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ההבקר חלו יניפיאמ

ראותיןיפיאמ
.תכחיהנו הפעולה של הרילעצ:  יטולב צןלח1
).ריינ מתחסי רושחר או ריינ נתיטע אחרל, גמהודל( הפרעה אחרל הדבוע ושדלחי:  פעולה ושדחי צןלח2

.אהיגש או ההראז במצב אתנמצ פסתשהמד נתיימצ:  פעולה ושדחי תירנו

 ,לבן-רבשחו םתקיהעו ספרמ את יללהגד ידכ. לבן-רבשחו העתקה תדבוע תלהתחל:  רבשחו העתקה התחל צןלח3
.צןהלח על נהוהאחר צההלחי אחרל תוישנ שתי תתחיל ההעתקה. םיפעמ כמה צןהלח על ץלח

 צןהלח על ץלח, בצבע םתקיהעו ספרמ את יללהגד ידכ. בצבע העתקה תדבוע תלהתחל:  בצבע העתקה התחל צןלח4
.צןהלח על נהוהאחר צההלחי אחרל תוישנ שתי תתחיל ההעתקה. םיפעמ כמה

.פסתהמד של יבויכ או להפעלה:  יבוכי/הפעלה צןלח5

.ךנמו ויד ספלמ או ויד תיבמחסנ היבע נתיימצ:  ויד אתהתר תוירנו6
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מצב תוירנו
יבוכי/הפעלה צןלח תירנו●

ראותימצב
.תפעלמו פסתהמדתפעלמו
 .היכבו פסתהמדהיכבו
 של תדקו 5 אחרל ימטאוטו פןבאו' נהיש' למצב סתכננ פסתהמד'. נהיש' במצב אתנמצ פסתהמד יכ ןיימצמעמתמעו

.תילופע סרחו
).( יטולב צןהלח על ץלח, הדבוהע יטוללב. הדבוע תדבמע פסתהמדמהבהבת

 מהבהבת תירהנוו הרגוס תוילמחסנ ישההג תדל אם. תהאו רגוס, חהפתו תוילמחסנ ישההג תדל אםתורבמהי מהבהבת
תדעובהו תפיעוהמו תאורההו צועיב ידי-על אתז רפתול תןינ. אהיגש במצב אתנמצ פסתהמד, תורבמהי  
יבג-על דעההו רצויל ידכ סמךמ ספילהד סהנ, סךהמ יבג-על תדעוהו אהור נךיא אם. בשהמח סךמ יבג-שעל  
.סךהמ

.מהבהבת פעולה ושדחי תירהנו●

ןופתרבהיהס
 פעולה ושדחי צןהלח על ץלח כןמ אחרול, נהההז במגש ריינ טען.נהההז במגש ריינ ןיא

 ,רייהנ נתיטע פןאו תודאו דעימ תלקבל. ספילהד ךילהמש ידכ) (
.8 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע ףיעסב ןייע

.ולקתד ויד אתהתר של תירמהנו אחתו היכבו פעולה ושדחי תירהנו●

ןופתרבהיהס
.תהבאו תוימהבע אחת רעהישא תכןיי

.החסר מהיאהמת ויהד תימחסנ–

יסטהפל שהסרט או, כהכהל תקנתמו מהיאהמת ויהד תימחסנ–  
.ממנה סרהו םטר

.ךנמו מהיאהמת ויהד תיבמחסנ ויהד ספלמ–

תימחסנ למצב סתכננ פסתהמד, החסר ויהד תויממחסנ אחת אם–  
ויהד תימחסנ את סהכנ, הדחיי תימחסנ ממצב אתלצ ידכ. הדחיי  

 אהר, הדחיי תימחסנ מצב תודאו סףנו דעימ תלקבל. מהיאהמת
.42 דבעמו הדחיי תימחסנ במצב מושיש

תימחסנ את הסר, פסתבמד תתקנומו ויהד תוימחסנ שתי אם–  
 כןמ אחרול, ממנה סרהו יסטהפל שהסרט דאו, מהיאהמת ויהד
דעימ תלקבל. בהיט תהאו התקןו ויהד תימחסנ את הרזבח סהכנ  
.40 דבעמו ויהד תוימחסנ את החלף אהר, סףנו

ךילהמש כולהי פסתהמד, ךנמו ויהד תיבמחסנ ויהד ספלמ אם–  
 על פיעלהש עלול ברהד. התרשנו ויהד תכמו תבאמצעו ספילהד
שראכ ויהד תימחסנ את החלף. םפסידהמו םיכסמהמ תכויא  
 אהר, סףנו דעימ תלקבל. ןרצו יעתבמש נהיא כבר פסהההד תכויא

.40 דבעמו ויהד תוימחסנ את החלף

.תולקוד ויד אתהתר של תוירהנו ושתי היכבו פעולה ושדחי תירהנו●
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ןופתרבהיהס
 ברהד. התרשנו ויהד תכמו תבאמצעו ספילהד ךילהמש כולהי פסתהמד.ךנמו ויהד תוימחסנ בשתי ויהד ספלמ

תוימחסנ שתי את החלף. םפסידהמו םיכסמהמ תכויא על פיעלהש עלול  
תודאו דעימ תלקבל. ןרצו יעתבמש נהיא כבר פסהההד תכויא שראכ ויהד  
ויהד תוימחסנ את החלף ףיעסב ןייע, ויהד תוימחסנ של פהההחל פןאו  

.40 דבעמו

.מהבהבת ויד אתהתר של תוירהנו אחתו היכבו פעולה ושדחי תירהנו●

ןופתרבהיהס
 אשל תקנהשהו או, אמתתו נהיא, מהפגו מהיאהמת ויהד תימחסנ
.כהכהל

רבוע נהכוהנ HP של ויהד תיבמחסנ משתמש שאתה דאו–  
.תךברשוש פסתהמד

.םיאהמת ץיבחר תקנתמו מהיאהמת ויהד תישמחסנ דאו–

 תלקבל. ויהד תימחסנ את החלף, פיעלהו כהיממש אהיגהש אם–
 החלף ףיעסב ןייע, ויהד תוימחסנ של פהההחל פןאו תודאו דעימ

.40 דבעמו ויהד תוימחסנ את

.תולקוד ויד אתהתר של תוירהנו ושתי היכבו פעולה ושדחי תירהנו●

ןופתרבהיהס
.תהבאו תוימהבע אחת רעהישא תכןיי

.תוחסר ויהד תוימחסנ שתי–

יסטהפל שהסרט או, כהכהל אשל תתקנומו ויהד תוימחסנ שתי–  
.מהן סרהו םטר

.תאמותו נןישא או תמופגו ויהד תוימחסנ שתי–

 .ויהד תוימחסנ את התקן, ויד תימחסנ תקנההו אל פסתבמד אם–

 דאו, תןאו הסר, פסתבמד תתקנומו ויהד תוימחסנ שתי אם–
 את הרזבח סהכנ כןמ אחרול, מהן סרהו יסטהפל שהסרט
.בהיט תןאו התקןו ויהד תוימחסנ

רבוע תנוכוהנ HP של ויהד תויבמחסנ משתמש שאתה דאו–  
.תךברשוש פסתהמד

 תלקבל. ויהד תוימחסנ את החלף, פיעלהו כהיממש אהיגהש אם–
 החלף ףיעסב ןייע, ויהד תוימחסנ של פהההחל פןאו תודאו דעימ

.40 דבעמו ויהד תוימחסנ את

.ולקתד ויד אתהתר של תוירהנו אחתו מהבהבת פעולה ושדחי תירהנו●
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ןופתרבהיהס
.תהבאו תוימהבע אחת רעהישא תכןיי

מושיש בה עשהשנ תימחסנ או פתיומז ויד תימחסנ תקנתמו–  
.ברבע

.דאומ ךנמו תאמוהתו ויהד תויבמחסנ ויהד ספלמ–

 אשהי תכןיי, עתה הז תקנההו מהיאהמת ויהד תימחסנ אם–
 כנתבתו דעהבהו ןייע. ברבע מושיש בה עשהשנ או פתיומז

.סףנו דעימ תלקבל HP של פסתהמד

 בה ויהד ספלמ, עתה הז תקנההו אל מהיאהמת ויהד תימחסנ אם–
ךילהמש ידכ) ( פעולה ושדחי צןהלח על ץלח. דאומ ךנמו  
 כבר פסהההד תכויא שראכ ויהד תימחסנ את החלףו, פסהבהד
 של פהההחל פןאו תודאו דעימ תלקבל. ןרצו יעתבמש נהיא

ויהד תוימחסנ את החלף ףיעסב ןייע, ויהד תוימחסנ  
.40 דבעמו

.תולקוד ויד אתהתר של תוירהנו ושתי מהבהבת פעולה ושדחי תירהנו●

ןופתרבהיהס
.תהבאו תוימהבע אחת רעהישא תכןיי

מושיש בהן עשהשנ תוימחסנ או תפויומז ויד תוימחסנ תתקנומו–  
.ברבע

.דאומ ךנמו ויהד תוימחסנ בשתי ויהד ספלמ–

 שהן תכןיי, עתה הז תקנוהו תמויאהמת ויהד תוימחסנ אם–
 כנתבתו דעהבהו ןייע. ברבע מושיש בהן עשהשנ או תפויומז

.סףנו דעימ תלקבל HP של פסתהמד

 ךנמו בהן ויהד ספלמ, עתה הז תקנוהו אל ויהד תוימחסנ אם–
ךילהמש ידכ) ( פעולה ושדחי צןהלח על ץלח. דאומ  

 כבר פסהההד תכויא שראכ ויהד תוימחסנ את החלףו, פסהבהד
 של פהההחל פןאו תודאו דעימ תלקבל. ןרצו יעתבמש נהיא

ויהד תוימחסנ את החלף ףיעסב ןייע, ויהד תוימחסנ  
.40 דבעמו

.תמהבהבו ויד אתהתר של תוירהנו ושתי, ולקתד יבוכי/הפעלה צןהלח תירנוו, מהבהבת פעולה ושדחי תירהנו●

ןופתרבהיהס
.תהבאו תוימהבע אחת רעהישא תכןיי

.ריינ מתחסי רעהיא–

.תקועה פסתהמד ךבתוש תיהמחסנ תרגר–

 אהר, סףנו דעימ תלקבל. תןאו רשחר, הרגר או ריינ תמוחסי ישנן אם
.50 דבעמו ריינ נתבהז תויבעו תמוחסי

.תמהבהבו ויד אתהתר של תוירהנו ושתי,  יבוכי/הפעלה צןהלח תירנו,  פעולה ושדחי תירהנו●
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ןופתרבהיהס
.תהבאו תוימהבע אחת רעהישא תכןיי

.פועל נויא רקהסו–

.אהיגש במצב אתנמצ פסתהמד–

.פסתהמד את פסא

.פסתהמד את כבה.1

.המתח כבל את נתק.2

.המתח כבל את בשו חבר כןמ אחרול, דקה המתן.3

.פסתהמד את הפעל.4

 רקהסו אם גם ספידת ןייעד פסתהמד. HP לא פנה, כתנמש היהבע אם
.פועל נויא
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פסההד ימרחו נתיטע
.ךילהמש ידכ ריינ דלגו בחר

אמל דלבגו ריינ נתילטע
 .נהההז מגש את םהר.1

 .להאשמ רייהנ חבור ןוכומ 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
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.רייהנ בקצה יעצריש עד ןימיל רייהנ חבור ןוכומ את הסט.4

 .המגש ךיארמ את צההחו ךמשוו טהפל מגש את דרהו.5

קטן דלבגו ריינ נתילטע
 .נהההז מגש את םהר.1

 .להאשמ רייהנ חבור ןוכומ את הסט.2
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ועדיהמ דהצו מטה פיכל נהפו הקצר רייהנ קצה שראכ, נהההז מגש של תימנהי נהפיל םילוהצ ריינ מתיער את סהכנ.3  
.שתיעצר עד מטה פיכל םילוהצ ריינ מתיער את החלקו, מעלה פיכל נהפו פסהלהד

.רייהנ בקצה יעצריש עד ןימיל רייהנ חבור ןוכומ את הסט.4

 .המגש ךיארמ את צההחו ךמשוו טהפל מגש את דרהו.5

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

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

.מטה פיכלו ילאהשמ דבצ תולהי םיראמו פההמעט ידש. מעלה פיכל פנהי פסהלהד ועדיהמ דהצ

.יעצריש עד תפוהמעט מתיער כנגד נהימי רייהנ חבור ןוכומ את הסט.4

 .המגש ךיארמ את צההחו ךמשוו טהפל מגש את דרהו.5
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רקהסו של תכיהזכו משטח יגב-על רמקו סמךמ נתיטע
רקהסו של תכיהזכו משטח על רמקו סמךמ נתילטע

.רקהסו סהכמ את םהר.1

.רקהסו של תיככוהז משטח של תימנהי נהפיב, מטה פיכל נהפו פסהלהד ועדיהמ דכשהצ רהמקו סמךמ את טען.2

.רקהסו סהכמ את רגוס.3
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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 של פסתהמד כנתתו חתפתי
.HP של פסתהמד כנתתו את התקנת אל אם, שלך בשבמח hp.com.123 באתר בקר, המרהחו התקנת השלמת אחרל

:ההער
ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, פסתהמד כנתבתו םבמקו HP Smart תייקציפלבא משתמש אתה אם●  

.16 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד

.ספילהד מנת-על התקן כלב תתקנומו תולהי תבויחי כנההתו או היקציפלהא●
:תהבאו תמהפעולו אחת בצע, HP של פסתהמד כנתתו התקנת אחרל
●Windows 10 :בחר, התחל על ץלח, בשהמח של הדבוהע בשולחן HP הסמל את בחר כןמ אחרול תויקציפלהא מתימרש 

.פסתהמד שם עם

●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 כןו, תדשוח HP תפסומד רילהגד גם תךופשרבא). Facebook-ו

 .תפוהש כלב נהימז התהי אל היקציפלשהא תכןיי. פסתהמד רבוע Windows 10-ב כתנתמ HP Smart תייקציפלא:ההער
.תפסוהמד יגמד כלב םינימז והיי אל םימיסומ םיניפיאשמ תכןיי
 תבאמצעו פסההד אהר, HP Smart תבאמצעו תויהבע ןופתרו קהיהסר, פסהההד פןאול געבנו תוסיסיב תאורהו תלקבל●

/www.hp.com/go בתכתוב לבקר גם כלתו, סףנו דעימ תלקבל. 17 דבעמו )HP Smart (Windows 10 היקציפלהא
hpsmartwin-help.

פסתלמד ולהתחבר Windows 10-ב HP Smart תיקצייפלא את ןלהתקי ידכ
דירלהו ידכ ההתקן של תויקציפלהא תבחנו או hp.com.123 בתכתוב בקר HP Smart תייקציפלא את גילהש ידכ.1  

.היקציפלהא את ןולהתקי
.בשהמח של הדבוהע משולחן) התחל( Start על ץלח, ההתקנה אחרל.2
.םיברמחוו םיפעלמו ההתקןו פסתשהמד דאו, שלך פסתלמד להתחבר ידכ.3
.שלך בהתקן HP Smart תייקציפלא את פתח.4

.פסתמד סףהו או בחר כןמ אחרול) סהפלו מןסי(  על ץלח, HP Smart של תיהב ףד סךבמ.5

.רבוהחי את םילהשל ידכ סךהמ יבג-שעל תאורההו פיל פעל
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)HP Smart (Windows 10 הקצייפלהא תבאמצעו פסההד
 על סףנו דעימ תלקבל. שלך מההתקן ספילהד ידכ HP Smart היקציפלבא מושילש געבנו תוסיסיב תאורהו ספקמ הז ףיעס

 .16 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, היקציפלהא

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

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

Windows 10 ריממכש ספילהד ידכ

:תהבאו תמהפעולו אחת בצע, HP Smart של תיהב סךבמ.1
 .פסהלהד תנותמו תרבחי על הקש או ץלח כןמ אחרול ספילהד נךברצוש נהתמו אתר, נהתמו פסתהד בחר●

 .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.2
 .26 דבעמו צלחתמו פסהלהד תהצעו אהר, פסההד תורהגד תודאו סףנו דעימ תלקבל

.פסהבהד להתחיל ידכ פסההד על הקש או ץלח.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 מעמתמעו יבויכ/ההפעלה צןלח תירנו●

 .הז מןז פרק תלשנו תןינ אל●
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ימטאוטו יבוכי
 מכבה ימטאוטו יבוכי. היגהאנר כתיצר את תלהפחי יעסיל ידכ תילופע סרחו של םישעתי אחרל פסתהמד את כבהמ הז ןיפיאמ

כתמתו פסתהמד אם .דשמח פסתהמד את לילהפע ידכ ההפעלה צןבלח להשתמש ךישעל כך, ןילחלוט פסתהמד את  
יבויכ שראכ גם. רבוהחי תויופשראול פסתהמד תכולויל אםבהת בתושי או פעלוי ימטאוטו יבויכ, היגבאנר ןסכולחי הז ןיפיאבמ  

.היגהאנר כתיצר את תלהפחי יעסיל ידכ תילופע סרחו של תדקו 5 אחרל' נהיש' למצב סתכננ פסתהמד, בתמוש ימטאוטו
נהיא אם או, פקס או רשת תכולי תכולל נהיא פסתהמד אם או, תפעלמו פסתהמד שראכ פעלמו ימטאוטו יבויכ●  

.להא תכולויב משתמשת

תכולי תהכולל פסתמד שראכ או תפעלמו Wi-Fi Direct-ה תכולי או תילחוטהא תכולהי שראכ בתמוש ימטאוטו יבויכ●  
.טנאתר רשת או USB, פקס רבוחי תצרוי טנאתר רשת או, USB, פקס
רבוחי שראכ או תברמחו פסתהמד שראכ גם', ימטאוטו יבויכ' את יללהפע כלתו, סוללה במתח ךלחסו ידכ:עצה  
.פעלמו לחוטהא

19 ראשונים צעדים   1 פרק HEWW



HEWW אוטומטי כיבוי 20



פסההד2

םיכסממ פסתהד●
םימילוצ פסתהד●
תפומעט על פסההד●
יבמר dpi-ב מושיש ךתו פסההד●
צלחתמו פסהלהד תהצעו●
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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  

.8 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע

)Windows( סמךמ פסתלהד

.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
.חבולר או ךראול פסההד ןוויכ בחר סהיפר היסייכרטב●

 את בחר, שמג תרבחי רובאז פסההד ימרחו פתחתהנ מהימהרש םיאהמת רייהנ את בחר, תכויא/ריינ היסייכרטב●
 .צבע רובאז םיאהמת הצבע את בחר כןמ אחרול, תכויא תורהגד רובאז מהיאהמת פסהההד תכויא

.ריינ דלגו פתחתהנ מהימהרש םיאהמת רייהנ דלגו את רלבחו ידכ םמתקד צןהלח על ץלח●
.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 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
.חבולר או ךראול פסההד ןוויכ בחר סהיפר היסייכרטב●

 את בחר, שמג תרבחי רובאז פסההד ימרחו פתחתהנ מהימהרש םיאהמת רייהנ את בחר, תכויא/ריינ היסייכרטב●
 .צבע רובאז םיאהמת הצבע את בחר כןמ אחרול, תכויא תורהגד רובאז מהיאהמת פסהההד תכויא

.ריינ דלגו פתחתהנ מהימהרש םיאהמת רייהנ דלגו את רלבחו ידכ םמתקד צןהלח על ץלח●
.רייהנ ידצי ימשנ תינדי פסההד פתחתהנ מהימהרש מהיאהמת תופשרבא בחר סהיפר הסייכרטב.5
 נהפו קיהר ודיצ שראכ דשמח רייהנ את ןטעול ידכ סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל, ןשואהר דהצ פסתהד אחרל.6

.המשך על ץלח כןמ אחרול, מטה פיכל נהפו שוארו מעלה פיכל

.רשויא על ץלח, פסהלהד.7
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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  
.8 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע ףיעסב

)Windows( םלוצי ריינ על םלוצי פסתלהד

.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
.חבולר או ךראול פסההד ןוויכ בחר סהיפר היסייכרטב●

 את בחר, שמג תרבחי רובאז פסההד ימרחו פתחתהנ מהימהרש םיאהמת רייהנ את בחר, תכויא/ריינ היסייכרטב●
 .צבע רובאז םיאהמת הצבע את בחר כןמ אחרול, תכויא תורהגד רובאז מהיאהמת פסהההד תכויא

.ריינ דלגו פתחתהנ מהימהרש םילוהצ ריינ של םיאהמת דלהגו את רלבחו ידכ םמתקד תופשרהא על ץלח●
.םיניפיאמ חיש-והד בתתיל הרזלח רשויא על ץלח.5
.פסההד חיש-והד בתבתי רשויא על או פסההד על ץלח כןמ אחרול, רשויא 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
 מגש תרוי או אחת פהמעט ןטעול תךופשרבא. חפתו טהפל ושמגש נהההז במגש תפומעט שטענת דאו, תפומעט פסתהד יפנל

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

.םיילהתמל דבמע םישוי של הרהעז יבצבקו ןייע, תפומעט על פסהלהד טקסט בצויע יבגל םיפייספצ םיפרט תלקבל:ההער

)Windows( פהמעט פסתלהד

.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
.חבולר או ךראול פסההד ןוויכ בחר סהיפר היסייכרטב●

 את בחר, שמג תרבחי רובאז פסההד ימרחו פתחתהנ מהימהרש םיאהמת רייהנ את בחר, תכויא/ריינ היסייכרטב●
 .צבע רובאז םיאהמת הצבע את בחר כןמ אחרול, תכויא תורהגד רובאז מהיאהמת פסהההד תכויא

.ריינ דלגו פתחתהנ מהימהרש םיאהמת פההמעט דלגו את רלבחו ידכ םמתקד תופשרהא על ץלח●
.פסההד חיש-והד בתבתי רשויא על או פסההד על ץלח כןמ אחרול, רשויא 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 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

.תכויא/ריינ היסייהכרט על ץלח.4
 .םיאמת ריינ גסו בחר, פסההד ימרחו פתחתהנ מהימהרש.5
.םמתקד צןהלח על ץלח.6
.יבמר DPI-ב פסההד פתחתהנ מהימהרש כן תופשרבא בחר, פסתהמד יניפיאמ רובאז.7
 .ריינ דלגו פתחתהנ מהיהרש ךמתו םיאהמת רייהנ דלגו את בחר.8
.תמוהמתקד תויופשרהא את רגוסל ידכ רשויא על ץלח.9

.ספילהד ידכ )רשויא( OK על ץלח כןמ אחרול, סהיפר היסייכרטב פסההד ןווכי תופשרהא את שרא.10
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צלחתמו פסהלהד תהצעו
תורהגד ועל כהכהל ןטעו תולהי רייהנ על, ספקתמ ויד תכמו עם כהכהל פעולל HP של ויהד תוימחסנ על, בהצלחה ספילהד ידכ  

.תמויאמת תולהי פסתהמד
.קהיסר ועל העתקה על תחלו נןיא פסהההד תורהגד

וידב מושילש תעצו
.HP של תוירמקו ויד תויבמחסנ השתמש●

.כהכהל םיצבע בשלושהו רבשחו פסהלהד תויהמחסנ את התקן●

.40 דבעמו ויהד תוימחסנ את החלף אהר, סףנו דעימ תלקבל

.קהספימ ויהד תכמוש דאולו ידכ ויהד תויבמחסנ םיהמשוער ויהד סיפלמ את וקדב●

.38 דבעמו םיהמשוער ויהד סיפלמ קתידב אהר, סףנו דעימ תלקבל

.סףנו דעימ תלקבל 56 דבעמו פסהבהד תויבעב ןייע, ןרצו יעתבמש נהיא פסהההד תכויא אם●

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

.8 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע אהר, סףנו דעימ תלקבל

)Windows( פסתהמד תורלהגד עגבנו תעצו

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

.15 דבעמו

 פתחתהנ מהימהרש מהיאהמת תופשרבא בחר, סהיפר היסייכרטב, ןויילג יפנל פסהלהד םידהעמו ספרמ תרלבחי●
.ןוילילג םידעמו

חיש-והד בתתי חתפתיל םמתקד צןהלח על ץלח,תכויא/ריינ או סהיפרהיסייכרטב, תספונו פסההד תורהגד להצגת●  
.תמומתקד תויופשרא
 רשחו ויד בחר. דבלב רשחו ויד עם לבן-רבשחו סמךמ ספילהד תןינ וז תופשרא תבאמצעו: רפוא ינבגו פסההד–

 בחר. ההבוג תכויבא לבן-רבשחו נהתמו ספילהד גם תןינ וז תופשרא תבאמצעו.  OK על ץלח כןמ אחרול, דבלב
. OK על ץלח כןמ אחרול, ההגבו תכויבא רפוא ינגו

 ימשנ תרוי של סמךמ פסתהד בעת םידהעמו רדס את ןיילצ תןינ וז תופשרא תרבעז: ןוילילג םידעמו סתיפר–
.ןויילגל םידעמו
 פתחתהנ מהימהרש חרבו שאתה םייטהפר את גילהצ כולהי נהיא סהיפר היסייכרטב מהיהמקד גההתצו:ההער
.תברחו

תכויא תלקבל קהפיהגרו תנוהתמו דודחיו החלקה לבצע תןינ הז ןיפיאמ תרבעז: HP Real Life תויגטכנולו–  
 .תרוי בהטו פסההד
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 ישנ פסתלהד אהימב וז תופשרבא הרבחי. תברכחו םידעמו בהומר סמךמ ספילהד תןינ וז תופשרא תרבעז: תברחו–
כהיהכר יטתבש בחר. רייהנ של דלומגו תיצמח דלבגו תברלחו לקפל תןינ תושאו, ןויילהג של דצ כלב םידעמו  

.OK על ץלח כןמ אחרול, פתחתהנ מהימהרש

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

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

 פתחתהנ מהימהרש חרבו שאתה םייטהפר את לשקף כולהי נהיא סהיפר היסייכרטב מהיהמקד גההתצו:ההער
.תברחו

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

םידעמו ימשנ תרוי של סמךמ פסתהד בעת םידלעמו םיישול ףסילהו תןינ וז תופשרא תבאמצעו: דהעמו ישול–  
.ןויילגל

 פתחתהנ מהימהרש חרבו שאתה םייטהפר את לשקף כולהי נהיא סהיפר היסייכרטב מהיהמקד גההתצו:ההער
.דהעמו ישול

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

היסייהכרט על ץלח, תכויא/ריינ או סהיפר היסייכרטב תורההגד יעתקב אחרל, פסהלהד דשח ךרד רצוקי ףסילהו ידכ  
.OK על ץלח כןמ אחרול, השם את ןהזו בשם הרישמ על ץלח,פסהלהד ךרד רצוקי

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

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

תוהער
תאוצתו קלהפי לך יעסיל ידכ תןרבעז דקונבו HP של ריינו תפסומד רבוע כננותו HP של תוירהמקו ויהד תוימחסנ●  

.פעם אחר פעם, תבקלו תמעולו

סהכמ נהיא תויהאחר. HP תצרמתו נםישא םימתכל םימרחו של תםנויאמל או תםכויאל בולער כולהי נהיא HP:ההער  
.HP תצרמתו נוישא מתכלה מרבחו מושימש אהצכתו צרבמו םינקותי או םתיוריש

:בתכתוב בקר, HP של תוירמקו ויד תוימחסנ כשתשר רבוס אתה אם

www.hp.com/go/anticounterfeit 

.דבלב ןתכנו תולמטר תכוהער םספקימ ויהד סיפלמ של םינומחוו תאוהתר●
עמנלהי ידכ די גבהיש תפיחלו ויד תימחסנ קיזלהח שקול, ךנמו ויד ספלמ על ההראז דעתהו תמתקבל שראכ:ההער  
.הריבס תיבל פכתהו פסהההד תכוישא עד ויהד תוימחסנ את ףילהחל ךיצר נךיא. פסהבהד םייפשרא םיבכוימע

.ינדי פןבאו רייהנ ידיצ ימשנ סמךהמ את ספילהד תךופשרבא●
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קהיסרו העתקה3

םיכסממ העתקת●
HP של פסתהמד כנתתו תבאמצעו קהיסר●

)HP Smart (Windows 10 היקציפלהא תבאמצעו קהיסר●

תצלחומו קהיסרול להעתקה תעצו●
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םסמכימ העתקת
.העתקה בעת פסהההד מצב תכויא את תלשנו תןינ אל. ילהגר תכויבא פסההד במצב םמועתקי םיכסמהמ כל:ההער

םסמכימ להעתקת
.נהההז במגש ריינ טען.1

.8 דבעמו פסההד ימרחו נתיטע ףיעסב ןייע, רייהנ נתיטע פןאו תודאו דעימ תלקבל
 .רקהסו של תיככוהז משטח של תימהקד תימנהי נהפיב, מטה פיכל נהפו פסדהמו דכשהצ רהמקו סמךמ את טען.2

.12 דבעמו רקהסו של תיככוהז משטח יבג-על רמקו סמךמ נתיטע אהר, סףנו דעימ תלקבל

 .תקעו רצויל ידכ) ( בצבע העתקה התחל צןלח על או) ( רבשחו העתקה התחל צןלח על ץלח.3

.צןהלח על נהוהאחר צההלחי אחרל תוישנ שתי תתחיל ההעתקה

.צןהלח על םיפעמ ספרמ צהלחי ידי-על םתקיהעו ספרמ את יללהגד תךופשרבא:עצה
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HP של פסתהמד כנתתו תבאמצעו קהיסר
בשלמח קהיסר●
)Windows( קהיסרל דשח ךרד רצוקי תריצי●

)Windows( קהיסר תורהגד ינויש●

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

)Windows( בץלקו םלוצי או סמךמ קתילסר

 .רקהסו של תיככוהז משטח של תימהקד תימנהי נהפיב, מטה פיכל נהפו פסדהמו דכשהצ רהמקו סמךמ את טען.1

. םלוצי או סמךמ קתיסר על ץלח, 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

.32 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

 .רקהסו של תיככוהז משטח של תימהקד תימנהי נהפיב, מטה פיכל נהפו פסדהמו דכשהצ רהמקו סמךמ את טען.1

. 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

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

.32 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( 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

 .רקהסו של תיככוהז משטח של תימהקד תימנהי נהפיב, מטה פיכל נהפו פסדהמו דכשהצ רהמקו סמךמ את טען.1

. םלוצי או סמךמ קתיסר על ץלח כןמ אחרול, קהיסר על ץלח'), התחל' יטמהתפר נהימז( HP של פסתהמד כנתבתו.2
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. 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

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

)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
 .רקהסו של תיככוהז משטח של תימהקד תימנהי נהפיב, מטה פיכל נהפו פסדהמו דכשהצ רהמקו סמךמ את טען.1

. םלוצי או סמךמ קתיסר על ץלח כןמ אחרול, קהיסר על ץלח'), התחל' יטמהתפר נהימז( 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
.תרטופוהמ תורההגד תינלחלו רוזלח ידכ וז תינבחלו םיינויהש את טללב או לקבל ךיעל. הרלהגד ןימימ פיעהמו) סהפלו

.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●
:דציכ למד. HP Scan בתוכנת השימוש על נוסף מידע לקבל כדי לאינטרנט התחבר

.תוידגוינ תמורו קהיסר תייצולוזר, נהתמו בץקו גסו ןכגו, קהיסר תורהגד נןוכול●
.בענן םיננכוול רשת תוקיתיל וקסרל●

.קהיסר יפנל תנותמו נןוכוול מהימקד גהבתצו גילהצ●
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)HP Smart (Windows 10 הקצייפלהא תבאמצעו קהיסר
 על סףנו דעימ תלקבל. שלך מההתקן וקסרל ידכ HP Smart היקציפלבא מושילש געבנו תוסיסיב תאורהו ספקמ הז ףיעס

 .16 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, היקציפלהא

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  
.16 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  
.16 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

33 וסריקה העתקה   3 פרק HEWW



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  
.16 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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תצלחומו קהיולסר להעתקה 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

.תיככוהז משטח של תימהקד תימנהי נהפיב, 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●
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ויד תוימחסנ הולינ4

:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
םיהמשוער ויהד סיפלמ קתידב●
םימתכל ויד ימרחו מנתהז●
ויהד תוימחסנ את החלף●
הדחיי תימחסנ במצב מושיש●
תוילמחסנ תויאחר על דעימ●
תוימחסנ עם הדבולע תעצו●
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םיהמשוער ויהד ימפלס קתידב
גימצ ויהד ספקתא ספלמ. ויהד תימחסנ את ףילהחל ךיעל מתי יטלהחל ידכ ויהד ספקתא ספלמ את תבקלו וקדלב תךופשרבא  
.ויהד תויבמחסנ תרשנו ויהד של תמשוער תכמו

HP של )Windows( פסתהמד כנתמתו ויהד ימפלס קתידלב

.15 דבעמו HP של פסתהמד כנתתו חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. HP של פסתהמד כנתתו את פתח.1

.םימשוער ויד ימפלס היסייהכרט על ץלח, פסתהמד כנתבתו.2
ןומחו, תאחר פסתבמד ויד תיבמחסנ מושיש עשהנ אם או, דשמח הצרוי או דשמח אהשמול ויד תימחסנ התקנת אם:ההער  
.ןימז אל או קיומד אל תולהי עלול ויהד ספלמ

ספלמ על ההראז דעתהו תמתקבל שראכ. דבלב ןתכנו תולמטר תכוהער םספקימ ויהד סיפלמ של םינומחוו תאוהתר:ההער  
 את ףילהחל ךרצו ןיא. פסהבהד םייפשרא םיבכוימע עמנלהי ידכ די גבהיש תפיחלו ויד תימחסנ קיזלהח שקול, ךנמו ויד

.ןרצו יעתבמש נההי פסהההד תכויא דעו כל ויהד תוימחסנ
 פסתהמד את ןיכהמ, האתחול ךיבתהל תבולר, םיכרד ספרבמ פסהההד ךיבתהל מושיבש אנמצ ויהד תויממחסנ ויהד:ההער

 ,סףבנו. חלקה ויד מתירז ועל פסהההד יריחר של נםוקיינ על תמרהשו פסהההד ישאר וקתזבתחו, פסהלהד ויהד תוימחסנ אתו
.www.hp.com/go/inkusage בתכתוב בקר, סףנו דעימ תלקבל. בה מושיהש אחרל ויד של תוישאר ויהד תיבמחסנ תותרנו

HEWW המשוערים הדיו מפלסי בדיקת 38

http://www.hp.com/go/inkusage
http://www.hp.com/go/inkusage


םימתכל ויד ימרחו הזמנת
.ןכוהנ תיהמחסנ ספרמ את אתר, תויהמחסנ מנתהז יפנל

פסתבמד תיהמחסנ ספרמ רתויאל
 .תילמחסנ ישההג תדל של ימיהפנ בחלקה אנמצ תיהמחסנ ספרמ●

)Windows( פסתהמד כנתבתו תיהמחסנ ספרמ רתויאל

.15 דבעמו HP של פסתהמד כנתתו חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. HP של פסתהמד כנתתו את פתח.1

 שעל תאורלהו אםבהת פעל כןמ אחרול, םימתכל םימרחו של נתומקו שהכיר על ץלח, קנה על ץלח, פסתהמד כנתבתו.2
.סךהמ יבג

 את בחר, תתבקש אם.  www.hp.com/buy/supplies בתכתוב בקר, פסתהמד רבוע HP של םיירמקו םימתכל םימרחו מנתלהז
.תךברשוש פסתהמד רבוע תמויאהמת תויהמחסנ 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 תוימחסנ מנתהז:ההער
.ימהמקו HP וקלמשו גשתי שראכ לך יעשתסי מהירש ספיולהד םימתכל םימרחו תודאו דעימ גילהצ ןייעד
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ויהד תוימחסנ את החלף
ויהד תוימחסנ להחלפת

.פעלמו צרשהמו דאו.1

.ויהד תימחסנ את אצהו.2
.כזלמר תנוע פסהההד תרגרש עד המתן כןמ אחרול תויהמחסנ תדל את פתח.א

.ץימהחר תהאו הסר כןמ אחרול, ויהד תימחסנ את רלשחר ידכ מטה פיכל ץלח.ב

.דשהח ויד תימחסנ סהכנ.3

.תהזיארמ ויהד תימחסנ את הסר.א
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.כהיהמש תינלשו תבאמצעו יסטהפל הסרט את הסר.ב

.ויהד תיבמחסנ םיישמלהח םיבמגע געתל ןיא:ההער
.קישהבנ מהבמקו עלנשתי עד ץילחר ויהד תימחסנ את הסט.ג

.תוילמחסנ ישההג תדל את רגוס.ד

 התקנת אחרל סמךמ פסתהד בעת ויהד תוימחסנ את ישריל תךאו מנחה HP של פסתהמד כנתתו:ההער
.דשההח ויהד תימחסנ
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הדחיי תימחסנ במצב מושיש
שראכ פעלמו הדחיי תימחסנ מצב. דבלב אחת ויד תימחסנ עם פסתהמד את יללהפע ידכ הדחיי תימחסנ במצב השתמש  
.פסהההד תימחסנ תרמגר תסרמו ויד תימחסנ

פסתבמדו פיעהמו דעהההו אם. בשהמח סךבמ דעההו צגתמו, הדחיי תימחסנ במצב תפועל פסתהמד שראכ:ההער  
 ימגע את סהכמ יסטהפל המגן סרט שראכ. ויהד תוימחסנ כלמ סרהו יסטהפל המגן סרט יכ דאו, ויד תוימחסנ שתי תתקנומו

 את תקולנ סהנ, תוימהמחסנ סרהו יסטהפל הסרט אם. תקנתמו ויהד תישמחסנ תהולז כולהי נהיא פסתהמד, ויהד תימחסנ
.54 דבעמו ויד תיבמחסנ תויבע פרקב ןייע, ויהד תוימחסנ ימגע יקוינ על דעימ תלקבל. תיהמחסנ ימגע

הדחיי תימחסנ ממצב אהצייל
.םיצבע בשלושהו רבשחו פסהלהד תויהמחסנ את פסתבמד התקן●
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תוילמחסנ תויאחר על דעימ
סהכמ אל וז תויאחר. לה ועדיהמ HP של פסההד בהתקן עשהנ תיבמחסנ מושיהש שראכ חלה תוילמחסנ HP של תויהאחר  
.כהכהל אשל מושיש בהם עשהשנ או בלוחו, דשוחו, דשמח וצרוי, דשמח אומול שרא HP של ויד תוימחסנ

 תוקף. תויהאחר תוקף פקע אול וקןהתר אל HP של ויהד דעו כל תויהאחר תגרסבמ סהכומ צרהמו, תויהאחר פתתקו במהלך
:רויבא צגכמו פסתהמד יבג-על פיעמו, YYYY/MM/DD תיבתבנ, תויהאחר

.פסתלמד ףרהמצו פסדהמו דבתיעו ןייע, HP של תבלגהמו תויהאחר תהצהר של תקעו תלקבל
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תוימחסנ עם הדלעבו תעצו
:תוימחסנ עם הדבולע תהבאו תבעצו השתמש

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

תהפחימ תויהמחסנ על הסרט תהשאר. תןאו ןלהתקי כןמו השתהי עד הסרט את מהן רתסי לאו תויהמחסנ את תפתח לא●  
.ויהד תפוהתנד את

 דאו. ץיחר כלב הסמלו לצבע תימחסנ כל של הסמלו הצבע את אםהת. םימיאהמת םיציהחר ךתול תויהמחסנ את סהכנ●
.מןבמקו תצבוימתי תוישהמחסנ

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

גילהש ץמלמו, הןבשתי או אחת תיבמחסנ ךנמו ויד ספלמ על אההתר תמתקבל' םימשוער ויד סיפלמ' סךבמ שראכ●  
 פסהההד תכוישא עד תויהמחסנ את ףילהחל ךיצר נךיא. פסהבהד םייפשרא םיבכוימע עמנלהי ידכ תופיחלו תוימחסנ

.40 דבעמו ויהד תוימחסנ את החלף ףיעסב ןייע, סףנו דעימ תלקבל. הריבס תיבל פכתהו

בשילהתי תמתחילו תוימחסנ. תיפשרהא תורבמהי םלמקו הריזלהח סהנ, פסתמהמד תימחסנ איצתו כלשהי בהסימ אם●  
.מגן יסויכ אלל פסתלמד ץמחו תאונמצ הן אם
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פסתהמד רבוחי5

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

דשהח פסתמד רבוחי●
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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
 להן םיהשלב את בצע, תקנההו אל כנההתו אם'. הפעל-סהכנ' כהתקן תפעל פסתהמד, תקנההו HP של פסתהמד כנתתו אם
.USB-ה כבל תבאמצעו פסתהמד את לחבר ידכ

HP של פסתהמד כנתתו תבאמצעו USB כבל עם פסתהמד את לחבר ידכ

 .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.hp.com/support .
.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

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.hp.com/support .
.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

HP Smart תיקצייפלא תבאמצעו USB כבל עם פסתהמד את לחבר ידכ

.שלך מההתקן פסתלמד USB-ה כבל את חבר.1

 ,ספילהד ידכ HP Smart תייקציפלבא השתמש ףיעסב ןייע, דעימ תלקבל. שלך בהתקן HP Smart תייקציפלא את פתח.2
.16 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל

.שלך פסתהמד את בחר כןמ אחרול) סהפלו סמל(  על הקש או ץלח, HP Smart של תיהב ףד סךבמ.3
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דשהח פסתמד רבוחי
 פיל פעולל תןינ, ההז גםמד דשהח פסתמד בשלמח לחבר נךברצו אם או, בשלמח תברמחו נהיא תךברשוש פסתהמד אם
.רבוהחי תרלהגד תהבאו תאורההו
.פסתהמד כנתתו את התקנת כבר אם וז יטהבש השתמש:ההער

)Windows( דשהח פסתמד רבולחי

.15 דבעמו HP של פסתהמד כנתתו חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. פסתהמד כנתתו את פתח.1

.תוריש תויכנתו על ץלח, פסתהמד כנתבתו.2
.תכנותוו פסתמד תרהגד בחר.3
.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל. דשהח פסתמד חבר בחר.4

47 המדפסת חיבור   5 פרק HEWW



HEWW חדשה מדפסת חיבור 48



תויבע ןופתר6

:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
ריינ נתבהז תויבעו תמוחסי●
ויד תיבמחסנ תויבע●
פסהבהד תויבע●
בהעתקה תויבע●
קהיסרב תויבע●
פסתהמד תמרבחו תויבע●
HP של כהיהתמ●
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ריינ בהזנת תויבעו תמויחס
?לבצע נךברצו פעולה וזיא

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 תאורהו

.תפוהש כלב םינימז נםיא תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפיששהא תכןיי:ההער

ריינ תמויחס רולשחר עגבנו' העזר'ב תפיעוהמו תויהכלל תאורההו את אקר
.תמומקו כמהב שחלהתר תכולוי ריינ תמוחסי

ההזנה שממג ריינ מתיחס רולשחר
םיהשלב את בצע, תרזעו אל וז צהלחי אם. ימטאוטו פןבאו מההחסי את רלשחר תסולנ ידכ) ( יטולב צןהלח על ץלח.1  

.ינדי פןבאו מההחסי את רלשחר ידכ םיהבא
נהההז ממגש שנתקע רייהנ את תנויבעד ךמשו.2

.דשמח רייהנ את טען כןמ אחרול, רייהנ בנתי את םיסמחו אל םירז םיעצמ יכ דאו.3

 מגן את פרקל ןיא. תורחמו ריינ תמוחסי למנוע כךבו תפסול תרידמח רייהנ בנתי על להגן כולי נהההז מגש מגן:ההער
 .נהההז מגש

.תכחיהנו הדבובע ךילהמש ידכ ההבקר חבלו) ( פעולה ושדחי צןהלח על ץלח.4

הפלט שממג ריינ מתיחס רולשחר
םיהשלב את בצע, תרזעו אל וז צהלחי אם. ימטאוטו פןבאו מההחסי את רלשחר תסולנ ידכ) ( יטולב צןהלח על ץלח.1  

.ינדי פןבאו מההחסי את רלשחר ידכ םיהבא
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.טהפל ממגש שנתקע רייהנ את תנויבעד ךמשו.2

.תכחיהנו הדבובע ךילהמש ידכ ההבקר חבלו) ( פעולה ושדחי צןהלח על ץלח.3

תילמחסנ שהיהג ראזומ ריינ מתיחס רולשחר
םיהשלב את בצע, תרזעו אל וז צהלחי אם. ימטאוטו פןבאו מההחסי את רלשחר תסולנ ידכ) ( יטולב צןהלח על ץלח.1  

.ינדי פןבאו מההחסי את רלשחר ידכ םיהבא
.שנתקע רייהנ את הסר.2

.פסתהמד את תכבול ידכ) ( יבוכי/הפעלה צןהלח על ץלח.א

.תוילמחסנ ישההג תדל את פתח.ב
.ןימיל תהאו הסט, פסתהמד כזבמר אתנמצ פסהההד תימחסנ אם.ג

.שנתקע רייהנ את הסר.ד

.תויהמחסנ של ישההג תדל את רגוס.ה

.פסתהמד את יללהפע ידכ) ( יבוכי/הפעלה צןהלח על ץלח.3
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פסתבמד שנתקע ריינ מתיחס רולשחר
םיהשלב את בצע, תרזעו אל וז צהלחי אם. ימטאוטו פןבאו מההחסי את רלשחר תסולנ ידכ) ( יטולב צןהלח על ץלח.1  

.ינדי פןבאו מההחסי את רלשחר ידכ םיהבא

.פסתהמד את תכבול ידכ) ( יבוכי/הפעלה צןהלח על ץלח.2

ידכ ינוהפי תדלבש תוינהלשו שתי את ךמשו כןמ אחרול, פסתהמד תבתחתי ינוהפי תדל את אתר, פסתהמד את ךהפו.3  
.תהאו חפתול

.שנתקע רייהנ את הסר.4

.קישהבנ מםבמקו עלוניי םהתפסי יששנ עד פסתהמד פיכל תהדל את תנויבעד ףחוד. ינוהפי תדל את רגוס.5

.פסתהמד את יללהפע ידכ) ( יבוכי/הפעלה צןהלח על ץלח כןמ אחרול, פסתהמד את ךהפו.6

פסההד תרבגר מהיחס רושחר
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

פסההד תרבגר תמויחס רולשחר עגבנו' העזר'ב תפיעוהמו תויהכלל תאורההו את אקר
.פסהההד תרגר את סםשחו, ריינ ןכגו, חפץ כל הסר▲
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ריינ תהסר בעת תורהיזב דיתמ פעל. פסתבמד שנתקע ריינ רלהסי ידכ אחר התקן או יכל באף תשתמש לא:ההער  
.פסתהמד של ימיהפנ מחלקה שנתקע

ריינ תמויחס למנוע דצכי למד
.ריינ תמוחסי יעתבמנ יעסיל ידכ שלהלן םנחיהמו םיוהקו פיל פעל
.הדיהמ על תרי נהההז מגש את סיתעמ לא●
.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
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●
.8 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–

   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 םיצועילב HP של רייבנ השתמש–
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ויד תיבמחסנ תויבע
ויד תיבמחסנ היבע יהוזי

 תלקבל. פסתהמד של ההבקר חבלו ויד אתהתר של מהיאהמת תירהנו מצב את וקדב, ויד תיבמחסנ היבע מתיקי אם תהולז ידכ
.4 דבעמו מצב תוירנו אהר, סףנו דעימ

 תהפעולו את בצע, תפחול אחת תיבמחסנ היבע מתיקי הפיול פסתהמד כנתמתו ויד תיבמחסנ היבע יבגל דעההו תמתקבל אם
.תיבמחסנ היבע מתיקי אם תהולז ידכ תהבאו

.תילמחסנ ישההג תדל את רגוס כןמ אחרול, רבשחו פסהלהד תיהמחסנ את הסר.1
.תיבמחסנ היבע מתיקי, מהבהבת םיצבע בשלושה פסהלהד תילמחסנ חסתיהמתי ויד אתהתר של תירהנו אם●
 תפועל תיהמחסנ, מהבהבת נהיא םיצבע בשלושה פסהלהד תילמחסנ חסתיהמתי ויד אתהתר של תירהנו אם●

.כהכהל

 את רגוס כןמ אחרול, םיצבע בשלושה פסהלהד תיהמחסנ את הסר, פסתלמד רבשחו פסהלהד ויהד תימחסנ את רזהח.2
.תוילמחסנ ישההג תדל
.תיבמחסנ היבע מתיקי, מהבהבת רבשחו פסהלהד תילמחסנ חסתיהמתי ויד אתהתר תירהנו אם●
.כהכהל תפועל תיהמחסנ, מהבהבת נהיא רבשחו פסהלהד תילמחסנ חסתיהמתי ויד אתהתר תירהנו אם●

ויהד תיבמחסנ תויבבע פוליט
תוימחסנ את איצלהו סהנ, תיבמחסנ היבע מתישקי נתיימצ דעההו אם או, תיהמחסנ התקנת אחרל אהיגש שתחמתר אם  
 ,ילההוע אל וז פעולה אם. ויהד תוימחסנ את סילהכנ כןמ אחרול, ויד תימחסנ כלמ סרהו יסטהפל המגן סרטש דאולו, ויהד
 ,ויהד תוימחסנ פתהחל תודאו דעימ תלקבל. ויהד תוימחסנ את החלף, הפתרנ אל ןייעד תךייבע אם. תויהמחסנ ימגע את קהנ
.40 דבעמו ויהד תוימחסנ את החלף ףיעסב ןייע

תויהמחסנ יעמג יקוילנ
ץמלמו אל. יפשרהא םבהקד פסתבמד ויהד תוימחסנ את דשמח ןלהתקי דהקפ. תורספו תדקו נמשך יקויהנ ךיהל:תורזהי  

תוילמחסנ הןו פסהההד שאלר הן זקלנ םוגרל עלול ברהד. תדקו 30-מ תרוי למשך פסתלמד ץמחו ויהד תוימחסנ את רילהשא  
.ויהד

.פעלמו צרשהמו דאו.1

 .פסתהמד כזלמר תנוע פסהההד תרגרש עד המתן כןמ אחרול תוילמחסנ ישההג תדל את פתח.2
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.אהיגהש דעתבהו נהישצו ויהד תימחסנ את הסר.3

.פסתהמד ושל תיהמחסנ של םיהמגע את קהנ.4

.ויהד תיבמחסנ םיישמלהח םיהמגע את אתרו מעלה פיכל יעמצב ןהתחתו כשחלקה הידדמצ ויהד תיבמחסנ זאחו.א
.ויהד תימחסנ שעל הבז בצבע תהקטנו תודקוהנ הם םיישמלהח םיהמגע

.ךמו תטולנ תימטל או בשי ןמקלו תרבעז דבלב םיהמגע את בנג.ב
 של םיאחר םחלקי תפסול קיבחלקי או וידב םלהכתי אשל הרזהיו, דבלב םיהמגע את בלנג דהקפ:תורזהי

.ויהד תימחסנ
.תיהמחסנ של םיהמגע את אתר, פסתהמד של ימיהפנ בחלקה.ג

.ויהד תימחסנ ימגע מול לא תהממוקמו הבז בצבע תיטובל בעאר כמו םיאנר פסתהמד של םיהמגע

.םיהמגע את בלנג ידכ ךמו תטולנ תיבמטל או בשי ןבמקלו השתמש.ד
.ויהד תימחסנ את דשמח התקן.5
.תויהמחסנ של ישההג תדל את רגוס.6
 כןמ אחרול, פסתהמד את כבה, פיעהמו ןייעד אהיגהש דעתהו אם. הפתרנ, אהיגהש דעתבהו רטתפוהמ, היהבע אם וקדב.7

.דשמח תהאו הפעל

 פסתהמד את יללהפע ידכ הדחיי תימחסנ במצב ולהשתמש תהאו רלהסי תןינ, תוילבע מתרגו אחת ויד תימחסנ אם:ההער
.דבלב אחת ויד תימחסנ תבאמצעו

אמתתו אל ויד תימחסנ של תויבבע פוליט
 את החלף אהר, סףנו דעימ תלקבל. דשהח ויד תיבמחסנ תיהמחסנ את החלף. תךברשוש פסתלמד אמתתו נהיא ויהד תימחסנ
.40 דבעמו ויהד תוימחסנ
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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

.דשמח תואו חברו USB-ה כבל את נתק, USB כבל תבאמצעו פסתלמד ברמחו בשהמח אם.2

.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 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

●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 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
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 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 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

●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 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

פסהההד תכויבא תויבע ןופתר
ןומקו פןבאו פסהההד תכויבא תויבע רפתו.ההדפסה באיכות הבעיות מרבית לפתרון בנוגע מפורטות הוראות
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פסהבהד תויבע ןולפתר עגבנו' העזר'ב תפיעוהמו תויהכלל תאורההו את אקר
:ההער
יבויכל המתןו,  יבוכי/הפעלה צןהלח תבאמצעו פסתהמד את כבה דיתמ, תבשויהתי יפנמ תויהמחסנ על להגן ידכ●  

. יבוכי/הפעלה צןהלח של תירהנו
 כנתתו תבאמצעו ןאבחו ףד ספילהד או, ויהד תוימחסנ את תקולנ או ישריל גם כלתו, פסהההד תכויא את פרלש ידכ●

 HP Smart תייקציפלבא השתמש אהר, היקציפלהא על סףנו דעימ תלקבל. HP Smart תייקציפלא או HP של פסתהמד
.16 דבעמו תויבע רפתוול וקסרל, ספילהד ידכ

)Windows( פסהההד תכויא רפוילש

.HP של תוירמקו ויד תויבמחסנ משתמש שאתה דאו.1

תכויבאו פסההד ימרחו פתחתהנ מהיהרש ךמתו םיאהמת רייהנ גסוב תבחרש דאולו ידכ פסתהמד כנתתו את וקדב.2  
.תכויא תורהגד פתחתהנ מהיהרש ךמתו מהיאהמת פסהההד
.פסהההד יניפיאלמ גשתל ידכ תפוהעד רהגד על ץלח כןמ אחרול קהיסרו פסההד על ץלח, פסתהמד כנתבתו

.ךנמו ויהד תויבמחסנ ויהד ספלמ אם לקבוע ידכ םיהמשוער ויהד סיפלמ את וקדב.3
ףילהחל שקול, ךנמו ויהד תויבמחסנ ויהד ספלמ אם. 38 דבעמו םיהמשוער ויהד סיפלמ קתידב אהר, סףנו דעימ תלקבל  
.תןאו

.רייהנ גסו את וקדב.4
 תלקבל. ®ColorLok של בתקן םימדהעו תורייבנ או, ההבוג תכויבא HP של רייבנ השתמש, תיביטמ פסההד תכויא תלקבל

.13 דבעמו רייבנ מושילש תוסיסיב תוהנחי אהר, סףנו דעימ

 HP Advanced םילוצ רייבנ השתמש, תנותמו פסתהד בעת תויביטמ תאוצתו תקבל. חשטו ריינ על ספילהד דיתמ דהקפ
Photo Paper.

 .בשיו ריקר םבמקו, חשטו משטח על, תרזחו הריגסל תנתיהנ ןילוינ תשקי ךבתו תירהמקו הזיבאר דחוימ ריינ אחסןל יש
 בו עשהנ אשל םילוצ ריינ רזהח, פסהההד םוסי עם. להשתמש נתךוכוב בוש רייהנ את רק אצהו, ספילהד כןמו הכשתהי

.םילוהצ ריינ של תלוסהסתל עתנמו וז פעולה. יסטהפל זארלמ מושיש
.ויהד תוימחסנ את ישרי.5

ויהד תוימחסנ רשוייל
.נהההז מגש ךתול מושיש בו עשהנ אשל A4 או Letter דלבגו ילגר לבן ריינ טען.א

.15 דבעמו HP של פסתהמד כנתתו חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. פסתהמד כנתתו את פתח.ב

 של םיהכל גזאר לא גשתל ידכ פסתהמד זוקתתח על ץלח כןמ אחרול,  קהיסרו פסההד על ץלח, פסתהמד כנתבתו.ג
.פסתהמד

.פיעוי פסתהמד של םיהכל גזאר

.התקן תיוריש היסייכרטב ויד תוימחסנ רשויי על ץלח.ד

.רישוי ףד איצתו פסתהמד כעת
ועדיהמ דהצ שראכ תיהמחסנ של רישוהי ףד את ןטעול ידכ סךהמ יבג-על תפיעוהמו תאורלהו אםבהת פעל.ה  

.רישוהי ףד את וקסרל ידכ קהיסר על ץלח כןמ אחרול, רקהסו של תיככוהז משטח על מטה פיכל נהפו פסהלהד
.תיהמחסנ של רישוהי ןויילג את השלך או רזמח. ויהד תוימחסנ את תישרימ פסתהמד

.ךנמו נויא תויבמחסנ ויהד ספלמ אם ןאבחו ףד פסהד.6

HEWW בהדפסה בעיות 58



ןאבחו ףד פסתלהד
.מושיש בו עשהנ אשל A4 או Letter דלבגו ילגר לבן ריינ נהההז במגש טען.א

.15 דבעמו HP של פסתהמד כנתתו חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. פסתהמד כנתתו את פתח.ב

 של םיהכל גזאר לא גשתל ידכ פסתהמד זוקתתח על ץלח כןמ אחרול,  קהיסרו פסההד על ץלח, פסתהמד כנתבתו.ג
.פסתהמד

.ןאבחו ףד ספילהד ידכ התקן תחווד היסייכרטב ןאבחול המשמש דעימ פסתהד על ץלח.ד
.ןהאבחו ףד יבג-על רושחו בצהו, טהמגנ, כחול בצבע םיבועיהר את רסקו.ה

.םירהשחו או םיינהצבעו םיבועיהר של םיחסר םחלקי או םפסי גימצ ןהאבחו ףד אם, ויהד תוימחסנ את קהנ.7

ויהד תוימחסנ יקוילנ
.מושיש בו עשהנ אשל A4 או Letter דלבגו ילגר לבן ריינ נהההז במגש טען.א

.15 דבעמו HP של פסתהמד כנתתו חתפתי אהר, סףנו דעימ תלקבל. פסתהמד כנתתו את פתח.ב

 של םיהכל גזאר לא גשתל ידכ פסתהמד זוקתתח על ץלח כןמ אחרול,  קהיסרו פסההד על ץלח, פסתהמד כנתבתו.ג
.פסתהמד

.סךהמ יבג-שעל תאורלהו אםבהת פעל. התקן תיוריש היסייכרטב ויד תוימחסנ יקוינ על ץלח.ד
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בהעתקה תויבע
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
.35 דבעמו תצלחומו קהיסרול להעתקה תעצו אהר, סףנו דעימ תלקבל
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קהיבסר תויבע
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 השתמשסריקה בעיות פתרון

.הדורי תכויבא תמתקבלו תקויהסר אם או וקסרל חימצל נךיא אם תרטופומ תאורהו קבל

.תפוהש כלב םינימז נםיא תויבע ןופתרל HP של םינוהמקו םפישהאו HP Print and Scan Doctor-ש תכןיי:ההער
.35 דבעמו תצלחומו קהיסרול להעתקה תעצו אהר, סףנו דעימ תלקבל
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פסתהמד תמרבחו תויבע
תוילמחסנ שהיהג דלת תריגס

.פסהבהד להתחיל ידכ הרגוס תולהי תיהמחסנ תדל על●

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
.19 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●
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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

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●

)תוילמחסנ ישההג תדל של ימיהפנ בחלקה פיעמו( צרהמו ספרמ●

)פסתהמד תבתחתי או בגב אנמצ( ירודסי ספרמ●

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

 .http://www.register.hp.com בתכתוב כעת תהאו םלרשו תךופשרבא, כנההתו התקנת בעת תךברשוש פסתהמד את
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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, פההש אתו שלך רואז/נהיהמד
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יטכנ דעימא

רבוע או שלך פסתהמד רבוע תמוייש נןיא תמויסומ תושהצהר תכןיי. מתמוקד דעההו אלל םיינוילש ףפוכ אןכ באהמו דעיהמ  
.םירואז/תנויהמד כל
:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
םיפרטמ●
נהתקי תדעוהו●
●Environmental product stewardship program )צרלמו בתייבס הולינ תיכנתו(
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םימפרט
.www.support.hp.com בתכתוב בקר, סףנו דעימ תלקבל

כתהמער תשוירד
.www.support.hp.com בתכתוב בקר, ההפעלה כתמער של תוידעתי תהפצו על דעילמ●

םיבתייבס םימפרט
)יטנהיפר 86º עד יטנהיפר 59º( סויצלז 30º עד סויצלז 15º: להפעלה ץמלמו תורפרטוטמ חוטו●

)יטנהיפר 104º עד יטנהיפר 41º( סויצלז 40º עד סויצלז 5º: הפעלה תורפרטוטמ של תרמו חוטו●

סויצלז 28º של תיבמר יבויע תדקונ; יבויע אלל תחסיי תלחו 80% עד 15%: תלחו●
)יטנהיפר 140º עד יטנהיפר 40º-( סויצלז 60º עד סויצלז 40º–): 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
60 עד]): תאובריל 20[ ר"מ'/ג 80( ילגר ריינ תנוויילג●

5 עד: תפומעט●

20 עד: תוסייכרט●

20 עד: םילוצ ריינ תנוויילג●

הפלט שמג בולתקי
25 עד]): תאובריל 20[ ר"מ'/ג 80( ילגר ריינ תנוויילג●

5 עד: תפומעט●

10 עד: תוסייכרט●

10 עד: םילוצ ריינ תנוויילג●

רייהנ דלגו
.פסתהמד כנתבתו ןייע, םיכהנתמ פסהההד ימרחו ידלגו של אהמל מהירש תלקבל●

רייהנ משקל
)תאובריל 24 עד 16( ר"מ'/ג 90 עד 64: ילגר ריינ●
)תאובריל 24 עד 20( ר"מ'/ג 90 עד 75: תפומעט●
ר"מ'/ג 200 עד: םסייכרט●
)תאובריל 75( ר"מ'/ג 280 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 מפרט
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 של מהירש תלקבל●

תיהמחסנ תפוקת
.www.hp.com/go/learnaboutsupplies בתכתוב בקר, תוהמשוער תיהמחסנ תתפוקו יבגל סףנו דעימ תלקבל●

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 תויכנוסו של צרהמו תישורדב מדעו HP DeskJet 2300 series-ה

:םיהבא םיהנושא את כולל הז ףיעס
נהתקיל גםד ספרמ●
FCC תהצהר●

המתח כבלל געבנו תאורהו●
אהירבקו םילמשתמש דעההו●
פןיב םילמשתמש) VCCI )Class B תמויאת תהצהר●
פןיב םילמשתמש המתח כבל ברדב דעההו●
הימנבגר הדבוע תמובמקו תותיוזח תגובתצו םילמשתמש דעההו●
הימנבגר םילמשתמש םירעש יטתפל ברדב ההצהר●
פיוריהא דחויהא של נהתקי דעתהו●
תמויאת תהצהר●

נהלתקי גםד ספרמ
יספרמ עם או םיוקיויהש תהשמו עם נהתקיל גםהד ספרמ את לבלבל ןיא. חקופיו יהויז ךרלצו נהתקיל גםד ספרמ הוקצה צרלמו  
.צרהמו

FCC תהצהר
The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following 
notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to 
radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by 
one or more of the following measures:

● Reorient or relocate the receiving antenna.

● Increase the separation between the equipment and the receiver.

● Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected.

● Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

 NOTE: If the product has an Ethernet / LAN port with metallic casing then use of a shielded interface cable 
is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

Modifications (part 15.21)

HEWW תקינה הודעות 68



Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user’s 
authority to operate the equipment.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc. 1501 Page Mill Road, 
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) 
this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation.

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

אהירבקו םילמשתמש דעההו
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음으로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

B급 기기

)가정용 방송통신기자재(

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 
하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

פןיב םילמשתמש) VCCI )Class B תמויאת תהצהר
この装置は、クラス B 機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ

ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして

下さい。

VCCI-B

פןיב םילמשתמש המתח כבל ברדב דעההו
製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

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

69 טכני מידע   א נספח HEWW



פיוריהא דחויהא של נהתקי דעתהו

 .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

תמויאת תהצהר
.www.hp.eu/certificates בתכתוב תמויאהת תהצהר את אלמצו תןינ
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Environmental product stewardship program )הולינ תיכנתו  
)צרלמו בתייבס

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

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment 

בהיבסל תותיודידי תעצו●
פיוריהא דחויהא תועד של 1275/2008 תקנה●
ריינ●  
קיסטפל חלקי●
םימרחו תחויטב של 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●
הינרפויבקל םייפרקול םימרחו על דעההו●
העתקה ריכשמו פקס, פסתבמד מושיש בעת ןסיב היגהאנר כתיצר תיותו●

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

www.hp.com/sustainableimpact 
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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

םימרחו תחויבט של םיננתו תנוויליג
:בתכתוב HP של טנטרניהא באתר) MSDS( םימרחו תחויטב של םיננתו תנווילג אלמצו תןינ

www.hp.com/go/msds 

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◯◯◯◯◯

73 טכני מידע   א נספח HEWW

http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com/recycle
http://www.hp.com.br/reciclar
http://www.hp.com/go/reach
http://www.hp.com/go/reach


 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。

)אןווייט( םיגבלהמו םימרהחו ןמויס של תכחוהנו מצב תהצהר
 台灣 限用物質含有情況標示聲明書 
Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

 單元 
הדחיי

 限用物質及其化學符號 
 Restricted substances and their chemical symbols 

鉛

(Pb)

汞

(Hg)

鎘

(Cd)

六價鉻

(Cr+6)

多溴聯苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

 列印引擎 

 Print engine 

－◯◯◯◯◯

 外殼和 紙匣 

 External casing and trays 

◯◯◯◯◯◯

 電源供應器 

 Power supply 

－◯◯◯◯◯

 電線 

 Cables 

◯◯◯◯◯◯
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 單元 
יחידה

 限用物質及其化學符號 
 Restricted substances and their chemical symbols 

鉛

(Pb)

汞

(Hg)

鎘

(Cd)

六價鉻

(Cr+6)

多溴聯苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

 印刷電路板 

 Printed circuit board 

－◯◯◯◯◯

 控制面板 

 Control panel 

－◯◯◯◯◯

 墨水匣 

 Cartridge 

◯◯◯◯◯◯

 掃描器 組件 

 Scanner assembly 

－◯◯◯◯◯

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the 
reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝◯〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “◯” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of 
presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: 〝－〞 indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照 畫
面上的指示繼續執行。

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.

)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 (Management and Handling) 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 for 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 
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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。

הינרפויבקל םייפרקול םימרחו על דעההו
Perchlorate material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

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.

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。

– 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
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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。
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