיל פעל כןמ אחרול טנטרניא תיוריש תהסר על ץלח, טנטרניא תיוריש תורהגד על ץלח, ימנהי יטבתפר.3

.סךבמ יבג
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קהיסרו העתקה4

םיכסממ העתקת●
רמקו סמךמ טען●
HP Smart םישוהי תבאמצעו קהיסר●

HP של פסתהמד כנתתו תבאמצעו קהיסר●

 פסתהמד של ההבקר חמלו קהיסר●
Webscan תבאמצעו קהיסר●

בהצלחה ולהעתקה קהיסרל תעצו●
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םסמכימ העתקת
.העתקה בעת פסהההד מצב תכויא את תלשנו תןינ אל. ילהגר תכויבא פסההד במצב םמועתקי םיכסמהמ כל:ההער

ןייע, וז היקציפלא תודאו דעימ תלקבל. שלך דייהנ מההתקן קלהעתי ידכ HP Smart היקציפלבא להשתמש גם תךופשרבא  
 .12 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש ףיעסב

םסמכימ להעתקת
.נהההז במגש ריינ טען.1

.17 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע ףיעסב ןייע, רייהנ נתיטע פןאו תודאו דעימ תלקבל

נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.2  
 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

. העתקה- ב גע', תיהב ףד' סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.3
:ספרהמ את ןיילצ ידכ תהבאו תמהפעולו אחת בצע. יהרצו םתקיהעו ספרמ ןויצ.4

.ספרהמ את ןילהקט או רילהגד ידכ נהימי או להאשמ ןוהמחו יספרמ את להסיט תןינ. ןובמחו ספרמ בחר●

.פייספצ ספרמ ןילהז ידכ ןולמחו ןימישמ תדהמקל צןבלח גע●

.תואחר תורהגד או, תכויא, רייהנ גסו, רייהנ דלגו ןוילצ) תורהגד( -ב גע.5

'.העתקה' סךלמ רוזלח ידכ) םדהקו(  סמלב גע.6

.ההעתקה תדבוע את להתחיל ידכ בצבע התחלב או רבשחו התחלב גע.7
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רמקו סמךמ טען
רקהסו של תכיהזכו משטח על רמקו סמךמ נתילטע

.רקהסו סהכמ את םהר.1

.רקהסו של תיככוהז משטח נתפיבש הסמל דיל, מטה פיכל נהפו פסדהמו דכשהצ רהמקו סמךמ את טען.2

.רקהסו סהכמ את רגוס.3
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םסמכיהמ ןבמזי רמקו סמךמ נתיטע
.ץחו פיכל רייהנ חבור ינוכומ את הסט.1

.מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דהצ שראכ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.2

.רייהנ בקצה ויעצריש עד מהיפנ רייהנ חבור ינוכומ את הסט.3
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HP Smart םשויהי תבאמצעו קהיסר
 ,iOS ,Android ,Windows ימהתקנ וקסרל ידכ HP Smart תייקציפלבא מושילש געבנו תוסיסיב תאורהו ספקמ הז ףיעס
תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, היקציפלהא על סףנו דעימ תלקבל. Mac-ו  

 .12 דבעמו

וקסרל גם תךופשרבאו, פסתהמד רקסומ תנותמו או םיכסממ וקסרל ידכ HP Smart היקציפלבא להשתמש תךופשרבא  
 או הריהשמ יפנל וקההסר נההתמו את םיאלהת לך םיפשראשמ כהיער יכל כולל HP Smart. ההתקן מצלמת תבאמצעו

 ,ינולקטרא ארוד ךרד תןאו ולשתף הענן ןבאחסו או יממקו פןבאו שלך תקויהסר את רלשמו, ספילהד תךופשרבא. ףתויהש
םיאהמת ףיעסב פקוסוש תוההנחי את בצע, HP Smart תבאמצעו וקסרל ידכ. מהודכו SMS ,Facebook ,Instagram דעתהו  

.משתמש אתה בוש ההתקן גסול אםבהת, להלן

Android או iOS ריכשממ קהיסר●

Mac התקן לא פסתמהמד קהיסר●

Windows 10 מהתקן קהיסר●

Android או iOS ריממכש קהיסר
.שלך בהתקן HP Smart תייקציפלא את פתח.1

.הנבחר שלך פסתשהמד דאו, HP Smart של תיהב ףד סךבמ.2
 או נהימי החלקה ידי-על HP Smart של תיהב ףד סךממ תהאו רלבחו תךופשרבא, תרגדמו כבר פסתהמד אם:עצה
.תהרבחיו להאשמ

 או תאחר פסתמד בחר כןמ אחרול, תיהב ףד סךבמ) סהפלו מןסי(  על הקש או ץלח, תאחר פסתבמד להשתמש ידכ
.דשהח פסתמד סףהו

.להשתמש נךברצו בהש קהיהסר תופשרא על הקש.3

םיגמתמז נםיא נההתמו או סמךושהמ בהיט ארמו רובאז אנמצ שאתה דאו, ההתקן במצלמת משתמש אתה אם●  
.םנחימו הם וישעל המשטח עם

 את תולשנו טהקל רמקו את רלבחו ידכ) תורהגד( Settings הסמל על ץלח, פסתהמד רקסו תבאמצעו קהיסר בעת●
).קהיסר( Scan הסמל על ץלח כןמ אחרול קהיהסר תורהגד

 את בצע, יהרצו בץהקו את רלבחו ידכ סךהמ יבג שעל תאורההו את בצע, תנותמוו םיקבצ של תופשרבא תבחר אם●
.םיינויהש את רושמו, םיהמבוקש םיינויהש

.תםאו פסהד או שתף, רשמו, םוקיהסר םילוהצ או סמךהמ את םיאלהת םישתסי אחרל.4

Mac התקן לא פסתמהמד קהיסר
.פסתבמד רקהסו של תיככוהז משטח נתפיבש הסמל דיל, מטה פיכל פסדהמו ודכשצ רהמקו סמךמ את טען.1

.שלך בהתקן HP Smart תייקציפלא את פתח.2

.הנבחר שלך פסתשהמד דאו, HP Smart תייקציפלא של תיהב ףד סךבמ.3
).קהיסר( Scan חיהאר על ץלח.4

 ).קהיסר( Scan על ץלח כןמ אחרול םייהרצו םיינויהש את בצע, קהיהסר ןבחלו.5
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.םיינויהש את החל כןמ אחרול, םייהרצו םיינויהש את לבצע ידכ) כהיער( Edit על ץלח, קהיהסר של מהיהמקד גהבתצו.6
 רשמו, פסהד כןמ אחרול, ךרהצו תדיבמ, שלך קהיהסר תדבולע םידעמו ףסילהו ידכ) םידעמו סףהו( Add Pages על ץלח.7

.קהיהסר את שתף או

Windows 10 מהתקן קהיסר

פסתהמד רקסו תבאמצעו םלוצי או סמךמ וקלסר ידכ
.פסתבמד רקהסו של תיככוהז משטח נתפיבש הסמל דיל, מטה פיכל פסדהמו ודכשצ רהמקו סמךמ את טען.1

תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, סףנו דעימ תלקבל. HP Smart את פתח.2  
.12 דבעמו

.רקסו בחר כןמ אחרול, קהיסר בחר.3

 .תוסיסיהב תורההגד את תלשנו ידכ תורההגד סמל על הקש או ץלח.4
.רמקו פתחתהנ מהימהרש' תיככוז משטח' בחר

 .ךרהצו תדיבמ, נההתמו את םיאולהת מהימקד גהבתצו גילהצ ידכ מהיהמקד גההתצו סמל על הקש או ץלח.5
.קהיהסר סמל על הקש או ץלח.6

:ךרהצו תדיבמ תואחר תאמוהת בצע.7
.תנותמו או םיכסממ ףסילהו ידכ םידעמו סףהו על הקש או ץלח●
 ,תורהבהי, תוידגויהנ את םיאלהת ידכ או, נההתמו או סמךהמ את ךלחתו או בבסול ידכ כהיער על הקש או ץלח●

.שלהם תיווהז או היווהר

ףתויהש סמל על הקש או ץלח או תואו רלשמו ידכ הריהשמ סמל על הקש או ץלח כןמ אחרול, יהרצו בץהקו גסו את בחר.8  
.םיאחר עם תואו לשתף ידכ

ריהמכש מצלמת תבאמצעו םלוצי או סמךמ וקלסר ידכ
 תבאמצעו םילוצ או פסדמו סמךמ וקסרל ידכ HP Smart היקציפלבא להשתמש כלתו, במצלמה דימצו תךברשוש ריכשהמ אם

.נההתמו את לשתף או ספילהד, רלשמו, ךולער ידכ HP Smart-ב להשתמש כלתו כןמ אחרל. ריכשהמ מצלמת

תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, סףנו דעימ תלקבל. HP Smart את פתח.1  
.12 דבעמו

.מצלמה בחר כןמ אחרול, קהיסר בחר.2

.נהתמו לצלם ידכ סךהמ תבתחתי העגול צןהלח על הקש או ץלח כןמ אחרול, המצלמה מול נהתמו או סמךמ הצב.3

.ההחלה סמל על הקש או ץלח. ךרהצו תדיבמ תבולוהג את אםהת.4

:ךרהצו תדיבמ תואחר תאמוהת בצע.5
.תנותמו או םיכסממ ףסילהו ידכ םידעמו סףהו על הקש או ץלח●
 ,תורהבהי, תוידגויהנ את םיאלהת ידכ או, נההתמו או סמךהמ את ךלחתו או בבסול ידכ כהיער על הקש או ץלח●

.שלהם תיווהז או היווהר

ףתויהש סמל על הקש או ץלח או תואו רלשמו ידכ הריהשמ סמל על הקש או ץלח כןמ אחרול, יהרצו בץהקו גסו את בחר.6  
.םיאחר עם תואו לשתף ידכ
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בעבר סרקושנ םלוצי או סמךמ ךולער ידכ
HP Smart בהתקן כבר סרקושנ נהתמו או סמךמ נןוכול ידכ בהם להשתמש תךופשרבאש, בבוסיו ךתוחי ןכגו, כהיער יכל ספקמ 

.שלך

תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, סףנו דעימ תלקבל. HP Smart את פתח.1  
.12 דבעמו

.אבויי בחר כןמ אחרול, קהיסר בחר.2
.חהפתי על הקש או ץלח כןמ אחרול, םיאלהת נךברצוש נההתמו או סמךהמ את בחר.3

.ההחלה סמל על הקש או ץלח. ךרהצו תדיבמ תבולוהג את אםהת.4

:ךרהצו תדיבמ תואחר תאמוהת בצע.5
.תנותמו או םיכסממ ףסילהו ידכ םידעמו סףהו על הקש או ץלח●
 ,תורהבהי, תוידגויהנ את םיאלהת ידכ או, נההתמו או סמךהמ את ךלחתו או בבסול ידכ כהיער על הקש או ץלח●

.שלהם תיווהז או היווהר

 או בץהקו את רלשמו ידכ) ףתויש( Shareעל או) הרישמ( Save על הקש או ץלח כןמ אחרול, יהרצו בץהקו גסו את בחר.6
.םיאחר עם תואו לשתף
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HP של פסתהמד כנתתו תבאמצעו קהיסר
בשממח קהיסר●
)Windows( קהיסר תורהגד ינויש●

)Windows( קהיסרל דשח ךרד רצוקי תריצי●

בשממח קהיסר
םיברמחו תולהי םיביחי בשהמחו פסתהמד. פסתלמד HP של מלצתהמו כנההתו את התקנת כברש דאו, בשממח קהיסר יפנל  
.םיפעלמוו

)Windows( בץלקו םלוצי או סמךמ קתילסר

נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.1  
 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

. םלוצי או סמךמ קתיסר על ץלח כןמ אחרול קהיסר על ץלח), התחל יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתבתו.2
. קהיסר על ץלח כןמ אחרול יהרצו קהיהסר גסו את בחר.3

.PDF בץכקו) םילוהצ או( סמךהמ את רלשמו ידכ PDF-כ רשמו תופשרבא בחר●

.נהתמו בץכקו) סמךהמ או( םילוהצ את רלשמו ידכ JPEG-כ רשמו בחר●

 תולשנו קהיהסר תורבהגד ןיילע ידכ' קהיסר' חיש-והד בתתי של נהויהעל תימנהי נהפיב דעו רהקישו על ץלח:ההער
.תןאו

.45 דבעמו )Windows( קהיסר תורהגד ינויש אהר, סףנו דעימ תלקבל

.מהיהמקד גההתצו סךבמ סרקתש נהבתמו םיינויש ךולער כלתו,  קהיסר אחרל גמצי הצגת תופשרבא תבחר אם

)Windows( ינולקטרא ארודל םלוצי או סמךמ קתילסר

נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.1  
 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

. םלוצי או סמךמ קתיסר על ץלח כןמ אחרול קהיסר על ץלח, התחל יטמהתפר נהימהז, HP של פסתהמד כנתבתו.2
. קהיסר על ץלח כןמ אחרול יהרצו קהיהסר גסו את בחר.3

ינולקטרהא ארוהד כנתתו את חפתול ידכ JPEG-כ ינולקטרא ארודב שלח או PDF-כ ינולקטרא ארודב שלח בחר  
.ףרמצו סמךכמ וקהסר בץהקו את ילהכהמ
 תולשנו קהיהסר תורבהגד ןיילע ידכ' קהיסר' חיש-והד בתתי של נהויהעל תימנהי נהפיב דעו רהקישו על ץלח:ההער
.תןאו

.45 דבעמו )Windows( קהיסר תורהגד ינויש אהר, סףנו דעימ תלקבל

.מהיהמקד גההתצו סךבמ סרקתש נהבתמו םיינויש ךולער כלתו,  קהיסר אחרל גמצי הצגת תופשרבא תבחר אם

)Windows( קהיסר תורהגד ינויש
 תכוללו להא תורהגד. קבוע מושילש םיינויהש את רלשמו או יפעמ-דח מושילש קהיהסר תורהגד את תלשנו תךופשרבא
.תששמר תקויהסר רבוע היקיהתי םקוימו, תוידגוינ, קהיסר תייצולוזר, ףד ןוויכו דלגו ןכגו תויופשרא
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נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.1  
 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

. םלוצי או סמךמ קתיסר על ץלח כןמ אחרול קהיסר על ץלח, התחל יטמהתפר נהימהז, HP של פסתהמד כנתבתו.2
.HP Scan חיש-והד בתתי של תימנהי נהפיב דעו רהקישו על ץלח.3

 .מקטע כל רבוע קבעושנ תוכחיהנו תורההגד את סכמתמ תילאהשמ הדהעמו. ןימימ פיעתו תרטופוהמ תורההגד תינחלו
.גשדהמו במקטע תורההגד את תלשנו תןינ תימנהי הדבעמו

.הז מקטע של תורבהגד ןיילע ידכ תרטופוהמ תורההגד תינחלו של ילאהשמ הדיבצ מקטע כל על ץלח.4
.םפתחינ םייטתפר תבאמצעו בןור את תולשנו תורבהגד ןיילע תךופשרבא
 מןסי+ ( ידי-על תמנוסומ להא תורהגד. דשהח תינחלו הצגת תבאמצעו תרוי בהר תישוגמ תקוימענ תמויסומ תורהגד
 וז תינבחלו םיינויהש את טללב ידכ יטולב על ץללחו או לקבל ידכ OK על ץללחו ךיעל. הרלהגד ןימימ פיעהמו) סהפלו
.תרטופוהמ תורההגד תינלחלו רוזולח

:תהבאו תמהפעולו אחת בצע, תורההגד את תלשנו םישתסי אחרל.5
.ךרהד רצובקי צעתיבש םיינויהש את תחודל או רלשמו תתבקש, קהיהסר םוסיב.  קהיסר על ץלח●
. קהיסר על ץלח כןמ אחרול, ךרהד רצולקי ןימישמ הריהשמ צןלח על ץלח●

)Windows( קהילסר דשח ךרד רצוקי תרציי
 רולשמו וקסרל שתרצה תכןיי, גמהודל. תרוי בהר תבקלו קהיהסר את לבצע ידכ קהיסרל משלך ךרד רצוקי רצויל תךופשרבא
.JPEG-ב אול, PNG תיבתבנ קבוע פןבאו םימילוצ

נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.1  
 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

. םלוצי או סמךמ קתיסר על ץלח כןמ אחרול קהיסר על ץלח, התחל יטמהתפר נהימהז, HP של פסתהמד כנתבתו.2
. קהילסר דשח ךרד רצוקי תרציי על ץלח.3
. הרציי על ץלח כןמ אחרול, דשהח ךרהד רצוקי ססתבי וישעל םיקי ךרד רצוקי בחר, יראותי שם ןהז.4

 תבאמצעו.  JPEG-כ ינולקטרא ארודב שלח או JPEG-כ רשמו בחר, םימילולצ דשח ךרד רצוקי צרוי אתה אם, גמהודל
.קהיסר בעת קהפיגר עם דבולע כלתו להא תויופשרא

.ךרהד רצולקי ןימימ הריהשמ סמל על ץלח כןמ אחרול, ךיכלצר אםבהת דשהח ךרהד רצוקי רבוע תורההגד את שנה.5
 תולשנו קהיהסר תורבהגד ןיילע ידכ' קהיסר' חיש-והד בתתי של נהויהעל תימנהי נהפיב דעו רהקישו על ץלח:ההער
.תןאו

.45 דבעמו )Windows( קהיסר תורהגד ינויש אהר, סףנו דעימ תלקבל
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פסתהמד של ההבקר חמלו קהיסר
פסתהמד של ההבקר חמלו רמקו סמךמ קתילסר

נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.1  
 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

. קהיסר ב גע.2
.וילא וקסרל נךברצוש בשבמח גע.3
.יהרצו קהיהסר גהסו את בחר.4
.OK-ב גע.5
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Webscan תבאמצעו קהיסר
Webscan תבאמצעו בשלמח פסתמהמד םיכסממו םימילוצ וקסרל לך פשראשמ בץהמשו טנטרניהא תשר של ןיפיאמ אהו 

.טנטרניא פןדפד
.בשבמח פסתהמד כנתתו את התקנת אל אם גם ןימז הז ןיפיאמ

 .בץהמשו טנטרניהא תשר ךרד הז ןיפיאמ יללהפע תןינ. בתמוש Webscan ןיפיאהמ, דלמח תריכבר:ההער

דעימ תלקבל. תואו בהיכ שלך הרשת שמנהל תכןיי), EWS( בץהמשו טנטרניהא תבשר Webscan את חפתול חימצל נךיא אם  
.הרשת את רישהגד םהאד לא או שלך הרשת מנהל לא פנה, סףנו

Webscan להפעלת

.117 דבעמו בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. בץהמשו טנטרניהא תשר את פתח.1

. תורהגד היסייהכרט על ץלח.2
.כתמער מנהל תורהגד על ץלח, אבטחה במקטע.3

.Webscan ןיפיאהמ את יללהפע ידכ Webscan בחר.4

.החל על ץלח.5

Webscan תבאמצעו קהילסר

קהיסר בצע, תספונו קהיסר תויקצנפו או תויופשרא תלקבל. תוסיסיב קהיסר תויופשרא יעהמצ Webscan תבאמצעו קהיסר  
.HP של פסתהמד כנתתו תבאמצעו

נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.1  
 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

.40 דבעמו רמקו סמךמ טען אהר, סףנו דעימ תלקבל

.117 דבעמו בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. בץהמשו טנטרניהא תשר את פתח.2

. קהיסר היסייהכרט על ץלח.3
. קהיסר התחל על ץולח תורהגד שנה, תימנהי תינבחלו Webscan על ץלח.4
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בהצלחה ולהעתקה קהילסר תעצו
:קהיסרו העתקה בהצלחה לבצע ידכ תהבאו תבעצו השתמש

 כחלק, תיככוהז משטח יבג-על ההמז אשהו ברד כל פרשמ רקהסו. םיקינ סהכהמ בגו תיככוהז משטח על רשמו●
.נהמהתמו

.רקהסו של תיככוהז משטח נתפיבש הסמל דיל, מטה פיכל נהפו פסדהמו דכשהצ רהמקו סמךמ את טען●

קהיהסר כנתבתו נההתמו דלגו את שנה, בשלמח רהמקו סמךמ את וקסר, קטן רמקו סמךמ של ולגד תקעו רצויל ידכ●  
.תגדלהמו נההתמו של תקעו פסהד כןמ אחרול

.כנהבתו כהכהל תרגדמו תורשהבהי דאו, וקהסר סמךבמ חסר או יגוש טקסט למנוע ידכ●

ףיעסב ןייע, וז היקציפלא תודאו דעימ תלקבל. שלך דייהנ מההתקן וקסרל ידכ היקציפלבא להשתמש גם תךופשרבא●  
.12 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש

.HP של כנהבתו מושיש ךתו קהיסר בעת) רקהסו של תיככוהז משטח או םיכסממ ןימז( ןכוהנ רהמקו את רלבחו דהקפ●

.אתז ןייתצ ההבקר חלו גתתצו, רמקו סמךבמ כהכהל ןטעו םיכסמהמ ןימז שראכ●
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פקס5

חראומ במועד םפקסי חתישל מןזתל תןינ. בצבע םפקסי תבולר, םפקסי של ולקבלה חהילשל פסתבמד להשתמש תךופשרבא  
 תבקלו, תבווקר םלעתי בהם משתמש שאתה םיספרלמ םפקסי חלשלו ידכ םינפוהטל ספרמ קשר ישאנ ריולהגד, תרוי
םינוהגו ןיב תוידגוינו היצולוזר ןכגו, פקס תויופשרא ספרמ רילהגד גם תךופשרבא, פסתהמד של ההבקר חמלו. תורבמהיו  

.שולח שאתה םפקסיב םהכהיו םירהבהי

תךופשרבא. םפקסי של ולקבלה חהילשל יאוכר פסתהמד את תרשהגד דאו, םפקסי ולקבל חלשלו שתתחיל יפנל:ההער  
.פסתהמד של ההבקר חמלו הפקס תרהגד קתידב צועיב ידי על כהכהל רגדהו הפקס אם דאולו

פקס רגויש●
פקס תקבל●
םינפוהטל ספרב קשר ישאנ תרהגד●
פקס תורהגד ינויש●
םיייטלגיד ןפוטל תיוריוש פקס●
טנטרניבא קול תברהע וטוקולפר תבאמצעו פקס●
תחווד פסתהד או הצגת●
פקס תרהגד תודאו סףנו דעימ●
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פקס רגויש
.שלך םיכלצר או אנמצ אתה בוש למצב אםבהת, םיכרד ןובמגו פקס חלשלו תןינ

ילגר פקס חתישל●
בשמהמח ילגר פקס רגויש●
ןפומטל פקס חתישל●  
מהצג גוחי תבאמצעו פקס רגויש●
 פסתהמד ןוכרימז פקס חתישל●
םינמענ ספרלמ פקס רגויש●
תאויגש ןקותי במצב פקס רגויש●

ליגר פקס חתישל
.פסתהמד של ההבקר חלו תבאמצעו םיבר םידעמו או דאח דעמו בעל בצבע או לבן-רבשחו פקס תבקלו גרלש תןינ

 דמעמו תרוי םיילכהמ כםסממ שלח. תיככוהז משטח על רהמקו סמךמ הנחת ידי-על דאח דעמו םיילכהמ םפקסי שלח:ההער
.ימטהאוטו םיכסמהמ ןימז תבאמצעו דאח
.פקס רישוא יללהפע ךיעל, בהצלחה שלחונ םפקסיש פסדמו רישוא לך ושרד אם:ההער

פסתהמד של ההבקר חמלו ליגר פקס חתילשל
נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.1  

 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.2
.כעת שלחב גע.3

). םינטלפו ספר(  -ב גע או פקס ספקמ הזנתב גע.4

גישחו ספרבמ או םינפוהטל ספרב קשר ישבא בחר או פיעשמו סךהמ שעל םיהמקש חלו תבאמצעו הפקס ספרמ את ןהז.5  
.ברבע התקבל או

.גהבתצו) -( מקף פיעויש עד, (*)-ב םיפעמ ספרמ גע, ןימז שאתה הפקס ספרבמ היהשהי ףסילהו ידכ:עצה

. צבע ב או רשחו ב גע.6
.הפקס של תוידגויהנ או היצולוזהר את תלשנו תסולנ תךופשרבא, הפקס תכויבא תויבע על חוומד הנמען אם:עצה

בשמהמח ליגר פקס רגויש
.םדקו תואו ספילהד ימבל, בשמהמח תורייש פקס חלשלו תןינ
 ילפע ןפוטל לקו תברמחו פסתשהמד, בשבמח HP של פסתהמד כנתתו את שהתקנת דאו, הז ןיפיאבמ להשתמש ידכ

.כהכהל תפועלו תרגדמו הפקס תייקצנפווש
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)Windows( בשמהמח ליגר פקס חלשלו ידכ

 .חלשלו נךברצוש בשבמח סמךהמ את פתח.1
 .פסההד על ץלח, כנההתו םישויב בץקו יטבתפר.2

 .""fax פיעמו בשמהש פסתהמד את בחר, תשמו מהימהרש.3

חיש-והד בתתי את תחפוש צןהלח על ץלח), בצבע או לבן-רבשחו פקס רבתו סמךהמ חתישל תרבחי ןכגו( תורהגד ינוילש.4  
 או פסתמד, פסתהמד תרהגד, תויופשרא, םיניפיאמ תולהי כולי הז צןלח של שמו, כנההתו םישויל אםבהת. םיניפיאמ

 .תפוהעד
.רשויא על ץלח, תורההגד ינויש אחרל.5
 .רשויא או פסההד על ץלח.6
 .פקס רגויש על ץלח כןמ אחרול הפקס רבוע תספונו תורהגד שנה, הנמען רבוע סףנו דעימו הפקס ספרמ את ןהז.7

.סמךהמ את חולשלו הפקס ספרמ את גילחי מתחילה פסתהמד

 ןמטלפו פקס חתישל
.הפקס חתישל יפנל ועדיהמ הנמען עם חחלשו לך תפשראמ וז פעולה. ןפוטל חתמשלו פקס חלשלו תךופשרבא

ןטלפו חתמשלו פקס חתילשל
נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.1  

 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

.פסתלמד ברהמחו ןפוהטל ריכשמ של םיהמקש חבלו ספרהמ את גיחי.2

 נהעו פקס ריכשמ אם. פקס יילצל ישמעש אחרל שלו הפקס ריכשבמ הפקס את קבליש לו דעהו, ןפוטלל נהעו הנמען אם
.המקבל הפקס ריכשממ פקס יילצל תשמע, חהילש

. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.3
. פקס רגויש ב גע.4
. צבע או רשחו ב גע, הפקס חתילשל כןמו הכשתהי.5

חתישל םוסיל עד הקו על הישאר, חהיהשל אחרל הנמען עם חחלשו נךברצו אם. פקס תברהע בעת ישמעוי הפקס יילצל  
.הפקס חתישל שתחל געבר לנתק כלתו, הנמען עם חחלשו מתיסי אם. הפקס

מהצג גוחי תבאמצעו פקס רגויש
 תבאמצעו אחר ילצל כל או תיקול כתמער, גוהחי יילצל את לשמוע תךופשרבא, מהצג גוחי תבאמצעו פקס חתישל בעת
.גוהחי בקצב ולשלוט גוהחי במהלך תשמעוהנ תלבקשו בילהג לך פשראמ ברהד. פסתבמד םימקולהר

יילצל חלשלו להתחיל עלולה פסתהמד, רשתהנד תורבמהי PIN-ה ספרמ את ןימז נךיאו גוחי סיכרטב משתמש אתה אם:עצה  
םינפוהטל ספרב קשר ישא רצו, הז הבמקר. PIN-ה ספרמ את ההזי אל גוהחי סיכרט תורישש כךל םוגרול ימד םמוקד פקס  

.שלך גוהחי סיכרט של PIN-ה ןאחסול

.גוהחי ילצל את לשמוע כלשתו ידכ פעלמו בשבמח שהקול דאו:ההער

פסתהמד של ההבקר חמלו מהצג גוחי תבאמצעו פקס רגוילש
נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.1  

 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.2
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.כעת שלחב גע.3

. צבע ב או רשחו ב גע.4
). םינטלפו ספר(  -ב גע או פקס ספקמ הזנתב גע.5

גישחו ספרבמ או םינפוהטל ספרב קשר ישבא בחר או פיעשמו סךהמ שעל םיהמקש חלו תבאמצעו הפקס ספרמ את ןהז.6  
.ברבע התקבל או

.גהבתצו) -( מקף פיעויש עד, (*)-ב םיפעמ ספרמ גע, ןימז שאתה הפקס ספרבמ היהשהי ףסילהו ידכ:עצה

.פיעלהו תוישעשו תוההנחי אחר בעקו.7

שראכ, םינפוהטל ספרב קשר ישאכ הרשמו גוהחי סיכרט סמתסי שראכ פקס חתילשל גוחי סיכרטב מושיהש בעת:עצה  
 את תשמר ושתחתי םינפוהטל ספרב הקשר ישא את רלבחו ידכ)  םינטלפו ספר(  -ב גע, PIN-ה את ןילהז תתבקש

.PIN-ה

.יענה המקבל הפקס ריכשמ שראכ גרישו הפקס

פסתהמד ןוכרמזי פקס חתישל
וילשא הפקס ספרמ אם ימושיש הז ןיפיאמ. ןוכרימהז הפקס את גרלש כןמ אחרול ןוכרילז לבן-רבשחו פקס וקסרל תךופשרבא  

 אשהי געבר תםאו תגרמשו ןוכרילז רהמקו יכסממ את רקתסו פסתהמד. ימנז פןבאו ןימז אל או סתפו גילחי סהמנ אתה
 רהמקו יכסממ את רלהסי דימ תןינ, ןוכרילז םידהעמו את רקתסו פסתשהמד אחרל. המקבל הפקס ריכשלמ להתחבר חהימצל

.רקהסו של תיככוהז ממשטח או םיכסמהמ נתהז ממגש

.ןוכרימהז דבלב לבן-רשחו פקס גרלש תןינ:ההער

פסתהמד ןוכרזי תבאמצעו פקס חתילשל
.תפעלמו פקסו קהיסר יטתשש דאו.1

. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.א
. תפוהעד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.ב
.פעלמו למצב פקסו קהיסר יטתש את רהגד.ג

נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.2  
 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.3
.כעת שלחב גע.4

). םינטלפו ספר(  -ב גע או פקס ספקמ הזנתב גע.5

גישחו ספרבמ או םינפוהטל ספרב קשר ישבא בחר או פיעשמו סךהמ שעל םיהמקש חלו תבאמצעו הפקס ספרמ את ןהז.6  
.ברבע התקבל או

.גהבתצו) -( מקף פיעויש עד, (*)-ב םיפעמ ספרמ גע, ןימז שאתה הפקס ספרבמ היהשהי ףסילהו ידכ:עצה

. רשחו ב גע.7
.ןימז המקבל הפקס ריכשמ שראכ הפקס את שולחת פסתהמד
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םינמענ ספרלמ פקס רגויש
.תרוי או םידפרנ םינמענ ימשנ כבתרהמו, םינפוהטל ספרב קשר ישאנ צתקבו תריצי ידי-על םיבר םילנמענ פקס חלשלו תןינ

םינהטלפו בספר קשר ישאנ צתקבו תבאמצעו םיבר םילנמענ פקס חתילשל
נתפיבש הסמל דיל תואו טען או, מעלה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ םיכסמהמ ןיבמז רהמקו סמךמ את טען.1  

 .מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ, רקהסו של תיככוהז משטח

. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.2
.כעת שלחב גע.3

). םינטלפו ספר(  ב גע.4

.קשר ישאנ צתקבוב גע.5

.םינפוהטל ספרב הקשר ישאנ צתקבו של בשם גע.6
. פקס רגויש ב גע.7

.הפקס של תוידגויהנ או היצולוזהר את תלשנו תסולנ תךופשרבא, הפקס תכויבא תויבע על חוומד הנמען אם:עצה

תאוישג ןקותי במצב פקס רגויש
רודיהש מןזב תשוחהמתר תאויגש רתויא ידי-על םיתיייבע ןפוטל יוקו בשל םיננתו ןדבאו ענמו) EMC( תאוישג ןקותי מצב  

יוקו שראכ טמצםלהצ אף יעשו או כךמ פעמוש נויא ןפוהטל ןבושח. םיתיייהבע םהחלקי את דשמח רודילש תימטאוטו בקשהו  
הרבצו םיגרמשו םינהנתו אך, ןפוהטל ןבושח את ילמגדו רגויהש מןז את ךיארמ ECM, םיתייבע ןפוטל יובקו. םינתקי ןפוהטל  
 ,ןפוהטל ןבושח של תתימשמעו להגדלה ילבמו אהו אם רק EMC את כבה.  פעלמו אהי דלהמח תריבר תרהגד. תרוי מנהמהי

.תרוי מצםמצו ןבושלח הרבתמו תרוי הדורי תכויא לקבל כןמו אתה אםו

):תאויגהש ןקותי מצב( ECM את כבהמ אתה אם

.תפעומוש, םיהמתקבלו םיגרהמשו םהפקסי רודיש תורמהיו תכויא●
. תיננויב ל ימטאוטו פןבאו תרגדמו תורמהי הרההגד●
.לקבלן או תוינצבעו פקס תדעוהו גרלש דעו כלתו אל●

ההבקר חבלו ECM תרהגד ינוילש
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תורהגד ב גע.2
. תפוהעד ב גע.3
 .ןיפיאהמ את תיבלהש או יללהפע ידכ וז תופשרבא געו תאוישג ןקותי מצב לא לולג.4
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פקס קבלת
 פןבאו םפקסי לקבל ךיעל ההיי,  ימטאוטו מענה תופשרהא את טלתב אם. ינדי או ימטאוטו פןבאו םפקסי לקבל תךופשרבא
 פןבאו םפקסי תקבלו תסוכננ תחוילש תענה פסתהמד), דלהמח תריבר תרהגד( ימטאוטו מענה תופשרהא את ילתפע אם. ינדי

 למענה םיצלצול ספרמ של דלהמח תריבר תרהגד. ( למענה םיצלצול ספרמ הרבהגד נוישצו םיהצלצול ספרמ אחרל ימטאוטו
.)םיצלצול ישהחמ אהי

ידכ הפקס את נהימקט פסתהמד, Legal דלבגו ריילנ כעת תרגדמו נהיא פסתהמדו תרוי או Legal דלבגו פקס מתקבל אם  
.םידעמו ישנ יבג-על הפקס את סהפימד פסתהמד,  תימטאוטו הקטנה ןיפיאהמ את בתתהש אם. בה ןשטעו ריילנ םיאתיש

.ההעתקה םוסיל עד פסתהמד ןוכריזב ישמרי הפקס, פקס תקבל ידכ ךתו סמךמ קמעתי אתה אם:ההער

תינדי פקס תקבל●
יבויג פקס רהגד●
שהתקבלו םפקסי של ןוכרימהז תרזחו פסההד●
אחר ספרלמ םפקסי תברהע●
םסיכננ םפקסי רבוע תימטאוטו הקטנה תרהגד●
םיירצו תיבל פקס יספרמ מתחסי●
'HP של ייטלגיד פקס' תבאמצעו םפקסי תקבל●

תינדי פקס קבלת
ברדל ידכ סתכפרהא את םילהר תךופשרבא. ברמחו ךדבעו פקס לך חלשלו כולי ברמד אתה מוישע םהאד, תינפוטל חהיש במהלך  

.פקס ייללצל בילהקש או

.פסתהמד בגב  אהיציל תורייש ברהמחו ןפומטל ינדי פןבאו םפקסי לקבל תןינ

ינדי פןבאו פקס לקבלת
.ישאהר במגש תוריינ נתהז יכו תפועל פסתהמד יכ דאו.1
.םיכסמהמ ממגש כלשהם רמקו יכסממ הסר.2
 .נהעו פסתשהמד יפנל סתכנהנ חהילש תלענו לך פשראל ידכ הבוג ספרלמ למענה םיצלצול ספרמ תופשרהא את רהגד.3

.ימטאוטו פןבאו תסוכננ תחוילש תענה אל פסתשמהד ידכ ימטאוטו מענה הרההגד את טלב, ןפילחלו
.שלו הפקס ריכשבמ התחל על ץללחו תואו הנחה, השולח עם ןפוטלב געכר חחמשו אתה אם.4

:תהבאו תהפעולו את בצע, השולח ריכשמהמ הפקס יילצל ישמעויכש.5
.כעת קבלב גע כןמ אחרול, וקבלה חהישלב גע,  פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.א

 הפקס יילצל. הקו על להישאר או ןפוהטל את לנתק תךופשרבא, הפקס את לקבל מתחילה פסתשהמד אחרל.ב
.פקס תברהע בעת ישמעוי

יבויג פקס רהגד
 את רק, םיהמתקבל םהפקסי כל את אחסןשת כך פסתהמד את רילהגד תךופשרבא, טחההאב תישורדול ךתיפולהעד אםבהת

.שהתקבלו םפקסי כלל אחסןל אל או, פסתבמד אהיגש שהחשהתר בעת שהתקבלו םהפקסי

55 פקס   5 פרק HEWW



פסתהמד של ההבקר חמלו יבויג פקס תרלהגד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תורהגד ב גע.2
. תפוהעד ב גע.3
.פקס קבלת יבויגב גע.4

.היהרצו הרבהגד גע.5

 םהפקסי כל את אחסנתמ פסתהמד,  פעלמו אהו) יבויג פקס( Backup fax שראכ. דלהמח תריבר תרהגדפעלמו
ןייעד הם אם, פסודשהו םינוהאחר םמהפקסי 30 עד דשמח ספילהד לך תפשראמ וז היקצנפו. ןוכריזב םישמתקבל  

.ןוכריזב םירשמו

 םפקסי תקבל בעת פסודשהו תרויב םיהישנ םהפקסי את פהימחל אהי, אמתמל פסתהמד ןוכריז שראכ:ההער
.תסוכננ פקס תחוילש תלענו קהפסימ פסתהמד, פסודהו אשל םפקסיב אמל ןוכריהז אם. םידשח

.ןוכריז תבלומג בשל ןוכריזב ישמרי אול תכןיי, צבע רעתי םילוצ ןכגו, ימד ולגד פקס מקבל אתה אם:ההער
 םהפקסי את ספילהד פסתמהמד ענשמו אהיגש מצב םיקי אם רק ןוכריזב םפקסי אחסןל פסתלמד םרגו המצבדבלב אהישג במצב

ןוכריהז אם. (יפנו ןוכריז יש דעו כל םסיכננ םפקסי אחסןל כהיממש פסתהמד) פסתבמד רייהנ אזל אם, גמהודל(  
ןוכריזב םיחסנאוהמ םהפקסי, פתרנ אהיגהש מצב שראכ.) תסוכננ פקס תחוילש תלענו קהפסימ פסתהמד, אמל  
.ןוכרימהז םקינמח כןמ אחרול ימטאוטו פןבאו םפסידמו

שחמתר אם. טחהאב תולמטר יבויג פקס את טללב שתרצה תכןיי, גמהודל. ןוכריזב םיחסנאומ נםיא לעולם םפקסייכבו  
 פקס תחוילש תלענו קהפסימ פסתהמד), פסתבמד רייהנ אזל אם, גמהודל( ספילהד פסתמהמד ענהמו אהיגש מצב

.תסוכננ

שהתקבלו םיפקס של ןוכרמהזי תזרחו פסההד
.ןוכריזב םירשמו, פסודהו אושל שהתקבלו םהפקסי
תכןיי. ןוכרימהז םהפקסי את קתמח או ספידשת עד םידשח םפקסי תקבל אל פסתהמד, אמתמל ןוכרישהז אחרל:ההער  

.תויפרט או תחויטב ימטעמ גם ןוכרימהז םהפקסי את למחוק גם שתרצה
ךיעל ההייש תכןיי, גמהודל. ןוכריזב םירשמו ןייעד הם אם, פסודשהו םינוהאחר םמהפקסי 30 עד דשמח ספילהד תךופשרבא  
.שלך ןוהאחר פסההד של תקהעו את תדביא אם םהפקסי את דשמח ספילהד

פסתהמד של ההבקר חמלו ןוכרזיב םיפקס של תזרחו פסהלהד
.17 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע אהר, סףנו דעימ תלקבל. ישאהר במגש רייהנ את טענת יכ דאו.1

. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.2
.תזרחו פסההדב גע.3

.אההל כןו תחילה םפסידמו םינואחר שהתקבלו םכשהפקסי, תםקבל רדסל ךהפו רדסב םפסידמו םהפקסי

.פסההדב גע כןמ אחרול, פקס רלבחו ידכ גע.4

אחר ספרלמ םיפקס תהעבר
 שלחשנ רהמקו אם ןיב, לבן-רבשחו םיברמוע םהפקסי כל. אחר פקס ספרלמ םהפקסי תברלהע פסתהמד את רילהגד תךופשרבא
.אל או לבן-רשחו

HP הפקס ריכששמ דאולו ידכ ןוסיינ פקס שלח. ילפע פקס קו אהו הפקס את ריבמע אתה וילשא ספרשהמ דאולו צהיממל 
.לו ריבמע שאתה םהפקסי את לקבל לגסומ
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פסתהמד של ההבקר חמלו םיפקס תלהעבר
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תורהגד ב גע.2
. תפוהעד ב גע.3
.סףנו לנמען םיפקס תהעברב גע.4

.הפקס את ריבלהע ידכ ההעבר-  אההל בחר או, הפקס את ריבולהע ספילהד ידכ ההעברו פסההד-  אההלב גע.5

 פסתהמד), פעלמו נויא אהו אם, גמהודל( ועדיהמ הפקס ריכשלמ הפקס את ריבלהע תלגסומ אל פסתהמד אם:ההער
.אהיגש חוד גם פסדמו, שהתקבלו םפקסי רבוע אהיגש תחווד ספילהד פסתהמד את תרהגד אם. הפקס את סהפימד

דעיהמ את ןהז.  םויס ב גע כןמ אחרול, םיברהמוע םהפקסי תלקבל ועדיהמ הפקס ריכשמ ספרמ את ןהז, תתבקש שראכ.6  
.םוסי ושעת םוסי ךיארת, התחלה שעת, התחלה ךיארת: שלהלן נהההז תמבקשו אחת כל רבוע ושרהד

.שראל ידכ  OK- ב גע. תפעלמו םפקסי תברהע.7

 .םהפקסי תברהע של ןפוהטל ספרמו הרההגד את תמרשו פסתהמד, םפקסי תברהע תרגדמו שראכ תיכבנ פסתהמד אם
. פעלמו ןייעד אהי םהפקסי תברהע של הרההגד, בשו תפעלמו פסתהמד שראכ

.םיפקס תהעבר יטמתפר יכבו תרבחי ידי-על םפקסי תברהע טללב תךופשרבא:ההער

םיסכננ םיפקס רעבו תימטאוטו הקטנה תרהגד
 .ןהטעו רייהנ דלגו רבוע ימד ולגד פקס מתקבל שראכ פסתהמד של הפעולה פןאו את בעתקו תימטאוטו הקטנה הרההגד
 אם. פשרהא תדיבמ, דאח דלעמו מהיאלהת ידכ מוקטנת סכנהנ הפקס של נתושתמו כך, דלהמח תריכבר תפעלמו וז הרהגד
 אתה שראכ תימושיש תימטאוטו הקטנה. ישנ דעמו על פסדמו ןשואהר דלעמו סכננ נוישא דעיהמ, תפעלמו נהיא וז נהתכו

.Letter דלבגו ריינ ןטעו נהההז במגשו Legal דלבגו פקס מקבל

פסתהמד של ההבקר חמלו תימטאוטו הקטנה תרלהגד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תורהגד ב גע.2
. תפוהעד ב גע.3
 .הז ןיפיאמ תיבלהש או יללהפע ידכ תימטאוטו הקטנה ב גע.4

.תידדצ-וד םפקסי פסתהד גם כבהמ תימטאוטו הקטנה של יבויכ:ההער

םיירצו בלתי פקס יספרמ מתיחס
 תקבל אל פסתשהמד כך םימיסומ פקס יספרמ םלחסו כלתו, ןפוהטל תיוריש ספק ךרד ההומז חהיש תורילש ימנו אתה אם

 לקבוע ידכ בלהז פקס יספרמ מתילרש ספרהמ את הומשו פסתהמד, סתכננ פקס חתיש תמתקבל שראכ. להא םיספרממ םפקסי
יבהמר ספרהמ. (מתקבל נויא הפקס, םימהחסו הפקס יספרמ מתיברש ספרלמ אםתו ספרהמ אם. חהיהש את םלחסו יש אם  
.)גםדל אםבהת משתנה םלחסו תןישנ פקס יספרמ של

 זבל פקס מתיחס תופשרהא, שלך רואז/נהיבמד נתמך אל הז ןיפיאמ אם. םירואז/תנויהמד כלב נתמך נויא הז ןיפיאמ:ההער
. תפוהעד יטבתפר פיעהמו אל

 'ההומז חהיש' תורילש ףטרהצ אל שהמשתמש אהי ההנחה, תהוומז תחויש מתילרש ןפוטל יספרמ םספיומתו אל אם:ההער
.םינפוהטל תחבר של
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 תםהסר ידי-על להא םיספרמ של מההחסי את טללב, בלז פקס מתילרש ספתםהו ידי-על םימיסומ פקס יספרמ םלחסו תןינ
.םימחסו בלז פקס יספרמ של מהירש ספיולהד מהימהרש

זבל פקס של מהילרש ספרמ ספתלהו
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תורהגד ב גע.2
. תפוהעד ב גע.3
. זבל פקס מתיחס ב גע.4
).ספלו מןסי( +-ב גע.5

.תהבאו תמהפעולו אחת בצע.6
).תסוכננ תחויש תיירסטוהי( ב גע, תחויהש תיירסטוהי מתירש ךמתו מהלחסי פקס ספרמ רלבחו ידכ●

.ספההוב געו מהלחסי פקס ספרמ תינדי ןהז●

תתרכוב פיעשמו הפקס ספרמ את אול ההבקר חלו גתבתצו פיעמו אשהו פיכ הפקס ספרמ את נתשהז דאו:ההער  
.המז הז םינשו תולהי םייעשו םיספרשהמ ןוויכמ, שהתקבל הפקס של הפקס

זבל פקס של מהימהרש םיספרמ תלהסר
.בלז פקס יספרמ של מהימהרש תואו רלהסי תךופשרבא, םיסומ פקס ספרמ םלחסו דעו ןיינמעו נךיא אם

. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תורהגד ב גע.2
. תפוהעד ב גע.3
. זבל פקס מתיחס ב גע.4
.הסרב גע כןמ אחרול, רלהסי נךברצוש ספרבמ גע.5

זבל פקס מתירש פסתלהד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תחווד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.2
. פקס תחווד פסתהד ב גע.3
.זבל פקס חודב גע.4

.פסהבהד להתחיל ידכ פסההדב גע.5

'HP של ייטלגיד פקס' תבאמצעו םיפקס קבלת
 סכתחו וז תופשרא. ימטאוטו פןבאו בשבמח תורייש תםאו רולשמו םפקסי לקבל ידכ HP של ייטלגיהד פקסב להשתמש תןינ
.וידבו רייבנ
 Portable Document( PDF יבצקו רבתו או) גתימתו נהתמו בץקו תיתבנ( TIFF יבצקו רבתו תושמרנ שנתקבלו הפקס תדעוהו

Format.(
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 Z-ו, ךיארהת את Y, השולח יפרט את צגיימ X שראכ, XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif: הבאה יטהבש םימוקצ םיהקבצ תשמו
.התקבל הפקס בהש השעה אהו

.דבלב בצבע םפקסי פסודוי. דבלב לבן רבשחו םפקסי תלקבל ןימז בשלמח פקס מצב:ההער

'HP של ייטלגיד' פקס' של תשוירד

.כלשהו נהיש במצב אנמצ בשהמח אם וישמרי אל םפקסי. מןהז כל נהימז תולהי בתיחי בשהמח של היעד תיקיתי●

.17 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע אהר, סףנו דעימ תלקבל. נהההז למגש רייהנ את ןילהז יש●

)HP) 'Windows של ייטלגיד פקס' של ינויולש הרלהגד

 .11 דבעמו )HP )Windows של פסתהמד כנתתו חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. HP של פסתהמד כנתתו את פתח.1

. ייטלגיהד הפקס תורהגד שףא על ץלח כןמ אחרול,  פקס על ץלח,  פקסו קהיסר, פסההד תחת, פסתהמד כנתבתו.2
.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל.3

'HP של ייטלגיד פקס' יבולכי

. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תורהגד ב גע.2
.HP של ייטלגיד פקסב גע כןמ אחרול תפוהעד ב גע.3

:HP של ייטלגיהד הפקס יבוכיב גע.4

.כןב גע.5
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םינהטלפו בספר קשר ישאנ תרהגד
גילחי לך פשראמ הז ןיפיאמ. םינפוהטל ספרב קשר ישאנכ תבווקר םלעתי בהם משתמש שאתה פקס יספרמ רילהגד תךופשרבא  
.פסתהמד של ההבקר חלו תבאמצעו תורבמהי להא םיספרלמ

םיכלב גם להשתמש תךופשרבא, פסתהמד של ההבקר חמלו םינפוהטל חבלו קשר ישאנ של הוליולנ הריציל סףבנו:עצה  
הולינ יכלב מושיש אהר, סףנו דעימ תלקבל. פסתהמד של EWS-ה תושר פסתלמד פתרהמצו HP כנתתו ןכגו, בשבמח םינימהז  
.117 דבעמו )ברשת תפסולמד( םיממתקד פסתמד

םינפוהטל ספרב קשר ישא של כהיוער הריצי●  
םינפוהטל ספרב צהבקבו קשר ישא של כהיוער הריצי●  
םינפוהטל ספרמ קשר ישאנ קתמחי●

 םינהטלפו בספר קשר שיא של כהיוער הרציי
.םינפוהטל ספרב קשר ישאנכ פקס יספרמ רלשמו תךופשרבא

םינהטלפו בספר קשר ישאנ תרלהגד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
.םינטלפו ספר תופשרבא גע.2
. קשר ישאנ ב גע.3
.קשר ישא ףסילהו ידכ) סהפלו מןסי(  סמלב גע.4

. םויס ב גע כןמ אחרול םינפוהטל ספרב הקשר ישא רבוע שם דהקלו שםב גע.5
.רשויאב געו םינפוהטל ספרב הקשר ישא של הפקס ספרמ את דהקל, ספרמב גע.6

תויכזלמר ץמחו םיספרלמ ישהג דקו, גוחי רואז ןכגו, םיאחר םימבוקש םיספרמ או תוהשהי כלולל דהקפ:ההער  
.ל"לחו גוחי מתודקי או), 0 או 9 כלל ךרדב( תוינפוטל

.ספההוב גע.7

םינהטלפו בספר קשר ישאנ יפרט ינוילש
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
.םינטלפו ספר תופשרבא גע.2
.קשר ישאנב גע.3

.ךולער נךברצו ויפרט שאת םינפוהטל ספרב הקשר ישבא גע.4
. םויס ב גע כןמ אחרול םינפוהטל ספרב הקשר ישא של השם את ךווער שםב גע.5
.OK-ב גע כןמ אחרול, םינפוהטל ספרב הקשר ישא של הפקס ספרמ את ךווער ספרמב גע.6

תויכזלמר ץמחו םיספרלמ ישהג דקו, גוחי רואז ןכגו, םיאחר םימבוקש םיספרמ או תוהשהי כלולל דהקפ:ההער  
.ל"לחו גוחי מתודקי או), 0 או 9 כלל ךרדב( תוינפוטל

. םויס ב גע.7
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 םינהטלפו בספר צהבקבו קשר שיא של כהיוער הרציי
.םינפוהטל ספרב קשר ישאנ צתכקבו פקס יספרמ תצוקבו רלשמו תךופשרבא

םינהטלפו בספר קשר ישאנ צתקבו תרלהגד
.םינפוהטל ספרב תפחול דאח קשר ישא תחילה רצויל יש, םינפוהטל ספרב קשר ישאנ צתקבו רצויל ידכ :ההער

. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
.םינטלפו ספר תופשרבא גע.2
.קשר ישאנ צתקבוב גע.3

.צהקבו ףסילהו ידכ) סהפלו מןסי(  סמלב גע.4

. םויס ב גע כןמ אחרול צההקבו רבוע שם דהקלו שםב גע.5
.בחרב גע כןמ אחרול, וז צהבקבו כלולל נךברצוש םינפוהטל ספרמ הקשר ישאנ את בחר, ספרמב גע.6

.הרצייב גע.7

םינהטלפו בספר קשר ישאנ צתקבו של םיפרט ינוילש
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
.םינטלפו ספר תופשרבא גע.2
.קשר ישאנ צתקבוב גע.3

.ךולער נךברצו היפרט שאת םינפוהטל ספרב קשר ישאנ צתבקבו גע.4
. םויס ב גע כןמ אחרול םינפוהטל ספרב הקשר ישאנ צתקבו של השם את ךווער שםב גע.5
.ספרמב גע.6

ידכ) סהפלו מןסי(  סמלב גע או, וז צהמקבו למחוק נךברצו תםשאו םינפוהטל ספרב הקשר ישבאנ הרהבחי את טלב.7  
.צהלקבו קשר ישא ףסילהו

. םויס ב גע.8

םינהטלפו ספרמ קשר ישאנ קתמחי
.םינפוהטל ספרמ קשר ישאנ צתקבו או קשר ישאנ למחוק תןינ
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
.םינטלפו ספר תופשרבא גע.2
.קשר ישאנ צתקבוב או קשר ישאנב גע.3

.למחוק נךברצוש םינפוהטל ספרב הקשר ישאנ צתבקבו או הקשר ישא של בשם גע.4

.קמחב גע.5
.רישואל כןב גע.6
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פקס תורהגד ינויש
 את תלשנו ידכ תהבאו תהפעולו את בצע, פסתלמד ףרשצו הדבוהע תתחילל ךירבמד םיארשמתו םיהשלב השלמת אחרל

.פקסל תורהקשו תואחר תויופשרא רילהגד ידכ או תותיההתחל תורההגד

פקס תורהגד הולינ●
הפקס תתרכו תרהגד●
)ימטאוטו מענה( המענה מצב תרהגד●
המענה יפנל םיצלצול ספרמ יעתקב●
בחןמו לצלצול המענה צלצול ספוד ינויש●
גוחי גסו תרהגד●
רזחו גוחי תויופשרא תרהגד●
הפקס תורמהי תרהגד●
הפקס של הקול צמתעו תרהגד●

פקס תורהגד הולינ
 את גילהצ כןו, מענה תויופשראו בלז פקס מתלחסי תויופשרא ןכגו, פקס תורהגד לנהל תךופשרבא, HP של פסתהמד כנתמתו
.הפקס תיירסטוהי

)Windows( פקס תורהגד הולילנ

.ןהחלו של ןויהעל בחלקו פקסו קהיסר, פסההד על ץלח), התחל יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתבתו.1
.פקס תורהגד הולינ על ץלח, פקס במקטע.2

.סךהמ יבג-על תצגוהמו תאורההו פי-על פעלו תויהרצו תויופשרהא על ץלח.3

הפקס תתרכו תרהגד
תתרכו את רילהגד צהיממל HP. גרשמשו פקס כל של ןויהעל בחלקו שלך הפקס ספרמ אתו שמך את סהפימד הפקס תתרכו  

 ארשמתו פיכ, פסתהמד של ההבקר חמלו הפקס תתרכו את רילהגד גם תןינ. פסתלמד פתרהמצו HP כנתתו תבאמצעו הפקס
.להלן

.חוק פי על םירשנד הפקס תתרכו יפרט, םירואז/תנוימהמד בחלק:ההער

הפקס תתרכו של ינויש או הרהגד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תפוהעד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.2
.פקס תתרכוב גע.3

. םויס ב גע כןמ אחרול ההחבר של או שלך דעיהמ את ןהז.4
.OK-ב גע כןמ אחרול, הפקס ספרמ את ןהז.5

HEWW פקס הגדרות שינוי 62



)ימטאוטו מענה( המענה מצב תרהגד
.תסוכננ תחוילש נהעו פסתהמד אם בעקו המענה מצב
תחויהש לכל נהעו פסתהמד. ימטאוטו פןבאו םפקסיל תענה פסתשהמד נךברצו אם ימטאוטו מענה הרההגד את הפעל●  

.םסיכנהנ םהפקסיו
 פקס תחוילש בעצמך תלענו ידכ ןימז תולהי ךיעל. ינדי פןבאו םפקסי לקבל נךברצו אם ימטאוטו מענה הרההגד את טלב●

.םפקסי לקבל כלתו אל פסתשהמד או תסוכננ

המענה מצב תרלהגד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תפוהעד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.2
.ןיפיאהמ את תכבול או יללהפע ידכ ימטאוטו מענה דבצש ימצב-והד צןבלח גע.3
.תיהב ףד סךבמ) הפקס מצב סמל( -ב יעהנג ידי-על גם הז ןיפיאלמ גשתל כלתו

המענה ילפנ םיצלצול ספרמ יעתקב
.תסוכננ תחוילש תימטאוטו יענה ההתקן וישאחר םיהצלצול ספרמ את רילהגד כלתו,  ימטאוטו מענה הרההגד את ילתפע אם

 ישרצו יפנמ, ןבוימש גם ברמחו פסתהמד תברמחו וילשא ןפוטל קו תואול אם בהשוח למענה םיצלצול ספרמ הרההגד
 למענה םיהצלצול ספרממ ולגד תולהי ראמו פסתהמד רבוע למענה םיהצלצול ספרמ. פסתהמד יפנל תחוילש יענה ןבוישהמש

.ןבויהמש רבוע
םיצלצול של יבהמר ספרהמ. (יבהמר םיהצלצול ספרלמ פסתהמד אתו םיצלצול של קטן ספרלמ ןבויהמש את רהגד, גמהודל  

 ,פקס יילצל ההמז פסתהמד אם. הקו את תטרמנ פסתהמדו חהילש נהעו ןבויהמש, וז בהתקנה.) רואז/נהילמד אםבהת משתנה
.סתכנהנ דעהההו את יטמקל ןבויהמש, תיקול אהי חהיהש אם. הפקס את תמקבל אהי

המענה ילפנ םיצלצול ספרמ יעתלקב
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תפוהעד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.2
. למענה םיצלצול ספרמ ב גע.3
.םיהצלצול ספרבמ גע.4
.הרההגד תלקבל םויס ב גע.5

בחןמו לצלצול המענה צלצול ספוד ינויש
תורילש תרשמוההי אחרל. דאח ןפוטל בקו ןפוטל יספרמ כמה יללהכ פשראהמ בחןמו צלצול ןיפיאמ תיעומצ תבור ןפוטל תוחבר  

.פייספצ צלצול ספוד תבעלו תסוכננ תחוילש תלענו פסתהמד את רילהגד תךופשרבא. נהשו צלצול ספוד מוקצה ספרמ לכל, הז

תויקול תחוילש דאח צלצול ספוד תלהקצו שלך ןפוהטל תמחבר בקש, בחןמו צלצול בעל לקו פסתהמד את מחבר אתה אם  
ספוד את ההמז פסתהמד שראכ. פקס יספרמ רבוע םימשולש או םיפולכ םיצלצול לבקש צהיממל HP. פקס תחוילש אחר ספודו  

.הפקס את תמקבלו חהילש נהעו אהי, ןישצו הצלצול

 ,הז ןיפיאמ תרבעז. בחןמו צלצול תרלהגד פסתהמד של ההבקר חבלו' הצלצול ספוד רתויא' ןיפיאבמ להשתמש גם תןינ:עצה
 הצלצול ספוד את ימטאוטו פןבאו ההמז וז חהיש סמך ועל, סתכננ חהיש של הצלצול ספוד את תמרושו ההמז פסתהמד
 .פקס תחוילש הקצתה שלך ןפוהטל תשחבר בחןהמו

. םיהצלצול כל מרכלו, הצלצול ספוד של דלהמח תריבבר השתמש, בחןמו צלצול תוריש לך ןיא אם
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.מושיבש אנמצ יקריהע ןפוהטל ספרמ אם םפקסי לקבל כולהי נהיא פסתהמד:ההער

בחןמו צלצול רעבו למענה הצלצול ספוד ינוילש
.ימטאוטו פןבאו פקס תחוילש תלענו תרגדמו פסתשהמד דאו.1

.63 דבעמו )ימטאוטו מענה( המענה מצב תרהגד אהר, סףנו דעימ תלקבל

. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.2
. תפוהעד בחר כןמ אחרול תורהגד צןבלח גע.3
. בחןמו צלצול ב גע.4
.להמשך  כן- ב גע. ןפוטל קו תובאו םיבומר םיספרמ םימיקי אם אלא וז הרהגד תלשנו ןישא נתייהמצ דעההו פיעהמו.5

.פקס תחוילש הקצתה ןפוהטל תשחבר הצלצול ספודב בחר.6

 אמל כןמ אחרול צלצול ספוד יהוזיב גע, מהיברש פיעמו נויא אהו אם או לך שהוקצה הצלצול ספוד מה דעוי נךיא אם
.סךהמ יבג שעל תאורההו אחר

 נההתכו את תיבמש המשתמש אם או הצלצול ספוד את תהולז' צלצול ספוד יהויז' נההתכו תופשרבא ןיא אם:ההער
. םיהצלצול כל דלהמח תריבר פי על תימטאוטו רגדוי הצלצול ספוד, השלמתו יפנל

גילחי ךיעל, תוינצוחיו תוימיפנ תחויש רבוע םינשו בה הצלצול סיפושד תיממקו הייכזבמר משתמש אתה אם:ההער  
 .ינצוחי ספרממ הפקס ספרלמ

גוחי גסו תרהגד
 .םיליצל אהי פעלהמ של דלהמח תריבר תרהגד. םמתקפי גוחי מצב או םיילצל גוחי מצב רילהגד ידכ תהבאו תהפעולו את בצע
.םיילצל גובחי להשתמש כולי נויא שלך ןפוהטל שקו לך ועדי אם אלא וז הרהגד תשנה לא

.םירואז/תנויהמד כלב נהימז נהיא םמתקפי גוחי תופשרהא:ההער

גוהחי גסו תרהגד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תפוהעד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.2
.גוהחי גסוב גע.3
.םמתקפי או םיליצל תרלבחי גע.4

זרחו גוחי תויופשרא תרהגד
גילחי סהמנ פסתהמד, סתפו היה או ענה אל המקבל הפקס ריכששמ םמשו הפקס את חלשלו תופשרא תהיהי אל פסתלמד אם  
.תויופשרהא של יבויכל או להפעלה הבא ךיבהל השתמש. רזהחו גוהחי תויופשרא רבוע תורההגד על ססבהתב בשו
תריבר. סתפו תאו מתקבל אם ימטאוטו פןבאו בשו גתימחי פסתהמד, תפעלמו וז תופשרא אם: סתפו ספרלמ זרחו גוחי●  

. פעלמו אהי דלהמח
 הפקס ריכשבמ מענה ןיא אם ימטאוטו פןבאו בשו גתימחי פסתהמד, תפעלמו וז תופשרא אם: מענה ןיבא זרחו גוחי●

. יכבו אהי דלהמח תריבר. המקבל
תהיהי אם ימטאוטו פןבאו דשמח גוחי תבצע פסתהמד, תפעלמו וז תופשרא אם: רבובחי היבע תבעקבו דשמח גוחי●  

 .ןוכרימהז םפקסי חתישל בעת רק פועל רבובחי היבע תבעקבו דשמח גוחי. המקבל הפקס ריכשלמ תובהתחבר היבע
. פעלמו אהי דלהמח תריבר
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זרחו גוחי תויופשרא תרהגד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תפוהעד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.2
. ימטאוטו זרחו גוחי ב גע.3
. רבובחי היבע תבעקבו דשמח גוחי ב או,  מענה ןיבא זרחו גוחי ב או,  סתפו ספרלמ זרחו גוחי ב גע.4

הפקס תורמהי תרהגד
רגויש בעת םיאחר פקס יריכשמ ןילב תךברשוש פסתהמד ןיב תרתקשול המשמשת הפקס תורמהי את רילהגד תךופשרבא  

.תםוקבל םפקסי

:תרוי כהנמו תורלמהי הפקס תורמהי את רילהגד רשדשתי תכןיי, םימהבא דבאח תשתמש אם

טנטרניבא ןפוטל תוריש●
)תיפרט ןפוטל רשת( PBX כתמער●
)VoIP( טנטרניבא קול תברהע וטוקולפר תבאמצעו פקס●

ISDN תוריש●

תורהגד את גהימצ הבאה בלההט. תרוי תייטא תורמהי ב השתמש, םפקסי של וקבלה חהיבשל תויבבע נתקל אתה אם  
.תויפשרהא הפקס תויורמהי

פקס תורמהיפקס תויורמהי תורהגד
v.34 (33600 baud)הרמהי

v.17 (14400 baud)תיננויב

v.29 (9600 baud)תייטא

הפקס תורמהי תרלהגד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תפוהעד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.2
. תורמהי ב גע.3
.תופשרא תרלבחי גע.4

הפקס של הקול צמתעו תרהגד
.הפקס יילצל של הקול צמתעו את תלשנו תןינ

הפקס של הקול צמתעו תרלהגד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תפוהעד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.2
.קול צמתעוב גע.3

. יכבו או זקח, חלש רלבחו ידכ גע.4
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.תיהב ףד סךבמ) הפקס מצב סמל( -ב יעהנג ידי-על גם הז ןיפיאלמ גשתל כלתו
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םיייטלגיד ןטלפו תיוריוש פקס
:ןכגו םיייטלגיד ןפוטל תיוריש שלהן תחוללקו תספקומ תבור ןפוטל תוחבר
●DSL :ייטלגיד ימנו קו תוריש )DSL (םינפוהטל תחבר ספקתשמ) .ש תכןיי, שלך רואז/נהיבמד-DSL אקרנ ADSL.(

●PBX :תיפרט םינפוטל תכזמר )PBX.(

●ISDN :םימשולב םתיורילש תייטלגיד רשת.
●VoIP :אתקרנ וז יטהש. טנטרניהא תבאמצעו פסתבמד םפקסי ולקבל חלשלו לך פשראהמ כהנמו תבעלו ןפוטל תוריש  

).VoIP( טנטרניבא קול תברהע וטוקולפר תבאמצעו פקס

.68 דבעמו טנטרניבא קול תברהע וטוקולפר תבאמצעו פקס אהר, סףנו דעימ תלקבל

ןפוטל תיוריבש משתמש אתה אם. םיתירסומ םייגלואנ ןפוטל תיוריש עם מושילש דחויבמ תוועדימ HP של תפסוהמד  
 בעת יגלואנל ייטלגיד גסומ םיסננמ או םיריבממ להשתמש ךיעל ההייש תכןיי), ISDN או DSL/ADSL ,PBX ןכגו( םיייטלגיד

 .םפקסי של וקבלה רגוילש פסתהמד תרהגד
 או תייטלגיד בהיבס כלב תהפעולל, םיייטלגיד םתיוריש של ספק או קו לכל פסתהמד תמויאתל בהער נהיא HP תחבר:ההער

 סמך על תנוכוהנ הרההגד תויופשרבא ןפוהטל תחבר עם תורייש ןודל ץמלמו דיתמ. יגלואנל ייטלגיד ריממ לכל תהמויאתל
.ספקתמ אשהי םתיוריהש
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טנטרניבא קול תהעבר וטוקולפר תבאמצעו פקס
 וז יטהש. טנטרניהא תבאמצעו פסתבמד םפקסי ולקבל חלשלו לך פשראהמ כהנמו תבעלו ןפוטל תורילש רשםלהי כלשתו תכןיי
 ).VoIP( טנטרניבא קול תברהע וטוקולפר תבאמצעו פקס אתקרנ

.VoIP תוריבש אההנר כלכ משתמש שאתה כךל תויקצינדיא להלן

.הפקס ספרמ עם דחי דחוימ ישהג ספרמ גיחי●

.הפקס רבוחי רבוע תויגלואנ ןפוטל תסויכנ ספקתמו טנטרניאל תהמתחבר IP ריממ בתתי לך יש●

רבושהחי אהו ברהד ושרפי. פסתהמד בגב  אהיציל ןפוטל חוט רבוחי ידי-על רק םפקסי ולקבל חלשלו תךופשרבא:ההער  
 תחבר תבאמצעו או) פקס ירבולחי םיילגר םייגלואנ ןפוטל ישקע ספקתהמ( ריממ בתתי תבאמצעו להתבצע ביחי טנטרניאל

.ןפוהטל
 נתקל אתה אם. טנטרניא וטוקולפר של ןפוטל תכובמער ילהגר םפקסי חתיבשל כהיתמ תבלהג מתיקי תבווקר םלעתי:עצה
 )ECM( תאויגהש ןקותי מצב את תיבלהש או תרוי תייטא פקס תורבמהי להשתמש סהנ, םפקסי של בקבלהו חהיבשל תויבבע
.בצבע םפקסי ולקבל חלשלו כלתו אל, ECM-ה את תיבתש אם, אתז עם. פקסב

 תלקבל ימהמקו תוריהש ספקל או טנטרניבא הפקס תיוריש של כהיהתמ למחלקת פנה, טנטרניבא פקס יבגל תלושא לך יש אם
.סףנו ועסי
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תחווד פסתהד או הצגת
תןינ. מקבלו גרמש שאתה פקס כל רבוע ימטאוטו פןבאו רישוא תחוודו אהיגש תחווד ספילהד פסתהמד את רילהגד תךופשרבא  
.פסתהמד על ימושיש כתמער דעימ םספקימ להא תחווד; רשכנד ינדי פןבאו כתמער תחווד ספילהד גם

 הפקס אם נתייהמצ רישוא דעתהו. פקס תבקבל או חתיבשל היבע מתיקי אם רק חוד ספילהד תרגדמו פסתהמד, דלמח תריכבר
.פקס תפעול כל אחרל ההבקר חלו גתתצו יבג-על קצר מןלז פיעהמו בהצלחה גרשו

 כנהמהתו או ההבקר חמלו םיהמשוער ויהד סיפלמ את וקדלב תךופשרבא, איקר נויא פסהההד תכויא של חוהד אם:ההער
.93 דבעמו ויד סיפלמ אהר, סףנו דעימ תלקבל. HP של

 בו ויהד ספלשמ ויד כלימ את דשמח אמל. דבלב ןתכנו תולמטר תכוהער םספקימ ויהד סיפלמ של םינומחוו תאוהתר:ההער
.פסהההד תכויבא היבע או פסהבהד בכויע למנוע ידכ, ךנמו

 פסההד שארו ויד הולינ אהר, סףנו דעימ תלקבל. םיאמל ויהד יכלימו כהכהל םיתקנמו פסהההד ישאשר דאו:ההער
.92 דבעמו

:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
םפקסי רישוא תחווד פסתהד●
פקס של אהיגש תחווד פסתהד●
הפקס מןוי של הצגהו פסההד●
הפקס מןוי קתמחי●
נהוהאחר הפקס תפעול תודאו םיפרט פסתהד●
ההומז חהיש חוד פסתהד●
תחויהש תיירסטוהי הצגת●

םיפקס רשויא תחווד פסתהד
שראכ. )פקס חתישל( הפעלה אהי דלהמח תריבר תרהגד. פקס תקבל בעת או פקס חתישל בעת רישוא חוד ספילהד תךופשרבא  
.פקס כל של וקבלה חהישל אחרל ההבקר חבלו קצר מןלז צגתמו רישוא דעתהו, בתתמוש וז תופשרא

םיפקס רשויא נתתכו הפעלת
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תורהגד ב גע.2
. פקס רשויא בו תחווד ב גע.3
.תהבאו תויופשרמהא אחת רלבחו ידכ גע.4

.דלהמח תריבר תרהגד היוז. פקס של םצלחימו וקבלה רגויש בעת פקס רישוא חוד פסדמו אליכבו

.בהצלחה שולח שאתה פקס כל רבוע פקס רישוא חוד ספימד)פקס רגויש( פעלמו

.בהצלחה מקבל שאתה פקס כל רבוע פקס רישוא חוד ספימד)פקס קבלת( פעלמו

 של וקבלה חהישל( פעלמו
)םיפקס

.בהצלחה מקבלו שולח שאתה פקס כל רבוע פקס רישוא חוד ספימד
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חודב הפקס של נהתמו לכלול ידכ
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תורהגד ב גע.2
. פקס רשויא בו תחווד ב גע.3
. )םיפקס של וקבלה חהישל( פעלמו ב או,  )פקס קבלת( פעלמו ב או,  )פקס רגויש( פעלמו ב גע.4
.נהתמו עם רשויאב גע.5

.)רשויא( OK-ב גע.6

פקס של אהישג תחווד פסתהד
 של קבלה או הברהע במהלך אהיגש שתחמתר שראכ, ימטאוטו פןבאו חוד ספידשת כך פסתהמד תרתצו את רילהגד תךופשרבא

.פקס

ימטאוטו פןבאו פקס אתישג תחווד פסתלהד פסתהמד תרלהגד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תורהגד ב גע.2
.פקס תאוישג תחוודב גע כןמ אחרול תחווד ב גע.3

.תהבאו תויופשרמהא אחת רלבחו ידכ גע.4

 של וקבלה חהישל( פעלמו
)םיפקס

.פקס אתיגש רעהיא אם חוד ספימד

.הפקס של אהיגש תחווד כלל םפסידמו אליכבו

.דלהמח תריבר תרהגד היוז. רודיש אתיגש רעהיא אם חוד ספימד)פקס רגויש( פעלמו

.קבלה אתיגש רעהיא אם חוד ספימד)פקס קבלת( פעלמו

הפקס מןוי של הצגהו פסההד
.פסתמהמד שלחונו שהתקבלו םפקסי מןוי ספילהד תךופשרבא

פסתהמד של ההבקר חמלו הפקס מןוי פסתלהד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תחווד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.2
. פקס תחווד פסתהד ב גע.3
. הפקס ימנויב תנווהאחר תהפעולו 30 ב גע.4
.פסהבהד להתחיל ידכ פסההדב גע.5

הפקס מןוי קתמחי
.ןוכריזב םיחסנאוהמ םהפקסי כל קתלמחי גם םותגר םהפקסי מןוי קתמחי
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םיהפקס מןוי קתלמחי
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
.םיכלב גע כןמ אחרול,  תורהגד ב גע.2
.פקס ימנוי קתמחיב גע.3

נהוהאחר הפקס פעולת תודאו םיפרט פסתהד
 ,הפקס ספרמ את םיכולל םיהפרט. שהחשהתר נהוהאחר הפקס תפעול של םיהפרט את ספימד נהוהאחר הפקס תפעול חוהד
.הפקס מצבו םידהעמו ספרמ

נהוהאחר הפקס פעולת חוד פסתלהד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תחווד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.2
. פקס תחווד פסתהד ב גע.3
.פסההדב געו נהואחר פעולהב בחר.4

ההמזו חהיש חוד פסתהד
.פקס יספרמ של תהוומז תחויש של מהירש ספילהד תןינ

ההמזו חהיש תיירטוסהי חוד פסתלהד
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
. תחווד- ב גע כןמ אחרול תורהגד ב גע.2
. פקס תחווד פסתהד ב גע.3
.ההמזו חהיש חודב גע.4

.פסהבהד להתחיל ידכ פסההדב גע.5

תחויהש תיירטוסהי הצגת
.פסתמהמד צעובוש תחויהש כל של מהירש גילהצ תןינ

.תחויהש תיירסטוהי את ספילהד תןינ אל:ההער

תחויהש תיירטוסהי להצגת
. פקס ב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1
.כעת שלחב גע.2

). םינטלפו ספר(  ב גע.3

. תחויש תיירטוסהי ב גע.4
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פקס תרהגד תודאו סףנו דעימ
 את רשמו. הפקס תרהגד את םילהשל ידכ הז ףיעסב תאורבהו השתמש', הדבוהע תתחיל ךירמד'ב םיהשלב כל השלמת אחרל
.ידעתי מושילש' הדבוהע תתחיל ךירמד'
מושיבש תולהי םיישעשו םיאחר םתיוריוש דוילצ ילבמקב בהצלחה פעלי שהפקס כך פסתהמד תרלהגד תאורהו כולל הז ףיעס  

.ןפוהטל קו תובאו
 ןכגו, תבושוח פקס תורהגד ספרמ תורבמהי לקבוע ידכ) Windows( הפקס תרהגד שףבא להשתמש תךופשרבא, כן כמו:עצה
 תהפעל אחרל. פסתבמד תקנתשמו HP של כנההתו תבאמצעו להא םיכלל גשתל תךופשרבא. הפקס תתרכו יפרטו המענה מצב
.הפקס תרהגד את םילהשל ידכ הז ףיעסב םיכילהל אםבהת פעל, להא םיכל

:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
פקס התקנת●
 פקס תרהגד של קהידב●

פקס התקנת
:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
דלמשר או תילב מהיאהמת הפקס תרבהגד הרבחי●
 )תויקול תחויש תקבל אלל( דפרנ פקס קו': א המקר●
 עם פסתהמד תרהגד': ב המקר●
 ISDN קו או PBX םינפוטל כתמער עם פסתהמד את רהגד': ג המקר●

 קו תובאו בחןמו צלצול תוריש עם פקס': ד המקר●
 תףמשו פקס/יקול קו': ה המקר●
 יקול את עם תףמשו פקס/יקול קו': ו המקר●
 )תויקול תחויש תקבל אלל( בשמח םדמו עם תףמשו פקס קו': ז המקר●
בשמח םדמו עם תףמשו פקס/קול קו': ח המקר●  
ןבוימש עם תףמשו פקס/יקול קו': ט המקר●  
ןבוימשו בשבמח םדמו עם תףמשו פקס/קול קו': י המקר●  
 יקול אתו בשבמח גוחי םדמו עם תףמשו פקס/קול קו: א"י המקר●

דלמשר או תילב מהיאהמת הפקס תרבהגד הרבחי
 .פסתהמד עם ןפוטל קו תואו את םהמשתפי) ישנם אם( םתיוריהשו דויהצ גסו את דעתל ךיעל, בהצלחה פקס תפעולו לבצע ידכ

 כמה תלשנו ךטרתצ גםש תכןייו, פסתלמד תורייש םיהקי ידהמשר דוימהצ חלק לחבר ךטרשתצ תכןייש םמשו בשוח ברהד
.בהצלחה פקס תפעולו לבצע כלשתו יפנל פקס תורהגד

.הפקס בקו דחי םישמשתמש םתיוריהשו דויהצ בילוש את בחר.1

●DSL :ייטלגיד ימנו קו תוריש )DSL (םינפוהטל תחבר ספקתשמ) .ש תכןיי, שלך רואז/נהיבמד-DSL אקרנ ADSL(.

●PBX :תיפרט םינפוטל תכזמר )PBX.(

●ISDN :םימשולב םתיורילש תייטלגיד רשת של כתמער )ISDN.(
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 צלצול סיפוד עם םיבומר ןפוטל יספרמ ספקמ םינפוהטל תחבר ספקתשמ בחןמו צלצול תוריש: בחןמו צלצול תוריש●
.םינשו

.פסתבמד פקס תחוילש המשמש ןפוטל ספרמ תובאו תמתקבלו תויקול תחויש: תויקול תחויש●

תלומהשא אחתל" כן" תענה אם. פסתהמד של ןפוטל קו תובאו אנמצ בשבמח גוחי םדמו: בשבמח גוחי םדמו●  
:בשבמח גוחי םדבמו משתמש אתה, תהבאו

?גוחי תוהתקשר תבאמצעו, בשמח תכנומתו תורייש םפקסי מקבלו גרמש אתה האם●

?גוחי תוהתקשר תבאמצעו בשבמח ינולקטרא ארודב משתמש אתה האם●

?גוחי תוהתקשר תבאמצעו בשמהמח טנטרניאל גשינ אתה האם●

.פסתבמד פקס תחוילש משתמש אתה בוש ןפוטל ספרמ תובאו תויקול תחוילש ביהמש ןבוימש: ןבוימש●

.פסתבמד פקס תחוילש המשמש ספרמ תובאו ןפוהטל תחבר ספקתשמ יקול ארודל ימנו: יקול ארוד תוריש●

 את חפש כןמ אחרל. שלך תיהב או דהמשר תורלהגד יטנוהרלו םתיוריוש דויצ של בילוהש את בחר, הבאה בלההט ךמתו.2
.םיהבא םפייעסב המקר לכל תכלולו צעד-אחר-צעד תאורהו. תמלצוהמו הפקס תורהגד

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

מלצתמו פקס תרהגדהפקס קו את םהחולקי םיאחר םתיוריש או דוצי
DSLPBXצלצול תוריש 

בחןמו
תחויש  

תויקול
גוחי םדמו  

בשבמח
ארוד תורישןבוימש  

יקול
 תקבל אלל( דפרנ פקס קו': א המקר       

74 דבעמו )תויקול תחויש
 עם פסתהמד תרהגד': ב המקר      

74 דבעמו
 עם פסתהמד את רהגד': ג המקר      

 ISDN קו או PBX םינפוטל כתמער
75 דבעמו

 צלצול תוריש עם פקס': ד המקר      
76 דבעמו קו תובאו בחןמו

 תףמשו פקס/יקול קו': ה המקר      
77 דבעמו

 עם תףמשו פקס/יקול קו': ו המקר     
78 דבעמו יקול את

םדמו עם תףמשו פקס קו': ז המקר        
 )תויקול תחויש תקבל אלל( בשמח

79 דבעמו
 עם תףמשו פקס/קול קו': ח המקר     

81 דבעמו בשמח םדמו
 עם תףמשו פקס/יקול קו': ט המקר     

84 דבעמו ןבוימש
 עם תףמשו פקס/קול קו': י המקר    

ןבוימשו בשבמח םדמו  
85 דבעמו

 עם תףמשו פקס/קול קו: א"י המקר    
 יקול אתו בשבמח גוחי םדמו

89 דבעמו
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  )תויקול תחויש קבלת אלל( דפרנ פקס קו': א המקר
 פסתהמד את התקן, הז ןפוטל לקו ברהמחו אחר דויצ לך ןיאו תויקול תחויש תמתקבלו אל בוש דפרנ ןפוטל קו תךברשו אם

.הז ףיעסב ארכמתו
ראחומ פסתהמד אהמר  5-1 רויא

.רבקי ןפוהטל שקע1
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש2

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי

דפרנ פקס קו עם פסתהמד להתקנת
.פסתהמד בגב  אהיציל יהשנ הקצה את חבר כןמ אחרול, רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.1

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

. ימטאוטו מענה הרההגד את הפעל.2
).םיצלצול ישנ( תרויב ךהנמו הרההגד ךלער  למענה םיצלצול ספרמ הרההגד את שנה) ילנויפצאו(.3

.פקס קתידב בצע.4

 . למענה םיצלצול ספרמ הרבהגד שקבעת םיהצלצול ספרמ אחרל ימטאוטו פןבאו נהעו פסתהמד, מצלצל ןפוהטל שראכ
.הפקס את תמקבלו השולח הפקס ריכשלמ פקס תקבל יילצל פלוטל מתחילה פסתהמד

     עם פסתהמד תרהגד': ב המקר
ידכ הז ףיעסב תאורבהו השתמש, פסתלמד אחר דויצ מחבר נךיאו, ןפוהטל תחבר תבאמצעו DSL תוריבש משתמש אתה אם  

 כך, פסתלמד יעלהפר שעלול ייטלגיהד תהאו את רסימ DSL-ה סנןמ. פסתהמד ןילב רבקי ןפוהטל שקע ןיב DSL סנןמ לחבר
.)ADSL אקרנ DSL-ש תכןיי, שלך רואז/נהיבמד. (ןפוהטל קו עם יאוכר תרתקשו לנהל כולהי פסתשהמד

.פסתהמד תבאמצעו םפקסי ולקבל גרלש כלתו אל, DSL סנןמ תברחי אול DSL קו תךברשו אם:ההער
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ראחומ פסתהמד אהמר  5-2 רויא

.רבקי ןפוהטל שקע1
.DSL-ה תוריש ספק ידי-על פקוסוש) ADSL או( DSL כבלו סנןמ2

. אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 של ןפוטל כבלב השתמש3

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי

DSL עם פסתהמד להתקנת

.DSL ה תוריש ספקמ DSL סנןמ גהש.1

 בגב  אהיציל יהשנ הקצה את חבר כןמ אחרול, DSL-ה סנןבמ חההפתו אהיציל ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.2
.פסתהמד

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

קהיזהמח קהינולקטרא תבחנו ןפוטל יחוט כושלר תךופשרבא. ךרהצו תדיבמ וז התקנה רבוע םספינו ןפוטל יכבל גהש  
.ןפוטל ירזיאב

.רבקי ןפוהטל לשקע DSL-ה סנןממ סףנו ןפוטל חוט חבר.3
.פקס קתידב בצע.4

.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

     ISDN קו או PBX םינטלפו כתמער עם פסתהמד את רהגד': ג המקר
:תהבאו תהפעולו את לבצע דהקפ, ISDN ףסומ/ריממ אםבמת או PBX ןפוטל כתבמער משתמש אתה אם
 כמו. ןפווטל פקס מושילש תועדיהמ אהיציל פסתהמד את חבר, ISDN או PBX של ףסומ אםמת/ריבממ משתמש אתה אם●

.תןינ אם, שלך רואז/נהיהמד רבוע ןכוהנ למתג רגדמו ףסוהמ אםשמת דאו, כן
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תישהקצ תכןי, גמהודל. פייספצ ןפוטל דויצ רבוע תאויצהי את רילהגד לך תופשראמ תמויסומ ISDN תכומער:ההער  
ןפוטל או פקס אתיציל רבובחי תויבבע נתקל אתה אם. תומטר ספרלמ תאחר אהיציו 3 צהמקבו פקסו ןפוטלל אחת אהיצי  

תיובתו או" multi-combi" תיובתו מנתסומ תולהי היעשו אהי. תתייתכל בהר אהיציב להשתמש סהנ, ISDN אםבמת  
.מהוד

).יכבו" (off" למצב נההממתי חהיהש ילצל את רהגד, PBX ןפוטל כתבמער משתמש אתה אם●

 נהממתי חהילש ילהצל. דלמח תריכבר פעלהמו נהממתי חהילש ילצל תכוללו תבור תוייטלגיד PBX תכומער:ההער
 גסומ ןפוהטל כתלמער ףרשצו דבתיעו ןייע. פסתהמד תבאמצעו םפקסי לקבל או גרלש תןינ אול פקס ירודילש יעפרמ

PBX נהממתי חהילש ילהצל יבויכל תאורהו תלקבל.

.הפקס ספרמ גוחי יפנל ץחו קו תלקבל ספרהמ את גיחי, PBX ןפוטל כתבמער משתמש אתה אם●

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי●

.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

    קו תובאו בחןמו צלצול תוריש עם פקס': ד המקר
 דאח כל, דאח ןפוטל בקו םיבומר ןפוטל יספרמ של םוקי פשראשמ בחןמו צלצול תורילש ןפוהטל תחבר תבאמצעו ימנו אתה אם
.הז ףיעסב ארכמתו פסתהמד את חבר, נהשו צלצול ספוד עם
ראחומ פסתהמד אהמר  5-3 רויא

.רבקי ןפוהטל שקע1
. אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 של ןפוטל כבלב השתמש2

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי

בחןמו צלצול תוריש עם ןטלפו לקו פסתהמד רבולחי
.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר, כןמ אחרל. רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.1

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

. ימטאוטו מענה הרההגד את הפעל.2
.שלך הפקס ספרלמ הקצתה ןפוהטל תשחבר ספודל םיאשתת  בחןמו צלצול תרהגד את שנה.3

ספודל םיאלהת בחןמו צלצול את ריתגד אל אם. הצלצול סיפוד לכל תלענו תרגדמו פסתהמד, דלמח תריכבר:ההער  
.כלל תלענו אל או, דחי גם פקס תחויולש תויקול תחוילש תלענו עלולה פסתהמד, שלך הפקס ספרלמ המוקצה הצלצול
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תרבעז. בחןמו צלצול תרלהגד פסתהמד של ההבקר חבלו' הצלצול ספוד רתויא' ןיפיאבמ להשתמש גם תןינ:עצה  
 את ימטאוטו פןבאו ההמז וז חהיש סמך ועל, סתכננ חהיש של הצלצול ספוד את תמרושו ההמז פסתהמד, הז ןיפיאמ
 המענה צלצול ספוד ינויש אהר, סףנו דעימ תלקבל. פקס תחוילש הקצתה שלך ןפוהטל תשחבר בחןהמו הצלצול ספוד

.63 דבעמו בחןמו לצלצול

).םיצלצול ישנ( תרויב ךהנמו הרההגד ךלער  למענה םיצלצול ספרמ הרההגד את שנה) ילנויפצאו(.4

.פקס קתידב בצע.5

םיהצלצול ספרמ אחרל)  בחןמו צלצול הרההגד( תבחרש הצלצול ספוד תבעלו תסוכננ תחוילש ימטאוטו פןבאו נהעו פסתהמד  
 את תמקבלו השולח הפקס ריכשלמ פקס תקבל יילצל פלוטל מתחילה פסתהמד).  למענה םיצלצול ספרמ הרההגד( תבחרש

.הפקס

.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

  תףמשו פקס/יקול קו': ה המקר
 את חבר, הז ןפוטל לקו ברשמחו אחר ידמשר דויצ ןיאו, ןפוטל ספרמ תובאו פקס תחויש הןו תויקול תחויש הן מקבל אתה אם
.הז ףיעסב ארכמתו פסתהמד
ראחומ פסתהמד אהמר  5-4 רויא

.רבקי ןפוהטל שקע1
. אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 של ןפוטל כבלב השתמש2

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי

).ילנויפצאו( ןפוטל3

םיולפקס תויקול תחוילש תףמשו לקו פסתהמד רבולחי
.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר, כןמ אחרל. רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.1

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

:ינדי פןבאו או ימטאוטו פןבאו, תחוילש תענה פסתשהמד תרצה דציכ יטלהחל ךיעל, כעת.2
 הבמקר. םפקסי תקבלו תסוכנהנ תחויהש לכל תענה אהי, ימטאוטו פןבאו תחוילש תלענו פסתהמד את ריתגד אם●

ךיעל, תיקול חהיש אהי חהישהש רבוס אתה אם. תויקול תחוילש פקס תחויש ןיב נהמבחי נהיא פסתהמד, הז  
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הרההגד את הפעל, ימטאוטו פןבאו תחוילש למענה פסתהמד תרלהגד. חהילש תענה פסתשהמד יפנל תלענו  
. ימטאוטו מענה

 תאחר, תסוכננ פקס תחוילש בעצמך תלענו ןימז תולהי ךיעל, ינדי פןבאו םפקסיל תלענו פסתהמד את ריתגד אם●
 מענה הרההגד את כבה, ינדי פןבאו תחוילש שתענה כך פסתהמד את רילהגד ידכ. םפקסי לקבל כלתו אל פסתהמד
. ימטאוטו

.פקס קתידב בצע.3

חתילש תלענו ךיעל ההיי, גרמש פקס ריכשממ פקס יילצל תשמעו חהילש תענה פסתהמדש יפנל ןפוהטל תפרפוש את םיתר אם  
.ינדי פןבאו הפקס
.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

  יקול את עם תףמשו פקס/יקול קו': ו המקר
 רהגד, ןפוהטל תחבר של יקול את תורילש ימנו אתהו, ןפוטל ספרמ תובאו פקס תחויש גםו תויקול תחויש גם מקבל אתה אם
.הז ףיעסב ארכמתו פסתהמד את
תחויש רבוע משתמש אתה בוש ןפוטל ספרמ תובאו יקול את תוריש פעלמו אם ימטאוטו פןבאו םפקסי לקבל תןינ אל:ההער  

 אם. תסוכננ פקס תחוילש יישא פןבאו תלענו ידכ ןימז תולהי ךישעל, ברהד ושרפי. תינדי םפקסי לקבל ךייעל, הז במצב. הפקס
ןפוטל קו התקן או, בחןמו צלצול תורילש רשםלהי ידכ ןפוהטל תלחבר פנה, ימטאוטו פןבאו םפקסי לקבל נךברצו אתז םבמקו  

.פקסל דפרנ

ראחומ פסתהמד אהמר  5-5 רויא

.רבקי ןפוהטל שקע1
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש2

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי

יקול את עם פסתהמד תרלהגד
.פסתהמד בגב  אהיציל יהשנ הקצה את חבר כןמ אחרול, רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.1

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

. ימטאוטו מענה תרהגד את כבה.2
.פקס קתידב בצע.3
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 הפקס את יללהפע ךיעל. םפקסי לקבל כלתו אל פסתהמד, תאחר. תסוכננ פקס תחוילש בעצמך תלענו ידכ ןימז תולהי ךיעל
.חהילש נהעו יהקול אשהת יפנל ינדהי

.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

     )תויקול תחויש קבלת אלל( בשמח םדמו עם תףמשו פקס קו': ז המקר
 ארכמתו פסתהמד את רהגד, הז לקו ברהמחו בשמח םדמו כןו, תויקול תחויש תמתקבלו אל בוש דפרנ פקס קו תךברשו אם
.הז ףיעסב

םדבמו להשתמש תןינ אל. פסתהמד עם ןפוהטל קו את משתף הז םדמו, בשלמח גוחי םדמו תךברשו יש אם:ההער  
ידכ בשהמח של גוהחי םדבמו משתמש שאתה מןזב פקס רגוילש פסתבמד להשתמש כלתו אל, גמהודל. ילבמקב פסתבמדו  

.טנטרניבא לושגל או ינולקטרא ארוד חלשלו
בשלמח גוחי םדמו עם פסתהמד התקנת●
בשבמח DSL/ADSL םדמו עם פסתהמד להתקנת●

בשלמח גוחי םדמו עם פסתהמד התקנת
.פסתהמד את רילהגד ידכ תהבאו תהפעולו את בצע, בשלמח גוהחי םדולמו םפקסי רגוילש ןפוטל קו תובאו משתמש אתה אם

ראחומ פסתהמד אהמר  5-6 רויא

.רבקי ןפוהטל שקע1
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש2

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי

.םדמו עם בשמח3

בשלמח גוחי םדמו עם פסתהמד להתקנת
.פסתבמד  אהיצמהי הלבן התקע את אצהו.1

 משקע החוט את נתק. רבקי ןפוהטל שקע לא) בשהמח של גוהחי םדמו( בשהמח במג שמתחבר ןפוהטל חוט את אתר.2
.פסתבמד  אהיציל תואו חברו רבקי ןפוהטל

.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר, כןמ אחרל. רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.3

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער
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.וז הרהגד טלב, בשבמח םפקסי של תימטאוטו לקבלה תרגדמו שלך םדהמו כנתתו אם.4
.םפקסי לקבל כלתו אל פסתהמד, םדהמו כנתבתו תימטהאוטו םהפקסי תקבל תרהגד את תכבה אל אם:ההער

. ימטאוטו מענה הרההגד את הפעל.5
).םיצלצול ישנ( תרויב ךהנמו הרההגד ךלער  למענה םיצלצול ספרמ הרההגד את שנה) ילנויפצאו(.6

.פקס קתידב בצע.7

 . למענה םיצלצול ספרמ הרבהגד שקבעת םיהצלצול ספרמ אחרל ימטאוטו פןבאו נהעו פסתהמד, מצלצל ןפוהטל שראכ
.הפקס את תמקבלו השולח הפקס ריכשלמ פקס תקבל יילצל פלוטל מתחילה פסתהמד

.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

בשבמח DSL/ADSL םדמו עם פסתהמד להתקנת
.הפקס את רילהגד ידכ תהבאו תהפעולו את בצע, םפקסי חתילשל הז ןפוטל בקו משתמש אתהו DSL קו תךברשו אם

.רבקי ןפוהטל שקע1
.יילמקב פצלמ2
3DSL/ADSL.

.DSL/ADSL סנןלמ החוט של יהשנ הקצה את חבר. פסתבמד  אהיציל ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי

.בשבמח DSL/ADSL םדמו4
.בשמח5

 תשתמש לא. בגב RJ-11 תאויצי ושתי תיזבח אחת RJ-11 אתיצי כולל יילמקב פצלמ. יילמקב פצלמ כושלר ךיעל:ההער
.בגב תקעו תיזבח RJ-11 תאויצי שתי לו שיש יילמקב פצלמ או ירטו פצלמ, יוקו-וד ןפוטל פצלבמ

יילמקב פצללמ גמהוד  5-7 רויא
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בשבמח DSL/ADSL םדמו עם פסתהמד להתקנת
.שלך DSL-ה ספקמ DSL סנןמ גהש.1

.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר כןמ אחרול, DSL-ה סנןלמ ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.2

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

.יילהמקב פצללמ DSL-ה סנןמ את חבר.3
.יילהמקב פצללמ DSL-ה םדמו את חבר.4
.רבקיש לשקע יילהמקב פצלהמ את חבר.5
.פקס קתידב בצע.6

 . למענה םיצלצול ספרמ הרבהגד שקבעת םיהצלצול ספרמ אחרל ימטאוטו פןבאו נהעו פסתהמד, מצלצל ןפוהטל שראכ
.הפקס את תמקבלו השולח הפקס ריכשלמ פקס תקבל יילצל פלוטל מתחילה פסתהמד

.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

     בשמח םדמו עם תףמשו פקס/קול קו': ח המקר
וקדב, שתתחיל יפנל. בשבמח ןפוהטל תאויצי ספרמ על ססבהתב, שלך בשהמח עם פסתהמד להתקנת תנושו םיכרד שתי יש  

.םישתי או אחת, בו תמויקי ןפוטל תאויצי כמה בשבמח
בשבמח גוחי םדמו עם תףמשו פקס/קול קו●
בשבמח DSL/ADSL םדמו עם תףמשו פקס/קול קו●

בשבמח גוחי םדמו עם תףמשו פקס/קול קו
ידכ תהבאו תהפעולו את בצע, בשבמח גוהחי םדולמו םפקסי תברלהע, תויקול תחוילש ןפוטל קו תובאו משתמש אתה אם  

.ההתקן את רילהגד

וקדב, שתתחיל יפנל. בשבמח ןפוהטל תאויצי ספרמ על ססבהתב, שלך בשהמח עם פסתהמד להתקנת תנושו םיכרד שתי יש  
.םישתי או אחת, בו תמויקי ןפוטל תאויצי כמה בשבמח
 פצללמ. (רויבא צגכמו), מצמד גם אקרהנ( יילמקב פצלמ כושלר ךיעל, דבלב אחת ןפוטל אתיצי כולל בשהמח אם:ההער
 פצלמ או ירטו פצלמ, יוקו-וד ןפוטל פצלבמ תשתמש לא. בגב RJ-11 תאויצי ושתי תיזבח אחת RJ-11 אתיצי יש יילמקב
.)ירהאחו בחלקו תקעו ימהקד בחלקו RJ-11 תאויצי שתי הכולל יילמקב

יילמקב פצללמ גמהוד  5-8 רויא
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ראחומ פסתהמד אהמר  5-9 רויא

.רבקי ןפוהטל שקע1
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש2

.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש3

.םדמו עם בשמח4
.ןפוטל5

ןטלפו תאוציי שתי בעל בשלמח המוקצה ןטלפו קו תובאו פסתהמד להתקנת
.פסתבמד  אהיצמהי הלבן התקע את אצהו.1

 משקע החוט את נתק. רבקי ןפוהטל שקע לא) בשהמח של גוהחי םדמו( בשהמח במג שמתחבר ןפוהטל חוט את אתר.2
.פסתבמד  אהיציל תואו חברו רבקי ןפוהטל

.בשבמח גוהחי םדמו של ירהאחו בחלקו) טפל" (OUT" אהיציל ןפוהטל את חבר.3

.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר, כןמ אחרל. רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.4

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

.וז הרהגד טלב, בשבמח םפקסי של תימטאוטו לקבלה תרגדמו שלך םדהמו כנתתו אם.5
.םפקסי לקבל כלתו אל פסתהמד, םדהמו כנתבתו תימטהאוטו םהפקסי תקבל תרהגד את תכבה אל אם:ההער

:ינדי פןבאו או ימטאוטו פןבאו, תחוילש תענה פסתשהמד תרצה דציכ יטלהחל ךיעל, כעת.6
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 הבמקר. םפקסי תקבלו תסוכנהנ תחויהש לכל תענה אהי, ימטאוטו פןבאו תחוילש תלענו פסתהמד את ריתגד אם●
ךיעל, תיקול חהיש אהי חהישהש בחוש אתה אם; תויקול תחוילש םפקסי ןיב ןלהבחי כלתו אל פסתהמד ,הכז  

. ימטאוטו מענה הרההגד את הפעל, ימטאוטו פןבאו תחוילש למענה פסתהמד תרלהגד. פסתהמד יפנל לה תלענו
 תאחר, תסוכננ פקס תחוילש בעצמך תלענו ןימז תולהי ךיעל, ינדי פןבאו םפקסיל תלענו פסתהמד את ריתגד אם●

 מענה הרההגד את כבה, ינדי פןבאו תחוילש שתענה כך פסתהמד את רילהגד ידכ. םפקסי לקבל כלתו אל פסתהמד
. ימטאוטו

.פקס קתידב בצע.7

חתילש תלענו ךיעל ההיי, שולח פקס ריכשממ פקס יילצל תשמעו חהילש תענה פסתשהמד יפנל ןפוהטל תפרפוש את םיתר אם  
.ינדי פןבאו הפקס
.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

בשבמח DSL/ADSL םדמו עם תףמשו פקס/קול קו
 תהבאו תהפעולו את בצע, בשבמח DSL/ADSL םדולמו םפקסי תברלהע, תויקול תחוילש ןפוטל קו תובאו משתמש אתה אם
.ההתקן את רילהגד ידכ

רבקי ןפוטל שקע1
יילמקב פצלמ2
 DSL/ADSL סנןמ3

ןפוטל4
DSL/ADSL םדמו5

בשמח6
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש7

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי

 לא. ירהאחו ודיבצ RJ-11 תאויצי ושתי, תיזבח אחת RJ-11 אתיצי יש יילהמקב פצללמ. יילמקב פצלמ כושלר יש:ההער
.ירהאחו בחלקו תקעו תיזבח RJ-11 תאויצי שתי לו שיש יילמקב פצלמ או ירטו פצלמ, יוקו-וד ןפוטל פצלבמ תשתמש
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יילמקב פצללמ גמהוד  5-10 רויא

בשבמח DSL/ADSL םדמו עם פסתהמד להתקנת
.DSL ה תוריש ספקמ DSL סנןמ גהש.1

 DSL-ה תוריש עם ןפוטל ספרמ םחולקיו דבמשר או תיבב םיאחר תמובמקו םיאשנמצ ןפוטל יריכשמ לחבר יש:ההער
.תויקול תחויש צועיב בעת םירעש למנוע ידכ םספינו DSL יסננלמ

.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר כןמ אחרול, DSL-ה סנןלמ ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.2

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

.פסתבמד  אהיציל ןפוטל חבר, יילמקב גסומ ןפוטל כתמער תךברשו אם.3

.יילהמקב פצללמ DSL-ה סנןמ את חבר.4
.יילהמקב פצללמ DSL-ה םדמו את חבר.5
.רבקיש לשקע יילהמקב פצלהמ את חבר.6
.פקס קתידב בצע.7

 . למענה םיצלצול ספרמ הרבהגד שקבעת םיהצלצול ספרמ אחרל ימטאוטו פןבאו נהעו פסתהמד, מצלצל ןפוהטל שראכ
.הפקס את תמקבלו השולח הפקס ריכשלמ פקס תקבל יילצל פלוטל מתחילה פסתהמד

.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

   ןבוימש עם תףמשו פקס/יקול קו': ט המקר
 בקו תויקול תחוילש נההעו ןבוימש תךברשו יש סףבנוו, ןפוטל ספרמ תובאו פקס תחויש הןו תויקול תחויש הן מקבל אתה אם
.הז ףיעסב ארכמתו פסתהמד את רהגד, הז ןפוטל
ראחומ פסתהמד אהמר  5-11 רויא

.רבקי ןפוהטל שקע1
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש2

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי
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.ןבוימש3
).ילנויפצאו( ןפוטל4

ןבוימש עם תףמשו פקס/קול קו עם פסתהמד להתקנת
.פסתבמד  אהיצמהי הלבן התקע את אצהו.1

.פסתבמד  אהיציל תואו חברו רבקיש ןפוהטל משקע ןבויהמש את נתק.2

.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר, כןמ אחרל. רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.3

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

 בגב) טפל" (OUT" אהיציל ןפוטל לחבר ףיתעד תחוהנו שלמען תכןיי, בנהמו ןפוטל ןיא ןבוילמש אם) ילנויפצאו(.4
.ןבויהמש
 )מצמד גם אקרהנ( יילמקב פצלמ כושלר תךופשרבא, ינצוחי ןפוטל רבוחי פשראמ נויא תךברשוש ןבויהמש אם:ההער

םירבוחי צועיב ךרלצו םיילגר ןפוטל יבחוט להשתמש תךופשרבא. פסתלמד ןפוהטלו ןבויהמש רבוחי ךרלצו בו ולהשתמש  
.לוא

. ימטאוטו מענה הרההגד את הפעל.5
.םיצלצול של מועט ספרמ אחרל יענהש כך ןבויהמש את רהגד.6
יבהמר ספרהמ. (פסתהמד ידי-על שנתמך יבהמר םיהצלצול ספרלמ פסתבמד למענה םיצלצול ספרמ הרההגד את שנה.7  

.)רואז/נהילמד אםבהת משתנה םיצלצול של

.פקס קתידב בצע.8

 פסתהמד. שלך חההפתי דעתהו את ילפעמ כןמ אחרול תרשהגד םיהצלצול ספרמ אחרל נהעו ןבויהמש, מצלצל ןפוהטל שראכ
 יעהמשמ פסתהמד, סתכננ פקס חתיש של םיילצל םהיומז אם. פקס יילצל פושלחי" נהיאזמ"ו הז מןז פרקב חהיהש את תטרמנ
 דעההו טתהקל פשראתתו פסתמהמד הקו ריטונ פסקוי, פקס יילצל םישמענ אל אם; הפקס את תמקבלו פקס תקבל יילצל
.ןבויבמש תיקול
.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

        ןבוימשו בשבמח םדמו עם תףמשו פקס/קול קו': י המקר
 את רהגד, הז לקו םיברמחו ןבוימשו בשמח םדמו גם לך ישו, ןפוטל ספרמ תובאו פקס תחויוש תויקול תחויש מקבל אתה אם
.הז ףיעסב ארכמתו פסתהמד
 .ילבמקב הםיבשנ להשתמש כלתו אל, פסתהמד עם ןפוהטל קו את משתף שלך בשהמח של גוהחי םדמוו ילאהו:ההער

ינולקטרא ארוד חלשלו ידכ בשהמח של גוהחי םדבמו משתמש שאתה מןזב פקס רגוילש פסתבמד להשתמש כלתו אל, גמהודל  
.טנטרניבא לושגל או
ןבוימשו בשבמח גוחי םדמו עם תףמשו פקס/קול קו●
ןבוימשו בשבמח DSL/ADSL םדמו עם תףמשו פקס/יקול קו●

ןבוימשו בשבמח גוחי םדמו עם תףמשו פקס/קול קו
וקדב, שתתחיל יפנל. בשבמח ןפוהטל תאויצי ספרמ על ססבהתב, שלך בשהמח עם פסתהמד להתקנת תנושו םיכרד שתי יש  

.םישתי או אחת, בו תמויקי ןפוטל תאויצי כמה בשבמח
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 פצללמ. (רויבא צגכמו), מצמד גם אקרהנ( יילמקב פצלמ כושלר ךיעל, דבלב אחת ןפוטל אתיצי כולל בשהמח אם:ההער
 פצלמ או ירטו פצלמ, יוקו-וד ןפוטל פצלבמ תשתמש לא. בגב RJ-11 תאויצי ושתי תיזבח אחת RJ-11 אתיצי יש יילמקב
.)ירהאחו בחלקו תקעו ימהקד בחלקו RJ-11 תאויצי שתי הכולל יילמקב

יילמקב פצללמ גמהוד  5-12 רויא

ראחומ פסתהמד אהמר  5-13 רויא

רבקי ןפוטל שקע1
בשבמח) טקל" (IN" ןפוטל אתיצי2
בשבמח) טפל" (OUT" ןפוטל אתיצי3
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש4

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי

םדמו עם בשמח5
ןבוימש6
)ילנויפצאו( ןפוטל7

ןטלפו תאוציי שתי בעל בשלמח המוקצה ןטלפו קו תובאו פסתהמד להתקנת
.פסתבמד  אהיצמהי הלבן התקע את אצהו.1

 משקע החוט את נתק. רבקי ןפוהטל שקע לא) בשהמח של גוהחי םדמו( בשהמח במג שמתחבר ןפוהטל חוט את אתר.2
.פסתבמד  אהיציל תואו חברו רבקי ןפוהטל

).בשהמח של גוהחי םדמו( בשהמח בגב" OUT" מנתסוהמ אהיציל תואו חברו רבקי ןפוהטל משקע ןבויהמש את נתק.3

.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר, כןמ אחרל. רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.4

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

 בגב) טפל" (OUT" אהיציל ןפוטל לחבר ףיתעד תחוהנו שלמען תכןיי, בנהמו ןפוטל ןיא ןבוילמש אם) ילנויפצאו(.5
.ןבויהמש
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 )מצמד גם אקרהנ( יילמקב פצלמ כושלר תךופשרבא, ינצוחי ןפוטל רבוחי פשראמ נויא תךברשוש ןבויהמש אם:ההער
םירבוחי צועיב ךרלצו םיילגר ןפוטל יבחוט להשתמש תךופשרבא. פסתלמד ןפוהטלו ןבויהמש רבוחי ךרלצו בו ולהשתמש  

.לוא

.וז הרהגד טלב, בשבמח םפקסי של תימטאוטו לקבלה תרגדמו שלך םדהמו כנתתו אם.6
.םפקסי לקבל כלתו אל פסתהמד, םדהמו כנתבתו תימטהאוטו םהפקסי תקבל תרהגד את תכבה אל אם:ההער

. ימטאוטו מענה הרההגד את הפעל.7
.םיצלצול של מועט ספרמ אחרל יענהש כך ןבויהמש את רהגד.8
יבהמר ספרהמ. (צרהמו ידי-על הנתמך יבהמר םיהצלצול ספרלמ פסתבמד למענה םיצלצול ספרמ של הרההגד את שנה.9  

.)רואז/נהילמד אםבהת משתנה םיצלצול של

.פקס קתידב בצע.10

 פסתהמד. שלך חההפתי דעתהו את ילפעמ כןמ אחרול תרשהגד םיהצלצול ספרמ אחרל נהעו ןבויהמש, מצלצל ןפוהטל שראכ
 יעהמשמ פסתהמד, סתכננ פקס חתיש של םיילצל םהיומז אם. פקס יילצל פושלחי" נהיאזמ"ו הז מןז פרקב חהיהש את תטרמנ
 דעההו טתהקל פשראתתו פסתמהמד הקו ריטונ פסקוי, פקס יילצל םישמענ אל אם; הפקס את תמקבלו פקס תקבל יילצל
.ןבויבמש תיקול
.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

ןבוימשו בשבמח DSL/ADSL םדמו עם תףמשו פקס/יקול קו

רבקי ןפוטל שקע1
יילמקב פצלמ2
 DSL/ADSL סנןמ3

ןבוימש4
)ילנויפצאו( ןפוטל5
DSL/ADSL םדמו6

87 פקס   5 פרק HEWW



בשמח7
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש8

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי

 תשתמש לא. בגב RJ-11 תאויצי ושתי תיזבח אחת RJ-11 אתיצי כולל יילמקב פצלמ. יילמקב פצלמ כושלר ךיעל:ההער
.בגב תקעו תיזבח RJ-11 תאויצי שתי לו שיש יילמקב פצלמ או ירטו פצלמ, יוקו-וד ןפוטל פצלבמ

יילמקב פצללמ גמהוד  5-14 רויא

בשבמח DSL/ADSL םדמו עם פסתהמד להתקנת
.שלך DSL/ADSL-ה ספקמ DSL/ADSL סנןמ גהש.1

/DSL-ה תוריש עם ןפוטל ספרמ םחולקיו דבמשר או תיבב םיאחר תמובמקו םיאשנמצ ןפוטל יריכשמ לחבר יש:ההער
ADSL יסננלמ DSL/ADSL תויקול תחויש צועיב בעת םירעש למנוע ידכ םספינו.

.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר כןמ אחרול, DSL/ADSL-ה סנןלמ ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.2

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

.יילהמקב פצללמ DSL/ADSL סנןמ את חבר.3
.פסתבמד  אהיציל תואו חברו רבקיש ןפוהטל משקע ןבויהמש את נתק.4

טווקלי םפקסי חתישל בעת םישמעהנ הפקס יילצל יכ תכןיי, פסתלמד תורייש ןבויהמש את תחבר אל אם:ההער  
.פסתהמד ךרד םפקסי לקבל כלתו אול ןבויבמש

.יילהמקב פצללמ DSL-ה םדמו את חבר.5
.רבקיש לשקע יילהמקב פצלהמ את חבר.6
.םיצלצול של מועט ספרמ אחרל יענהש כך ןבויהמש את רהגד.7
.פסתהמד ידי-על שנתמך יבהמר םיהצלצול ספרלמ פסתבמד למענה םיצלצול ספרמ הרההגד את שנה.8

.רואז/נהיהמד פיל משתנה םיצלצול של יבהמר ספרהמ:ההער
.פקס קתידב בצע.9

 פסתהמד. שלך חההפתי דעתהו את ילפעמ כןמ אחרול תרשהגד םיהצלצול ספרמ אחרל נהעו ןבויהמש, מצלצל ןפוהטל שראכ
 יעהמשמ פסתהמד, סתכננ פקס חתיש של םיילצל םהיומז אם. פקס יילצל פושלחי" נהיאזמ"ו הז מןז פרקב חהיהש את תטרמנ
 דעההו טתהקל פשראתתו פסתמהמד הקו ריטונ פסקוי, פקס יילצל םישמענ אל אם; הפקס את תמקבלו פקס תקבל יילצל
.ןבויבמש תיקול
 תהבאו תהפעולו את בצע, בשבמח DSL םדמו תךברשוו םפקסי תברולהע תויקול תחוילש ןפוטל קו תובאו משתמש אתה אם
.ההתקן את רילהגד ידכ

.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם
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       יקול אתו בשבמח גוחי םדמו עם תףמשו פקס/קול קו: א"י המקר
 ,ןפוטל קו תובאו בשבמח גוחי םדבמו משתמש אתה, ןפוטל ספרמ תובאו פקס תחויש הןו תויקול תחויש הן מקבל אתה אם
.הז ףיעסב ארכמתו פסתהמד את רהגד, ןפוהטל תחבר ךרד יקול את תורילש ימנו אתה, סףבנוו

רבוע משתמש אתה בוש ןפוטל ספרמ תובאו ארוד את תוריש לך יש אם ימטאוטו פןבאו םפקסי לקבל תךופשרבא ןיא:ההער  
 פקס תחוילש יישא פןבאו תלענו ידכ ןימז תולהי ךישעל, ברהד ושרפי, ינדי פןבאו םפקסי לקבל ךיעל ההיי. פקס תחויש
 בחןמו צלצול תורילש רשםלהי ידכ שלך ןפוהטל תחבר לא פנה, אתז םבמקו ימטאוטו פןבאו םפקסי לקבל נךברצו אם. תסוכננ
.םפקסי חתילשל דפרנ ןפוטל קו לקבל או
 אל, גמהודל. ילבמקב הםיבשנ להשתמש כלתו אל, פסתהמד עם ןפוהטל קו את משתף שלך בשהמח של גוהחי םדמוו ילאהו
לושגל או ינולקטרא ארוד חלשלו ידכ בשהמח של גוהחי םדבמו משתמש אתה אם פקס רגוילש פסתבמד להשתמש כלתו  
.טנטרניבא
וקדב, שתתחיל יפנל. בשבמח ןפוהטל תאויצי ספרמ על ססבהתב, שלך בשהמח עם פסתהמד להתקנת תנושו םיכרד שתי יש  

.םישתי או אחת, בו תמויקי ןפוטל תאויצי כמה בשבמח
יילמקב פצללמ. (רויבא צגכמו), מצמד גם אקרהנ( יילמקב פצלמ כושלר ךיעל, דבלב אחת ןפוטל אתיצי כולל בשהמח אם●  

יילמקב פצלמ או ירטו פצלמ, יוקו-וד ןפוטל פצלבמ תשתמש לא. בגב RJ-11 תאויצי ושתי תיזבח אחת RJ-11 אתיצי יש  
.)ירהאחו בחלקו תקעו ימהקד בחלקו RJ-11 תאויצי שתי הכולל

יילמקב פצללמ גמהוד  5-15 רויא

:להלן ארכמתו פסתהמד את רהגד, ןפוטל תאויצי שתי יש בשלמח אם●

ראחומ פסתהמד אהמר  5-16 רויא

.רבקי ןפוהטל שקע1
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש2

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי

.םדמו עם בשמח3
.ןפוטל4
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ןטלפו תאוציי שתי בעל בשלמח המוקצה ןטלפו קו תובאו פסתהמד להתקנת
.פסתבמד  אהיצמהי הלבן התקע את אצהו.1

 משקע החוט את נתק. רבקי ןפוהטל שקע לא) בשהמח של גוהחי םדמו( בשהמח במג שמתחבר ןפוהטל חוט את אתר.2
.פסתבמד  אהיציל תואו חברו רבקי ןפוהטל

.בשבמח גוהחי םדמו של ירהאחו בחלקו) טפל" (OUT" אהיציל ןפוהטל את חבר.3

.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר, כןמ אחרל. רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.4

.שלך רואז/נהיבמד מושילש םיאהמת אםלמת ןפוהטל חוט את לחבר ךטרשתצ תכןיי:ההער

.וז הרהגד טלב, בשבמח םפקסי של תימטאוטו לקבלה תרגדמו שלך םדהמו כנתתו אם.5
.םפקסי לקבל כלתו אל פסתהמד, םדהמו כנתבתו תימטהאוטו םהפקסי תקבל תרהגד את תכבה אל אם:ההער

. ימטאוטו מענה תרהגד את כבה.6
.פקס קתידב בצע.7

.םפקסי לקבל כלתו אל פסתהמד, תאחר. תסוכננ פקס תחוילש בעצמך תלענו ידכ ןימז תולהי ךיעל
.סףנו ועסי תלקבל וקלמשו או ימהמקו תוריהש ספקל פנה, ילנויפצהאו דויהצ עם פסתהמד בהתקנת תויבבע תקלתי אם

  פקס תרהגד של קהידב
 .םפקסי של וקבלה רגוילש כהכהל תרגדמו אשהו דאולו ידכו פסתהמד מצב את וקדלב ידכ הפקס התקנת את וקדלב תךופשרבא
:םיהבא םיברהד את מבצעת קהידהב. םפקסי של וקבלה רגוילש פסתהמד של הרההגד השלמת אחרל וז קהידב בצע
הפקס תמרחו קתידב●
פסתלמד ברמחו ןכוהנ ןפוהטל חוט גסוש קהידב●
מהיאהמת אהיציל ברמחו ןפוהטל שחוט קהידב●
גוחי ילצל קתידב●
ילפע ןפוטל קו קתידב●
ןפוהטל קו רבוחי מצב קתידב●

 את בצעו היבבע פוליהט פןאו על דעימ תלקבל חודב ןייע, כשלהנ קהידהב אם. קהידהב תאוצתו עם חוד סהפימד פסתהמד
.בשו קהידהב

פסתהמד של ההבקר חלו תבאמצעו הפקס תרהגד קתידלב
.שלך דלמשר או תילב תמויאהמת ההתקנה תאורלהו אםבהת םפקסי של וקבלה רגוילש פסתהמד את רהגד.1

.נהההז במגש טעןנ אמל דלבגו רייושנ םיאמל ויהד יכלישמ, םיתקנמו פסהההד ישאשר דאו, קהידהב תתחיל יפנל.2

. פקס- ב גע, תיהב ףד סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.3
.תורהגדב גע.4
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.פקס קתידבב גע כןמ אחרול,  םיכל ב גע.5

.חוד סהפימדו גההתצו יבג-על קהידהב מצב את גהימצ פסתהמד
.חוהד את רסקו.6

חודב תרטופוהמ הפקס תורהגד את וקדב, םפקסי חתיבשל תויבבע נתקל ןייעד אתהו בהצלחה הברע קהידהב אם●  
.תפעולו בעת תוילבע םוגרל עלולה הפקס של נהכונ אל או קהיר הרהגד. תנוכונ תורשההגד דאולו ידכ

.לושנתג כלשהן תויבע תקןל דציכ סףנו דעילמ חוהד את רסקו, תכשלנ קהידהב אם●
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פסההד שארו ויד הולינ6

:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
ויד סיפלמ●
ויד יכלימ של דשמח יילומ●
םימתכל ויד ימרחו מנתהז●
דבלב רשחו ויד עם פסההד●
פסהההד תכויא רפויש●
)תוימחסנ( פסהההד ישאר את ישר●
)תוימחסנ( פסהההד ישאר את קהנ●
פסתהמד את קהנ●
פסההד שארו ויד עם הדבולע תעצו●
 פסתהמד תברהע●
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ויד ימפלס
 של ההבקר חבלו או HP של פסתהמד כנתבתו גם וקדלב תךופשרבא. פסתבמדש ויהד יכליבמ ויהד סיפלמ את וקדלב תךופשרבא

.םיכליהמ את דשמח אלמל יש מתי לקבוע ידכ פסתהמד

)Windows( פסתהמד כנתמתו ויהד ימפלס קתידלב

.ןהחלו של ןויהעל בחלקו םימשוער ויד ימפלס על ץלח), התחל יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתבתו.1
.םימשוער ויד ימפלס היסייהכרט על ץלח, םיהכל בתתי-ב.2

פסתהמד של ההבקר חמלו ויהד ימפלס קתידלב
).ויהד סמל( -ב גע, תיהב ףד סךבמ●
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ויד יכלימ של דשמח ילוימ
ויד בצבע מושיש או/ו כהכהל אשל ויהד ימחסנ יילוממ אהצכתו צרבמו םינקותי או םתיוריש סהכמ נהיא תויהאחר:ההער  
.HP תצרמתו אשל

ויהד יכלימ את דשמח אלמל ידכ
.תימהקד תהדל את פתח.1

.דשמח אלמל נתךוכובש ויהד כלימ סהכמ את פתח.2

 :תהבאו תמהפעולו אחת בצע, תךברשו ויהד בקבוקי גסול אםבהת.3
.ויהד בקבוק סהכמ את רלהסי ידכ בבסו :גמתבר מכסה יבעל םבקבוקי●
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 את רזהח, מהבקבוק םיטוהא את הסר, ויהד בקבוק סהכמ את רלהסי ידכ בבסו :מםומתר מכסה יבעל םבקבוקי●
.חפתול ידכ הפקק של ןויהעל חלקו את ךמשו כןמ אחרול לבקבוק הפקק

 הבקבוק שקצה דאומו כשאתה, כליהמ ריחר מעל הבקבוק את זקהח. ויהד כלימ לצבע ויהד בקבוק צבע את אםהת.4
 הסר, ידיימ פןבאו וקןמתר נויא ויהד אם. אמתמל כלישהמ עד כליהמ ךתול קזלהתנ וידל הנחו, ריהחר מעל וקידב ממוקם

.כלילמ דשמח תואו סהכנו הבקבוק את

.םינשו תולהי םייעשו תךברשוש ויהד בקבוקי. ויד יילומ בעת ויהד בקבוקי את תסחט לא:ההער

מםומתר מכסה יבעל םבקבוקיגמתבר מכסה יבעל םבקבוקי

.בשיו ריקר םקויבמ יכאנ במצב הבקבוק את אחסן, בבקבוק ויד של תוישאר ושארנ אם:ההער
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.ףהסו עד ויהד כלימ סהכמ את רגוס.5

.םיאחר ויד יכלימ דשמח אלמל ידכ 5 עד 2 םישלב על רוזח.6
.פסתהמד של תימהקד תהדל את רגוס.7

ויד בקבוקי עם הדלעבו תורזהי יאמצע
:ויד בקבוקי עם הדבולע תהבאו תבעצו השתמש

.םידיל של םדי גלהיש ץמחו ויהד בקבוקי את רשמו●
.ויהד יכלימ את אלמל נתךוכוב שראכ רק ויהד בקבוקי את פתח●
.ויד תפוידל למנוע ידכ חפתו אהו שראכ ויהד בקבוק את סחוטל או לטלטל, תלהטו ןיא●
.ךשוחו ריקר םבמקו ויהד בקבוקי את אחסן●
.פהל סילהכנ או תלשתו ןיא●
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םימתכל ויד ימרחו הזמנת
 הז דעימ אלמצו תךופשרבא. ויהד בקבוקי יספרמ את אתרל ידכ ויהד בקבוקי יבג-על תויוהתו את וקדב, ויד בקבוקי מנתהז יפנל

.תימהקד תהדל של ימיהפנ הדבצ הממוקמת צרהמו תיותו על גם
 את בחר, תתבקש אם.  www.hp.com/buy/supplies בתכתוב בקר, פסתהמד רבוע HP של םיירמקו םימתכל םימרחו מנתלהז
.תךברשוש פסתהמד רבוע םימיאהמת ויהד בקבוקי רתויאל תוההנחי פי-על פעל כןמ אחרול, שלך רואז/נהיהמד

 כלתו, שלך רואז/נהיבמד נהימז נהיא אהי אם. םירואז/תנויהמד כלב כתנתמ נהיא ןומקו פןבאו ויד בקבוקי מנתהז:ההער
.ימהמקו HP וקלמשו גשתי שראכ לך יעשתסי מהירש ספיולהד םימתכל םימרחו תודאו דעימ גילהצ ןייעד
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דבלב רשחו ויד עם פסההד
)Windows(דבלב רשחו ויד עם ספילהד ידכ

.פסההד בחר, תךברשוש כנהבתו.1

.הנבחר נהכוהנ פסתשהמד דאו.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

.תמויאהמת תויופשרבא בחר.4

Windows 10 ,Windows 8.1 ו -Windows 8

.תכויא/ריינ היסייהכרט על ץלח●
 .OK על ץלח כןמ אחרול מהימהרש דבלב רשחו ויד בחר, רפוא ינבגו פסההד תחת●

Windows 7

 .תמומתקד תויופשרא חיש-והד בתתי חתפתיל םמתקד צןהלח על ץלח, תכויא/ריינ או סהיפר היסייכרטב●
 .OK על ץלח כןמ אחרול דבלב רשחו ויד בחר רפוא ינבגו פסההד פתחתהנ מהימהרש●
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פסהההד תכויא רפויש
רפוילש ץמלמו) תוימחסנ( פסהההד ישאר רישוי או יקוינ אם לקבוע ידכ ןאבחו ףד ספילהד תךופשרבא, פסתהמד כנתמתו  
.פסהההד תכויא

פסתהמד גתמתצו פסהההד תכויא ןאבחו ףד פסתלהד
.נהההז מגש ךתול מושיש בו עשהנ אשל A4 או Letter דלבגו ריינ טען.1

). תורהגד(  -ב געו נהימי החלק, פסתהמד של ההבקר חבלו תיהב ףד סךבמ.2

.פסההד תכויא חודב גע כןמ אחרול,  םיכל ב גע.3

)Windows( פסההד תכויא ןאבחו ףד פסתלהד

.נהההז מגש ךתול מושיש בו עשהנ אשל A4 או Letter דלבגו ריינ טען.1

.ןהחלו של ןויהעל בחלקו פקסו קהיסר, פסההד על ץלח), התחל יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתבתו.2
.םיהכל בתתי לא גשתל ידכ פסתהמד זוקתתח על ץלח פסההד במקטע.3
.פסההד תכויא ןאבחו ףד על ץלח כןמ אחרול, התקן תיוריש היסייהכרט על ץלח, םיהכל בתתי-ב.4

.ןהאבחו ףדב כןהתו שאר עם דחי רושחו בצהו, טהמגנ, אןיצ בצבע םיבועיהר את רסקו.5
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.םירהשחו או םיינהצבעו םיבועיהר של םיחסר םחלקי או םפסי גימצ ןהאבחו ףד אם), תוימחסנ( פסהההד ישאר את קהנ.6
.102 דבעמו )תוימחסנ( פסהההד ישאר את קהנ אהר, סףנו דעימ תלקבל

ןיימצ ןהאבחו ףד אם או, םפסיבהד םיננמשו םיוכקו םיפיעמו םיישר םיוקו תיאר אם) תוימחסנ( פסהההד ישאר את ישר.7  
.יעסיל יעשו פסההד ישאר רישויש

.101 דבעמו )תוימחסנ( פסהההד ישאר את ישר אהר, סףנו דעימ תלקבל

כהיהתמ עם קשר רצו), תוימחסנ( פסהההד ישאר של רישוהיו יקויהנ אחרל גם תכונמש פסהההד תכויבא תויהבע אם.8  
 .HP של

 השתמש אהר, היקציפלהא על סףנו דעימ תלקבל. פסהההד תכויא את פרלש גם תךופשרבא, HP Smart תייקציפלאמ
.12 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא
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)תוימחסנ( פסהההד ישאר את שרי
 או םפסיבהד םיושרימ אל םיוקו או םיבצבע הבחנת אם. פסהההד תכויא את פרלש כולי) תוימחסנ( פסהההד ישאר של רישוי
תכויא רפויש אהר, פסהההד תכויא ןאבחו ףד על סףנו דעימ תלקבל. רישוי לבצע ךיעל, פסהההד תכויא של ןהאבחו ףדב  

 .99 דבעמו פסהההד

)Windows) (תוימחסנ( פסהההד ישאר רשוייל

.נהההז מגש ךתול מושיש בו עשהנ אשל A4 או Letter דלבגו ריינ טען.1

.ןהחלו של ןויהעל בחלקו פקסו קהיסר, פסההד על ץלח), התחל יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתבתו.2
.םיהכל בתתי לא גשתל ידכ פסתהמד זוקתתח על ץלח פסההד במקטע.3
תצגוהמו תוההנחי פי-על פעל כןמ אחרול, היהרצו תופשרהא על ץלח התקן תיוריש היסייהכרט על ץלח, םיהכל בתתי-ב.4  

.סךהמ יבג-על

פסתהמד גתמתצו פסהההד שאר רשוייל
.נהההז מגש ךתול מושיש בו עשהנ אשל A4 או Letter דלבגו ריינ טען.1

). תורהגד(  -ב געו נהימי החלק, פסתהמד של ההבקר חבלו תיהב ףד סךבמ.2

.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל כןמ אחרול, תוימחסנ רשוייב גע,  םיכל ב גע.3
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)תוימחסנ( פסהההד ישאר את קהנ
 .פסהההד ישאר את תקולנ ךרצו שיש תכןיי, םיחסר או םקייומד אל םיהצבע אם או, םפסי םיפיעמו שלך פסדהמו טפלב אם
 דאח דעמו ספימד יקויהנ ךיתהל. יקוינ לבצע ץמלמו אם לקבוע ידכ פסהההד תכויא של ןהאבחו ףד את ןלבחו גם תךופשרבא
.99 דבעמו פסהההד תכויא רפויש אהר, פסהההד תכויא ןאבחו ףד על סףנו דעימ תלקבל. פסהההד ישאר את תקולנ תסולנ ידכ

.פסהההד ישאר יחי רצוולקי ויד זבוזלב םרגו ךרלצו אשל יקוינ. ךרהצו בעת רק פסהההד ישאר את קהנ:ההער

)Windows) (תוימחסנ( פסהההד ישאר יקוילנ

.נהההז מגש ךתול מושיש בו עשהנ אשל A4 או Letter דלבגו ריינ טען.1

.ןהחלו של ןויהעל בחלקו פקסו קהיסר, פסההד על ץלח), התחל יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתבתו.2
.םיהכל בתתי לא גשתל ידכ פסתהמד זוקתתח על ץלח פסההד במקטע.3
תצגוהמו תוההנחי פי-על פעל כןמ אחרול, היהרצו תופשרהא על ץלח התקן תיוריש היסייהכרט על ץלח, םיהכל בתתי-ב.4  

.סךהמ יבג-על

פסתהמד גתמתצו פסהההד שאר יקוילנ
.נהההז מגש ךתול מושיש בו עשהנ אשל A4 או Letter דלבגו ריינ טען.1

). תורהגד(  -ב געו נהימי החלק, פסתהמד של ההבקר חבלו תיהב ףד סךבמ.2

.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל כןמ אחרול, תוימחסנ יקוינב גע,  םיכל ב גע.3

HEWW )מחסניות( ההדפסה ראשי את נקה 102



פסתהמד את קהנ
.ףהד של ירהאחו בחלקו חהימר למנוע ידכ פסתהמד כנתמתו יקוינ תגרש לבצע תךופשרבא

)Windows( פסתהמד כנתמתו פסתהמד את תקולנ ידכ

.נהההז מגש ךתול מושיש בו עשהנ אשל A4 או Letter דלבגו ריינ טען.1

.ןהחלו של ןויהעל בחלקו פקסו קהיסר, פסההד על ץלח), התחל יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתבתו.2
.םיהכל בתתי לא גשתל ידכ פסתהמד זוקתתח על ץלח פסההד במקטע.3
תצגוהמו תוההנחי פי-על פעל כןמ אחרול, היהרצו תופשרהא על ץלח התקן תיוריש היסייהכרט על ץלח, םיהכל בתתי-ב.4  

.סךהמ יבג-על
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פסההד שארו ויד עם הדלעבו תעצו
פסההד שאבר מושילש תעצו

:פסההד ישאר עם הדבולע תהבאו תבעצו השתמש

.HP של םיירמקו פסההד ישאבר השתמש●

יבויכל המתןו, יבויכ/הפעלה צןהלח תבאמצעו פסתהמד את כבה דיתמ, תבשויהתי יפנמ פסהההד ישאר על להגן ידכ●  
 .יבויכ/הפעלה צןהלח של תירהנו

ישאר על םסיכהמ תהשאר. תםאו ןלהתקי כןמו השתהי עד הסרט את מהם רתסי לאו פסהההד ישאר את תפתח לא●  
.ויהד תפוהתנד את תהפחימ פסהההד

.כהכהל םיצבע בשלושהו רבשחו פסהההד ישאר את התקן●

.132 דבעמו תיבמחסנ היבע אהר, סףנו דעימ תלקבל

.אתז תלעשו התבקשת אם אלא, פסהההד שאר תפס את תפתח לא, פסתהמד את תרשהגד אחרל●

.138 דבעמו פסהבהד תויבע ףיעסב ןייע, סףנו דעימ תלקבל. פסתהמד של רישוי בצע, תיביטמ פסההד תכויא תלקבל●

 יעשו פסהההד שאר. תיפשרהא תורבמהי םלמקו וריזלהח סהנ, פסתמהמד פסההד שאר איצתו כלשהי בהסימ אם●
.מגן יסויכ אלל פסתלמד ץמחו אנמצ אהו אם בשילהתי להתחיל

וידב מושילש תעצו
:ויד עם הדבולע תהבאו תבעצו השתמש

.ךנמו נויא ויהד תויבמחסנ ויהד ספלשמ דאו, פסהההד יפנל●
.93 דבעמו ויד סיפלמ אהר, סףנו דעימ תלקבל

.פסתלמד זקנ םוגרל עלולה ךנמו ויהד ספלכשמ פסההד. ךנמו בהם ויהד ספלכשמ ויהד יכלימ את דשמח אמל●

.פסתהמד את תלהטו ןיא●

 קלהפי לך יעסיל ידכ תםרבעז דקונבו HP של ריינו תפסומד רבוע כננותו HP של םיירהמקו ויהדו פסהההד ישאר:ההער
.פעם אחר פעם, תבקלו תמעולו תאוצתו

HP תצרמתו נםישא םימתכל םימרחו של תםנויאמל או תםכויאל בולער כולהי נהיא HP .או םתיוריש סהכמ נהיא תויהאחר 
.HP תצרמתו נוישא מתכלה מרבחו מושימש אהצכתו צרבמו םינקותי
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פסתהמד תהעבר
.להא תאורהו בצע, ויד פתידל או פסתלמד זקנ למנוע ידכ

.הישר פסתהמד על רושמו, פסהההד שאר תפס תריגס על דהקפ, דהמשר או תיהב ךבתו פסתהמד את ריבמע אתה אם
 בתכתוב בקר או, הזיבאר תפורהמצו פסתהמד תברלהע תאורבהו ןייע, דלמשר או תילב ץמחו פסתהמד את ריבמע אתה אם

www.support.hp.com .
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התחבר7

שתתחיל יפנל●
הרהגד למצב פסתהמד את ריבלהע ידכ●
נתב תבאמצעו תילחוטא לרשת פסתהמד רבוחי●
)Wi-Fi Direct( בנתב מושיש אלל ילחוטא פןבאו פסתלמד התחבר●

HP Smart היקציפלהא תבאמצעו פסתהמד את חבר●

לחוטא תורהגד ינויש●
)רשת אלל רבוחי( USB כבל תבאמצעו בשלמח פסתהמד את חבר●

תילחוטא רשת רבולחי USB רבומחי ברמע●
)ברשת תפסולמד( םיממתקד פסתמד הולינ יכלב מושיש●

בה מושיוש ברשת פסתמד תרלהגד תעצו●
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לשתתחי ילפנ
:םימימתקי םיהבא םיהתנא יכ דאו
.נהתקי הרבצו תפועלו תרגדמו תילחוטהא הרשת●

).משנה רשת( רשת תהבאו םיאנמצ פסתבמד םישמשתמש םיבשהמחו פסתהמד●

.לחוטא סמתסיו) SSID( תילחוטהא הרשת שם את ןילהז שתתבקש תכןיי, פסתהמד רבוחי מןזב

.שלך תילחוטהא הרשת שם אהו תילחוטהא הרשת שם●

 ,רשתהנד טחההאב מתלר אםבהת. תךרשו אלל שלך תילחוטהא לרשת להתחבר םיאחר םישאנמ עתנמו לחוטהא סמתסי●
.WEP פתחבמ או WPA סמהסי-פטבמש להשתמש היעשו שלך תילחוטהא הרשת

 תםאו אלמצו יעשו אתה, שלך תילחוטהא הרשת את תרשהגד אזמ טחההאב סמתסי את או הרשת שם את תיניש אל אם
.ילחוטהא הנתב דבצ או בגב םימיסומ םיבמקר
 או בשלמח ףרהמצו דבתיעו ןייע, להא םיפרט כרוז נךיא אם או, טחההאב סמתסי את או הרשת שם את אלמצו חימצל נךיא אם

 הרשת את רישהגד םאדל או שלך כתהמער מנהל לא פנה, הז דעימ אלמצו תךופשרבא ןיא ןייעד אם. ילחוטהא לנתב
.תילחוטהא
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הרהגד למצב פסתהמד את רילהעב ידכ
 פסתהמד את ברהע, תילחוטא הדבולע תהאו תרהגד אל ןייועד פסתהמד את נהשואלר תשהפעל אזמ םימשעתי תרוי פוחל אם

 פןאו תודאו דעימ תלקבל. םישעתי משךיי הרההגד מצב. פסתהמד של הרשת תורהגד רוזשח ידי-על רשת תרהגד של למצב
.155 דבעמו דלמח תריכבר קבעושנ ןצרהי של תוירהמקו תורההגד רוזשח אהר, פסתהמד של הרשת תורהגד רוזשח
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נתב תבאמצעו תילחוטא לרשת פסתהמד רבוחי
HP של פסתהמד כנתתו תבאמצעו תילחוטא לרשת פסתהמד רבוחי●

פסתהמד של ההבקר חלו תבאמצעו תילחוטא לרשת פסתהמד את חבר●

HP של פסתהמד כנתתו תבאמצעו תילחוטא לרשת פסתהמד רבוחי
:תךברשוש דאו, משולבת תילחוטא WLAN 802.11 לרשת פסתהמד את לחבר ידכ

.םיילחוטא ישהג תדקונ או נתב תהכולל תילחוטא 802.11b/g/n רשת●
.GHz 5-ו GHz 2.4 תבאמצעו םירבובחי כתמתו פסתהמד:ההער

.שלך פסתהמד את לחבר ידכ להשתמש נךברצו בהש תילחוטהא לרשת ברמחו כברש בשמח●

).SSID( רשת שם●

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

HP של )Windows( פסתהמד כנתתו תבאמצעו פסתהמד רבולחי

תורהגד רוזשח ידי על רשת תרהגד למצב פסתהמד את ברהע, HP של כנההתו תבאמצעו ילחוטא פןבאו פסתהמד רבוחי בעת  
רוזשח אהר, פסתהמד של הרשת תורהגד רוזשח פןאו תודאו דעימ תלקבל. םישעתי משךיי הרההגד מצב. פסתהמד של הרשת  
.155 דבעמו דלמח תריכבר קבעושנ ןצרהי של תוירהמקו תורההגד

.םיכל על ץלח), התחל יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתתו-ב.1
.תכנותוו התקן תרהגד על ץלח.2
.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל כןמ אחרול, לחוטא על ץלח, דשח התקן חבר על ץלח.3

פסתהמד של ההבקר חלו תבאמצעו תילחוטא לרשת פסתהמד את חבר
.תילחוטא תרתקשו רילהגד ידכ פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו' תילחוטהא הרשת תרהגד שףא'ב השתמש

.107 דבעמו שתתחיל יפנל בתכתוב מהיברש ןייע, ךישתמש יפנל:ההער

).לחוטא( -ב גע', תיהב ףד' סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1

).תורהגד(  סמלב גע.2

.Wi-Fi ידי-על גנתמו הרהגדב או תילחוטהא הרשת תרהגד שףאב גע.3

.הרההגד את םילהשל ידכ גהבתצוש תאורההו פי-על פעל.4
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)Wi-Fi Direct( בנתב מושיש אלל ילחוטא פןבאו פסתלמד התחבר
—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

. www.hp.com/go/wifidirectprinting בתכתוב בקר, Wi-Fi Direct על סףנו דעימ תלקבל:ההער
.פעלמו פסתהמד רבוע Wi-Fi Direct-שה דאו●

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

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

 .אםתו פסההד םישוי שהתקנת דאו, דיינ בהתקן משתמש אתה אם–

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

.ילחוטא רבוחי תבאמצעו לרשת או USB כבל תבאמצעו בשלמח גם תברמחו פסתכשהמד Wi-Fi Directב להשתמש תןינ●
.טנטרניאל פסתמד או דיינ התקן, בשמח רבוחי ךרלצו Wi-Fi Directב להשתמש תןינ אל●

 Wi-Fi Direct של בתהלהש או להפעלה

).Wi-Fi Direct(  סמלב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו תיהב ףד סךבמ.1

).תורהגד( ב גע.2

 את יללהפע ידכ Wi-Fi Direct דישל ימצב-והד צןבלח גע,  יכבו במצב אנמצ Wi-Fi Direct-ש פיעמו גהבתצו אם.3
.ןיפיאהמ

טנטרניהא תבשר מושיהש על םספינו םיפרטל. בץהמשו טנטרניהא תמשר Wi-Fi Direct את יללהפע תןינ, סףבנו:עצה  
.117 דבעמו בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי אהר), EWS( בץהמשו

רבוהחי יטתש ינוילש
).Wi-Fi Direct(  סמלב גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו תיהב ףד סךבמ.1

).תורהגד( ב גע.2

.תינדי או תימטאוטו בחר כןמ אחרול רבוחי יטתשב גע.3

Wi-Fi Direct של סמהיהס את או השם את אלמצו ידכ

).Wi-Fi Direct( .גע, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו תיהב ףד סךבמ●

.סךהמ על םיצגמו Wi-Fi Direct של סמההסיו השם
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Wi-Fi Direct-ב כהיתמ עם לחוטבא מךהתו דיינ מהתקן פסהלהד

 בהתקן HP Print Service של Plugin-ה םישוי של תרויב תיכנהעד סההגר את שהתקנת דאו, Google Android יהתקנ רבוע
.Google Play תויקציפלהא תמחנו Plugin-ה םישוי את דירלהו תךופשרבא. תךברשוש דייהנ

 .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
 ** ןמוהסי( DIRECT-**-HP Smart Tank ןכגו, צגהמו Wi-Fi Direct של השם את בחר, תנוימהז תפסוהמד מתימרש.4

.שלך דייהנ ההתקן את לחבר ידכ) פסתהמד יהוילז םיידחויהי םיוהתו את ןיימצ

רבולחי פסתהמד של ההבקר חבלוש תאורההו פי-על פעל, ימטאוטו פןבאו פסתלמד ברמחו נויא דייהנ ההתקן אם  
.דייהנ בהתקן PIN-ה דקו את ןהז, פסתהמד של ההבקר חבלו צגמו PIN דקו אם. פסתהמד

.ספילהד מתחילה פסתהמד, פסתלמד דייהנ ההתקן רבוחי אחרל

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

/www.hp.com/global/us/en בתכתוב בקר, סףנו דעימ תלקבל. דייהנ בהתקן אםתו פסההד םישוי שהתקנת דאו.1
eprint/mobile_printing_apps.html.

.110 דבעמו Wi-Fi Direct של בתהלהש או להפעלה אהר, סףנו דעימ תלקבל. פסתבמד Wi-Fi Direct את תהפעל יכ דאו.2

.דייהנ להתקן ףרהמצו דבתיעו ןייע, סףנו דעימ תלקבל. שלך דייהנ בהתקן) Wi-Fi( ילחוטהא רבוהחי את הפעל.3
 בחר. חמה הדקולנ או דשהח תילחוטא לרשת תולהתחבר ילגהר ךיבתהל השתמש. דייהנ מההתקן דשהח לרשת התחבר.4

םיוהתו את ןיימצ**  ןמוהסי( DIRECT-**-HP Smart Tank ןכגו תוילחוטהא תהרשתו מתימרש Wi-Fi Direct של בשם  
).פסתהמד יהוילז םיידחויהי

 Wi-Fi של סמההסי את או השם את אלמצו ידכ אהר, Wi-Fi Direct של סמההסי את או השם את אלמצו ידכ:ההער
Direct 110 דבעמו.

 .תתבקש שראכ שלך פסתהמד של Wi-Fi Direct סמתסי את ןהז.5

.סמךהמ את פסהד.6

)Windows( לחוטבא מךהתו בשממח פסהלהד

.110 דבעמו Wi-Fi Direct של בתהלהש או להפעלה אהר, סףנו דעימ תלקבל. 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 Directב להשתמש כלתו אל, Wi-Fi-ב מךתו נויא תךברשוש בשהמח אם:ההער

 בשם בחר. חמה הדקולנ או דשהח תילחוטא לרשת תולהתחבר ילגהר ךיבתהל השתמש. בשמהמח דשהח לרשת התחבר.3
םיוהתו את ןיימצ**  ןמוהסי( DIRECT-**-HP Smart Tank ןכגו תוילחוטהא תהרשתו מתימרש Wi-Fi Direct של  
).פסתהמד יהוילז םיידחויהי

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

 Wi-Fi Direct של סמההסי את או השם את אלמצו ידכ אהר, Wi-Fi Direct של סמההסי את או השם את אלמצו ידכ
.110 דבעמו
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רבוולחי בשבמח פסתהמד להתקנת אם. תילחוטא רשת תבאמצעו בשלמח הברחוו תקנההו פסתהמד אם 5 לשלב רבוע.4  
 Wi-Fi רבוהחי תבאמצעו פסתהמד כנתתו את ןלהתקי ידכ שלהלן םיהשלב פי-על פעל, USB כבלב מושיש עשהנ וילא

Direct.

:תהבאו תמהפעולו אחת בצע, שלך ההפעלה כתלמער אםבהת.א
●Windows 10 :בחר, התחל על ץלח, בשהמח של הדבוהע בשולחן HP כןמ אחרול תויקציפלהא מתימרש 

.פסתהמד שם עם הסמל את בחר

●Windows 8.1 :פסתהמד שם את בחרו' התחל' סךמ של נההתחתו תימנהי נהפיב למטה ץח על ץלח,

●Windows 8 :תויקציפלהא לגסרב תוקצייפלהא כל על ץלח', התחל' סךבמ קיר רואז על תימני צהלחי ץלח  
.פסתהמד שם את בחר כןמ אחרול

●Windows 7 :על ץלח, תויכנהתו כל בחר, התחל על ץלח, בשהמח של הדבוהע בשולחן HP ,על ץלח 
.פסתהמד שם את הנושא הסמל את בחר כןמ אחרול, פסתהמד של היקיהתי

.םיכל על ץלח, פסתהמד כנתבתו.ב
.דשח התקן חבר תופשרבא בחר כןמ אחרול, תכנותוו התקן תרהגד על ץלח.ג

 .ילחוטאב בחר, רבוחי תויופשרא כנההתו סךמ פיעוי שראכ.ד
.ותרשאו תפסוהמד מתימרש HP פסתמד את בחר

.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל.ה

.סמךהמ את פסהד.5
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HP Smart הקצייפלהא תבאמצעו פסתהמד את חבר
HP Smart הקצייפלהא תבאמצעו רילהגד ידכ

 כתנתמ HP Smart תייקציפלא. שלך תילחוטהא ברשת פסתהמד את רילהגד ידכ HP Smart תייקציפלבא להשתמש תךופשרבא
ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, היקציפלהא תודאו דעימ תלקבל. Mac-ו Windows יבהתקנו Android-ב, iOS-ב  

.12 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד

.תילחוטא רשת תהאול םיברמחוו םיפעלמו ההתקןו פסתשהמד דאו.1
 את ברהע, תילחוטא הדבולע תהאו תרהגד אל ןייועד פסתהמד את נהשואלר תשהפעל אזמ םימשעתי תרוי פוחל אם.2

תורהגד רוזשח פןאו תודאו דעימ תלקבל. פסתהמד של הרשת תורהגד רוזשח ידי-על רשת תרהגד של למצב פסתהמד  
.155 דבעמו דלמח תריכבר קבעושנ ןצרהי של תוירהמקו תורההגד רוזשח אהר, פסתהמד של הרשת

.בהתקן פעלמו Bluetooth-ש דאו, Android או iOS של דיינ בהתקן משתמש אתה אם.3

:ההער
●HP Smart ב משתמשת-Bluetooth ההתקנה ךיתהל את ךלהפו לך תרזעו וז פעולה. דבלב פסתהמד תרהגד רבוע 

 .Android-ו iOS של םידיינ םיבהתקנ תרוי וקל רלמהי

.כתנתמ נהיא Bluetooth תבאמצעו פסההד●

 .שלך בהתקן HP Smart היקציפלהא את פתח.4

5.iOS/Android :של תיהב ףד סךבמ HP Smart ,פסתהמד אם. פסתהמד את בחר כןמ אחרול) סהפלו מןסי(  על הקש 
 .דשהח פסתמד סףהו על הקש, מהיברש נהיא

Windows: של תיהב ףד סךבמ HP Smart ,פסתהמד סףהו או בחר כןמ אחרול) סהפלו מןסי(  על הקש או ץלח.

Mac :של תיהב ףד סךבמ HP Smart ,פיעהמו אל פסתהמד אם. פסתהמד את בחר כןמ אחרול) סהפלו מןסי(  על ץלח 
 ).דשהח פסתמד רהגד( Set up a new printer בחרו), פסתמד( Printer על ץלח, מהיברש

.שלך לרשת פסתהמד את ףסילהו ידכ שלך ההתקן סךמ יבג-על תאורההו את בצע
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לחוטא תורהגד ינויש
דעימ פסתהד תכוללו להא תפעולו. רשת הולילנ תפעולו ןומגו ולבצע פסתהמד של ילחוטהא רבוהחי את ולנהל רילהגד כלתו  
.לחוטהא תורהגד ינויוש לחוטהא תייקצנפו של בתההש או הפעלה, הרשת תורהגד על

פסתהמד של לחוטהא כולתי של בתההשו הפעלה
.תפעלמו פסתהמד של לחוטהא תכולי שראכ ולקתד פסתהמד של ההבקר חבלו הכחולה לחוטהא תירנו

).תורהגד( -ב גע כןמ אחרול), לחוטא( -ב גע, תיהב ףד סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1

.לחוטהא תכולי את תיבלהש או יללהפע ידכ לחוטא דיל ימצב-והד צןבלח גע.2

תילחוטהא הרשת קתידב חוד פסתלהד
).תורהגד( -ב גע כןמ אחרול), לחוטא( -ב גע, תיהב ףד סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1

.תחווד פסתהדב גע.2
.לחוטהא קתידב חודב גע.3

 רשת תורהגד ספילהד ידכ
:תהבאו תמהפעולו אחת בצע
 פסתהדב גע. הרשת מצב סךמ את גילהצ ידכ) לחוטא( -ב גע', תיהב ףד' סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו●

.הרשת תרתצו ףד את ספילהד ידכ דעימ

תרתצו חודב גע כןמ אחרול, םיכלב גע),  תורהגד(  -ב גע', תיהב ףד' סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו●  
.הרשת

)Windows( לחוטהא תורהגד ינוילש

.פסתהמד כנתתו את התקנת כבר אם נהימז וז יטהש

.אתז תלעשו היהנחי שתקבל עד USB-ה כבל את תחבר לא. USB כבל רשנד וז יטהלש:בשוח

.םיכל על ץלח), התחל יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתתו-ב.1
.תכנותוו התקן תרהגד על ץלח.2
.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל. לחוטהא תורהגד של דשמח הרהגד בחר.3

)HP Smart תיקצייפלא( לחוטהא תורהגד את תלשנו ידכ

 את ברהע, תילחוטא הדבולע תהאו תרהגד אל ןייועד פסתהמד את נהשואלר תשהפעל אזמ םימשעתי תרוי פוחל אם.1
 .פסתהמד של הרשת תורהגד רוזשח ידי-על רשת תרהגד של למצב פסתהמד

תורההגד רוזשח אהר, פסתהמד של הרשת תורהגד רוזשח פןאו תודאו דעימ תלקבל. םישעתי משךיי הרההגד מצב  
.155 דבעמו דלמח תריכבר קבעושנ ןצרהי של תוירהמקו

.דשהח פסתמד ספתלהו תופשרבא בחר כןמ אחרול HP Smart של תיהב ףד סךבמ) סהפלו מןסי(  על הקש.2
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)רשת אלל רבוחי( USB כבל תבאמצעו בשלמח פסתהמד את חבר
.בשלמח רבוחי ךרלצו תיראחו USB 2.0 High Speed אתיציב כתמתו פסתהמד
 לחבר ידכ להן םיהשלב את בצע, תקנההו אל כנההתו אם'. הפעל-סהכנ' כהתקן תפעל פסתהמד, תקנההו פסתהמד כנתתו אם
.USB-ה כבל תבאמצעו פסתהמד את

USB-ה כבל תבאמצעו פסתהמד רבולחי

 .פסתהמד כנתתו HP פסתהמד כנתתו את ןולהתקי דירלהו ידכ שלך בשבמח טנטרניא פןדפדב hp.com.123 ןהז.1
 בתמהכתו כנההתו את דירלהו או) פקסו אם( פסתהמד כנתתו HP של ריטובתקל להשתמש גם תךופשרבא

www.support.hp.com .
.אתז תלעשו היהנחי שתקבל עד פסתלמד USB-ה כבל את תחבר לא:ההער

 סךבמ USB תרבחי ידי-על בשהמח לא פסתהמד את חבר, כךל תתבקש שראכ. סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל.2
.רבוחי תויופשרא

.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל.3
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תילחוטא רשת רבולחי USB רבומחי מעבר
תךופשרבא, בשלמח תורייש פסתהמד רבוחי ךתו, USB כבל תבאמצעו כנההתו את התקנתו פסתהמד את תרהגד תחילה אם  
.םיילחוטא ישהג תדקונ או נתב תהכולל תילחוטא 802.11b/g/n לרשת דקקזת. תילחוטא רשת רבולחי תבקלו רבולע
 :יכ דאו, תילחוטא לרשת USB רבומחי ברהמע יפנל
 .הכבל את לנתק שתתבקש עד USB כבל תבאמצעו בשלמח תברמחו פסתהמד●

.פסתהמד את לחבר נךברצו הילשא תילחוטהא לרשת ברמחו כבר שלך בשהמח●

.151 דבעמו רבובחיו ברשת תויבע אהר, הז ףיעסבש םיהשלב תבאמצעו רבוהחי את רילהגד הצלחת אל אם:ההער

)Windows( תילחוטא רשת רבולחי USB רבומחי למעבר

.םיכל על ץלח), התחל יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתתו-ב.1
.תכנותוו התקן תרהגד על ץלח.2
.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל. ההתקן של ילחוטא רבולחי USB רבוחי תהמר בחר.3

)Windows 10 (Windows בשבמח HP Smart הקצייפלהא תבאמצעו תילחוטא לרשת USB רבומחי ףילהחל ידכ

:תהבאו תישורדב םימדעו תךברשוש פסתהמדו בששהמח דאו, ךישתמש יפנל.1
 .USB תבאמצעו שלך בשלמח כעת תברמחו שלך פסתהמד●

.תילחוטא לרשת כעת ברמחו נויא שלך בשהמח●
וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש ףיעסב ןייע, דעימ תלקבל. HP Smart היקציפלהא את פתח.2  

 .12 דבעמו תויבע רפתוול

.הנבחר נהכוהנ פסתשהמד דאו.3
 או נהימי החלקה ידי-על HP Smart של תיהב ףד סךממ תהאו רלבחו תךופשרבא, תרגדמו כבר פסתהמד אם:עצה
.תהרבחיו להאשמ

 או תאחר פסתמד בחר כןמ אחרול, תיהב ףד סךבמ) סהפלו מןסי(  על הקש או ץלח, תאחר פסתבמד להשתמש ידכ
.דשהח פסתמד סףהו

 פןבאו שלך פסתהמד רבוחי ידי-על תרוי לקלה פסהההד את ךהפו" דעהההו את אהור אתה שראכ סףנו דעימ על ץלח.4
 .היקציפלהא של תיהב ףד שאבר" ילחוטא

HEWW אלחוטית רשת לחיבור USB מחיבור מעבר 116



)ברשת תפסולמד( םיממתקד פסתמד הולינ יבכל מושיש
תורהגד תלשנו, המצב תודאו דעימ גילהצ ידכ) EWS( בץהמשו טנטרניהא תבשר להשתמש תןינ, לרשת תברמחו פסתכשהמד  
.בשהמח ךרד פסתהמד את ולנהל
 חלק, אתז עם. טנטרניאל ברמחו נךיכשא גם בו ולהשתמש) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר את חפתול תךופשרבא:ההער
.םינימז והיי אל םיניפיאמהמ
.סמהסיל דקקזשת תכןיי, תורמההגד חלק של ינויש או להצגה:ההער

בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי●
Cookie יבצקו תודאו●

בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי
.בץהמשו טנטרניהא תשר את חפתול ידכ תהבאו םיכרמהד באחת להשתמש תךופשרבא

הרשת ךרד בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי
.רשת תרתצו ףד פסתהד ידי-על או) לחוטא( -ב יעהנג ידי-על פסתהמד של חארהמ שם את או IP-ה בתכתו את אתר.1

.IP בתכתו לה תולהי בתיחיו לרשת תברמחו תולהי פסתהמד על:ההער

.פסתלמד שהוקצה חארהמ שם או IP-ה בתכתו את דהקל, בשבמח נתמך טנטרניא פןדפדב.2

//:http: הבא פןבאו טנטרניהא פןדפדב בתהכתו את דהקל, 123.123.123.123 אהי IP-ה בתכתו אם, גמהודל
123.123.123.123.

HP של )Windows( פסתהמד כנתתו ךרד בץהמשו טנטרניהא תשר חתלפתי

.11 דבעמו )HP )Windows של פסתהמד כנתתו חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. פסתהמד כנתתו את פתח.1

.פסתהמד זוקתתח על ץלח כןמ אחרול, פקסו קהיסר, פסההד היסייהכרט על ץלח.2

.התקן דעימ היסייהכרט על ץלח, םיהכל בתבתי.3

 לחלקו ךסמו) EWS תבשר פסתהמד של תיהב ףד( Printer EWS Home Page על ץלח, פסתהמד על דעיהמ תקבל אחרל.4
.ףהד של ןהתחתו ילאהשמ

 Wi-Fi Direct תבאמצעו בץהמשו טנטרניהא תשר חתלפתי

).Wi-Fi Direct( -ב גע', תיהב ףד' סךבמ, פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו.1

).תורהגד( ב גע.2

 את יללהפע ידכ Wi-Fi Direct דישל ימצב-והד צןבלח גע,  יכבו במצב אנמצ Wi-Fi Direct-ש פיעמו גהבתצו אם.3
.ןיפיאהמ

-DIRECT: גמהודל, וילא התחברו Wi-Fi Direct של השם אחר חפשו לחוטהא את הפעל, תךברשוש ילחוטהא בשמהמח.4
**-HP Smart Tank )פסתהמד יהוילז םיידחויהי םיוהתו את ןיימצ**  ןמוהסי.(

.אתז תלעשו כשתתבקש Wi-Fi Direct של סמההסי את ןהז
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 חלו גתבתצו תיהב ףד סךבמ) Wi-Fi Direct( -ב גע, Wi-Fi Direct של סמההסי או השם את אתרל ידכ:ההער
.פסתהמד של ההבקר

.http://192.168.223.1: הבאה בתהכתו את דהקל, בשבמח הנתמך טנטרניא פןדפדב.5

Cookie בציקו תודאו
 להא םיקבצ. ישהלהג מןזב חיהקש נןכוב) Cookies( דאומ םיקטנ טקסט יבצקו ממקם) EWS( בץהמשו טנטרניהא תשר
רויעז Cookie בץקו, EWS פתש את תרהגד אם, גמהודל. באתר שתבקר הבאה פעםב שלך בשהמח את תהולז EWS-ל םיפשראמ  

 ןכגו( Cookie-ה יבצמקו חלק. פהש תהבאו צגווי םפיהד, EWS-ל גששתי הבאה פעםבש כך השנבחר פההש את רכולז כתלמער
.תינדי תםאו קשתמח עד בשבמח וישמרי) חללקו תוידחויי תפוהעד תושמרנ בהםש Cookie-ה יבצקו
 ,בשלמח צעמו Cookie בץשקו פעם כלב יעלהתר או Cookie-ה יבצקו כל את לקבל פןדפהד תרתצו את רילהגד תךופשרבא
 תיבל Cookie יבצקו תלהסר פןדפדב להשתמש גם תןינ. Cookie-ה בץקו את תחודל או לקבל אם יטלהחל לך תפשראהמ הרהגד
.םיירצו
:םיהבא םיניפיאמהמ תרוי או דאח גם תיבתש, Cookie יבצקו תיבתש אם, תךברשוש פסתלמד אםבהת:ההער
)הרהגד פישבא מושיהש בעת דחויבמ ימושיש( אתצי שממנו םבמקו םישוהי חתפתי●
EWS של פןדפהד פתש תרהגד של ןוכריזב הרישמ●

תיהב ףד EWS של תיהב ףד של תיישא אמההת●
ןימהז דבתיעו ןייע, Cookie יבצקו של קהמחי או הצגה תודאוו Cookie יבצוקו תויפרט תורהגד ינויש תודאו דעימ תלקבל  

.טנטרניהא פןדפדב
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בה מושיוש ברשת פסתמד תרלהגד תעצו
:בה ולהשתמש ברשת פסתמד רילהגד ידכ תהבאו תבעצו השתמש

 אחר מחפשת פסתהמד. םיפעלמו ישההג תדקונ או ילחוטהא שהנתב דאו, תילחוטהא ברשת פסתהמד התקנת בעת●
.בשבמח ותרשאו הרשת תשמו של מהירש גהימצ כןמ אחרול םיילחוטא םינתב

 לכל גשתל כלשתו יפנל VPN-ה מרשת להתנתק ךיעל), VPN( תילארטויו תיפרט לרשת ברמחו תךברשוש בשהמח אם●
.פסתהמד תבולר, ברשת אחר התקן

.באינטרנט 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●

.טנטרניאל רבוחי ספקתמ שלך תילחוטהא שהרשת דאו●
.לרשת תברמחו פסתשהמד דאו●

.תילחוטא תרתקשו רילהגד ידכ פסתהמד של ההבקר חלו גתבתצו' תילחוטהא הרשת תרהגד שףא'ב השתמש, אל אם
.תילחוטא רשת תהאול םיברמחוו םיפעלמו ההתקןו פסתשהמד דאו●
 את ברהע, תילחוטא הדבולע תהאו תרהגד אל ןייועד פסתהמד את נהשואלר תשהפעל אזמ םימשעתי תרוי פוחל אם●

דעימ תלקבל. םישעתי משךיי הרההגד מצב. פסתהמד של הרשת תורהגד רוזשח ידי-על רשת תרהגד של למצב פסתהמד  
 דלמח תריכבר קבעושנ ןצרהי של תוירהמקו תורההגד רוזשח אהר, פסתהמד של הרשת תורהגד רוזשח פןאו תודאו

.155 דבעמו

.דייהנ בהתקן פעלמו Bluetooth-ש דאו, דיינ בהתקן משתמש אתה אם●
.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ. HP Print and Scan Doctor תודאו למד●

 .דבלב Windows ההפעלה כתמער רבוע נהימז וז תוריש תיכנתו :ההער
.באינטרנט נוסף מידע לקבלת כאן לחץ. ילחוטא רבולחי USB רבומחי רבולע דציכ למד●

 נוסף מידע לקבלת כאן לחץ. פסתהמד תרהגד ךיבתהל שלך סוריו-יטהאנו שהא מתחו תויכנתו עם דבולע דציכ למד●
.באינטרנט
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היבע ןופתר8

:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
HP של ןומקו פןבאו תויבע ןופתר עם הרעז קבל●

ספתנו הרעז קבל●
 פסתהמד של ההבקר חלו ךרד ועסי תקבל●
HP Smart תייקציפלאמ הרעז תקבל●

ריינ נתבהז תויבעו תמוחסי●
תיבמחסנ היבע●
פסהבהד תויבע●
בהעתקה תויבע●
קהיסרב תויבע●
פקס תויבע●
רבובחיו ברשת תויבע●
פסתהמד תמרבחו תויבע●
'טנטרניא תיוריש' תבאמצעו תויבע ןופתר●
דלמח תריכבר קבעושנ ןצרהי של תוירהמקו תורההגד רוזשח●
פסתהמד וקתזתח●
HP של כהיהתמ●
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HP של ןומקו פןבאו תויבע ןופתר עם העזר קבל
 שלך היהבע את תהולז ידכ הבאה בלהטב השתמש. פסתהמד תויבע את רפתול ידכ תויבע ןופתרל HP של ןומקו יכלב השתמש

.םיאהמת רהקישו על ץולח
.תפוהש כלב םינימז והיי אל תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפיששהא תכןיי:ההער

:דצכי דללמו ידכ זה יבכל השתמשתויבע ןולפתר ןומקו יכל
 .ריינ נתהז או ריינ תויבע רפתוול םיכסמהמ ןיבמז או פסתבמד שנתקע ריינ רלשחרנייר חסימת של בעיות פתור
.פסהההד תרגר את םיסמשחו םייעפרמ םימרגו לקסלההדפסה בגררת חסימה של בעיה פתור

 של הדפסה המונעות בעיות פתור
.עבודות

".ספילהד תןינ אל" תאויגש או םפסידמו נםישא םפיד, פסתהמד תהיענו של תויבע רפתול

.תקויהסר או תההעתקו תכויא את פרלש או, רקתסו או קהמעתי אל פסתהמד ועמד לקבועוסריקה העתקה של בעיות פתור
שלך םפסיההד תכויא את פרלשהדפסה איכות של בעיות פתור
.שלך סמההסי אתו) SSID( תילחוטהא הרשת שם את אלמצואלחוטי לחיבור הרשת הגדרות את מצא

נוישא רבוחי ןקותי או נהשואהר פעםב ילחוטא רבוחי תרבהגד תויבע כולל, תילחוטא ברשת הדבובע תויבע רפתולהאלחוטית לרשת חיבור בעיות פתור  
.תרוי פועל

.ילחוטא רבולחי USB רבומחי שלך בשלמח פסתהמד רבוחי את תלשנואלחוטי לחיבור USB מחיבור עבור
 או אש חומת של בעיות פתור
וירוס-אנטי

.היהבע את רפתוול פסתלמד להתחבר שלך בשמהמח עתנמו סוריו-יטאנ או שא מתחו תיכנתו אם לקבוע

.שלך בשהמח לא םפקסי חבמשלו או םפקסי של בקבלה או חהיבשל תויבע רפתולפקס בעיות פתור

.Wi-Fi Direct רילהגד או Wi-Fi Direct תויבע רפתולWi-Fi Direct של חיבור בעיות פתור

.פסתלמד דיינ ריכשמ רבובחי תויבע רפתולהניידת ברשת בעיות פתור

HP Print and Scan Doctor

 של הפעלה תכומער רבוע(
Windows דבלב(

.ימטאוטו פןבאו פסתמד תויבע רפתוול אבחןל

.תויבע רפתול ידכ HP של ילארטויו גינצ עם טא'בצ חחשוHP של וירטואלי נציג
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ספתנו העזר קבל
HP של ןוהמקו תויהבע ןופתר יכל עם פסתמד תויבע רפתו

121 דבעמו HP של ןומקו פןבאו תויבע ןופתר עם הרעז קבל

פסתמד תויבע רפתוו אבחן

HP Print and Scan Doctor 

)דבלב Windows של הפעלה תכומער רבוע(
 ,כנהתו ינכועד, תויבע ןופתרל דעימ, פסתהמד דתיעו את קבל
דועו

www.support.hp.com 

 את ולנהל וקסרל, ספילהד ידכ ישל דייהנ ריכשבמ השתמש
HP Smart תייקציפלא עם ישל פסתהמד

●iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help 

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

●Mac: www.hp.com/go/hpsmartmac-help

HP של קהיהסר כנתתו תבאמצעו וקסר

HP Scan software 

םימתכל ויד ימרחו מנתהז

HP Sure Supply 

HP של כהיתמל פנה

Contact support website 

HP ePrint-ב כתמהתו ישל פסתלמד םמקו כלמ פסהד

HP ePrint 

ישל צרהמו את םרשו

www.register.hp.com 

פסתהמד של תויהאחר תויופשרא את הצג

www.support.hp.com 
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פסתהמד של ההבקר חלו ךרד ועיס קבלת
 לך גויציש םירויא םיכולל הרהעז ימנושא חלקו, פסתהמד על סףנו דעימ לקבל ידכ פסתהמד של הרהעז יבנושא להשתמש תןינ
.ריינ נתיטע ןכגו, םימיסומ םיכיהל לבצע דציכ

.פסתהמד של ההבקר חבלו ב גע, סךלמ געבנו הקשר-תיתלו הרלעז או' תיהב ףד' סךממ' הרעז' יטתפרל גשתל ידכ
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HP Smart תיקצייפלאמ העזר קבלת
הרעז כןתו לא םירקישו), תואחר תויבעו ריינ תמוחסי( תפסובמד תויבע יבגל תאוהתר גהימצ HP Smart היקציפלהא  
 HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, היקציפלהא על סףנו דעימ תלקבל. סףנו ועסי תלקבל כהיהתמ לא הייפנל תויופשראו
.12 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ

.שלך בהתקן HP Smart את פתח.1

 .הנבחר שלך פסתשהמד דאו, HP Smart של תיהב ףד סךבמ.2
 או נהימי החלקה ידי-על HP Smart של תיהב ףד סךממ תהאו רלבחו תךופשרבא, תרגדמו כבר פסתהמד אם:עצה
.תהרבחיו להאשמ

 או תאחר פסתמד בחר כןמ אחרול, תיהב ףד סךבמ) סהפלו מןסי(  על הקש או ץלח, תאחר פסתבמד להשתמש ידכ
 .דשהח פסתמד סףהו

.פסתהמד על הקש או ץלח, פסתהמד מצב את גילהצ ידכ.3
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ריינ בהזנת תויבעו תמויחס
פסההד תרבגר מהיחס או ריינ מתיחס רושחר

תויבע ןופתרל HP של ןומקו שףבא השתמש.נייר חסימת של בעיות פתור

.רייהנ תנולהז או ריילנ תורהקשו תויבע ןופתרול ריינ תמוחסי יקוילנ שלב-יאחר-שלב תאורהו קבל
תויבע ןופתרל HP של ןומקו שףבא השתמש.הדפסה בגררת חסימה של בעיה פתור

.תרטופוהמ תאורבהו ןייע, תויפשבחו עהנ נהיא הרהגר אם או פסהההד תרגר את סםחו כלשהו עצם אם

.תפוהש כלב םינימז נםיא תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפיששהא תכןיי:ההער

ריינ תמויחס רולשחר עגבנו' העזר'ב תפיעוהמו תויהכלל תאורההו את אקר
תרגר את םיסמשחו, ריינ כולל, םיהחפצ כל את הסר, הרבגר תמוחסי רולשחר. תמומקו כמהב שחלהתר תכולוי ריינ תמוחסי  
.פסהההד שאלר ישההג רובאז פסהההד

 שנתקעו םיחפצ תהסר בעת תורהיזב דיתמ פעל. םיתקוע םיחפצ רלהסי ידכ כלשהם אחר התקן או יכלב תשתמש לא:ההער
.פסתהמד של ימיהפנ מחלקה

ההזנה שממג ריינ מתיחס רולשחר
נהההז ממגש שנתקע רייהנ את תנויבעד ךמשו.1

.דשמח רייהנ את טען כןמ אחרול, רייהנ בנתי את םיסמחו אל םירז םיעצמ יכ דאו.2

 מגן את פרקל ןיא. תורחמו ריינ תמוחסי למנוע כךבו תפסול תרידמח רייהנ בנתי על להגן כולי נהההז מגש מגן:ההער
 .נהההז מגש

הפלט שממג ריינ מתיחס רולשחר
.טהפל ממגש שנתקע רייהנ את תנויבעד ךמשו▲
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םסמכיהמ ןבמזי ריינ מתיחס רולשחר
.םיכסמהמ ןימז של סהכהמ את םהר.1

.תלוגלהג ךמתו התקוע רייהנ את תנויבעד ךמשו.2

 ךבתו ושארשנ ריינ תסופי חפשו םילגלהגו תלוגלהג את וקדב, תלוגלמהג אתוצהו בעת קרענ רייהנ אם:תורזהי
 .פסתהמד

.תספונו ריינ תמוחסי שוחתריש חילהנ ריבס, פסתהמד ךמתו רייהנ תסופי כל את איצתו אל אם
.מובמקו עלנייש עד מטה פיכל זקהח צהלחי ךתו, םיכסמהמ ןימז של סהכהמ את רגוס.3

)תימחסנ( פסהההד שאלר שהיהג ראזומ םיאחר םחפצי או ריינ רולשחר
 .טהפל מגש את רגוס כןמ אחרול, טהפל מגש ךיארמ את רגוס.1
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 .פסתהמד של תימהקד תהדל את פתח.2

.פסהההד שאלר ישההג תדל את פתח.3
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.ןימי דלצ הרהגר את קילהחל ךיעל ההייש תכןיי. פרעתמו נהיא פסהההד תרגרש דאו.4

.הרהגר את םיסמשחו םיאחר םיחפצ או שנתקע ריינ הסר

.בהיט רגוס פסהההד שאר שתפס דאו.5
.כן תלעשו התבקשת אם אלא, פסהההד שאר תפס את תפתח לא, פסתהמד את תרשהגד אחרל:ההער

 .פסתהמד של תימהקד תהדל את רגוס.6

 .טהפל מגש ךיארמ אתו טהפל מגש את צההחו ךמשו.7
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פסתבמד שנתקע ריינ מתיחס רולשחר
יכלימ סיכשמ דאו, שתתחיל יפנל. ריינ תמוחסי רולשחר תואחר םיכרד תסיישנ אחרל הז ףיעסב תאורההו את בצע:ההער  
 .ויד פתידל למנוע ידכ בהיט םירגוס ויהד

.פסתהמד את תכבול ידכ)  יבויכ/הפעלה צןלח(  על ץלח.1

ינוהפי תדל את ףשולח ידכ, ירהאחו חלקה על נחתמו התהי פסתשהמד כך, פסתהמד של ימהקד חלקה את םהר.2  
חפתול ידכ ינוהפי תדלבש תוינהלשו שתי את ךמשו כןמ אחרול, פסתהמד תבתחתי ינוהפי תדל את אתר. נההתחתו  

.תהאו

 .ויד פתידל למנוע ידכ ימד בר מןז למשך יטונ במצב פסתהמד את ריתשא לא:ההער

.שנתקע רייהנ את הסר.3

.קישהבנ מםבמקו עלוניי םהתפסי יששנ עד פסתהמד פיכל תהדל את תנויבעד ףחוד. ינוהפי תדל את רגוס.4

.פסתהמד את יללהפע ידכ) יבויכ/הפעלה צןהלח(  על ץלח כןמ אחרול, הישר אכשהי פסתהמד את הנח.5
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ריינ תמויחס למנוע דצכי למד
.ריינ תמוחסי יעתבמנ יעסיל ידכ שלהלן תוההנחי פיל פעל
.תרויב תבוהטו תאוצהתו תלקבל םפיד 5 תפחול ןטעול דהקפ אבל, הדיהמ על תרי טהקל מגש את אלמל ןיא●

.מושיבש נהיכשא טהקל מגש תריגסו ריינ תהסר ידי-על תפסולו אבקמ היקינ פסתהמד על רלשמו דהקפ●

.טהפל ממגש פסדמו ריינ תבווקר םלעתי הסר●
.םיועקר או םפיפוכ נםיא תוושהקצו, ישר נהההז במגש נחשמו ריישהנ דאו●
תואומו דלגו תובאו תולהי נהההז במגש רייהנ מתיער על. נהההז במגש ריינ של םינשו םיגדלו םינשו םיגסו לשלב ןיא●  

.גסו
תוסיסיב תוהנחי ףיעסב ןייע, HP של ריינ תודאו סףנו דעימ תלקבל. םייבמר םיצועיב גתלהש HP של רייבנ השתמש  

.9 דבעמו רייבנ מושילש
רייהנ את מקפל נויא רייהנ חבור ןוכושמ דאו. תורייהנ לכל בהיט םיאתיש כך נהההז במגש רייהנ חבור ןוכומ את אםהת●  

.נהההז במגש

.נהההז למגש הדיהמ על תרי רייהנ את חסדת לא●

 סףהו כןמ אחרל רקו גמריי ריישהנ עד המתן, גמרלהי מדעו פסתבמד רייהנ אם. סהפימד פסתכשהמד ריינ ףסילהו ןיא●
.ריינ

רייהנ בהזנת תויבע ןופתר
?נתקל אתה היבע וזיבא

   ההזנה שממג ריינ סףנא אל●
.17 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע אהר, סףנו דעימ תלקבל. נהההז במגש ריינ ןשטעו דאו–

 את מקפל נויא רייהנ חבור ןוכושמ דאו. תורייהנ לכל בהיט םיאתיש כך נהההז במגש רייהנ חבור ןוכומ את אםהת–
.נהההז במגש רייהנ

.סוללסל ךהפו ןוויכב תנויבעד פופויכ ידי-על רייהנ את ישרי. לססולמ נויא נהההז במגש רייהנ יכ דאו–

.רייהנ תלוגלג את קהנ–
   מהעקו הרבצו םיזנמו םפיהד●

.רייהנ של ילאהשמ ודילצ דצמו רייהנ חבור ןוכוושמ נהההז מגש של תימנהי נהפיב ןטעו ריישהנ דאו–
.פסההד מתבצעת אכשל רק פסתבמד ריינ טען–

  דחי םפיד ספרמ םספינא●
 את מקפל נויא רייהנ חבור ןוכושמ דאו. תורייהנ לכל בהיט םיאתיש כך נהההז במגש רייהנ חבור ןוכומ את אםהת–

.נהההז במגש רייהנ

.הדיהמ על תרי רייבנ סעמו נויא נהההז מגש יכ דאו–
.הלז הז םבוקיד נםיא רייהנ תנוויילגש דאו–
.םייבמר תילויעו םיצועיב גתלהש HP של רייבנ השתמש–
.רייהנ תלוגלג את קהנ–
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ינדי פןבאו רייהנ תלולגג את תקולנ ידכ
:םיהבא םימרהחו את הכן.1

ךמו טולנו ךואר פןג צמר ןמקלו●
).פסתלמד קילהז םיעלול זבר ימ( םינרלימ או םיננסומ, םוקקימז םימ●

.פסתהמד את תכבול ידכ)  יבויכ/הפעלה צןלח(  על ץלח.2

.פסתהמד של ירהאחו מחלקה המתח כבל את נתק.3

.אתז תיעש םטר אם, USB-ה כבל את נתק.4

.נהההז מגש את םהר.5

.נהההז מגש מגן את זקהחו םהר.6

.ריינ תמוחסי ענמו כךבו רייהנ בלנתי תפסול תרידח ענמו נהההז מגש מגן. נהההז מגש מגן את רלהסי ןיא:ההער
 את רילהא ידכ ספנל דקקזשת תכןיי. תורפוהא רייהנ ףסויא תלוגלג את אמצו חהפתו נהההז מגש ךרד מטה פיכל טהב.7

.רוהאז
.ןמהמקלו םפידהעו םיהמ את בהיט סחוטו, םינרלימ םיבמ או םוקקימז םיבמ ךואר פןג צמר ןמקלו תקלו בהרט.8
 אבק של תוברטהצ תלהסר ןמתו ץלח הפעל. ךתיבאצבעו מעלה פיכל תםאו בבסו כןמ אחרול, םייללגל ןהמקלו את הצמד.9

.ךכלול של או
.נהההז מגש מגן את דרהו.10

.תדקו 15 עד 10 במשך בשילהתי תלוגלגל פשרא.11
.פסתהמד בגל המתח כבל את דשמח חבר.12

.ךרלצו אםבהת פסתלמד USB-ה כבל את דשמח חבר.13
.פסתהמד תלהפעל ההפעלה צןלח על ץלח.14
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תיבמחסנ היבע
:הבא רדסב תהבאו תהפעולו את לבצע סהנ), תימחסנ( פסההד שאר עם היבע על יעהמצב דעההו אם

.כהכהל תקןמו ןישצו פסהההד שאשר דאו.1

.פסהההד שאר ירבוחי את קהנ.2

 . www.support.hp.com בתכתוב בקר. ועסי תלקבל HP של כהיתמל פנה.3

כהלכה תקןמו פסהההד שאשר אדולו ידכ
 אם אלא, פסהההד שאר תפס את תפתח לא, פסתהמד את תרשהגד אחרל. הז ףיעס על רק תחלו אןכ תאורההו:ההער

.אתז תלעשו התבקשת

.תפעלמו פסתשהמד דאו.1
 .טהפל מגש את רגוס כןמ אחרול, טהפל מגש ךיארמ את רגוס.2

.דשמח תואו סהכנו פסהההד שאר את הסר.3

 .פסתהמד של תימהקד תהדל את פתח.א
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.פסהההד שאלר ישההג תדל את פתח.ב

.אתז תלעשו התבקשת אם אלא, פסהההד שאר תפס את תפתח לא, פסתהמד את תרשהגד אחרל:ההער

.פסהההד שאר תפס את חפתול ידכ ץלח.ג

.הרמהגר פסהההד שאר את אצהו.ד

 את הסר, םיקי אם. פסהההד שאר ימגע על יסטפל סרט או פסהההד שאר של ןויהעל בחלקו פקק םיקי אם וקדב.ה
.םימהמגע יסטהפל הסרט אתו פסהההד שאר של ןויהעל מחלקו הפקק

.פסהההד שאבר םיישמלהח םיבמגע געתל ןיא:ההער
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.קישהבנ מובמקו עלנייש עד ץילחר פסהההד שאר את החלק.ו

.הרגר תמוחסי ןכגו, תוימבע עמנלהי ידכ בהיט רגוס פסהההד שאר שתפס דאו. פסהההד שאר תפס את רגוס.ז

 .פסתהמד של תימהקד תהדל את רגוס.ח

 .טהפל מגש ךיארמ אתו טהפל מגש את צההחו ךמשו.4
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פסהההד שאר יעמג יקוילנ
:ההער
.פסההד שאר תהולז תןינ אל אם, גמהודל; ךרהצו בעת רק פסהההד שאר ימגע את קהנו פסהההד שאר תפס את פתח●

 התבקשת אם אלא, פסהההד שאר תפס את תפתח לא, פסתהמד את תרשהגד אחרל. הז ףיעס על רק תחלו אןכ תאורההו
.אתז תלעשו

ץמלמו אל. יפשרהא םבהקד פסתבמד פסהההד ישאר את דשמח ןלהתקי דהקפ. דבלב תורספו תדקו נמשך יקויהנ ךיהל●  
.פסהההד ישאלר זקלנ םוגרל עלול ברהד. תדקו 30-מ תרוי למשך פסתלמד ץמחו פסהההד ישאר את רילהשא

.תפעלמו פסתשהמד דאו.1
 .טהפל מגש את רגוס כןמ אחרול, טהפל מגש ךיארמ את רגוס.2

 .פסתהמד של תימהקד תהדל את פתח.3
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.פסהההד שאלר ישההג תדל את פתח.4

.אתז תלעשו התבקשת אם אלא, פסהההד שאר תפס את תפתח לא, פסתהמד את תרשהגד אחרל:ההער

.פסהההד שאר תפס את חפתול ידכ ץלח.5

.אהיגהש דעתבהו ןישצו פסהההד שאר את הסר.6

.פסתהמד ושל פסהההד שאר של םיהמגע את קהנ.7

.פסהההד שאבר םיישמלהח םיהמגע את אתרו וידמצ פסהההד שאבר זאחו.א

.פסהההד שאר שעל הבז בצבע תהקטנו תודקוהנ הם םיישמלהח םיהמגע
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.ךמו תטולנ תימטל או בשי ןמקלו תרבעז דבלב םיהמגע את בנג.ב
שאר של םיאחר םחלקי תפסול קיבחלקי או וידב םלהכתי אשל הרזהיו, דבלב םיהמגע את בלנג דהקפ:ההער  
.פסהההד

.פסהההד שאר רבוע םיהמגע את אתר, פסתהמד של ימיהפנ בחלקה.ג

.פסהההד שאר ימגע מול לא תהממוקמו הבז בצבע תיטובל בעאר הם פסתהמד של םיהמגע

.םיהמגע את בלנג ידכ ךמו תטולנ תיבמטל או בשי ןבמקלו השתמש.ד
.פסהההד שאר את דשמח התקן.8

.הרגר תמוחסי ןכגו, תוימבע עמנלהי ידכ בהיט רגוס פסהההד שאר שתפס דאו. פסהההד שאר תפס את רגוס.9

 .פסתהמד של תימהקד תהדל את רגוס.10

 כןמ אחרול, פסתהמד את כבה, פיעהמו ןייעד אהיגהש דעתהו אם. הפתרנ, אהיגהש דעתבהו רטתפוהמ, היהבע אם וקדב.11
.דשמח תהאו הפעל
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פסהבהד תויבע
)ספילהד תןינ אל( ףד ספילהד תןינ אל ללןבגש תויבע ןופתר

HP Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor ימטאוטו פןבאו היהבע את רפתוול אבחןל סהשתנ תוריש תיכנתו היוז.

 .דבלב Windows ההפעלה כתמער רבוע נהימז וז תוריש תיכנתו :ההער
 של הדפסה המונעות בעיות פתור

.עבודות
תויבע ןופתרל HP של ןומקו שףבא השתמש

.סהפימד נהיא או בהימג נהיא פסתהמד אם תרטופומ תאורהו קבל

.תפוהש כלב םינימז נםיא תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפישהאו HP Print and Scan Doctor-ש תכןיי:ההער

ספילהד תןינ אל ללןבגש תוילבע עגבנו' העזר'ב תפיעוהמו תויהכלל תאורההו את אקר
)Windows( פסהבהד תויבע ןולפתר

רדסב תהבאו תהפעולו את לבצע סהנ, ספילהד חימצל נךיא ןייעד אם. נהההז במגש ריינ טעןושנ תפעלמו פסתשהמד דאו  
:הבא

.תןאו רפתול ידכ סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעלו אהיגש תדעוהו שלחונ פסתהמד כנתמתו אם וקדב.1

 פסתלמד ברמחו בשהמח אם. דשמח תואו חברו USB-ה כבל את נתק, USB כבל תבאמצעו פסתלמד ברמחו בשהמח אם.2
.פועל רבוהחי יכ דאו, ילחוטא רבוחי תבאמצעו

.ןומקו אל או מושהה במצב נהיא פסתשהמד דאו.3

ןומקו אל או מושהה במצב נהיא פסתשהמד אדולו ידכ
:תהבאו תמהפעולו אחת בצע, שלך ההפעלה כתלמער אםבהת.א

●Windows 10 :של התחל יטבתפר Windows ,כתמער בחר Windows חלו בחר, תויקציפלהא מתימרש 
.וקול המרחו תחת תפסומדו םיהתקנ הצג על ץלח כןמ אחרול, ההבקר

●Windows 8.1 ו-Windows 8 :לגסר את חפתול ידכ סךבמ נהויהעל תילאהשמ נההפי על הקש או על הצבע  
םיהתקנ הצג על הקש או ץלח כןמ אחרול ההבקר חלו על הקש או ץלח, תורהגד הסמל על ץלח, סמאר'צ  
.תפסומדו

●Windows 7 :ההפעלה כתבמער התחל יטמתפר Windows ,תפסומדו םיהתקנ על ץלח.
 רתו את חפתול ידכ פסדמו מה אהר תופשרבא בחרו פסתהמד סמל על תימני צהלחי או פולהכ צהלחי ץלח.ב

.פסהההד

.ןומקו אל במצב פסתבמד השתמש או פסההד השהה תופשרהא דיל תרקויב ימנסי ןישא דאו, פסתמד יטבתפר.ג
.דשמח ספילהד סהנ, םיינויש כתער אם.ד

.דלהמח תריבר פסתכמד תרגדמו פסתשהמד דאו.4

דלהמח תריבר פסתכמד תרגדמו פסתשהמד אדולו ידכ
:תהבאו תמהפעולו אחת בצע, שלך ההפעלה כתלמער אםבהת.א
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●Windows 10 :של התחל יטבתפר Windows ,כתמער בחר Windows חלו בחר, תויקציפלהא מתימרש 
.וקול המרחו תחת תפסומדו םיהתקנ הצג על ץלח כןמ אחרול, ההבקר

●Windows 8.1 ו-Windows 8 :לגסר את חפתול ידכ סךבמ נהויהעל תילאהשמ נההפי על הקש או על הצבע  
םיהתקנ הצג על הקש או ץלח כןמ אחרול ההבקר חלו על הקש או ץלח, תורהגד הסמל על ץלח, סמאר'צ  
.תפסומדו

●Windows 7 :ההפעלה כתבמער התחל יטמתפר Windows ,תפסומדו םיהתקנ על ץלח.
.דלהמח תריבר פסתמד תרגדמו נהכוהנ פסתשהמד דאו.ב

.וקרי או רשחו גוליע ךבתו תרקויב מןסי יש דלהמח תריבר פסתמד דיל

 פסתכמד קבע בחרו נהכוהנ פסתהמד על תימני צהלחי ץלח, דלהמח תריבר פסתכמד תרגדמו היגוש פסתמד אם.ג
.דלמח תריבר

.בשו פסתבמד להשתמש סהנ.ד
.ברקע פסהההד ןמנגנו את דשמח הפעל.5

ברקע פסהההד ןמנגנו של דשמח להפעלה
:תהבאו תמהפעולו אחת בצע, שלך ההפעלה כתלמער אםבהת.א

●Windows 10  :ההפעלה כתבמער התחל יטמתפר Windows ,כתמער על ץלח Windows ץלח כןמ אחרול 
.ההבקר חלו על

●Windows 8.1 ו-Windows 8 :
i.הסמל על ץלח כןמ אחרול, סמאר'צ לגסר את חפתול ידכ סךבמ נהויהעל תילאהשמ נההפי על הקש או הצבע 

.תורהגד
ii.ההבקר חלו על הקש או ץלח.
●Windows 7 :של התחל יטבתפר Windows ,ההבקר חלו על ץלח.

.הולינ יכל על ץלח כןמ אחרול, אבטחהו כתמער על ץלח.ב

.םתיוריש על פולהכ צהלחי ץלח.ג
.םיניפיאמ על ץלח כןמ אחרול ברקע פסההד ןמנגנו על תימני צהלחי ץלח.ד
.הפעלה גסו פתחתהנ מהיברש ימטאוטו שנבחר דאו יכלל היסייכרטב.ה

.המצב את וקדב, תוריש מצב תחת.ו

.הפעלה על ץלח, פועל אל תוריהש אם●

.תוריהש את דשמח יללהפע ידכ הפעלה על ץלח כןמ אחרול רעצו על ץלח, פועל תוריהש אם●
.רשויא על ץלח, כןמ אחרל

.בשהמח את דשמח הפעל.6
.פסהההד רתו את פנה.7

פסהההד רתו ינולפי
:תהבאו תמהפעולו אחת בצע, שלך ההפעלה כתלמער אםבהת.א
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●Windows 10 :ההפעלה כתבמער התחל יטמתפר Windows ,כתמער על ץלח Windows ץלח כןמ אחרול 
.תפסומדו םיהתקנ הצג תופשרבא בחר, וקול המרחו תחת. ההבקר חלו על

●Windows 8.1 ו-Windows 8 :לגסר את חפתול ידכ סךבמ נהויהעל תילאהשמ נההפי על הקש או על הצבע  
םיהתקנ הצג על הקש או ץלח כןמ אחרול ההבקר חלו על הקש או ץלח, תורהגד הסמל על ץלח, סמאר'צ  
.תפסומדו

●Windows 7 :ההפעלה כתבמער התחל יטמתפר Windows ,תפסומדו םיהתקנ על ץלח.
'.פסדמו מה אהר' תופשרהא את בחר כןמ אחרול, פסתהמד על תימני צהלחי ץלח.ב

ידכ כן על ץלח כןמ אחרול פסהלהד םסמכימ תתוילצמ קמח או םסמכיהמ כל את בטל על ץלח, פסתמד יטבתפר.ג  
.שראל

.דשמח פעלהו בששהמח אחרל בשו ספילהד סהנו בשהמח את דשמח הפעל, רבתו םיכסממ ןייעד ישנם אם.ד

.דשמח ספילהד סהנ כןמ אחרול, יפנו אשהו דאולו ידכ פסהההד רתו את תישנ וקדב.ה

)macOS-ו OS X( פסההד תויבע רלפתו ידכ

.תןאו רפתוו אהיגש תדעוהו תצגומו אם וקדב.1

.USB-ה כבל את דשמח חברו נתק.2

.ןומקו אל או מושהה במצב נויא צרשהמו דאו.3

ןומקו אל או מושהה במצב נויא צרשהמו אדולו ידכ
.םרקיסוו תפסומד על ץלח, כתמער תפוהעדב.א
.פסההד רתו פתח צןהלח על ץלח.ב

.בה רלבחו ידכ פסההד תדבוע על ץלח.ג

:פסהההד תדבוע הולילנ םיהבא םיצנבלח רהיעז

.השנבחר פסהההד תדבוע יטוללב: קמח●
.השנבחר פסהההד תדבוע להפסקת: הפסק●
.פסקהשהו פסההד תדבוע להמשך: פעולה ושדחי●

.פסהההד רבתו תאוהנמצ פסהההד תודבוע כל תילהשהי: פסתמד השהה●

.דשמח ספילהד סהנ, םיינויש כתער אם.ד

.בשהמח את דשמח הפעל.4

פסהההד תכויבא תויבע ןופתר
ןומקו פןבאו פסהההד תכויבא תויבע רפתו.ההדפסה באיכות הבעיות מרבית לפתרון בנוגע מפורטות הוראות

פסהבהד תויבע ןולפתר עגבנו' העזר'ב תפיעוהמו תויהכלל תאורההו את אקר
תירנו יבויכל המתןו, יבויכ/הפעלה צןהלח תבאמצעו פסתהמד את כבה דיתמ, פסהההד תכויבא תויבע למנוע ידכ:ההער  
 למצב פסהההד ישאר את ריבלהע פסתלמד תפשראמ וז פעולה. פצלהמ יבויכ או התקע אתצהו יפנל יבויכ/הפעלה צןהלח
.תבשוימהתי םיגנמו הם בוש, סהכומ
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 .99 דבעמו פסהההד תכויא רפויש אהר, פסהההד תכויא רפוילש
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בהעתקה תויבע
.49 דבעמו בהצלחה ולהעתקה קהיסרל תעצו אהר, סףנו דעימ תלקבל

תויבע ןופתרל HP של ןומקו שףבא השתמש.בהעתקה בעיות פתור

.הדורי תכויבא םימתקבל םפסיההד אם או, פסתבמד םתקיעו רצויל תןינ אל אם תרטופומ תאורהו קבל

.תפוהש כלב םינימז נםיא תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפיששהא תכןיי:ההער
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קהיבסר תויבע
.49 דבעמו בהצלחה ולהעתקה קהיסרל תעצו אהר, סףנו דעימ תלקבל

HP Print and Scan 
Doctor

HP Print and Scan Doctor ימטאוטו פןבאו היהבע את רפתוול אבחןל סהשתנ תוריש תיכנתו היוז.

 .דבלב Windows ההפעלה כתמער רבוע נהימז וז תוריש תיכנתו :ההער
.תויבע ןופתרל HP של ןומקו שףבא השתמשבסריקה בעיות פתרון

.הדורי תכויבא תמתקבלו תקויהסר אם או וקסרל חימצל נךיא אם תרטופומ תאורהו קבל

.תפוהש כלב םינימז והיי אל תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפישהאו HP Print and Scan Doctor-ש תכןיי:ההער
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פקס תויבע
 נתקל ןייעד אתהו בהצלחה הברע קהידהב אם. הפקס תרבהגד היבע מתיקי אם וקדלב ידכ הפקס קתידב חוד את תחילה רצו

.תנוכונ שהן דאולו ידכ חודב תרטופוהמ הפקס תורהגד את וקדב, םפקסי של בקבלהו חהיבשל תויבבע

הפקס קתידב צועיב
 של ולקבלה חהילשל כהכהל תרגדמו אשהו דאולו ידכו פסתהמד ססטטו את וקדלב ידכ הפקס התקנת את וקדלב תךופשרבא

:תהבאו תהפעולו את מבצעת קהידהב. פסתבמד הפקס תרהגד את שהשלמת אחרל רק וז קהידב בצע. םפקסי
הפקס תמרחו קתידב●
פסתלמד ברמחו ןכוהנ ןפוהטל חוט גסוש קהידב●
מהיאהמת אהיציל ברמחו ןפוהטל שחוט קהידב●
גוחי ילצל קתידב●
ןפוהטל קו רבוחי מצב קתידב●
ילפע ןפוטל קו קתידב●

פסתהמד של ההבקר חלו תבאמצעו הפקס תרהגד קתידלב
.שלך דלמשר או תילב תמויאהמת ההתקנה תאורלהו אםבהת םפקסי של וקבלה חתילשל פסתהמד את רהגד.1

.אמל דלבגו ריינ ןטעו נהההז במגשוש םיתקנמו פסהההד ישאשר דאו, קהידהב תתחיל יפנל.2
 .סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל כןמ אחרול, הרהגד שףאב גע,  תורהגד ב גע, פקס סךבמ.3

.חוד סהפימדו גההתצו יבג-על קהידהב מצב את גהימצ פסתהמד
.חוהד את רסקו.4

.שלהלן תנוופתרב ןייע, כשלהנ קהידהב אם●

תרטופוהמ, הפקס תורשהגד דאו, םפקסי חתיבשל תויבבע נתקל ןייעד אתהו בהצלחה הברע הפקס קתידב אם●  
.תויבע ןופתרל HP של ןוהמקו שףבא להשתמש תןינ, סףבנו. תנוכונ, חודב

כשלהנ הפקס קתידב אם תלעשו תןינ מה
 את וקדב, תרוי רטפומ דעימ תלקבל. אהיגהש תודאו סיסיב דעימ חפשו חוהד את אקר, כשלהנ קהידהבו פקס קתידב צעתיב אם
.םייפשרא תנוופתר על דעימ תלקבל הז ףיעסב םיאהמת הנושא את אקר כןמ אחרול כשלנ קהידבב חלק הזיא תאולר ידכ חוהד

כשלהנ פקס תמרחו קתידב
 נתק כןמ אחרול, פסתהמד של ההבקר חבלו הממוקם) יבויכ/הפעלה צןלח(  על צהלחי תבאמצעו פסתהמד את כבה●

 את בצע. דשמח פסתהמד את הפעלו שמלהח כבל את בשו חבר, תוישנ כמה אחרל. פסתהמד במג המתח כבל את
.הז ףיעסב תויבע ןופתרל דעיהמ את רסקול המשך, תישנ כשלהנ קהידהב אם. תישנ קהידהב

.היבע מתיקי אשל תכןי, פקס לקבל או גרלש הצלחת אם. פקס ולקבל גרלש סהנ●
 תקבל ןכגו, תאחר מהימש מבצעת נהיא פסתשהמד דאו), Windows( הפקס תרהגד שףא ךמתו קהידב מבצע אתה אם●

 עד המתן, עסוק ההתקן אם. עסוקה פסתשמהמד כך על הדיהמע דעההו גהבתצו צגתמו אם וקדב. תקעו הכנת או פקס
.קהידהב את שתבצע יפנל ילפע אל למצב רבויעו מהיהמש את םיסייש
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ידיג-וד מחבר אהו פצלמ. (םפקסי של וקבלה רגויבש תוילבע םוגרל עלול ברהד, ןפוטל פצלבמ משתמש אתה אם●  
.רבקי ןפוהטל לשקע תורייש פסתהמד את ולחבר פצלהמ את רלהסי סהנ). רבקי ןפוהטל לשקע שמתחבר

תברלהע כנהמו פסתושהמד בהצלחה מתבצעת קהידשהב דאולו ידכ הפקס קתידב את בשו בצע, אושנמצ תויבע תפתרש אחרל  
 של כהיתמל פנה, םפקסי של קבלה/רגויבש תויבבע נתקל אתהו כשללהי כהיממש הפקס תמרחו קתידב קהידהב אם. םפקסי

HP .בתכתוב בקר www.support.hp.com  .תבור תצופונ תויבע רפתול תןינ תםרבעזש תוריש תויכנתוו דעימ ספקמ הז אתר  
כהיתמל הייפנ תודאו דעימ תלקבל HP-ב הקשר ישאנ כל על ץלח כןמ אחרול, שלך רואז/נהיבמד בחר, תתבקש אם. פסתבמד  
.תיטכנ

כשלהנ ליפע ןטלפו לשקע פקס רבוחי קתידב
.יאוכר ברמחו ןפוהטל שחוט דאולו ידכ פסתהמד ןילב רבקי ןפוהטל שקע ןיב רבוהחי את וקדב●
 ,כןמ אחרל. רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר. רבקי ןפוהטל לשקע יאוכר פסתהמד את תברשחי דאו●

.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר

ידיג-וד מחבר אהו פצלמ. (םפקסי של וקבלה רגויבש תוילבע םוגרל עלול ברהד, ןפוטל פצלבמ משתמש אתה אם●  
.רבקי ןפוהטל לשקע תורייש פסתהמד את ולחבר פצלהמ את רלהסי סהנ). רבקי ןפוהטל לשקע שמתחבר

נךיא אם. גוהחי ילצל את וקדבו פסתהמד רבוע משתמש אתה בוש רבקי ןפוהטל לשקע ןפוטל חוטו ןתקי ןפוטל לחבר סהנ●  
.הקו את וקדלב מהם בקשו ןפוהטל תחבר עם קשר רצו, גוחי ילצל מעשו

.היבע מתיקי אשל תכןי, פקס לקבל או גרלש הצלחת אם. פקס ולקבל גרלש סהנ●
.םפקסי תברלהע כנהמו פסתושהמד חהימצל קהידשהב דאולו ידכ הפקס קתידב את בשו בצע, אושנמצ תויבע תפתרש אחרל

כשלהנ בפקס נהכוהנ אהצייל ברמחו ןטלפו כבל קתידב
 שמתחבר ידיג-וד מחבר אהו פצלמ. (םפקסי של וקבלה רגויבש תוילבע םוגרל עלול ברהד, ןפוטל פצלבמ משתמש אתה אם

.רבקי ןפוהטל לשקע תורייש פסתהמד את ולחבר פצלהמ את רלהסי סהנ). רבקי ןפוהטל לשקע
מהיאהמת אהצייל ןהטלפו חוט את חבר

.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר, כןמ אחרל. רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר.1
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ראחומ פסתהמד אהמר  8-1 רויא

רבקי ןפוטל שקע1
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש2

 פסתושהמד חהימצל קהידשהב דאולו ידכ הפקס קתידב את בשו בצע,  אהיציל ןפוהטל חוט את תברשחי אחרל.2
.םפקסי תברלהע כנהמו

.פקס ולקבל גרלש סהנ.3

כשלהנ בפקס ןכוהנ ןהטלפו חוט גבסו מושיש קתידב
.רויבא צגכמו, רבקי ןפוהטל לשקע יהשנ הקצהו, פסתבמד  אהיציל ברמחו תולהי ראמו ןפוהטל חוט של דאח קצה●

רבקי ןפוטל שקע1
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש2

ירזיאב קהיזהמח קהינולקטרא תבחנו ןפוטל יחוט כושלר תךופשרבא. תרוי ךואר ןפוטל כבלב השתמש, ךרהצו תדיבמ  
.ןפוטל

.יאוכר ברמחו ןפוהטל שחוט דאולו ידכ פסתהמד ןילב רבקי ןפוהטל שקע ןיב רבוהחי את וקדב●
ידיג-וד מחבר אהו פצלמ. (םפקסי של וקבלה רגויבש תוילבע םוגרל עלול ברהד, ןפוטל פצלבמ משתמש אתה אם●  

.רבקי ןפוהטל לשקע תורייש פסתהמד את ולחבר פצלהמ את רלהסי סהנ). רבקי ןפוהטל לשקע שמתחבר
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כשלהנ גוחי ליצל יהוזי קתידב
 ,הילבע םרגו אחר דויצ אם רלבר ידכ. כשללהי קהידלב םוגרל יעשו, פסתהמד כמו ןפוטל קו תובאו המשתמש, אחר דויצ●

 או דאח, הולוהנ דויהצ אלל תברעו  גוחי ליצל יהוזי קתידב אם. קהידהב את בשו הפעלו ןפוהטל מחוט ץחו הכל נתק
הזיא ההזשת עד, פעם כלב קהידהב את דשמח ולבצע דאח דאח פםסילהו סהנ. תוילבע םרגוש אהו דויהצ מחלקי תרוי  

.הילבע םרגוש אהו דוימהצ חלק
נךיא אם. גוהחי ילצל את וקדבו פסתהמד רבוע משתמש אתה בוש רבקי ןפוהטל לשקע ןפוטל חוטו ןתקי ןפוטל לחבר סהנ●  

.הקו את וקדלב מהם בקשו ןפוהטל תחבר עם קשר רצו, גוחי ילצל מעשו

 ,כןמ אחרל. רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר. רבקי ןפוהטל לשקע יאוכר פסתהמד את תברשחי דאו●
.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר

ידיג-וד מחבר אהו פצלמ. (םפקסי של וקבלה רגויבש תוילבע םוגרל עלול ברהד, ןפוטל פצלבמ משתמש אתה אם●  
.רבקי ןפוהטל לשקע תורייש פסתהמד את ולחבר פצלהמ את רלהסי סהנ). רבקי ןפוהטל לשקע שמתחבר

 הז ברד, תמויסומ) PBX( תויפרט ןפוטל תרשתו של תכולמער מהודב, גוחי ילבצל משתמשת נהיא שלך ןפוהטל כתמער אם●
.קהידב פקס לקבל או גרלש סהנ. םפקסי של קבלה או רגויבש הילבע םרגו נויא ברהד. קהידהב ןישלוכל םוגרל יעשו

 ,כהכהל הרגדהו אל רואז/נהימד של הרההגד אם. שלך רואז/נהיהמד רבוע כהכהל הרגדהו רואז/נהיהמד תרשהגד וקדב●
.םפקסי תבקבלו רגויבש תויבבע תקללהי עלול אתהו כשללהי קהידהב עלולה

 שלך ןפוהטל קו אם וקדלב ידכ. םפקסי לקבל או גרלש כלתו אל תאחר, יגלואנ ןפוטל לקו פסתהמד את לחבר דהקפ●
ןפוטל קו הושז תכןיי, ילגר גוחי ילצל מעשו נךיא אם. גוחי ילצל יש אם וקדבו לקו ילגר יגלואנ ןפוטל ריכשמ חבר, ייטלגיד  

.פקס לקבל או גרלש סהנו יגלואנ ןפוטל לקו פסתהמד את חבר. םיייטלגיד ןפוטל יריכשמ רבוע רגדשהו

 .םפקסי תברלהע כנהמו פסתושהמד חהימצל קהידשהב דאולו ידכ הפקס קתידב את בשו בצע, אושנמצ תויבע תפתרש אחרל
.ןפוהטל קו את וקדלב מהם בקשו ןפוהטל תלחבר פנה, כשללהי כהיממש גוחי ליצל יהוזי קהידהב אם

כשלהנ פקס קו מצב קתידב
 שלך ןפוהטל קו אם וקדלב ידכ. םפקסי לקבל או גרלש כלתו אל תאחר, יגלואנ ןפוטל לקו פסתהמד את לחבר דהקפ●

ןפוטל קו הושז תכןיי, ילגר גוחי ילצל מעשו נךיא אם. גוחי ילצל יש אם וקדבו לקו ילגר יגלואנ ןפוטל ריכשמ חבר, ייטלגיד  
.פקס לקבל או גרלש סהנו יגלואנ ןפוטל לקו פסתהמד את חבר. םיייטלגיד ןפוטל יריכשמ רבוע רגדשהו

.יאוכר ברמחו ןפוהטל שחוט דאולו ידכ פסתהמד ןילב רבקי ןפוהטל שקע ןיב רבוהחי את וקדב●
 ,כןמ אחרל. רבקי ןפוהטל לשקע ןפוהטל חוט של דאח קצה חבר. רבקי ןפוהטל לשקע יאוכר פסתהמד את תברשחי דאו●

.פסתבמד  אהיציל יהשנ הקצה את חבר

 ,הילבע םרגו אחר דויצ אם רלבר ידכ. כשללהי קהידלב םוגרל יעשו, פסתהמד כמו ןפוטל קו תובאו המשתמש, אחר דויצ●
.קהידהב את בשו הפעלו ןפוהטל מחוט ץחו הכל נתק

 סהנ. תוילבע םרגוש אהו דויהצ מחלקי תרוי או דאח, הולוהנ דויהצ אלל תברעו  הפקס קו מצב קתידב אם–
.הילבע םרגוש אהו דוימהצ חלק הזיא ההזשת עד, פעם כלב קהידהב את דשמח ולבצע דאח דאח פםסילהו

דעיבמ ןיילע המשךו ןתקי ןפוטל לקו פסתהמד את חבר, סףנו דויצ ברמחו אכשל תכשלנ הפקס קו מצב קתידב אם–  
.הז ףיעסב תויהבע ןופתרל

ידיג-וד מחבר אהו פצלמ. (םפקסי של וקבלה רגויבש תוילבע םוגרל עלול ברהד, ןפוטל פצלבמ משתמש אתה אם●  
.רבקי ןפוהטל לשקע תורייש פסתהמד את ולחבר פצלהמ את רלהסי סהנ). רבקי ןפוהטל לשקע שמתחבר

 .םפקסי תברלהע כנהמו פסתושהמד חהימצל קהידשהב דאולו ידכ הפקס קתידב את בשו בצע, אושנמצ תויבע תפתרש אחרל
 מהם בקשו ןפוהטל תלחבר פנה, םפקסי של וקבלה רגויבש תוימבע בלסו אתהו כשללהי כהיממש הפקס קו מצב קהידהב אם
.ןפוהטל קו את וקדלב
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.פקס תויבע רפתו

.תויבע ןופתרל HP של ןומקו שףבא השתמש.פקס בעיות פתור

.פרטב בשהמח תבאמצעו או יכלל פןבאו םפקסי של בקבלה או חהיבשל תויבע רפתו

.תפוהש כלב םינימז נםיא תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפיששהא תכןיי:ההער

תופיספצי פקס תוילבע עגבנו' העזר'ב תפיעוהמו תויהכלל תאורההו את אקר
?פקס חתישל בעת נתקל אתה היבע וזיבא

ברמחו נויא ןהטלפו דעהההו קבוע פןבאו צגתמו גהבתצו
ירזיאב קהיזהמח קהינולקטרא תבחנו ןפוטל יחוט כושלר תךופשרבא. תרוי ךואר ןפוטל כבלב השתמש, ךרהצו תדיבמ●  

.ןפוטל
 של תחובשלו מושיש עשהנ אשל דאו. פסתהמד כמו ןפוטל קו תובאו שמשתמש אחר דויבצ מושיש עשהשנ תכןיי●

להאכ תחושלו של תופרפוושהש, אחר דויבצ או) פסתלמד םיברמחו נםיאו קו תואול םיברשמחו םינפוטל( ןפוהטל  
 כלשהי ןפוטל חתשלו של תפרפוהש אם םפקסי של וקבלה רגוילש פסתבמד להשתמש תןינ אל, גמהודל. מןבמקו תנחומו
.טנטרניאל ישהגל או ינולקטרא ארוד חתילשל בשמח של גוחי םדבמו משתמש אתה אם או, מהבמקו נחתמו נהיא

פסתבמד םיפקס של וקבלה רגויבש תויבע
 פסתהמד, ולקתד נהיא יבויכ/הפעלה צןהלח תירנוו קהיר גההתצו אם. פסתהמד גתבתצו טהב. תפעלמו פסתשהמד דאו●

 את יללהפע ידכ) יבויכ/הפעלה צןלח(  על ץלח. שמלח ולשקע פסתלמד בהיט ברמחו שמלהח כבלש דאו. היכבו
.פסתהמד

 גרלש תופשרא ןיא פסתלמד. םפקסי של קבלה או רגויש יפנל תדקו חמש ןלהמתי צהיממל HP, פסתהמד תהפעל אחרל
.היכבו תהישהי אחרל האתחול בעת םפקסי לקבל או

.רויבא צגכמו, רבקי ןפוהטל לשקע יהשנ הקצהו, פסתבמד  אהיציל ברמחו תולהי ראמו ןפוהטל חוט של דאח קצה●

רבקי ןפוטל שקע1
.פסתבמד  אהיציל להתחבר ידכ תפחול AWG 26 יבבעו ןפוטל כבלב השתמש2

ירזיאב קהיזהמח קהינולקטרא תבחנו ןפוטל יחוט כושלר תךופשרבא. תרוי ךואר ןפוטל כבלב השתמש, ךרהצו תדיבמ  
.ןפוטל
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נךיא אם. גוהחי ילצל את וקדבו פסתהמד רבוע משתמש אתה בוש רבקי ןפוהטל לשקע ןפוטל חוטו ןתקי ןפוטל לחבר סהנ●  
.תוריש תלקבל תימהמקו ןפוהטל תלחבר פנה, גוחי ילצל מעשו

רגוילש פסתבמד להשתמש תןינ אל, גמהודל. פסתהמד כמו ןפוטל קו תובאו שמשתמש אחר דויבצ מושיש עשהשנ תכןיי●  
 של גוחי םדבמו משתמש אתה אם או, מהבמקו נחתמו נהיא כלשהי ןפוטל חתשלו של תפרפוהש אם םפקסי של וקבלה

.טנטרניאל ישהגל או ינולקטרא ארוד חתילשל בשמח
היהבע תודאו דעימ ספקתהמ, אהיגש דעתהו פיעהמו בשבמח או גהבתצו אם וקדב. אהיגלש םגר אחר ךיתהל אם וקדב●  

.אהיגהש מצב ןופתרל עד םפקסי לקבל או גרלש כולהי נהיא פסתהמד, אהיגש ישנה אם. שלה ןוהפתר פןאוו

 .הפקס תבהפעל תוילבע םוגרל םיעלול) םירעש( הדורי ילצל תכויא יבעל ןפוטל יוקו. ןפוהטל בקו םירעש ישנם יכ תכןי●
םישמענ אם. םיאחר או םייסטט םילרעש נההאזו רבקי לשקע ןפוטל רבוחי ידי על ןפוהטל קו של ילהצל תכויא את וקדב  

 ינויש תודאו דעימ תלקבל. פקסב להשתמש בשו סהנו) תאויגש ןקותי מצב( תאוישג ןקותי מצב את כבה, בקו םירעש
ECM ,ןפוהטל תלחבר פנה, כתנמש היהבע אם. 54 דבעמו תאויגש ןקותי במצב פקס רגויש ףיעסב ןייע.

.בהצלחה םפקסי לקבל או גרלש חיתצל אל תאחר DSL סנןמ ברשמחו דאו, DSL קו תוריבש משתמש אתה אם●

 שלך ןפוהטל קו אם וקדלב ידכ. םיייטלגיד םינפוטל רבוע רגדשמו רבקי ןפוטל לשקע תברמחו נהיא פסתשהמד דאו●
ןפוטל קו הושז תכןיי, ילגר גוחי ילצל מעשו נךיא אם. גוחי ילצל יש אם וקדבו לקו ילגר יגלואנ ןפוטל ריכשמ חבר, ייטלגיד  

.םיייטלגיד ןפוטל יריכשמ רבוע רגדשהו
 אםושמת נהכוהנ אהיציל תברמחו פסתשהמד דאו, ISDN ףסומ/ריבממ או) PBX( תיממקו היכזבמר משתמש אתה אם●

.יפשרא ברהד אם, שלך רואז/נהיהמד רבוע ןכוהנ המתג גסול רגדמו ףסוהמ
נויא DSL-ה םדמו אם. יאוכר ארקמו נויא DSL-ה םדשמו תכןיי, DSL תוריש עם ןפוהטל קו את משתפת פסתהמד אם●  

תוילבע םוגרל םיעלול) רעש( הדורי ילצל תכויא יבעל ןפוטל יוקו. ןפוהטל בקו לרעש םוגרל עלול ברהד, יאוכר ארקמו  
נההאזו רבקי ןפוהטל לשקע ןפוטל רבוחי ידי-על ןפוהטל קו ילצל תכויא את וקדלב תךופשרבא. םפקסי של וקבלה רגויבש  

 תדקו 15 למשך ןילחלוט שמלהח את נתקו DSL-ה םדמו את כבה, םירעש מעשו אתה אם. םיאחר או םייסטט םילרעש
.בשו גוהחי יללצל ןהאזו DSL-ה םדמו את בשו הפעל. תפחול

 על רוזח, םפקסי ולקבל גרלש קהפסימ פסתהמד אם. דבעתי בשו ןפוהטל בקו יסטט ברעש ןשתבחי תכןיי:ההער
.ךיהתהל
 DSL ספקל פנה, DSL םדמו יבויכ תודאו דעימ תלקבל. םינפוהטל תחבר לא פנה, ןפוהטל בקו םירעש םישמענ ןייעד אם

.כהיתמ תלקבל

ידיג-וד מחבר אהו פצלמ. (םפקסי של וקבלה רגויבש תוילבע םוגרל עלול ברהד, ןפוטל פצלבמ משתמש אתה אם●  
.רבקי ןפוהטל לשקע תורייש פסתהמד את ולחבר פצלהמ את רלהסי סהנ). רבקי ןפוהטל לשקע שמתחבר

םיפקס לקבל כולהי נהיא אך, םיפקס לשגר כולהי פסתהמד
 תלקבל.  םיהצלצול כל למצב רגדמו פסתבמד בחןמו צלצול ןיפיאשהמ דאו, בחןמו צלצול תוריבש משתמש נךיא אם●

.63 דבעמו בחןמו לצלצול המענה צלצול ספוד ינויש אהר, סףנו דעימ

 .הפקס את לקבל כולהי אל פסתהמד, תאחר; ינדי פןבאו םפקסי לקבל ךיעל,  יכבו תופשראל רגדמו ימטאוטו מענה אם●
.55 דבעמו תינדי פקס תקבל אהר, ינדי פןבאו םפקסי תקבל על דעימ תלקבל

 פןבאו אול, ינדי פןבאו םפקסי לקבל ךיעל, פקס תחוילש גם שמשמש ןפוטל ספרמ תובאו יקול את תוריש תךברשו אם●
.תסוכננ פקס תחוילש יישא פןבאו תלענו ידכ ןימז תולהי ךישעל, ברהד ושרפי. ימטאוטו

 תלקבל תרגדמו נהיא םדלמו פהרשצו כנהשהתו דאו, פסתהמד עם דחי ןפוטל קו תובאו בשמח של גוחי םדמו םיקי אם●
 םפקסי תלקבל ןפוהטל קו על םיטמשתל ימטאוטו פןבאו םפקסי תלקבל םירגדהמו םימדמו. ימטאוטו פןבאו םפקסי

.פקס תחויש לקבל פסתמהמד ענשמו מה, םסיכננ

:תהבאו תוימהבע באחת תקלשתי תכןיי, פסתהמד תברמחו וילשא ןפוטל קו תואול ןבוימש ברמחו אם●
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.פסתהמד עם דחי הדבולע כהכהל רגדמו תולהי אשל עלול ןבויהמש–

םוגרול, פקס יילצל תהולז פסתלמד פשראל ידכמ ימד זקהח צמהבעו או ימד כהואר תולהי היעשו אתצוהי דעהההו–  
.להתנתק גרהמש הפקס ריכשלמ כךב

היבע. פקס יילצל תהולז פסתלמד פשראל ידכמ ימד קצר אתצוהי דעהההו אחרל ןבויבמש השקט מןהז פרקש תכןיי–  
.םיייטלגיד םינבויבמש דחויבמ צהפונ וז
:תויהבע ןופתרב יעוסיי תהבאו תהפעולו

.פסתלמד תורייש ןבויהמש את לחבר סהנ, פקס תחוילש גם המשמש ןפוהטל לקו ברשמחו ןבוימש תךברשו אם–

 פןבאו םפקסי לקבל פסתהמד תרהגד על דעימ תלקבל. ימטאוטו פןבאו םפקסי לקבל תרגדמו פסתשהמד דאו–
.55 דבעמו פקס תקבל אהר, ימטאוטו

 ,סףנו דעילמ. ןבויבמש רגדהמו המז םיצלצול של תרוי בר ספרלמ תרגדמו למענה םיצלצול ספרמ הרשההגד דאו–
.63 דבעמו המענה יפנל םיצלצול ספרמ יעתקב אהר

.ןבויבמש אההנר כלכ אהו היהבע רמקו, ןבויהמש אלל פקס לקבל כולי הנך אם. פקס לקבל סהנו ןבויהמש את נתק–
 טתהקל בעת. תוישנ 10- כ של ךרבאו דעההו טהקל. אתצוהי דעהההו את דשמח טהקלו ןבויהמש את הרזח חבר–

 ירעש והיי אשל ירצו. דעהההו ףסוב שקט של תוישנ 5 תפחול השאר. כהנמו קול צמתבעוו תוייטבא ברד, דעהההו
.פקס לקבל בשו סהנ. הזה השקט מןהז פרק טתהקל בעת רקע

 השמע. שלך דעהההו ףסוב טהמוקל השקט קטע את רלשמו אל םיעלול םימייסומ םיייטלגיד םינבוימש:ההער
.ןייהענ את וקדלב ידכ שלך המושמעת דעהההו את בשו

תדחיי או בשמח של גוחי םדמו, ןבוימש ןכגו, ןפוטל דויצ של םיאחר םיגסו עם ןפוטל קו תואו את משתפת פסתהמד אם●  
 מחבר או פצלבמ משתמש אתה אם גם חלצנו היעשו תהאו מתר. חלצנו עלולה הפקס תאו מתר, תאויצי בתומר גתוימ

.םפקסי תקבל במהלך תוילבע םוגרל עלול פחתמו פקס תאו. ןפוהטל חוט את ךילהאר ידכ םספינו םיכבל
 םפקסי לקבל תךופשרבא אם. פקס לקבל סהנו ןפוהטל מקו פסתהמד דמלב הכל נתק, הילבע םרגו אחר דויצ אם רלבר ידכ

 כלב פקס ולקבל הז אחר הזב תםאו לחבר סהנ; תוילבע םרגו דויהצ ייטפרמ תרוי או דאח, סףהנו דויהצ אלל בהצלחה
.הילבע םרגוש דויהצ את ההזשת עד, פעם

ןיפיאשהמ דאו), ןפוהטל תחבר של בחןמו צלצול תוריש תבאמצעו( שלך הפקס ספרלמ בחןמו צלצול ספוד תרהגד אם●  
.63 דבעמו בחןמו לצלצול המענה צלצול ספוד ינויש אהר, סףנו דעימ תלקבל. אםבהת רגדמו פסתבמד בחןמו צלצול

םיפקס לשגר כולהי נהיא אך, םיפקס לקבל כולהי פסתהמד
 אם, גמהודל. גולחי תוהספר ברצף תוהשהי ףסילהו ךישעל תכןי. ימד םמוקד או ימד מהר גתימחי פסתשהמד תכןיי●

 ,95555555 אהו שלך ספרהמ אם. ישההג ספרמ אחרל ההשהי סףהו, ןפוהטל ספרמ גוחי יפנל ץחו לקו ישהג לך ושהרד
 הפקס ספרבמ חוומר ןילהז ידכ. 9-555-5555: הבא פןבאו תוהשהי ףסילהו ךיעל ץחו לקו ישהג לך קהימענ 9 ההספרו

.גהבתצו) -( מקף פיעויש עד, םיפעמ ספרמ *-ב גע, דימקל שאתה

 .גוהחי במהלך ןפוהטל לקו ןילהאז לך פשראמ ברהד. מהצג גוחי תבאמצעו הפקס את גרלש תךופשרבא, כן כמו
 מהצג גוחי תבאמצעו פקס רגויש אהר, סףנו דעילמ. גוהחי במהלך תולהנחי ביולהג גוהחי קצב את לקבוע תךופשרבא

.52 דבעמו

 ,אתז וקדלב ידכ. ידיעוהי הפקס ריכשבמ תויבע ישנןש או, מהיאהמת תיבתבנ נויא הפקס רגויש בעת נתשהז ספרהמ●
 הפקס ריכששמ תכןי, פקס יילצל מעשו נךיא אם. הפקס ייללצל ןיולהאז ןפוטל ריכשממ הפקס ספרלמ להתקשר סהנ
 מהנמען לבקש גם תךופשרבא.' הנמען של ןפוהטל לקו יעפרמ יקול את תורישש או, ברמחו נויא או פעלמו נויא ידיעוהי
.שלו הפקס ריכשבמ היבע יש אם וקדלב
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רבובחיו ברשת תויבע
לרשת רבובחי תויבע תקן

.תויבע ןופתרל תהבאו תויופשרמהא באחת בחר

HP Print and Scan 
Doctor

HP Print and Scan Doctor ימטאוטו פןבאו היהבע את רפתוול אבחןל סהשתנ תוריש תיכנתו היוז.

 .דבלב Windows ההפעלה כתמער רבוע נהימז וז תוריש תיכנתו :ההער
 שףבא השתמש

ןופתרל HP של ןומקו  
תויבע

.פעולל קההפסי אך הברשחו ןיבו, הברחו אל ןייעד פסתשהמד ןיב, האלחוטית ברשת הבעיות את פתור●

.פסתלמד להתחבר בשמהמח תעונמו שהן בחוש אתה אם, וירוס-האנטי בתוכנת או אש בחומת בעיות פתור●

.סמההסי את או) SSID( תילחוטהא הרשת שם את כרוז נךיא אם, אלחוטי לחיבור הרשת הגדרות את מצא●

.תילחוטא ברשת פסתהמד את ילולהפע שלך םיריכשהמ ןיב USB-ה כבלמ פטרלהי ידכ, אלחוטי לחיבור USB-ה חיבור את שנה●

.תפוהש כלב םינימז נםיא תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפישהאו HP Print and Scan Doctor-ש תכןיי:ההער

תילחוטהא ברשת תויבע ןולפתר עגבנו' העזר'ב תפיעוהמו תויהכלל תאורההו את אקר
.114 דבעמו לחוטא תורהגד ינויש אהר, סףנו דעימ תלקבל. הרשת תרתצו ףדו תילחוטהא הרשת קתידב חוד את פסהד▲

ילחוטא רבולחי רשת תורהגד רתויא
:תויבע ןופתרל תהבאו תויופשרמהא באחת בחר

HP Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor הרשת שם מהו רלבר תןינ תהבאמצעוש תוריש תיכנתו היוז )SSID (סמההסיו )פתחמ 
).רשת

 .דבלב Windows ההפעלה כתמער רבוע נהימז וז תוריש תיכנתו :ההער
 לפתרון HP של מקוון באשף השתמש
בעיות

.לחוטהא סמתסי אתו) SSID( הרשת שם את אתרל דציכ למד

.תפוהש כלב םינימז נםיא תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפישהאו HP Print and Scan Doctor-ש תכןיי:ההער

Wi-Fi Direct של רבובחי היבע ןופתר
.110 דבעמו )Wi-Fi Direct( בנתב מושיש אלל ילחוטא פןבאו פסתלמד התחבר אהר, Wi-Fi Direct על סףנו דעימ תלקבל

.Wi-Fi Direct את רילהגד דציכ למד או Wi-Fi Direct-ב היהבע את רפתובעיות לפתרון HP של מקוון באשף השתמש

.תפוהש כלב םינימז נםיא תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפיששהא תכןיי:ההער
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https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_keyword=lp70044-win&h_client=s-h-e004-01&h_lang=he&h_cc=il
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_keyword=lp70044-win&h_client=s-h-e004-01&h_lang=he&h_cc=il
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_keyword=lp70044-win&h_client=s-h-e004-01&h_lang=he&h_cc=il
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_DIAGNOSTIC&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_FIREWALL&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_SECURITY
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS&OS=Windows
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_keyword=lp70044-win&h_client=s-h-e004-01&h_lang=he&h_cc=il
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_keyword=lp70044-win&h_client=s-h-e004-01&h_lang=he&h_cc=il
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_SECURITY
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_SECURITY
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_SECURITY
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_SECURITY
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS_DIRECT&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS_DIRECT&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS_DIRECT&OS=Windows


Wi-Fi Direct-ב תויבע ןולפתר עגבנו' העזר'ב תפיעוהמו תויהכלל תאורההו את אקר

 אלל ילחוטא פןבאו פסתלמד התחבר אהר, Wi-Fi Direct תלהפעל. ולקד פסתהמד של בצג Wi-Fi Direct שהסמל דאו.1
.110 דבעמו )Wi-Fi Direct( בנתב מושיש

 Wi-Fi Direct של השם את חפש כןמ אחרול), Wi-Fi( ילחוטהא רבוהחי את הפעל, דייהנ מההתקן או ילחוטהא בשמהמח.2
.וילא התחברו פסתהמד של

 חלו גתבתצו תיהב ףד סךבמ) Wi-Fi Direct( -ב גע, Wi-Fi Direct של סמההסי או השם את אתרל ידכ:ההער
.פסתהמד של ההבקר

.אתז תלעשו כשתתבקש Wi-Fi Direct של סמההסי את ןהז.3

 בתכתוב בקר, תדיינ פסההד על סףנו דעימ תלקבל. אםתו פסההד םישוי שהתקנת דאו, דיינ בהתקן משתמש אתה אם.4
www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html.

ילחוטא רבולחי USB רבומחי מעבר
.116 דבעמו תילחוטא רשת רבולחי USB רבומחי ברמע אהר, רבוהחי גסו ינוילש

:תויבע ןופתרל תהבאו תויופשרמהא באחת בחר

HP Print and Scan DoctorHP Print and Scan Doctor ימטאוטו פןבאו היהבע את רפתוול אבחןל סהשתנ תוריש תיכנתו היוז.

 .דבלב Windows ההפעלה כתמער רבוע נהימז וז תוריש תיכנתו :ההער
 לפתרון HP של מקוון באשף השתמש
בעיות

.Wi-Fi Direct-ל או ילחוטא רבולחי USB רבומחי ברמע

.תפוהש כלב םינימז נםיא תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפישהאו HP Print and Scan Doctor-ש תכןיי:ההער
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http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_keyword=lp70044-win&h_client=s-h-e004-01&h_lang=he&h_cc=il
https://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pagetype=s-924&h_keyword=lp70044-win&h_client=s-h-e004-01&h_lang=he&h_cc=il
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS&OS=Windows
https://www.hp.com/embed/sfs/doc?client=IWS-eLP&lc=he&cc=il&ProductSeriesOID=18695933&TapasOnline=NETWORK_WIRELESS&OS=Windows


פסתהמד תמרבחו תויבע
פסתהמד דלת תריגס

.ףהסו עד תורגוס תימהקד תהדלו פסהההד שאלר ישההג תדל יכ דאו●

יפוצ בלתי פןבאו תיכבנ פסתהמד
.שמלהח ירבוחי אתו שמלהח הספקת את וקדב●

.ילפע שמלח לשקע בהיט ברמחו פסתהמד של שמלהח כבלש דאו●

 את תלהפחי יעסיל ידכ תילופע סרחו של םישעתי אחרל ימטאוטו פןבאו תכבה פסתהמד, פעלמו ימטאוטו יבויכ שראכ:ההער
.15 דבעמו ימטאוטו יבויכ אהר, סףנו דעימ תלקבל. היגהאנר כתיצר

פסתבמד כשל ןופתר
.HP עם קשר רצו, תפתרנ נהיא היהבע אם. דשמח תהאו הפעלו פסתהמד את כבה●

153 בעיה פתרון   8 פרק HEWW



'טנטרניא תיוריש' תבאמצעו תויבע ןופתר
 :תהבאו תהפעולו את בצע, HP ePrint ןכגו', טנטרניא תיוריש'ב מושיהש בעת תויבבע נתקל אתה אם
.ילחוטא רבוחי תבאמצעו טנטרניאל תברמחו פסתשהמד דאו●
.פסתבמד תקנוהו םינוהאחר צרהמו ינכועד יכ דאו●

.34 דבעמו 'טנטרניא תיוריש' תרהגד אהר, סףנו דעימ תלקבל. פסתבמד םיפעלמו' טנטרניא תיוריש' יכ דאו●

.ןתקי פןבאו םיפועלו םיפעלמו ברשת הדבוהע את םירידסהמ הנתב או המתג, תכזהר יכ דאו●
 אהר, סףנו דעימ תלקבל. כהכהל תפועל תילחוטהא שהרשת דאו, ילחוטא רבוחי תבאמצעו פסתהמד את מחבר אתה אם●

.151 דבעמו רבובחיו ברשת תויבע

:תהבאו תהפעולו את בצע, HP ePrint-ב משתמש אתה אם●
 .נהכונ פסתהמד של ינולקטרהא ארוהד בתכתו יכ דאו●

ארוהד דעתהו של" לא" הרבשו רטתפוהמ הדחיהי בתהכתו אהי פסתהמד של ינולקטרהא ארוהד בתכתו יכ דאו●  
 .פסודוי אל שתשלח םפירהמצו םיהקבצ יכ תכןיי", לא" הרבשו תרטופומ תספונו ל"אוד תבוכתו אם. ינולקטרהא

 בתכתוב בקר, סףנו דעימ תלקבל. HP ePrint של תישורדב םימדשעו םיכסממ שולח שאתה דאו●
www.hpconnected.com )םירוהאז/תנויהמד כלב ןימז ההיי אשל תכןיי.( 

:תוחוקי נתשהז proxy-ה תורהגד יכ דאו, טנטרניאל תוההתחבר בעת proxy תורבהגד משתמשת שלך הרשת אם●
 או Internet Explorer ,Firefox ןכגו( משתמש אתה בוש טנטרניהא פןדפדב מושיבשש תורההגד את וקדב●

Safari.( 

 .שלך שהא מתחו את רישהגד םבאד או IT-ה במנהל רהיעז●

 או פסתהמד של ההבקר חבלו להא תורהגד כןלעד ךיעל, השתנו שלך שהא מתבחו מושיבשש Proxy-ה תורהגד אם
.HP ePrint-ב להשתמש כלתו אל, תכנודמעו נןיא להא תורהגד אם. בץהמשו טנטרניהא תבשר

.34 דבעמו 'טנטרניא תיוריש' תרהגד אהר, סףנו דעימ תלקבל

ההיי אשל תכןיי( www.hpconnected.com- ב בקר', טנטרניא תיוריש'ב מושיוש הרהגד בנושא סףנו ועסי תלקבל:עצה  
 )..םירוהאז/תנויהמד כלב ןימז
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דלמח תריכבר קבעושנ ןצרהי של תוירהמקו תורההגד רזושח
 הרשת תורלהגד או ןצרהי תורלהגד פסתהמד את רזלשח תךופשרבא, הרשת או פסתהמד תורבהגד םיינויש צעתיב אם●

.תוירהמקו
 את ברהע, תילחוטא הדבולע תהאו תרהגד אל ןייועד פסתהמד את נהשואלר תשהפעל אזמ םימשעתי תרוי פוחל אם●

.םישעתי משךיי הרההגד מצב. פסתהמד של הרשת תורהגד רוזשח ידי-על רשת תרהגד של למצב פסתהמד
.פסתהמד של הרשת תורהגד רוזשח ידי-על גם לרשת רבובחי תויבע רפתול תךופשרבא●

.לרשת פסתהמד את דשמח לחבר ךטרתצ, פסתהמד של הרשת תורהגד את רזלשח ידכ:תורזהי

ןצרהי של תוירהמקו דלהמח תריבר תורלהגד פסתהמד רזולשח
). תורהגד(  -ב געו נהימי החלק, פסתהמד של ההבקר חבלו תיהב ףד סךבמ.1

.סךהמ יבג-על תצגוהמו תאורלהו אםבהת פעל כןמ אחרול, ןצרהי של דלמח תריבר תורהגד רזושחב גע,  םיכל ב גע.2

פסתהמד של ההבקר חמלו פסתהמד של הרשת תורהגד רזולשח
).תורהגד( -ב גע כןמ אחרול) לחוטא( -ב גע' תיהב ףד' סךממ.1

.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל כןמ אחרול, רשת תורהגד רזושחב גע.2

.פסואו הרשת תורשהגד דאוו הרשת תרתצו ףד את פסהד.3

)IP בתכתו או רהקישו תורמהי ןכגו( כןל םדקו קבעושנ לחוטהא תורהגד, פסתהמד של הרשת תורהגד ספויא אחרל:ההער
'.ימטאוטו' למצב הרזבח תרגדמו IP-ה בתכתו. קומחיי

תצופונ תויבע רפתול תןינ תםרבעזש תוריש תויכנתוו דעימ תלקבל www.support.hp.com בתכתוב לבקר תךופשרבא:עצה  
.פסתבמד תבור

)Windows( את הפעל HP Print and Scan Doctor פןבאו תןאו רפתוול בהעתקהו קהיסרב, פסהבהד תויבע אבחןל ידכ 
 .תפומהש בחלק רק ןימז םישוהי. ימטאוטו
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פסתהמד זוקתתח
רקהסו של תיככוהז משטח יקוינ●
ינצוהחי דהצ יקוינ●  
םיכסמהמ ןימז יקוינ●

רקהסו של תכיהזכו משטח יקוינ
 ,םיצועיהב את טלהא םיעלול רקהסו תגרסמ על או רקהסו של סהכהמ מךתו על, רקהסו של תיככוהז משטח על ךכלול או אבק

.םיסומ ףד דלגול םתקיעו אמתהת ןכגו תנותכו של וקןיד על פיעולהש, תקויהסר תכויבא פגועל

רקהסו של תכיהזכו משטח יקוילנ

 משקע המתח כבל את נתקו),  יבויכ/הפעלה צןהלח(  על צהלחי ידי-על תהאו כבה, פסתהמד יקוינ יפנל!האזהר
.שמלהח

.רקהסו סהכמ את םהר.1
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ןיעד יקוינ זלנו היעל תזשהת םיבסי תטולנו כהר תימטל תרבעז סהכהמ אתו רקהסו של תיככוהז משטח את קהנ.2  
.תיככוז למשטחי

םיילכהמ יקוינ ימרמחו עמנהי. רקהסו של תיככוהז משטח יקוינ ךרלצו תיככוז יקוילנ מרבחו רקו אך השתמש:תורזהי  
הולכולבא להשתמש ןיא. רקהסו של תיככוהז למשטח קילהז םיהעלול, דירכלוטטר פחמןו ןזבנ, ןטואצ, םקיחשו םימרחו  
.רקהסו של תיככוהז משטח על חהימר ימנסי רילהשא עלול אשהו ןוויכמ

 ,יקוינ זלנו של ימד ולהגד תכמו זתתי אם. רקהסו של תיככוהז משטח על תורייש יקויהנ זלנו את ססלר ןיא:תורזהי
.רקסול זקנ םוגרול רקהסו של תיככוהז למשטח מתחת ולזלנ עלול יקויהנ זלנו

.פסתהמד את הפעלו רקהסו סהכמ את רגוס.3

 ינצוהחי דהצ יקוינ
 כבל את נתקו)  יבויכ/הפעלה צןהלח(  יבויכ/הפעלה צןלח על צהלחי ידי-על תהאו כבה, פסתהמד יקוינ יפנל!האזהר
.שמלהח משקע המתח

 ההבקר חמלוו פסתהמד םיפנמ םיזלנו קחהר. זארמהמ םיכתמו ךכלול, אבק בגוילנ ךמו תטולנו לחה, כהר תיבמטל השתמש
.שלה

םסמכיהמ ןמזי יקוינ
.הדההפר משטח אתו תלוגלהג את תקולנ תךופשרבא, ילגר ריינ סףאו נויא אהו אם או םפיד ספרמ סףאו םיכסמהמ ןימז אם

הדההפר משטח או תלולגהג יקוילנ

 משקע המתח כבל את נתקו),  יבויכ/הפעלה צןהלח(  על צהלחי ידי-על תהאו כבה, פסתהמד יקוינ יפנל!האזהר
.שמלהח

.םיכסמהמ ןימז ממגש רהמקו יכסממ כל את הסר.1
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.םיכסמהמ ןימז של סהכהמ את םהר.2

).2( הדההפר ולמשטח) 1( תלוגלגל קלה ישהג ספקתמ וז פעולה

.תלוגלג1
.הדהפר משטח2

.תימהמטל םפידהעו םיזלהנו את סחוט כןמ אחרול םוקקימז םיבמ ךמו תטולנ היקינ תימטל תקלו בהרט.3
.הדההפר ממשטח או תלוגלמהג תויהשאר כל את בלנג ידכ הלחה תיבמטל השתמש.4

).רטספי( פילופרוזיא הלכוב להשתמש סהנ, םוקקימז םימ תבאמצעו דרוי נויא המשקע אם:ההער

.םיכסמהמ ןימז של סהכהמ את רגוס.5
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HP של כהיהתמ
ןומגו ספקתמ HP של נתוהמקו כהיהתמ. www.support.hp.com בתכתוב בקר, םייכנעד צרמו ינכוועד כהיתמ דעימ תלקבל  

:פסתהמד עם הדבובע לך יעוסייש תויופשרא

ףרהמצו הולוהנ דהתיעוו צרהמו יכירמד את כןו, כנההתו של םינכוהעדו ההתקן ימנהל את דרהו :תודרהוו םיהתקנ ימנהל  
.פסתלמד

תלושא גילהצ תךופשרבא. תצופונ תויולבע תלולשא תבותשו תלקבל HP של כהיהתמ ימורפוב בקר :HP של כהיהתמ ימורפו  
.שלך תוההערו תלוהשא את סםפרול םורפול סכנלהי או, HP של םיאחר תחולקו ידי-על סמורפוש

.םימלצמו תנוופתר אתרול פסתהמד את תהולז ידכ HP של םינוהמקו םיכלב השתמש :תויבע ןופתר

דעימ תלקבל. תויבע ןופתרב ועסי ולקבל פסתמד תאויגש וקדלב ידכ HP Smart היקציפלבא להשתמש גם תךופשרבא:ההער  
 .12 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש ףיעסב ןייע, וז היקציפלא תודאו

HP-ל הייפנ
תויופשרהא. התמיכה של האינטרנט לאתר פניהב בקר, היבע רפתול ידכ HP של תיהטכנ כהיהתמ גינצ של ועסיל זקוק אתה אם  

תויאחר תבעלו תחוללקו HP גינצ של כהיתמ( בתוקף תויאחר יבעל תחולקו רבוע םתשלו אלל תנוימז קשר תריציל תהבאו  
):םבתשלו כהוכר תולהי עלולה בתוקף נהישא

.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●

)תימהקד תהדל של ימיהפנ הדבצ פיעמו( צרהמו ספרמ●

)פסתהמד תבתחתי או בגב אנמצ( ירודסי ספרמ●
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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

תויהאחר תגרסבמ תספונו 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
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יטכנ דעימא

ףפוכ אןכ באהמו דעיהמ. HP תחבר מטעם תדעוהו גם כמו, פסתהמד רבוע בתייבס דעימו נהתקי דעימ ספקמ הז ףיעס  
.מתמוקד דעההו אלל םיינוילש

.םיצרבמו כהיתמו תויבע ןופתרב הרעז, למשתמש םיכירמד תלקבל www.support.hp.com בתכתוב בקר
 ,קהיאמר ןפובצ EMC, פיוריהא דחויהא של נהתקי דעתהו כולל( נהתקיול בהיבהס תכויאל געבנו דעימ אלמצו ידכ●

.למשתמש ךירהמד של' יטכנ דעימ' ףיעסב ןייע), תואחר תמויאת תוהצהרו, היקצינמווטלקו לחוטא תוהצהר

.למשתמש ךירהמד של' היבע ןופתר' ףיעסב ןייע, תצופונ פסתמד תויבע רפתול ידכ●

:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
םיפרטמ●
נהתקי תדעוהו●
צרלמו בתייבס הולינ תיכנתו●
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םימפרט
. www.support.hp.com בתכתוב בקר, סףנו דעימ תלקבל

כתמער תשוירד
. www.support.hp.com בתכתוב בקר, ההפעלה כתמער של תוידעתי תסאוגר תודאו כהיתמו דעימ תלקבל●

בהיבהס יתנא מפרט
)יטנהיפר 86° עד 59°( סויצלז 30° עד 15°: להפעלה ץמלמו תורפרטוטמ חוטו●

)יטנהיפר 104° עד 41°( סויצלז 40° עד 5°: להפעלה תורפרטוטמ חוטו●

יבויע אלל תחסיי תלחו 80% עד 20%: להפעלה ץמלמו תלחו חוטו●
יבויע אלל תחסיי תלחו 80% עד 15%: להפעלה תלחו חוטו●
)יטנהיפר 140° עד 40°-( סויצלז 60° עד 40°-): ןאחסו( תילופע סרחו במצב תורפרטוטמ חוטו●

.פסתמדמה טפלב םיסומ תוויע ההייש תכןיי, םזקיח םייטמגנולקטרא תושד תכחובנו●

●HP כבלב להשתמש צהיממל USB אהצכתו םיצרשנו םיילאיפוטנצ םירעש למזער ידכ םימטר 3 על כורבאו עולה נוישא  
.םייטמגנולקטרא תומשד

ההזנה שמג בולתקי
100 עד]): תאובריל 20[ ר"מ'/ג 75( ילגר ריינ תנוויילג●

10 עד: תפומעט●

30 עד: תוסייכרט●

30 עד: םילוצ ריינ תנוויילג●

הפלט שמג בולתקי
30 עד]): תאובריל 20[ ר"מ'/ג 75( ילגר ריינ תנוויילג●

10 עד: תפומעט●

30 עד: תוסייכרט●

30 עד: םילוצ ריינ תנוויילג●

דלוגוו רייהנ גסו
חתפתיל). EWS( בץהמשו טנטרניהא תבשר או פסתהמד כנתבתו ןייע, םיכנתמ פסההד ימרחו של אהמל מהירש תלקבל●  

.117 דבעמו בץהמשו טנטרניהא תשר חתפתי אהר, בץהמשו טנטרניהא תשר

רייהנ משקל
)תאובריל 24 עד 16( ר"מ'/ג 90 עד 60: ילגר ריינ●
)תאובריל 24 עד 20( ר"מ'/ג 90 עד 75: תפומעט●
ר"מ'/ג 200 עד: םסייכרט●
)תאובריל 80( ר"מ'/ג 300 עד: םילוצ ריינ●
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פסההד ימפרט
סמךהמ תכבורלמו אםבהת תמשתנו פסהההד תויורמהי●
ישהרד פיל תימתר ויד רקתהז: יטהש●
PCL3 GUI: פהש●

העתקה ימפרט
 dpi 600 עד: היצולוזר●

ייטלגיד נהתמו דבויע●
גםהדו סמךהמ תכבורלמו אםבהת תמשתנו העתקה תויורמהי●

קהיסר ימפרט
תיפטאו x 1,200 ppi 1,200 עד: היצולוזר●

.רקהסו כנתבתו ןייע, ppi תייצולוזר תודאו סףנו דעימ תלקבל

)רפוא תמור 256( רפוא ינגו bit-8, צבע bit-24: צבע●
מ"ס x 29.7 21.6: תיככוהז ממשטח יבמר קהיסר דלגו●

פסההד תיציזולור
.www.support.hp.com בתכתוב בקר, תכונתמ פסההד תויצולוזר על דעילמ●

יטסקוא דעימ
.HP של האינטרנט אתרמ קהיסטקוא על דעימ לקבל תךופשרבא, טנטרניאל ישהג לך יש אם●
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נהתקי תדעוהו
.שלך רואז/נהיבמד נההתקי תויכנוסומ צרהמו תישורדב תמדעו פסתהמד

:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
נהתקיל גםד ספרמ●
המתח כבלל געבנו תאורהו●
הימנבגר הדבוע תמובמקו תותיוזח תגובתצו םילמשתמש דעההו●
הימנבגר םילמשתמש םירעש יטתפל ברדב ההצהר●
פיוריהא דחויהא של נהתקי דעתהו●
תמויאת תהצהר●
תויווקו תוילחוטא נהתקי תוהצהר●

נהלתקי גםד ספרמ
יספרמ עם או םיוקיויהש תהשמו עם נהתקיל גםהד ספרמ את לבלבל ןיא. חקופיו יהויז ךרלצו נהתקיל גםד ספרמ הוקצה צרלמו  
.צרהמו

המתח לכבל עגבנו תאורהו
 100-240 של במתח משתמש צרהמו. צרהמו על פיעמו המתח גוריד. צרהמו של המתח גורידל םיאמת שלך המתח רשמקו דאו

.Hz 50/60 רדת AC טולו 200-240 או

.צרלמו ףרשמצו שמלהח כבלב רקו אך השתמש, צרלמו זקנ למנוע ידכ:תורזהי

הימנבגר הדעבו תמובמקו תותיזוח תגובתצו םילמשתמש דעההו
 GS-Erklärung (Deutschland) 
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. 
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im 
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

הימנבגר םילמשתמש םירעש יטתפל ברדב ההצהר
Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

פיוריהא דחויהא של נהתקי דעתהו
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 .םירהקשו םיפאוריהא םיאמהמתו םיתקנול תויטנוהרלו פיוריהא דחויהא תלהנחי םיאמתו CE ןמוסי את םיהנושא םיצרמו
:הבא טנטרניהא באתר אההמל תמויאהת תהצהר את אלמצו תןינ

www.hp.eu/certificates )שלו נההתקי גםד ספרמ או צרהמו גםד שם תבאמצעו חפש )RMN ,(תיובתו אלמצו תןישנ  
 .)נההתקי

.HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany לא תפנול יש, נהתקי יבנושא קשר תריציל

תילחוטא תוילנוקצינפו עם םיצרמו
EMF

.וידר ירדת נתילקר פהישלח געבנו) ICNIRP( תוימאולניהב תובהנחי תרטופוהמ תישורדב מדעו הז צרמו●
חהיטמב צרבמו ילגר מושיש בעת מ"ס 20 של הדהפר קחמר על הרישמ, וידר תתואו מקבלו רהמשד התקן כולל צרהמו אם  
.פיוריהא דחויהא תישורדב תומדעו וידר ירדתל פהישהח תמור יכ

פהוריבא תילחוטא תוילנוקצינפו
:Bluetooth וידר או b/g/n 802.11 עם םיצרמו רבוע●

.מטהו) dBm )100 mW 20 של רודיש צמתעו עם, MHz 2483.5-ל MHz 2400 ןיב וידר ירדבת פועל הז צרמו–

.a/b/g/n 802.11 וידר עם םיצרמו רבוע●

 של רודיש צמתעו עם, MHz 5710-ל MHz 5170 ןיבו, MHz 2483.5-ל MHz 2400 ןיב וידר ירדבת פועל הז צרמו–
20 dBm )100 mW (מטהו.

בלגמו GHz 5.15-5.35 של םירדת רצועת עם IEEE 802.11x ילחוטא LAN: תורזהי–  
מושיש. םיבתרש םיפיעהמו םירואז/תנויהמד כל רבוע דבלב םימבנ ךבתו מושישל  

.םימיקי וידר תיוריבש תלהפרעו ילבלהו עלול ץבחו וז WLAN תייקציפלבא

תמויאת תהצהר
.www.hp.eu/certificates בתכתוב תמויאהת תהצהר את אלמצו תןינ

תויווקו תוילחוטא נהתקי תוהצהר
:םייווקו םיילחוטא םיצרלמו געבנו הבא נההתקי דעימ את כולל הז ףיעס
ילזבבר םילמשתמש דעההו●
אןווייטב םילמשתמש דעההו●
קובמקסי םילמשתמש דעההו●
נהיאבאוקר םילמשתמש דעההו●
)GHz 5( אןווייטב םילמשתמש דעההו●

)GHz 5( היבסרב םילמשתמש דעההו●

)GHz 5( ילנדאבת םילמשתמש דעההו●
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לזיבבר םילמשתמש דעההו
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência 
em sistemas devidamente autorizados.

אןווייבט םילמשתמש דעההו
低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率
或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改
善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及
醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

קויבמקס םילמשתמש דעההו
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.

נהיאבאוקר םילמשתמש דעההו
 Повідомлення для користувачів в Україні 

Технологія, що використовуєтьсяРадіочастотні діапазониМаксимальна потужність передавання
WLAN Wi-Fi 802.11x (2,4 ГГц)2400–2483,5 МГц< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП

Bluetooth з низьким енергоспоживанням (2,4 
ГГц)

2400–2483,5 МГц< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП

Bluetooth (2,4 ГГц)2400–2483,5 МГц< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП

WLAN Wi-Fi 802.11x (5 ГГц)5150–5350 МГц

5470–5835 МГц

< 100 мВт (20 дБм) ЕІВП

 Відповідні частотні діапазони та максимальна потужність передавання застосовуються, лише:ההער
якщо в пристрої використовується зазначена технологія підключення.

)GHz 5( אןווייבט םילמשתמש דעההו

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。應避免影響附近雷達系統之操作。
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)GHz 5( היבבסר םילמשתמש דעההו

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 
5150-5350 MHz.

)GHz 5( דלניאבת םילמשתמש דעההו

เครือ่งวทิยคุมนาคมน้ีมรีะดบัการแผค่ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าสอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภยัตอ่สขุภาพของมนุษย์จากการ
ใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกาํหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety 
Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National 
Telecommunications Commission.

167 טכני מידע   א נספח HEWW



צרלמו בתייבס הולינ תיכנתו
רוזחימ תויופשרא ןבושבח באוהו הז צרמו ןבתכנו. בהיבהס תכויבא םיגעפו נםישא םיתיכויא םיצרמו ספקל בתימחו HP תחבר  
דילהפר פשראמ ןהתכנו. תהנויאממו פסתהמד של תוילנויקצנמהפו ועגרל ימבל, םמוינילמ עד מצםצו םימרהחו ספרמ. תנושו  

 םחלקי. םיפשוט םיכל תרבעז הולהסר תבקלו רתויאל םיתנינ םינהשו םירבוהחיו וקדההי יאמצע. המז הז םינשו םימרחו תבקלו
.םייליע ןקותיו וקרפיל תבקלו הםילא גשתל ההיי תןישנ כך כננותו ההבוג תפויבעד
:בתכתוב' בהיבהס תכויאל HP של תבויהמחו' באתר בקר, סףנו דעימ תלקבל

www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html.

בהיבסל תותיודידי תעצו●
פיוריהא דחויהא תועד של 1275/2008 תקנה●
ריינ●  
קיסטפל חלקי●
תחויטב על םיננתו תנוויילג●
רוזחימ תיכנתו●
םימתכל ויד ימרלחו HP של רוזחיהמ תיכנתו●
שמלח כתיצר●
םימשתמש ידי-על תפסול דויצ כתהשל●
ילזבר רבוע תפסול כתהשל●
םיימיכ םימרחו●
)ןסי( כבםהרו םיכנסוהמ םיביכהר/םימרהחו תבלט●
)אןווייט( םיבלגהמו םימרהחו ןמוסי של תכחוהנו מצב תהצהר●

)ודהו( םיכנסומ םימרחו תבלהג●
)הרקיטו( קהינולקטראו ישמלח דויצ של תפסול הולינ בנושא תתקנו●
●EPEAT

)ןסי( SEPA Ecolabel על למשתמש דעימ●
העתקה ריכשמו פקס, פסתבמד מושיש בעת ןסיב היגהאנר כתיצר תיותו●
אןווייטב תסוללו כתהשל●
תסוללו בנושא פיוריהא דחויהא תיהנחי●
ילזבר רבוע תסוללו בנושא דעההו●
הינרפויבקל םייפרקול םימרחו על דעההו●

בהיבלס תותיודידי תעצו
HP טנטרניהא באתר בקר. בהיבהס על פעהההש את לצמצם התיחוללקו יעסיל בתימחו HP Eco Solutions )תנוופתר  
.HP של תובתייבהס תמוזוהי תודאו סףנו דעימ תלקבל) HP של םייגקולוא
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www.hp.com/sustainableimpact 

פיוריהא דחויהא תועד של 1275/2008 תקנה
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‘ P15 ףיעסב ןייע, תילופע תילחוטהא ברשת
globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

ריינ
.EN 12281:2002-ו DIN 19309 תקןל אםבהת רזחממו רייבנ מושילש םיאמת הז צרמו

קיטפלס חלקי
יגסו יהוילז תופשרהא את םיריבהמג םיימאול-ןיב םיתקנל אםבהת םימנסומ םגר 25 על עולה שמשקלם קיסטפל חלקי  
.צרהמו יחי םוסיב רוזחימ תולמטר קיסטפל

תחויבט על םיננתו תנוויליג
 פיל או www.hp.com/go/ecodata באתר םינימז בהיבהס תכויא ועל צרהמו תחויטב על דעימ, תחויטב על םיננתו תנוויילג

.בקשה

רזוחימ תיכנתו
HP רוזחימ יכזמר ספרמ עם תויתפוושו םיבר םירואז/תנויבמד רוזחימו םיצרמו תרזהח תויכנתו של גדלו ההולך ספרמ יעהמצ  
 .תרויב םייפולרהפו היצרממו כמה של תרזחו הריכמ ידי-על םימשאב רמוילש תפועל HP. העולם יחבבר קהינולקטרא יצרמו

:בתכתוב בקר, HP יצרמו רוזחימ תודאו סףנו דעימ תלקבל

www.hp.com/recycle 

םימתכל ויד ימרלחו HP של רזוחיהמ תיכנתו
HP תיכנתו. בהיבהס על להגנה בתימחו HP Inkjet Supplies Recycling Program )של רוזחיהמ תיכנתו HP ויד ימרלחו  

 תלקבל. תמשומשו ויד תוימחסנו פסההד תוימחסנ של םתשלו אלל רוזחימ תפשראמו םיבר םירואז/תנויבמד נהימז) םימתכל
:הבא טנטרניהא באתר בקר, סףנו דעימ

www.hp.com/recycle 

שמלח כתיצר
 הבא ןמוהסי. ב"הבאר בהיבהס תכויאל דהמשר ידי-על אושרמ  ®ENERGY STAR סמלב מןסוהמ HP של הימהדו פסההד דויצ
 :ENERGY STAR רישוא יבעל הימהד יצרמו יבג-על פיעוי

/www.hp.com/go: בתכתוב פיעמו ENERGY STAR ידי-על םיאושרהמ הימהד יצרמו של םיגמד תודאו סףנו דעימ
energystar
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םימשתמש ידי-על פסולת דוצי השלכת
תאויבר על להגן ךיעל, אתז םבמקו. תאחר תתייב תפסול עם דחי צרהמו את ךילהשל ןיא יכ ןיימצ הז סמל  
דויצ של תפסול רוזמח ךרלצו תידיעוי ףסויא תדקולנ תהפסול דויצ תרסימ ידי-על, בהיבהס ועל םישהאנ  
 באתר בקר או, ךירמגו ריבע ימהמקו דהמשר לא פנה, סףנו דעימ תלקבל. ישמלחו ינולקטרא

http://www.hp.com/recycle.

לזיבר רעבו פסולת השלכת

Não descarte o produto eletronico em 
lixo comum

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, תוחוקי תישורדל םיאלהת ידכ היצרבמו םיימיהכ םימרהחו תודאו דעימ התיחוללקו ספקל בתימחו REACH )תקנה EC 
: בתכתוב אלמצו תןינ הז צרמו רבוע םימקליהכ יפרט עם חוד. )םיפיוריהא המועצהו טהפרלמנ של 1907/2006 ספרמ

www.hp.com/go/reach.

)ןיס( כבםהרו םיכנסוהמ םיבכיהר/םימרהחו בלתט
 产品中有害物质或元素的名称及含量 

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◯◯◯◯◯
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 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)

 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。
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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 
 Unit 

 限用物質及其化學符號 
 Restricted substances and its 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 

 Print 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。

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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)ודהו( םיכנסומ םימרחו הגבלת
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.

)הרקיטו( קהינולקטראו ישמלח דוצי של פסולת הולינ בנושא תתקנו
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine uygundur

EPEAT
Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps 
identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information 
on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/
epeat_printers.pdf.

)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。

העתקה רימכשו פקס, פסתבמד מושיש בעת ןיבס היגהאנר כתיצר תיותו
 复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则 
依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能
效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定
和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准
确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子
之和来计算。

2. 能效信息

喷墨打印机

– 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦
特 (W) 表示。
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– 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延
续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成
像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于
“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

– 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗
模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。

– 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表
示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印
机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能
与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

אןווייבט תסוללו השלכת

תסוללו בנושא פיוריהא דחויהא תיהנחי

ךילהמש כננתמתו אהיו, צרהמו תורהגד או אמת מןז ןשעו של םינהנתו תשלמו על הרילשמ המשמשת סוללה כולל הז צרמו  
תוריש יטכנא ידי-על רקו אך להתבצע ךיצר הסוללה את ףילהחל או תוריש קילהענ ןוסיינ כל. צרהמו יחי כל למשך פעולל  
 .סמךמו

לזיבר רעבו תסוללו בנושא דעההו
A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.

הינרפויבקל םייפרקול םימרחו על דעההו
Perchlorate material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special 
handling when recycled or disposed of in California.
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קסדניא

א
160תויאחר
64הרהגד, רזחו גוחי תויופשרא

ב
פקס, קהידב

144כשלהנ, המרחו קתידב
 פקסב ןפוהטל חוט גסו קתידב

146כשלהנ
145כשלהנ, אהיציל רבוחי

147פקס קו מצב
147כשלהנ, גוחי ילצל

145רבקי ןפוטל שקע
פקס, תקוידב

90הרהגד
144כשל

145פקס, רבקי לשקע רבוחי קתידב
145פקס, נהכונ אהיצי קתידב
147פקס, קו מצב קתידב
147כשלהנ, גוחי ילצל קתידב
130תויבע ןופתר, רייהנ נתבהז תויבע

ד
תחווד

69פקס, רישוא
144כשלהנ הפקס קתידב
70פקס, אהיגש

69פקס, רישוא תחווד
70פקס, אהיגש תחווד
מענה צלצול ספוד

63ינויש
לבן-רבשחו םפיד

50פקס
162כתמער תישורד

ה
הרהגד

DSL )74)תויילמקב ןפוטל תכומער

ןפוטל תכזמר( ןבוימשו בשבמח םדמו  
85)תיילמקב

ןפוטל תכומער( בשמח םדמו  
79)תויילמקב

ןפוטל תכומער( יקול וקו בשמח םדמו  
81)תויילמקב

ןפוטל תכומער( יקול אתו בשמח םדמו  
89)תויילמקב
ןפוטל תכומער( PBX כתמער  

75)תויילמקב
)תויילמקב ןפוטל תכומער( ןבוימש

84
ןפוטל תכזמר( םדמוו ןבוימש  

85)תיילמקב
63בחןמו צלצול
ןפוטל תכומער( בחןמו צלצול  
76)תויילמקב

)תויילמקב ןפוטל תכומער( ISDN קו
75
ןפוטל תכומער( תףמשו ןפוטל קו  

77)תויילמקב
ןפוטל תכומער( דפרנ פקס קו  

74)תויילמקב
)תויילמקב ןפוטל תכומער( יקול את

78
ןפוטל תכומער( בשמח םדמוו יקול את  

89)תויילמקב
תורהגד

65פקס, תורמהי
65פקס, צמהעו

פסההד
69פקס תחווד
70פקס ימנוי

163מתח
56םפקסי
71םינואחר פקס יפרט
153תויבע ןופתר

דשמח פסההד
56ןוכרימהז םפקסי

תויבע ןופתר, מהעקו פסההד
130פסההד

164נהתקי תדעוהו
165לחוטא תוהצהר

164נהתקיל גםד יהויז ספרמ
130תויבע ןופתר, דחי םפיד ספרמ נתהז
56םפקסי תברהע

העתקה
163מתח

הצגה
114רשת תורהגד
57פקס הקטן

57תימטאוטו פקס הקטנת

ז
ןוכריז

56םפקסי של תרזחו פסההד
55םפקסי רשמו

ח
ןפוטל חוט
כשלהנ נהכונ אהיציל רבוחי קתידב

145
146כשלהנ ןכונ גסו קתידב
144פקס התקנת קתידב, המרחו
רשת רבוחי

109ילחוטא רבוחי
54, 52מהצג גוחי
64םמתקפי גוחי
64םיילצל גוחי

תמוחסי
125רושחר

ט
63מענה צלצול ספוד, ןפוטל
מ פקס, ןפוטל

55קבלה
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-מ פקס חתישל, ןפוטל
52חהישל
52,חהישל
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פקס, מןוי

70פסההד

כ
62פקס, תתרכו
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ההבקר חלו
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6מצב יסמל
פסתהמד של ההבקר חלו

51םפקסי חתישל
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5ההבקר חלו, םיצנלח

מ
םימגש

130נהבהז תויבע ןופתר
125ריינ תמוחסי רושחר

דלמו
תכזמר( תבוימשו פקסל תףמשו שרא  

85)תיילמקב ןפוטל
תכומער( יקול אתו פקס עם תףמשו  
89)תויילמקב ןפוטל

םדמו
ןפוטל תכומער( פקס עם תףמשו  

79)תויילמקב
תכומער( יקול וקו פקס עם תףמשו  
81)תויילמקב ןפוטל

גוחי םדמו
תכזמר( תבוימשו פקסל תףמשו שרא  

85)תיילמקב ןפוטל
ןפוטל תכומער( פקס עם תףמשו  

79)תויילמקב
תכומער( יקול וקו פקס עם תףמשו  
81)תויילמקב ןפוטל
תכומער( יקול אתו פקס עם תףמשו  
89)תויילמקב ןפוטל

בשמח םדמו
ןפוטל תכומער( פקס עם תףמשו  

79)תויילמקב
תכומער( יקול וקו פקס עם תףמשו  
81)תויילמקב ןפוטל

בשהמח של םדמו
תכזמר( תבוימשו פקסל תףמשו שרא  
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םיכסממ ןימז
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קהמחי
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יטכנ דעימ
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85ןבוימש ושל םדמו של התקנה
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157םיכסממ ןימז

156רקהסו של תיככוהז משטח
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בהיבס

162םיבתייבס םיפרטמ
168צרלמו בתייבס הולינ תיכנתו

64הרהגד, גוחי גסו
6מצב יסמל
םינפוטל ספר

60הרהגד
61צהבקבו קשר ישאנ תרהגד
61קשר ישאנ קתמחי
60קשר ישא של םיפרט ינויש
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קהיסר
163קהיסר יפרטמ
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הקול צמתעו

65פקס יילצל

פ
פקס
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64רזחו גוחי תויופשרא
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כשלהנ, רבקי לשקע רבוחי קתידב
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ןפוטל תכומער( דפרנ קו תרהגד  
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56דשמח פסההד
 הפעולה תודאו םיפרט פסתהד
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54, 52מהצג גוחי
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51רגויש
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ןפוטל תכומער( הרהגד, יקול את  
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ינדי פןבאו פקס

52חהישל
55יבויג פקס
VoIP68 וטוקולפר
טנטרניא וטוקולפר

68מושיש, פקס
תויבע ןופתר
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 הפקס של ןפוטל חוט רבוחי קתידב

145כשלהנ
כשלהנ, רבקי לשקע רבוחי קתידב
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כשלהנ פקסב ןפוטל חוט גסו קתידב
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147
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130םימעקו םפיד

153פסההד
130מהמגש סףנא נויא רייהנ
123ההבקר חלו של הרהעז כתמער
130דחי םפיד ספרמ םספינא

144פקס
153שמלח כתיצר

149, 148םפקסי תקבל
150, 148םפקסי רגויש

צ
בחןמו צלצול

76תויילמקב ןפוטל תכומער
63ינויש

שמלח כתיצר
153תויבע ןופתר

ק
םפקסי תקבל

55תימטאוטו
56הברהע
55תינדי
57םימחסו םיספרמ
63למענה םיצלצול ספרמ

63ימטאוטו מענה מצב
149, 148תויבע ןופתר

תינדי םפקסי תקבל
55קבלה

פקס עם הרהגד, ISDN קו
75תויילמקב ןפוטל תכומער

62יהמנו יהויז דקו
63מענה צלצול ספוד, ןפוטל קו

65דבאו קצב

ר
תרשתו

114תורהגד של פסההדו הצגה

ש
םפקסי רגויש

54, 52מהצג גוחי
150, 148תויבע ןופתר

ינדי םפקסי רגויש
52רגויש

םפקסי רודיש
54רגויש
םפקסי חתישל

53-מ, ןוכריז
52ןפומטל
51סיסיב פקס

רשמו
55ןוכריזב םפקסי

145פקס, רבקי ןפוטל שקע
בץמשו טנטרניא תשר

)OS X(117
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ת
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ןפוטל תכומער( פקס עם הרהגד  
78)תויילמקב
תכומער( בשמח םדמוו פקס עם הרהגד  
89)תויילמקב ןפוטל

מענה צלצול תיתבנ
76תויילמקב ןפוטל תכומער

כנהתו
Webscan48

)Windows( פסתהמד כנתתו
11חהפתי

וקהזתח
157יקוינ
תחולקו כתיתמ

160תויאחר
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74תויילמקב ןפוטל תכומער

HEWW אינדקס 178



D
DSL ,עם פקס תרהגד

74תויילמקב ןפוטל תכומער
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setup
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162כתמער תישורד
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