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1 ยินดีตอนรับ

ุ ั ั่ ื้ ื่ ิ 
เครื่องพิมพนี้ชวยใหการพิมพภาพถายท่ีบานเปนไปไดงาย สะดวก และสนุก

 และ  ิ ุ ู ึ่ ี   ั
ั ื่  ื่ ิ 

นำเทคนิคการซอมภาพมาใช

โปรดดูที่ ภาพถายที่สมบูรณแบบจะใช Photo
Fix โดยอัตโนมัติ ที่หนา 35

การเพิ่มกรอบตกแตง

ี่ ิ่
บนภาพถายของทาน

ที่หนา 37 ใชกรอบนี้ได
เฉพาะ HP Photosmart
รุน A612, A614, A616,
A617, และ A618 เทานั้น

การพิมพภาพถายติดบัตร

โปรดดูที่ การพิมพภาพถายติดบัตร ที่หนา 33

ิ  
มา

โปรดดูที่ การพิมพภาพถาย
พาโนรามา ที่หนา 31

การพิมพแผนลวดลายติด CD/DVD

โปรดดูที่ การพิมพแผนลวดลายติด CD/DVD
ท่ีหนา 34

การพิมพภาพถายขนาด
ตางๆ

โปรดดูที่ การเลือกกระดาษ
ที่ถูกตอง ที่หนา 21
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โปรดดูท การเพมกรอบ
ลง

การพมพภาพถาย
พาโนรา

ใหผลการพมพที่มีคณภาพสีที่สงซงทำให มความพอใจในการแบงปนกบทาน
ครอบครบและเพอน ดวยเครองพมพของ สามารถทาน ทาน

ขอบคณสำหรบการสงซอเครองพมพ HP Photosmart A610 series 



การพิมพสติกเกอรภาพถาย

โปรดดูที่ การพิมพสติกเกอรภาพถาย
ท่ีหนา 33

ิ  
ีขอบ

คนหาขอมูลเพ่ิมเติม
ื่ ิ    ั  ี้

● คูมือการติดต้ัง : อานคูมือนี้กอน! คูมือนี้อธิบายวิธีติดตั้งเครื่องพิมพและ
ิ  

● ื ู  ื ื ั ื ั  ู ั ื ี้ ิ ุ
ไปของเครื่องพิมพ อธิบายการใชเครื่องพิมพโดยไมตองตอกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร และกลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับฮารดแวร
Appendix A ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพ

● เมนูความชวยเหลือของ Printer: เมนูความชวยเหลือบนเคร่ืองพิมพทำให
 ็ ั ิ   ู ี่ ั ุ ื้

เคร่ืองพิมพไดจากหนาจอของเครื่องพิมพ สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปดดู
ู  ื ู  ู ื่ ิ  ี่

● ู  ื ิ ็ ิ ี  ิ ็ ิ ี ิ
การใชเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร ตลอดจนขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
ซอฟตแวร

ั  ิ ั้   ื่ ิ  ิ    ู
ี  ิ ็ ิ 

● Windows: จากเมนู Start (เริ่มตน) คลิก Programs (โปรแกรม)
หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) ชี้ไปที่  HP Photosmart
A610 series แลวคลิก Photosmart Help (วิธีใช)

● Mac: เลือก Help (วิธีใช) Mac Help (วิธีใช Mac) ในตัวคนหา แลว
เลือก Library (ไลบรารี) HP Photosmart Printer Help (วิธีใช

สวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
 ี้  ู ั่ ี่ ั   ื่ ิ    ู
 อิงในสวนอื่นที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสวนตางๆ  และการทำงานของ

บท 1

(ทำตอ)
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การพมพภาพถาย
แบบไมม

หลงจากที่ทานตดตงซอฟตแวรเครองพมพในคอมพวเตอร ทานจะสามารถเปดด

ทานเครองพมพใหมของ มาพรอมกบเอกสารตอไปน

ทานพมพภาพถายแรกของ
คูมอผใช: คูมอนี้คอหนงสอที่ ทานกำลงอานอย หนงสอนอธบายคณสมบัติ
ทั่ว

ไดอานเคลดลบการพมพและขอมลเกยวกบคณสมบัติพนฐานของทาน

เมนความชวยเหลอ โปรดด การใชเมนเครองพมพ ทหนา 16
เมนความชวยเหลออเลกทรอนก วิธใชแบบอเลกทรอนก มคำอธบายถึง

วิธใชแบบอเลกทรอนกได

สวนนใหขอมลทวไปเกยวกบสวนตางๆ ของเครองพมพของทาน และขอมล
อาง



ื่ ิ  ุ ื่ ิ    ุ ี่  ็
ประกอบเล็กนอย

ดานหนาของเคร่ืองพิมพ

1 แผงควบคุม: ไวสำหรับควบคุมฟงกชันพ้ืนฐานของเครื่องพิมพ
2 หนาจอของเครื่องพิมพ: ไวสำหรับดูภาพถายและเมนู หนาจอเครื่องพิมพจะผุดข้ึน

โดยอัตโนมัติเมื่อทานเปดถาดรับกระดาษ ยกจอภาพขึ้นเพื่อปรบัมุมการมอง 
พับจอภาพใหอยูในแนวราบเพื่อจัดเก็บหรือเคล่ือนยายเครื่องพิมพ

3 ที่จับเครื่องพิมพ: ใหแนใจวาจอภาพเครื่องพิมพอยูในแนวราบ (ปด) แลวดึงท่ีจับ
เคร่ืองพิมพข้ึนจากดานหลังเพื่อยกเครื่องพิมพ

4 ถาดรับกระดาษ (ปด): เปดเพ่ือทำการพิมพ เสียบการดหนวยความจำ เชื่อมตอกับ
กลองดิจิตอลท่ีใชงานรวมกันได เชื่อมตอกับ HPiPod หรือเปดเขาไปยังสวนของ
ั ึ ิ  ื่   ั  ึ้ ั ิ

และหนาจอจะผุดข้ึน

ดานหลังเครื่องพิมพ

1    ี้ ื่ ื่  ื่ ิ   ั ิ  ื
ั กลองดิจิตอลท่ีพิมพไดโดยตรงของ HP โดยใชสาย USB

2 การตอสายไฟ: เสียบสายไฟเขาที่น่ี
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เครองพมพ รนของเครองพมพของทานอาจแตกตางจากรนทแสดงใหเหนใน
รูป

พอรตของ USB: ใชพอรตนเพอเชอมตอเครองพมพเขากบคอมพวเตอรหรอ
กบ

ตลบหมกพมพ เมอทานเปดถาดรบกระดาษ ถาดปอนกระดาษจะเปดขนอตโนมัต



ถาดปอนกระดาษและภายในดานหนาของเครื่องพิมพ

1 ถาดปอนกระดาษ: ใสกระดาษที่นี่ ถาดรับกระดาษจะเปดออกโดยอัตโนมัติ
เมื่อทานเปดถาดรับกระดาษ

2 แกนรับกระดาษของถาดปอนกระดาษ: ดึงออกเพื่อรองกระดาษ
3 ตัวกั้นดานกวางกระดาษ: เลื่อนไปที่ความกวางของกระดาษปจจุบัน

 เพ่ือจัดตำแหนงของกระดาษใหเหมาะสม
4 พอรตของกลอง: ไวสำหรับเชื่อมตอกลองดิจิตอล อะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย

HP Bluetooth หรือ iPod
5 ชองใสการดหนวยความจำ: เสียบการดหนวยความจำลงในชองใสนี ้โปรดดูที ่

ดึงภาพถายจากการดหนวยความจำ ท่ีหนา 23
6 ฝาปดชองใสตลับหมึกพิมพ: เปดเพื่อใสหรือถอดตลับหมึกพิมพ โปรดดูที่

 เปล่ียนตลับหมึกพิมพ ท่ีหนา 45
7 ถาดรับกระดาษ (เปด): เคร่ืองพิมพจะสงภาพถายท่ีพิมพแลวออกมาที่นี่
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ไฟสถานะ

1 ไฟสัญญาณ On (เปด): ไฟน้ี ซึ่งอยูรอบปุม Power (เปด/ปด) จะเปนไฟสีเขียว
เขมเมื่อเครื่องพิมพเปด ไฟสีเขียวจะกะพริบเมื่อเครื่องพิมพกำลังทำงาน และเปน
ไฟสีแดงกะพริบเมื่อเครื่องพิมพเกิดปญหา

2 ไฟ Bluetooth (HP Photosmart รุน A618 เทานั้น): ไฟสัญญาณนี้จะแสดง
ใหเห็นการทำงานแบบไรสายระหวางเคร่ืองพิมพและอุปกรณแบบที่ใชงาน
Bluetooth ถาเคร่ืองพิมพของทานไมมี Bluetooth รวมอยู ทานสามารถซื้อ
อะแด็ปเตอรไรสาย Bluetooth สำหรับเครื่องพิมพได อะแด็ปเตอรจะตอเขากับ
พอรตกลองดิจิตอลที่สวนหนาของเครื่องพิมพและจะมีไฟแสดงสถานะตัวมันเอง
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมตอ Bluetooth แบบไรสาย โปรดดูท่ี 
การพิมพภาพถายจากอุปกรณ Bluetooth ท่ีหนา 42

3 ไฟแบตเตอรี่: ไฟนี้แสดงสถานะของแบตเตอรี่: กำลังชารจหรือชารจเต็มแลว
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ โปรดดูคำแนะนำที่มาพรอมกับแบตเตอรี่

4 ไฟสัญญาณเตือน: ไฟสีแดงกะพริบเมื่อมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนหรือเครื่องพิมพ
จำ เปนตองไดรับการดูแล

5 ไฟแสดงสถานะการซอมภาพถาย: ไฟนี้จะสวางขึ้นเมื่อคุณลักษณะ Photo Fix
(การซอมภาพถาย) ถูกเปดและกำลังทำงานอยู

6 ไฟการดหนวยความจำ: ไฟเปลี่ยนเปนสีเขียวเขมหลังจากใสการดหนวยความจำ
อยางถูกตอง ไฟสีเขียวจะกะพริบเมือ่การดหนวยความจำกำลังถูกใชงาน โปรดดูที่
ดึงภาพถายจากการดหนวยความจำ ที่หนา 23
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แผงควบคุม

1 On (เปด): กดปุมนี้เพ่ือเปดหรือปดเคร่ืองพิมพ
2 Layout (เคาโครง): กดปุมน้ีเพ่ือเลือกเคาโครงการพิมพ ใชปุมลูกศรแบบ

สี่ทิศทางเพื่อเลื่อนไปตามเคาโครงที่มีใหเลือก กด OK เพื่อเลือกเคาโครง
3 Printer screen (หนาจอของเครื่องพิมพ): ไวสำหรับดูภาพถายและเมนู

 หนา ุ ึ้ ั ิ ื่  ั ึ้ ื่ ั ุ
มอง พับจอภาพใหอยูในแนวราบเพื่อจัดเก็บหรือเคล่ือนยายเคร่ืองพิมพโดยใชท่ี

จับ
4 Zoom (ยอ/ขยาย): กดปุม Zoom + (ขยาย) หรือ Zoom - (ยอ) คางไวเพื่อเพิ่ม

หรือลดระดับการซูม เพื่อเปลี่ยนเปนมุมมอง 9-up หรือเปลื่ยนจากมุมมอง
 9-up กลับไปเปน 1-up

5 Delete (ลบ): กดปุมนี้เพ่ือลบภาพถายที่แสดงอยูหรือภาพถายที่ถูกเลือกไว
ท้ั งหมดจากการดหนวยความจำ  สำหรับขอมูลเพิ่มเติมในการเลือกและลบ
ภาพถาย โปรดดูท่ี การเลือกหลายภาพ ท่ีหนา 27

6 Photo Fix (การซอมภาพถาย): กดปุมนี้เพ่ือสลับการปดและเปดคุณลักษณะ
Photo Fix (การซอมภาพถาย) Photo Fix (การซอมภาพถาย) ทำการปรับ
ปรุงภาพถายใหดีข้ึนโดยอัตโนมัติโดยการปรับจุดโฟกัส แสง ความสวาง และ
ลบ ตาแดง คุณลักษณะนี้ถูกเปดใชงานไวเปนคาดีฟอลต โปรดดูที่ ภาพถายท่ี
สมบูรณแบบจะใช Photo Fix โดยอัตโนมัติ ท่ีหนา 35

7 Menu (เมนู): กดปุมนี้เพื่อเปดเมนูเคร่ืองพิมพ
8 Print (พิมพ): กดปุมนี้เพื่อพิมพภาพถายท่ีถูกไฮไลตหรือเลือกไวจากการด

หนวยความจำ โปรดดูท่ี พิมพภาพถายของทาน ท่ีหนา 28
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จอจะผดขนโดยอตโนมัตเมอเปดถาดรบกระดาษ ยกจอภาพขนเพอปรบมม
การ



9 Cancel (ยกเลิก): กดปุมน้ีเพื่อยกเลิกการเลอืกภาพถาย ออกจากเมนู หรือหยุด
การทำงาน

10 4–way arrow button (ปุมลูกศรสี่ทิศทาง): ใชทิศทางลูกศรเพื่อเลื่อนไปยัง
ภาพถายในการดหนวยความจำ เมนู หรือไปตามเคาโครงที่มีใหเลือก กด OK
เพ่ือเลือกภาพถาย เมน ูตัวเลือกเมน ูและเคาโครงการพิมพ

ชองใสแบตเตอรี่ภายในเคร่ือง

1 ชองใสแบตเตอรี่ภายในเครื่อง: ไวสำหรับใสแบตเตอรี่ภายในของ
HP Photosmart

2 ปุมชองใสแบตเตอรี ่: เลื่อนปุมนี้เพื่อปลดฝาครอบชองใสแบตเตอรี่
3 ฝาครอบชองใสแบตเตอรี:่ เปดฝาปดนี้ท่ีดานลางเคร่ืองพิมพเพื่อใสแบตเตอรี่

ภายในของ HP Photosmart
4 แบตเตอรี่ภายใน HP Photosmart: แบตเตอรี่ท่ีชารจประจุเต็มท่ีสำหรับการ

พิมพภาพถายประมาณ 75 ใบ โดยท่ีทานตองแยกซื้อแบตเตอรี่ตางหาก

ขอควรระวัง     ื่ ิ  
ครอบชองใสแบตเตอรี่ หามสัมผัสแผนทองแดงที่อยูบนแบตเตอรี่หรือ

แผนท่ีอยูภายในชองใสแบตเตอรี่

อุปกรณเสริมที่เลือกใชงานได
ื่ ิ ุ  ิ  ื  ึ่  ิ่ ิ ิ

ั ั่ ิ  ุ ุ ั ุ  ิ 
ี่แสดงในที่นี้

แบตเตอรี่ภายใน HP Photosmart 
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ใหแนใจเสมอวาไดถอดสายไฟเครองพมพกอนการเปด
ฝา

ลกษณะการสงพมพไดทกที่ทกเวลา ลกษณะของอปกรณเสรมอาจตางจาก
ท

เครองพมพมีอปกรณเสรมใหเลอกใชมากมาย ซงจะชวยเพมประสทธภาพ ทาน



แบตเตอรี่ภายใน HP Photosmart ชวยใหทานสามารถนำเครือ่งพิมพ
ไปใชงานไดในทุกๆ ที่ที่ทานไป

HP Bluetooth® อะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย
อะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสายแบบ HP Bluetooth จะเช่ือมตอกับพอรตของ
กลองดานหนาเครื่องพิมพแลวชวยใหทานสามารถใชเทคโนโลยีไรสายแบบ
Bluetooth ในการพิมพงานได เมื่อตองการเชื่อมตอ ใหทำตามคำแนะนำที่มา
พรอมกับอะแด็ปเตอรเครื่องพิมพไรสายแบบ HP Bluetooth ของทาน 
อะแดปเตอรนี้จะใชไดกับ HP Photosmart รุน A610 A612 A614 A616
และ A617 เทานั้น

กระเปาใสเครื่องพิมพ HP Photosmart
กระเปาใสเครื่องพิมพ HP Photosmart ที่ทนทานและมีน้ำหนักเบาชวยเก็บ
และปกปองอุปกรณทุกอยางสำหรับการพิมพงานนอกสถานที่ไดโดยสะดวก

การใชเมนูเครื่องพิมพ
เมนูเครื่องพิมพทำใหทานมีตัวเลือกการพิมพหลายอยาง ทำใหทานสามารถ

ี่ ื่ ิ ั้    ี   ี ื่ ื ุ
การแกไขปญหาเบื้องตน และมีขอมูลวิธีการใชสำหรับงานพิมพพ้ืนฐาน 

สำหรับรายละเอียดของเมนทูั้งหมดและตัวเลือกในเมนูเหลานั้น โปรดดูท่ี 
เมนู เคร่ืองพิมพ ที่หนา 81

HP Photosmart
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เปลยนเครองพมพท่ีตงไวเปนคาดฟอลตได มเครองมอในการบำรงรักษา
และ



วิธีการใชเมนูเครื่องพิมพ
กด Menu (เมนู) (1) บนแผงควบคุมเครื่องพิมพเพ่ือเปดเมนูเครื่องพิมพ
– กด Cancel (ยกเลิก) (2) เพื่อออกจากเมนูปจจุบัน
– ใชปุมลูกศรแบบสี่ทิศทาง (3) เพ่ือไปยังตัวเลือกของเมนูท่ีแสดงอยูบน

หนาจอเครื่องพิมพ รายการเมนูที่ไมสามารถใชไดจะปรากฏเปนสีเทา
– กด OK (4) เพ่ือเปดเมนูหรือเลือกตัวเลือก

หมายเหตุ สำหรับรายการทั้งหมดของตัวเลือกในเมนูเครื่องพิมพ โปรดดู
ที่ เมนูเครื่องพิมพ ท่ีหนา 81
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2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพภาพถาย

การพิมพต้ั งแตเริ่มตนจนเสร็จ
 ี้   ู ั้ ี่ ี่  ั ิ  
สวนตอไปอธิบายรายละเอียดในแตละข้ันตอน

ข้ันตอนที่ 1

เลือกและโหลดกระดาษ

ี่ ื
ระดาษ ที่หนา 21

ข้ันตอนที่ 2

การดึงภาพ

ื่
เครื่องพิมกับอุปกรณที่

พิมพออกมาได โปรดดู 
ดึงภาพถายจากการดหนวย
ความจำ ท่ีหนา 23 และ
การสั่งพิมพจากอุปกรณอื่น
ท่ีหนา 41
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ทาน สวนนใหขอมลในภาพรวมของขนตอนทเกยวของกบการพมพภาพถายของ

โปรดดูท เลอกและ
โหลดก

ทานสามารถเชอมตอ

หลากหลายที่ สามารถทาน



ั้ ี่

 ั  ู


โปรดดูที่ การนา
วิเกตไปยังและการเปดดู
ภาพถายของทาน
ท่ีหนา 27

หนาดัชนี

ข้ันตอนที่ 4

การเลือกภาพที่จะพิมพ

ี่ ื
ภาพ ที่หนา 27

ข้ันตอนที่ 5

ื 

ี่ ื
ภาพถาย ที่หนา 28

ข้ันตอนที่ 6

พิมพภาพถาย

ี่ ิ  
ทาน ที่หนา 28

บท 2
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ภาพถายของ
การทองไปยงและการเปดด

ทา

ขนตอนท 3

น

ูเลอก ของภาพถายรปแบบ

โปรดดูท เลอก ของรูปแบบ 

โปรดดูท พมพภาพถาย
ของ

โปรดดูท การเลอก
หลาย



3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ

เลือกและโหลดกระดาษ
ี ี ื ู  ั ิ   ี
กระดาษในถาดปอนกระดาษสำหรับการพิมพ

ื ู 
การใช HP Advanced Photo Paper ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษสำหรับ
การใชงานกับหมึกพิมพในเครื่องพิมพของทานเพื่อภาพถายที่สวยงาม กระดาษ
ภาพถายแบบอื่นจะใหคุณภาพการพิมพที่ดอยกวา
หากตองการทราบรายการกระดาษภาพถายของ HP หรือขอมูลการซื้อ 
โปรดไปที่
● www.hpshopping.com (สหรัฐอเมริกา)
● www.hp.com/eur/hpoptions (ยุโรป)
● www.hp.com/jp/supply_inkjet (ญี่ปุน)
● www.hp.com/paper (เอเชีย/แปซิฟค)
เครื่องพิมพไดรับการตั้งคาเปนดีฟอลตใหพิมพภาพถายคุณภาพดีที่สุดดวย

 HP  
แนใจวาไดเปล่ียนประเภทกระดาษจากเมนูเคร่ืองพิมพแลว โปรดดูที่ เพ่ือเปลี่ยน

ประเภทกระดาษ ที่หนา 22

การใสกระดาษของ
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การเลอกกระดาษที่ถกตอง

การ
เรยนรูวิธการเลอกกระดาษที่ถกตองสำหรบงานพมพของทาน และวิธการ
ใส

ให

ทาน 

Advanced Photo Paper หากทานใชกระดาษประเภทอื่น ควรตรวจสอบ



กระดาษบางขนาดที่สนับสนุน
● กระดาษภาพถายขนาด 10 x 15 ซม
● กระดาษภาพถายขนาด 13 x 18 ซม.
● บัตรดัชนี
● บัตรขนาด L
● บัตร Hagaki
สำหรับรายการของขนาดกระดาษที่สนับสนุนทั้งหมด โปรดดู ขอมูลจำเพาะ
ที่หนา 69

เพื่อใสกระดาษ
1.  ั  ึ   

มา
2. ใสกระดาษไดมากถึง 20 แผนโดยใหดานที่จะพิมพหันหนาเขาหา

เคร่ืองพิมพ เม่ือใสกระดาษ ใหสอดกระดาษไปทางดานซายของถาดเขา
แลวดันเขาไปคอยๆ จนหยุด

หมายเหตุ หากใชกระดาษพาโนรามา ใสไดสูงสุดไมเกิน 10 แผน
   ิ    ั้ 

ทานั้น

3. เลื่อนตัวกั้นความกวางของกระดาษไปทางดานซายเพื่อใหชิดกับขอบ
กระดาษโดยไมดันใหกระดาษโคงงอ

เพื่อเปลี่ยนประเภทกระดาษ
1. กด Menu (เมนู)
2. กด  เพื่อเลือก Preferences (คากำหนด) แลวกด OK
3. กด  เพื่อเลือก Paper type (ชนิดกระดาษ) แลวกด OK
4. กด  เพ่ือเลือกหนึ่งในชนิดของกระดาษตอไปนี้

– HP Advanced Photo Paper (คาเริ่มตน)
– HP Premium photo paper
– Other Photo (ภาพถายอื่นๆ)
– กระดาษเปลาอื่นๆ)

5. กด OK

บท 3
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 (Other 

เปดถาดรบและถาดปอนกระดาษ และดงสวนตอของถาดปอนกระดาษ
ออก

ตอครั้ง หาก ใชกระดาษภาพถายสตกเกอร ใหใสครงละแผนเทาน 

Plain

.



4 การพิมพจากการดหนวยความจำ

 ี้ ิ ั้ ั ิ   ู ็   
จำ สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้

● ดึงภาพถายจากการดหนวยความจำ ที่หนา 23
● ิ ั  ู   ี่
● การเลือกหลายภาพ ที่หนา 27
● เลือก ของภาพถาย ที่หนา 28
● พิมพภาพถายของทาน ที่หนา 28

ดึงภาพถายจากการดหนวยความจำ
หลังจากการถายภาพดวยกลองดิจิตอล ใหนำการดหนวยความจำออกจากกลอง
และใสในเครื่องพิมพเพ่ือดูและพิมพภาพถาย เคร่ืองพิมพสามารถอานขอมูลได
จากการดหนวยความจำประเภทตอไปนี้: CompactFlash™ Memory Sticks
Microdrive MultiMediaCard™ Secure Digital™ และ xD-Picture
Card™

ขอควรระวัง การใชการดหนวยความจำประเภทอื่นอาจทำใหการด
หนวยความจำและเครื่องพิมพเสียหาย

หากตองการทราบวิธีการอื่นๆ ในการโอนภาพถายจากกลองดิจิตอลไปยงั
เคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ พิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล ท่ีหนา 41
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การ
นาวเกตไปยงและการเปดดภาพถายของทาน ทหนา 27การ

การ
การ

รูปแบบ 

วาม

การ 

สวนนอธบายขนตอนสำหรบการพมพภาพถายท่ีถกเกบไวบนการดหนวย
ค



ใสการดหนวยความจำ
   ี้ ั ิ
รางสำหรับการใสการดในเครื่องพิมพ

คำแนะนำ:
● ใสการดหนวยความจำครั้งละอัน
● คอยๆ ดันการดหนวยความจำเขาสูเคร่ืองพิมพจนสดุ การดหนวยความจำ

ิ   ี   ื่ ิ  
ดันเขาไป

● ื่    ู  ั  
  ี ี

ขอควรระวัง 1    ิ  
เคร่ืองพิมพเสียหาย

ขอควรระวัง 2  ึ  
 ั  ู ิ่ ู ึ  

จำออก ที่หนา 26

การดหนวยความจำ วิธีใสการดหนวยความจำ

CompactFlash ● หงายดานที่มีฉลากขึ้น และถาฉลากมีเคร่ืองหมายลูกศร 
ใหเครื่องหมายลูกศรชี้เขาหาเครื่องพิมพ

● ใหดานที่มขีอบดานโลหะเขาไปในเครื่องพิมพกอน

Microdrive ● หงายดานที่มีฉลากขึ้น และถาฉลากมีเคร่ืองหมายลูกศร 
ใหเครื่องหมายลูกศรชี้เขาหาเครื่องพิมพ

● ใหดานที่มขีอบดานโลหะเขาไปในเครื่องพิมพกอน

บท 4
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การ 

หาการดหนวยความจำของทานในตารางตอไปน และปฏิบตตามคำแนะนำ
ในตา

บางชนดอาจไมไดเสยบเขาไปในชองของเครองพมพจนหมด โปรดอยา
ฝน

การใสการดหนวยความจำผดทางอาจทำใหการดแ
ละ

เมอใสการดหนวยความจำถกตอง ไฟสญญาณการดหนวยความจำ

หนวยความจำกะพริบ สำหรบขอมลเพมเติม โปรดด ดงการดหนวย
ความ

โปรดอยาดงการดหนวยความจำออก ในขณะที่ไฟ
การด

จ กะพริบ และสวางเปนสเขยวเขมะ



การดหนวยความจำ ี   

MultiMediaCard ● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● หนาสัมผัสโลหะคว่ำลง

Secure Digital ● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● หนาสัมผัสโลหะคว่ำลง
●    ี่

 กับการดกอนที่ทานจะใสการดเขาสูเครื่องพิมพ

Memory Stick ● ใหมุมตัดอยูดานซาย
● หนาสัมผัสโลหะคว่ำลง
● หากทานจะใชการดหนวยความจำ Memory Stick

Duo™ หรือ Memory Stick PRO Duo™ ใหตอ
อะแดปเตอรที่มาพรอมกับการด กอนที่จะใสการดเขาใน
เครื่องพิมพ

(ทำตอ)
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หากทานจะใชการด miniSD ใหตออะแดปเตอรทมา
พรอม

วิธใสการดหนวยความจำ



การดหนวยความจำ วิธีใสการดหนวยความจำ

การด xD-Picture ● ใหดานโคงของการดหนัเขาหาตัว
● หนาสัมผัสโลหะคว่ำลง

ดึงการดหนวยความจำออก

ขอควรระวัง  ึ   ี่  
จำกะพริบอยู ไฟกะพริบจะแสดงวาเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรกำลังอาน

การดหนวยความจำ คอยจนกวาไฟจะหยุดกะพริบ การดึงการดหนวย
ความจำออกขณะที่กำลังถูกอานอยูอาจทำใหขอมูลในการดหนวยความจำ
เสียหายหรือสรางความเสยีหายใหกับเครื่องพิมพและการดได

เพื่อดึงการดหนวยความจำออก
ื่    ี่ ึ   ี
อยางปลอดภัย

บท 4
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การ 

หามดงการดหนวยความจำในขณะทไฟการดหนวย
ความ

เมอไฟการดหนวยความจำสวางคงท สามารถดงการดออกจากชองเสยบ
ได

➔



การนาวิเกตไปยังและการเปดดูภาพถายของทาน
สวนนี้จะอธบิายวิธีการนาวิเกตไปยังและการเปดดูภาพถายของทานบนหนาจอ

ื่ ิ   ิ ั   ุ ู
ทาง แตละภาพจะถูกใสกรอบโดยการเนนขอบ

วิธีการดูภาพถายทีละภาพ
1. ใสการดหนวยความจำ
2. กด  หรือ ื่ ู  ี ุ   ื่ ู 

เร็ว เมื่อถึงภาพถายสุดทายทั้งสองดาน จอแสดงผลจะกลับไปท่ีภาพถายแรก
หรือสุดทาย และแสดงภาพตอไป

วิธีการดูภาพถายครั้งละเกาภาพ
1. ใสการดหนวยความจำ
2. กด  เพ่ือเปดภาพถายครั้งละเกาภาพ
3. กด  หรือ  เพื่อไฮไลตภาพถายหน่ึงในเกาภาพนั้น
4. กด  เพ่ือเปลี่ยนกลับไปสูการเปดครั้งละภาพ

ื
   ิ   ึ่ ื ุ ั้ ี 
เปนตองเลือกภาพถาย เมื่อทานเลือกภาพถาย จะมีเครื่องหมายปรากฏขึ้นที่มุม

ลางซายของภาพถายบนหนาจอ

วิธีการเลือกภาพถายหลายภาพ
1. ใสการดหนวยความจำและดูภาพถาย
2. กด OK เพื่อเลือกแตละภาพที่ตองการพิมพ

วิธีการยกเลิกภาพถายที่เลือก
   ิ ื 

เคร่ืองหมายถูกจะหายไปจากมุมซายลางของภาพถาย

วิธีการเลือกชวงภาพถายตอเนื่อง
1. ใสการดหนวยความจำ
2. กด Menu (เมนู)
3. เลือก Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) แลวกด OK
4. เลือก Print Range (ชวงการพิมพ) แลวกด OK
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เครองพมพ ในขณะที่ทานนาวเกตไปยงภาพถายดวยการใชปมลกศรแบบ
สี่ทิศ

ไฮไลตภาพถายที่ตองการยกเลกการเลอก แลวกด Cancel (ยกเลิก)

ถาทานตองการพมพมากกวาหนงภาพ หรอลบกลมของภาพในครงเดยว ทาน
จำ

 เพอดภาพถายทละภาพ กดปมคางไวเพอดภาพถาย
อยางรวด

การเลอกหลายภาพ

➔



5. กด  หรือ  จนกระทั่งภาพแรกที่ทานตองการพิมพปราฏขึ้น แลวกด OK
6. กด  หรือ  จนกระทั่งภาพสุดทายที่ทานตองการพิมพปราฏขึ้น แลวกด

OK

วิธีการเลือกภาพถายเกินกวาหนึ่งสำเนา
1. ใสการดหนวยความจำและดูภาพถาย
2. กดปุม OK สำหรับแตละสำเนาของการพิมพภาพถายปจจุบันที่ตองการ

พิมพ กด Cancel (ยกเลิก) เพื่อลดจำนวนสำเนาครั้งละหนึ่งภาพ

ื 
ทานสามารถเลือกจากเคาโครงการพิมพตางๆ โดยการกด Layout ( )
หลังจากใสการดหนวยความจำ ตามคาดีฟอลตแลว เคร่ืองพิมพจะพิมพภาพถาย
หนึ่งภาพตอหนึ่งหนากระดาษ

ี ื 
1. ใสการดหนวยความจำ
2. กด Layout ( )
3. ใชปุมลูกศรแบบสี่ทิศทางเพื่อเลือก

– พิมพภาพถายหนึ่งภาพตอแผน
– พิมพภาพถายสองภาพตอแผน
– พิมพภาพถายสี่ภาพตอแผน

4. กด OK
ื่ ิ  ุ  ื่  ั 

หมายเหตุ การพิมพแบบไรขอบถูกต้ังไวเปนคาเริ่มตน ถาทานตองการ
ี ู    ั้ 

ขอบได สำหรับการปดการพิมพแบบไมมีขอบ โปรดดูที่ เมนูเครื่องพิมพ
ที่หนา 81

พิมพภาพถายของทาน
สวนนี้จะอธิบายวิธีพิมพภาพถายดิจิตอลที่ จัดเก็บไวบนการดหนวยความจำ
ทานสามารถเลือกภาพถายในขณะที่การดหนวยความจำอยูในกลองดิจิตอล

ื ี่  
ู ื่ ิ  ิ       

บท 4
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การ

ขอบสขาวแบบแคบอยรอบภาพถาย ทานสามารถปดการตงคาแบบ
ไร

(Digital Print Order Format หรือ DPOF) หรอในขณะทการดหนวย
ความ

การ รูปแบบ เลอก ของภาพถาย
รูปแบบ

รูปแบบ

วิธการเลอก ภาพถายรูปแบบ

รูปแบบ

ี ี่เครองพมพอาจหมนภาพถายเพอใหพอดกบ ทตองการรูปแบบ

จำอยในเครองพมพ การพมพจากการดหนวยความจำไมจำเปนตองใช



คอมพิวเตอร และไมทำใหแบตเตอรี่ของกลองดิจิตอลหมดเร็ว โปรดดูที่ ดึงภาพ
ถายจากการดหนวยความจำ ท่ีหนา 23

  ั ี  ั ู ิ 
็   ิ  ั ั ั

เวลา 5-10 นาที เพื่อใหสีไดถูกพัฒนาไดอยางเต็มท่ีกอนนำภาพถายมาซอนกนั
หรือจัดเก็บไวในอัลบั้ม

วิธีการพิมพภาพเดี่ยว
1. นาวิเกตไปยังภาพถายบนการดหนวยความจำที่เสียบอยู
2. แสดงภาพถายที่ทานตองการพิมพ
3. กด Print (พิมพ)

หลังจากทานกด Print (พิมพ) เวลาโดยประมาณจนกระทั่งสิ้นสุดการพิมพ
จะปรากฏขึ้น และจะนับถอยหลังระหวางการพิมพ

วิธีการพิมพกลุมของภาพถายที่เลือกไว
1. นาวิเกตไปยังภาพถายบนการดหนวยความจำที่เสียบอยู
2. เลือกภาพถายท่ีทานตองการพิมพ โปรดดูที่ การเลือกหลายภาพ ที่หนา 27
3. กด Print (พิมพ)

หลังจากทานกด Print (พิมพ) เวลาโดยประมาณจนกระทั่งสิ้นสุดการพิมพ
จะปรากฏขึ้น และจะนับถอยหลังระหวางการพิมพ

การพิมพดัชนีภาพถาย
1. กด Menu (เมนู)
2. เลือก Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) แลวกด OK
3. เลือก Print Index Page (พิมพหนาดัชนี) แลวกด OK
ั ี ั ั ี  
มากถึง 2000 ภาพ ท านสามารถใชหมายเลขดัชนีนี้เพื่อสั่งพิมพภาพท่ีตอง

ื ิ    ื  ั ี 
ลดตนทุนเมื่อพิมพหนาดัชนี

วิธีการพิมพภาพถายที่เลือกจากในกลอง
1. ใสการดหนวยความจำที่มีภาพถายที่เลือกจากกลอง (DPOF)
2. เลือกt Yes (ใช) เมื่อเคร่ืองพิมพถามทานวาตองการพิมพภาพถาย

ที่เลือกไวในกลองถายภาพหรือไม  แลวใหกด OK
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ภาพถายของ จะแหงทนท และสามารถนำไปใชงานไดทนทีที่ถกพมพออกมาทาน 

ดชนภาพถายจะแสดงภาพตวอยางและหมายเลขดชนในการดหนวยความจำ
ได
การ หรอพมพชวงภาพที่ตองการได เลอกการดดชนแทนกระดาษภาพถาย
เพื่อ

การ

อยางไรกตาม HP แนะนำใหวางภาพถายที่พมพออกมาใหสมผสกบอากาศ
เปน
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5 งานสรางสรรค

เม่ือทานมีความชำนาญในการพิมพภาพถายขั้นพื้นฐานแลว ใหทดลองใชคุณ
ลักษณะพิเศษอื่นท่ีเครื่องพิมพมีใหใชงาน สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
● การพิมพภาพถายพาโนรามา ที่หนา 31
● การพิมพสติกเกอรภาพถาย ที่หนา 33
● การพิมพภาพถายติดบัตร ที่หนา 33
● ิ   ี่
● พิมพเฟรมจากวิดีโอคลิป ที่หนา 34
● ิ่ ุ ั  ี่
● การครอบตัดภาพ ที่หนา 36
● การเพิ่มกรอบลงบนภาพถายของทาน ที่หนา 37
● นำเอฟเฟกตสีมาใชบนภาพถายของทาน ที่หนา 37
● เพิ่มวันที่และเวลาใหกับภาพถายของทาน ที่หนา 38
● ต้ังคาคุณภาพการพิมพ ที่หนา 38
● สงอีเมลหรอือัพโหลดภาพถายโดยใช HP Photosmart Share

ที่หนา 38
● การดูสไลดโชว ที่หนา 39

การพิมพภาพถายพาโนรามา
หมายเหตุ 1 ไมสามารถใชโหมดพาโนรามาไดเมื่อพิมพจากกลอง
ดิจิตอลที่เช่ือมตออยูกับพอรตกลองดานหนาเครื่องพิมพดวยสายเคเบิล
USB

หมายเหตุ 2 ถาทานไดติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart Premier
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร Windows 2000 หรือ XP ทานจะสามารถสราง
ภาพถายพาโนรามาที่เรียงตอกันได HP Photosmart Premier มีใหใช
ไดในบางรุนเทานั้น สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกซอฟตแวรที่มี
อยูกับเคร่ืองพิมพ โปรดดู ติดต้ังซอฟตแวร ที่หนา 79

วิธีการสรางภาพถายพาโนรามา
เรียงภาพถายหลายๆภาพเขาดวยกัน

ใชซอฟตแวรปรับแตงภาพ เชน HP Photosmart Premier เพ่ือ
เรียงภาพที่ซอนกันเขาดวยกัน เพ่ือใหไดขนาด 10 x 30 ซม. (หรือ
กลองดิจิตอลบางรุนสามารถนำภาพหลายๆ ภาพมาเรียงตอกันเปน
ภาพเดียวได กอนบันทึกลงในการดหนวยความจำ) แลวบันทึกภาพ
ถายลงการดหนวยความจำและทำตามขั้นตอนดานลางนี้เพ่ือเปดโหมด
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การพมพแผนลวดลายติด CD/DVD ทหนา 34
การ
การ

การ
การ
การ
การ

เพมคณภาพใหกบภาพถายของ ทหนา 35 ทาน 

➔



ื ั่ ิ  ื่ ิ 
โนรามา จะพิมพภาพที่เลือกในอัตราสวน 3:1 สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการพิมพจากคอมพิวเตอร โปรดดู Help (วิธีใช)
แบบอิเล็กทรอนิก

เลือกภาพถายใดๆ

ื  ึ่ ื    
ั้  ี้ ื่ 

พิมพภาพท่ีเลือกในอัตราสวน 3:1

วิธีการพิมพภาพพาโนรามา
1. ใสการดหนวยความจำ
2. กด Menu (เมนู) เพ่ือเปดเมนูเครื่องพิมพ
3. เลือก Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) จากนั้นกด OK
4. เลือก Panoramic photos (ภาพถายพาโนรามา ) แลวกด OK
5. เลือก On (เปด) แลวกด OK
6. ใสกระดาษขนาด 10 x 30 ซม.
7. เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวาเพื่อพิมพ

กรอบตัดจะปรากฏบนหนาจอเครื่องพิมพเพ่ือแสดงพื้นท่ีของภาพที่จะพิมพ
(อัตราสวน 3:1) ยิ่งความละเอียดเดิมของภาพถายที่แสดงยิ่งสูงเทาไหร
 ก็จะไดภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นเมื่อพิมพในโหมดพาโนรามา
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พาโนรามา หรอสงพมพโดยตรงจากเครองคอมพวเตอร โหมด
พา

เลอกภาพถายหนงภาพหรอมากกวาในการดหนวยความจำ แลว
ทำตามขนตอนตอไปนเพอเปดโหมดพาโนรามา โหมดพาโนรามา
จะ

➔



8. กด Print (พิมพ)
9. ื่  ็ ิ้ ิ   

มาเพื่อทำการพิมพตามสัดสวนปกต ิ3:2 ตอไป ในการปดโหมดพาโนรามา
ใหทำซ้ำตามขั้นตอน 1 ถึง 4 แลวเลือก Off (ปด) แลวกด OK

การพิมพ ภาพถาย
ในการพิมพสต๊ิกเกอรภาพถายขนาด 16–up ใหใชกระดาษสติ๊กเกอรภาพถาย
และคุณลักษณะ Photo stickers บนเครื่องพิมพ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไป
นี้

1. ใสการดหนวยความจำและแสดงภาพถายท่ีทานตองการพิมพ
2. กด Menu (เมนู) เพ่ือเปดเมนูเครื่องพิมพ
3. เลือก Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) จากนั้นกด OK
4. เลือก Photo stickers (สติ๊กเกอรภาพถาย) แลวกด OK
5. เลือก On (เปด) แลวกด OK
6. ใสสติกเกอรภาพถาย
7. เลือกภาพถายต้ังแตหนึ่งภาพขึ้นไป
8. กด Print (พิมพ)

แตละแผนที่พิมพจะมีภาพจำนวน 16 ภาพ
9. หลังจากพิมพ เสร็จแลว ใหปดโหมด Photo stickers

ิ๊    ิ๊ 
ถาย) ใหทำซ้ำตามขั้นตอน 1 ถึง 4 แลวเลือก Off  (ปด) แลวกด OK

หมายเหตุ นอกจากนี ้ทานยังสามารถพิมพสต๊ิกเกอรภาพถาย
10 x 15 ซม. ดวยการใชกระดาษ HP Self-Adhesive Photo สำหรับ
โปรเจ็กตนี ้ใหปฏิบัติตามคำแนะนำการพิมพพ้ืนฐานเหมือนกับท่ีทาน
พิมพภาพถายขนาดมาตรฐาน 10 x 15 ซม.

การพิมพภาพถายติดบัตร

วิธีการพิมพภาพถายติดบัตร
1. ใสการดหนวยความจำ
2. กด Menu (เมนู)
3. เลือก Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) จากนั้นกด OK
4. เลือกโหมด Passport photo mode (ภาพถายติดบัตร) แลวกด OK
5. เลือก On (เปด) แลวกด OK
6. เลือกขนาดภาพถายติดบัตร แลวกด OK
7. ใสกระดาษภาพถาย
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เมอทานเสรจสนการพมพภาพถายแบบพาโนรามาแลว ปดโหมด
พาโนรา

สต๊ิกเกอร 

(สตกเกอรภาพถาย) ในการปดโหมด Photo stickers (สตกเกอรภาพ
สต๊ิกเกอ ร



8. เลือกภาพถายหนึ่งภาพหรือมากกวานั้น
9. กดปุม Print  (พิมพ) แตละแผนที่พิมพจะประกอบดวยภาพถายเปนจำนวน

ที่พอดีกับหนากระดาษ โดยขึ้นกับขนาดของภาพที่เลือก

ิ  

วิธีการพิมพแผนลวดลายติด CD/DVD
1. ใสการดหนวยความจำ
2. กด Menu (เมนู)
3. เลือก Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) จากนั้นกด OK
4. เลือก Print CD Tattoo (พิมพแผนลวดลายติด CD) แลวกด OK
5. เลือก On (เปด) แลวกด OK
6. ใสกระดาษพิมพแผนลวดลายติด CD/DVD
7. เลือกภาพถาย
8. กด Print (พิมพ)

ภาพถายหนึ่งภาพจะถูกพิมพลงบนกระดาษพิมพแผนลวดลายติด
 CD/DVD แตละแผน

พิมพเฟรมจากวิดีโอคลิป

วิธีการพิมพพิมพเฟรมที่เลือกจากวิดีโอคลิป
1. ใสการดหนวยความจำที่มีวิดีโอคลิป
2. กด  หรือ  เพ่ือเลื่อนไปยังวิดีโอคลิป เฟรมแรกของคลิปจะปรากฏขึ้น

ไอคอนวิดีโอคลิปจะปรากฏขึ้นทีด่านลางของหนาจอเครื่องพิมพ
3. กด OK เพ่ือเลือกวิดีโอคลิปนั้น วิดีโอจะโหลดชาๆ เฟรมตอเฟรม เพ่ือให

ทานเลือกเฟรมที่ตองการพิมพได
4. เมื่อเฟรมที่ทานตองการพิมพปรากฏขึ้น กด OK แลวกด Print (พิมพ)

หมายเหตุ 1 ี ี ิ ิ ่ 
ดิจิตอล ดังนั้นทานอาจพบวาคุณภาพงานพิมพจากเฟรมของวิดีโอคลิปจะ

ต่ำกวาคุณภาพการพิมพของภาพถาย

หมายเหตุ 2 เครื่องพิมพไมสนันสนุนทุกรูปแบบของไฟลวิดีโอ สำหรับ
รายการของรูปแบบไฟลวิดีโอที่สนับสนุน โปรดดู ลักษณะเฉพาะของ
เคร่ืองพิมพ ที่หนา 71
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การพมพแผนลวดลายติด CD/DVD

การ

ความละเอยดของภาพจากวิดโอคลปโดยปกตจะตำกวา
ภาพ



วิธีการพิมพเกาเฟรมจากวิดีโอคลิป
1. ใสการดหนวยความจำที่มีวิดีโอคลิป
2. กด Menu (เมนู) เลือก Print Options (ตัวเลือกการพิมพ) แลวกด

ิ  ื่ ี ั 
วิดีโอคลิปทั้งหมดในการดหนวยความจำจะปรากฏขึ้น

3. ใชปุมลูกศรแบบสี่ทิศทางเพื่อเลื่อนไปยังวิดีโอคลิปที่ทานตองการ แลวกด
OK เพ่ือเลือก

4. ิ  ิ ี่ ี   ึ่ ื
วิดีโอคลิปนั้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ 1 ความละเอียดของภาพจากวิดีโอคลิปโดยปกติจะต่ำกวาภาพ
ดิจิตอล ดังนั้นทานอาจพบวาคุณภาพงานพิมพจากเฟรมของวิดีโอคลิปจะ
ต่ำกวาคุณภาพการพิมพของภาพถาย

หมายเหตุ 2 เครื่องพิมพไมสนันสนุนทุกรูปแบบของไฟลวิดีโอ สำหรับ
รายการของรูปแบบไฟลวิดีโอที่สนับสนุน โปรดดู ลักษณะเฉพาะของ
เคร่ืองพิมพ ที่หนา 71

ิ่ ุ ั 
เคร่ืองพิมพมีคากำหนดและเอฟเฟกตมากมายที่สามารถปรับปรุงคุณภาพของ
ภาพถาย การตั้งคาตางๆ เหลานี้จะไมเปลี่ยนแปลงภาพถายตนฉบับของทาน
 แตจะมีผลกับการพิมพเทานั้น

ภาพถายท่ีสมบูรณแบบจะใช Photo Fix โดยอัตโนมัติ
  ั ุ  ั

  ี

● แกไขภาพที่ถายมาไมชัด
● ปรับปรุงพื้นที่สีคล้ำของภาพโดยไมมีผลกระทบตอพื้นที่สวางของภาพ
● ลดภาพตาแดงที่สามารถเกิดขึ้นในภาพถายที่ถายดวยแฟลช
● ปรับปรุงความสวางโดยรวม สี และความตัดกันของสีของภาพถาย

  ู    ิ่  ื่  ื่ ิ 
ไฟ Photo Fix (การซอมภาพถาย) บนแผงควบคุมเคร่ืองพิมพสวางขึ้นเม่ือ
Photo Fix (การซอมภาพถาย) ถูกเปดใชงาน

   ิ้   
ู ิ  ู  ื   ิ    
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Video action prints (พมพภาพเคลอนไหวจากวิดโอ) ภาพตวอยาง
ของ

กด Print (พมพ) งานพมพทออกมาจะมเกาเฟรมตอหนา ซงจะเลอกจาก
ใน

การเพมคณภาพใหกบภาพถายของทาน 

ใชเทคโนโลย HP Real Life
ทาน ั ิPhoto Fix (การซอมภาพถาย) ปรบปรงภาพถายของ โดยอตโนมต

ดวยการ

Photo Fix (การซอมภาพถาย) ถกเปดเปนคาเรมตนเมอ เปดเครองพมพทาน 

HP แนะนำใหเปด Photo Fix (การซอมภาพถาย) ทงไว แตถาภาพถายของทาน
ถกพมพออกมาไมถกตอง หรอถา ตองการพมพภาพถายโดยไมใชทาน



ปรุงแบบ Photo Fix (การซอมภาพถาย) ใหปด Photo Fix (การซอมภาพ
ถาย)

เพื่อปด Photo Fix (การซอมภาพถาย)
กด Photo Fix (การซอมภาพถาย)

 ื่ ิ   
ภาพถาย) ไดถูกปดแลว ภาพถายทั้งหมดจะถูกพิมพโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลง

  ั ู  ู 
(การซอมภาพถาย) อีกคร้ัง หรือปดและเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง
 ถาคุณ เปด Photo Fix (การซอมภาพถาย) ขอความบนหนาจอเครื่องพิมพแจงให

  ู   ั้
ถูกพิมพดวยการปรับปรุง

การเพิ่มคุณภาพของวิดีโอคลิป

วิธีการเพิ่มคุณภาพของวิดีโอคลิป
1. กด Menu (เมนู)
2. เลือก Preferences (คากำหนด) แลวกด OK
3. เลือก Video Enhancement (ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ) แลวกด OK
4. ใชปุมลูกศรแบบสี่ทิศทางเพื่อเนน On (เปด) แลวกด OK

หมายเหตุ เมื่อปรับปรุงคุณภาพการพิมพวิดีโอคลิปดวยการใช
คากำหนดนี้  เวลาในการพิมพอาจชากวาเมื่อมีการปดคากำหนดนี้

การครอบตัดภาพ
ในการพิมพเพียงบางสวนของภาพถาย ทานสามารถตัดรายละเอียดสวนที่
ไมตองการออกได การครอบตัดนีจ้ะไมเปลี่ยนภาพถายตนฉบับ แตจะมีผลตอการพิมพ
เทานั้น

วิธีการครอบตัดภาพถาย
1. ั   ี่  ื่ ื
2. กด  เพ่ือขยายภาพปจจุบัน
3. กด  อีกครั้งเพื่อดูลูกศรสีขาวทั้งสี่
4. ใชปุมลูกศรแบบสี่ทิศทางเพื่อยายกรอบตัดภาพ
5. กด OK เมื่อสวนของภาพที่ทานตองการพิมพอยูในกรอบตัด
6. กดปุม Print (พิมพ) เพื่อเริ่มตนการพิมพ
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ัการปรบ

ขอความบนหนาจอเครองพมพแจงให ทราบวา Photo Fix (การซอมทาน

ุPhoto Fix (การซอมภาพถาย) ยงคงถกปดอยจนกวา กดปม Photo Fixทาน

ได
ทราบวา Photo Fix (การซอมภาพถาย) ไดถกเปดแลว ภาพถายทงหมด

จะ
ทาน

นำทางไปยงภาพถายท่ี ตองการเปลยน แลวกด OK เพอเลอกทาน

➔



ิ่  
เลือกรูปแบบตางๆ และสีตางๆ เพ่ือใหไดขอบตามที่ตองการ กรอบไมมีผลตอ
ภาพตนฉบับของทาน แตจะมีผลตอการพิมพเทานั้น

หมายเหตุ ใชกรอบนี้ไดเฉพาะ HP Photosmart รุน A612, A614,
A616, A617, และ A618 เทานั้น

วิธีการเพิ่มกรอบตกแตง
1. นาวิเกตไปยังภาพถายที่ทานตองการเปลี่ยน แลวกด OK เพ่ือเลือก
2. กด Menu  (เมน)ู
3. เลือก Edit (ปรับแตง) แลวกด OK
4. เลือก Add Frame (เพ่ิมกรอบ) แลวกด OK
5. ใชปุมลูกศรแบบสี่ทิศทางเพื่อไฮไลตรูปแบบของกรอบที่ทานตองการใช

แลวกด OK
6. ใชปุมลูกศรแบบสี่ทิศทางเพื่อไฮไลตสีของกรอบที่ตองการใช แลวกด OK

ภาพถายนั้นจะปรากฏข้ึนบนหนาจอเครื่องพิมพพรอมกับกรอบ

นำเอฟเฟกตสีมาใชบนภาพถายของทาน
กำหนดใหเครื่องพิมพเปลี่ยนเอฟเฟกตสีของการพิมพใหเปน Black and
White (ขาวดำ) Sepia (โทนซีเปย) Antique (แบบโบราณ) หรือ None
 (ไมมี)

วิธีการเพิ่มเอฟเฟกตสี
1. นาวิเกตไปยังภาพถายที่ทานตองการเปลี่ยน แลวกด OK เพ่ือเลือก
2. กด Menu  (เมน)ู
3. เลือก Edit (ปรับแตง) แลวกด OK
4. เลือก Add Colre Effect (เพิ่มเอฟเฟกตส)ี แลวกด OK
5. ใชปุมลูกศรแบบสี่ทิศทางเพื่อไฮไลตเอฟเฟกตสีที่ทานตองการใช 

แลวกดOK
 ึ้  ื่ ิ   ั

ีเ่ลือกใช เอฟเฟกตจะไมมีผลตอภาพถายตนฉบับ แตจะมีผลตอการพิมพ
เทานั้น
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การเพมกรอบลงบนภาพถายของทาน

การ

ภาพถายจะปรากฏขนบนหนาจอของเครองพมพพรอมกบเอฟเฟกตสี
ท



เพิ่มวันที่และเวลาใหกับภาพถายของทาน
ทานสามารถพิมพวนัท่ีและเวลาที่ดานหนาของภาพถาย เพ่ือแสดงวาภาพถายนั้น
ถายเม่ือใด คากำหนดจะมีผลกับภาพทั้งหมดที่พิมพ

วิธีการใสวันที่และเวลา
1. กด Menu  (เมน)ู
2. เลือก Preferences (คากำหนด) แลวกด OK
3. เลือก Date/time (วันที่/เวลา) แลวกด OK
4. ใชปุมลูกศรแบบสี่ทิศทางเพื่อไฮไลตตัวเลือกการใสวันที่ /เวลา

– Date/time (วันที่/เวลา)
– Date only (เฉพาะวันที่)
– Off (ปด)

5. กด OK

ต้ังคาคุณภาพการพิมพ
ทานสามารถตั้งคาเครื่องพิมพใหพิมพภาพถายที่ระดับคุณภาพที่สูงขึ้นหรือต่ำลง
ได สำหรับคุณภาพงานพิมพท่ีดีที่สุด เลือก Best (ดีที่สุด) โหมดนี้สรางภาพถาย
ที่มีคุณภาพสูงสุด แตเปนโหมดการพิมพที่ชากวาปกติ ถาทานตองการพิมพ
ภาพถายอยางรวดเร็ว และไมหวงเรื่องคุณภาพงานพิมพสูงสุด ใหเลือกคาคุณภาพ
งานพิมพที่ต่ำกวา

วิธีการเปลี่ยนคุณภาพงานพิมพ
1. กด Menu (เมนู)
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK
3. เลือก Print Range (ชวงการพิมพ) แลวกด OK

คาคุณภาพงานพิมพปจจุบันมีเครื่องหมายกำกับอยูดานขาง
4. เลือกคุณภาพการพิมพ แลวกด OK

สงอีเมลหรืออัพโหลดภาพถายโดยใช HP Photosmart
Share

ใช HP Photosmart Share เพื่อแลกเปลี่ยนภาพถายกับเพื่อนและครอบครัว
โดยใชอีเมล อัลบั้มออนไลน หรือบริการตกแตงภาพถายแบบออนไลน
เครื่องพิมพตองเช่ือมตอโดยใชสายเคเบิล USB เขากับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมี
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตและมีการติดต้ังซอฟตแวรทั้งหมดของ HP  หากทาน
พยายามใช HP Photosmart Share และไมมีซอฟตแวรตางๆ ที่ตองการใช
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การ

การ

การ



การ



ั้ ื    ึ้  ั้ ิ
ทูี่ ติดตั้งซอฟตแวร ที่หนา 79

การใช HP Photosmart Share เพื่อสงภาพถาย
1. ใสการดหนวยความจำที่มีภาพถายที่ทานตองการแลกเปลี่ยน
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำของคอมพิวเตอรเพ่ือบันทึกภาพถายไปยงั

คอมพิวเตอร
3. ใชคุณลักษณะ HP Photosmart Share ของซอฟตแวร

HP Photosmart Premier หรือ HP Photosmart Studio 
เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพถายของทานกับผูอื่น

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช HP Photosmart Share โปรดดู Help
(วิธีใช) แบบอิเล็กทรอนิก HP Photosmart Premier HP Photosmart
Essential หรือ HP Photosmart Studio

ู  

วิธีการดูภาพถายในสไลดโชวแบบตอเนื่อง
1. กด Menu (เมนู)
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK
3. เลือก Slide Show (สไลดโชว) แลวกด OK

กด OK เพ่ือหยดุสไลดโชวช่ัวคราวหรือเลนตอ กด Cancle (ยกเลิก) 
เพื่อหยุดสไลดโชว
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ติดตงหรอกำหนดคาไว จะปรากฏขอความขนในระหวางขนตอนการตดต้ัง โปรด
ด

การดสไลดโชว
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6 ั่ ิ  ุ

ื่ ิ ิ   ี่ ็  ุ  ึ่
ทั้งคอมพิวเตอร  กลองดิจิตอล และ iPods การเชื่อมตอแตละวิธีจะชวยใหทาน

ทำงานไดตางกัน
● พิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล ที่หนา 41
● ิ   ุ  ี่
● การพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร ที่หนา 42
● พิมพภาพถายจาก iPod ที่หนา 44

พิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล
ิ   ุ ู  ิ ื 
ีพิ่มพโดยตรงของ HP โดยไมตองผานเครื่องคอมพิวเตอร

เมื่อพิมพจากกลองดิจิตอลโดยตรง เครื่องพิมพจะใชการตั้งคาที่เลือกไวในกลอง
 ู ิ่ ิ ี่ ั   ี่ ื  ี่

ี่ พรอมกับกลอง

กอนเริ่มใชงาน

ในการพิมพจากกลองดิจิตอล ทานจำเปนตองมีสิ่งตอไปนี้
● กลองดิจิตอลที่ใชงานไดกับ PictBridge หรือกลองดิจิตอลแบบพิมพ

ไดโดยตรงของ HP
● สาย USB ที่เชื่อมตอกลองดิจิตอลและเครื่องพิมพ
● (ตัวเลือก) การดหนวยความจำ

วิธีการพิมพจากกลองที่มีคุณสมบัติ PictBridge
1. เปดกลองดิจิตอล PictBridge และเลือกภาพถายที่ตองการพิมพ
2. ตรวจสอบวากลองอยูในโหมด PictBridge จากนั้นเช่ือมตอกลองเขากับ

พอรตของกลองที่อยูดานหนาของเครื่องพิมพ โดยใชสาย USB ที่มาพรอม
กับกลอง
เมื่อเครื่องพิมพตรวจพบกลอง PictBridge ภาพถายท่ีเลือกไวจะถูกพิมพ
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เครองพมพนี้สามารถพมพภาพถายทเกบไวบนอปกรณหลายประเภทซง
รวม

การพมพภาพถายจากอปกรณ Bluetooth ทหนา 42
การ

การ

การ
พมพภาพถายคณภาพสงจากกลองดิจตอลมาตรฐาน PictBridge หรอกลอง
ท

โปรดดูขอมลเพมเตมเกยวกบการใชภาพถายทเลอกจากกลองไดทเอกสาร
ทมา

การสงพมพจากอปกรณอื่น



วิธีการพิมพจากกลองที่พิมพไดโดยตรงของ HP
1.   ิ ิ   ื 

 พิมพ
2. ตอกลองเขากับพอรต USB ที่ ดานหลัง ของเครื่องพิมพ โดยใชสาย USB

ที่มาพรอมกับกลอง
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่จอแสดงผลของกลอง

การพิมพภาพถายจากอุปกรณ Bluetooth
การพิมพจากอุปกรณที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ไปยังเคร่ืองพิมพ

กอนเริ่มใชงาน
ในการพิมพภาพถายจากอุปกรณที่ม ีBluetooth ทานจำเปนตองมีสิ่งตอไปนี้
● ในการพิมพภาพถายจากอุปกรณที่ม ีBluetooth ไปยังรุน

HP Photosmart A610 A612 A616 หรือ A617 ทานจำเปนตองมี
อะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย HP Bluetooth ท่ีถูกจำหนายแยกตางหาก
HP Photosmart A618 มี Bluetooth ติดตั้ งอยูดวย

● อุปกรณท่ีมี Bluetooth
กอนการเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับอุปกรณ Bluetooth ของทาน ใหแนใจวาได
ต้ังคาตัวเลือกเมนูเคร่ืองพิมพแบบ Bluetooth ตามท่ีตองการแลว โปรดดูที่ 
เมนูเคร่ืองพิมพ ที่หนา 81

วิธีการพิมพภาพถายจากอุปกรณ Bluetooth
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth และ HP 
โปรดไปยัง www.hp.com/go/bluetooth

ิ   ิ 
ทานตองสงภาพไปยังคอมพิวเตอรกอนที่ทานจะสามารถใชงานภาพนั้นได
ดวยซอฟตแวร HP Photosmart สำหรับพิมพภาพจากคอมพิวเตอร สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การบันทึกภาพถายจากการดหนวยความจำไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอร ที่หนา 43
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมในการติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart โปรดด ูติดตั้ง
ซอฟตแวร ที่หนา 79 ซอฟตแวร HP Photosmart รวมถึงอินเทอรเฟสท่ี
แสดงใหเห็นเมื่อใดก็ตามที่ทานพิมพจากคอมพิวเตอร
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เปดกลองดิจตอลที่พมพไดโดยตรงของ HP และเลอกภาพถาย
ท่ีตองการ

การพมพภาพถายจากคอมพวเตอร

➔



หมายเหตุ Help (วิธีใช) แบบอิเล็กทรอนิกมีขอมูลเพิ่มเติมในการ
ต้ังคาการพิมพหลายแบบใหทานใชพิมพไดจากเครื่องคอมพิวเตอร
หากตองการศึกษาวิธีใชงาน Help (วิธีใช) แบบอิเล็กทรอนิก โปรดดู 
คนหาขอมูลเพิ่มเติม ที่หนา 10

กอนเริ่มใชงาน

ในการสั่งพิมพจากคอมพิวเตอร ทานจำเปนตองมีสิ่งตอไปนี้
● สาย USB ความเร็วสูง 2.0 ที่มีความยาวไมเกิน 3 เมตร (10 ฟุต) สำหรับ

คำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมตอเครื่องพิมพเขากับสายเคเบิล USB โปรดดู
Help (วิธีใช) แบบอิเล็กทรอนิก

● คอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตออินเทอรเนต็ (เพื่อใช HP Photosmart Share)

การบันทึกภาพถายจากการดหนวยความจำไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร
1. ตอเครื่องพิมพเขากับคอมพวิเตอรดวยสาย USB
2. เปดใช HP Photosmart Premier HP Photosmart Essential 

หรือซอฟตแวร HP Photosmart Studio
3. ใสการดหนวยความจำแลวเลือกภาพถายที่ตองการถายโอน สำหรับขอมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและเลือกภาพถาย โปรดดู การเลือกหลายภาพ
ที่หนา 27

4. ในหนาจอ HP Photosmart คลิก Start Using the Device (เริ่มใช
งานอุปกรณ)

5. เลือกไดรฟสำหรับเครื่องพิมพ HP Photosmart A610 series แลวเลือก
ตำแหนงเพื่อบันทึกภาพถาย

6. คลิก Transfer (ถายโอน)

วิธีการพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร (Windows)
1. บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรม คลิก Print (พิมพ)
2. เลือก HP Photosmart A610 series เปนเครื่องพิมพ ถาทานตั้งคา

HP Photosmart A610 series เปนเครื่องพิมพเริ่มตน ทานสามารถขาม
ข้ันตอนนี ้HP Photosmart A610 series จะถูกเลือกไวแลว

3. คลิก Print  (พิมพ) หรือ OK เพ่ือเริ่มตนการพิมพ

วิธีการพิมพภาพถายจากคอมพิวเตอร (Mac)
1. ู  ั้ 

กระดาษ)
2. เลือก HP Photosmart A610 series เปนเครื่องพิมพ ถาทานตั้งคา

HP Photosmart A610 series เปนเครื่องพิมพเริ่มตน ทานสามารถขาม
ข้ันตอนนี้ไปได HP Photosmart A610 series จะถูกเลือกไวแลว
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บนเมน File (ไฟล) ในโปรแกรม คลิก Page Setup (การตงคา
หนา



3. บนเมนู File (ไฟล) ในโปรแกรม คลิก Print (พิมพ)
4. คลิก Print  (พิมพ) เพ่ือเร่ิมพิมพ

พิมพภาพถายจาก iPod
หากทานมี iPod ที่สามารถเก็บภาพถายได ทานสามารถเชื่อมตอ iPod เขากับ
เคร่ืองพิมพ และพิมพภาพถายได

ข้ันตอนกอนเริ่มใชงาน
 ู  ู ู

หมายเหตุ ี ิ

การอิมพอรตภาพถายเขาสู iPod
1. ทำสำเนาภาพถายจากการดหนวยความจำลงใน iPod โดยใช Belkin

Media Reader สำหรับตอกับ iPod
2. ตรวจสอบวาภาพถายอยูใน iPod โดยเลือก Photo Import (อิมพอรต

ภาพถาย) ในเมนูของ iPod ภาพถายจะปรากฎเปน Rolls (มวน)

ิ  
1. เชื่อมตอ iPod เขากับพอรตกลองถายรูปที่ ดานหนา ของเครื่องพิมพโดยใช

สายเคเบิล USB ที่มีมาพรอมกับ iPod หนาจอเครื่องพิมพจะแสดง
Reading Device (อุปกรณการอาน) ข้ึนเปนเวลาหลายนาทีในขณะอาน
ภาพภาย จากนั้นภาพถายจะปรากฎขึ้นบนหนาจอของเครื่องพิมพ

2. เลือกภาพถายท่ีทานตองการพิมพและกด Print (พิมพ) สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการเลือกและการพิมพภาพถาย โปรดดู การเลือกหลายภาพ
ที่หนา 27
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การ

ตรวจสอบวารปภาพที่ทานทำสำเนาลง iPod อยในรปแบบ JPEG

อาจไมม iPods ในประเทศ/ภูมภาคของ ทาน

การพมพภาพถายจาก iPod



7 การบำรุงรักษาและการเคลื่อนยาย
เครื่องพิมพ
เคร่ืองพิมพตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำใน
บทนี้เพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่องพิมพและวัสดุในการพิมพ และเพื่อใหได
คุณภาพของงานพิมพสูงสุดเสมอ
● เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ที่หนา 45
● ู ั ื่ ิ  ี่
● จัดเก็บเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ ที่หนา 51
● การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถาย ที่หนา 52
● ขนยายเครื่องพิมพ ที่หนา 53

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
ใชตลับหมึกพิมพ HP 110 Tri-color Inkjet เพ่ือพิมพภาพถายขาวดำและสี
หมึกพิมพ HP Vivera ใหคุณภาพสีท่ีสมจริงและทนทานตอการลบเลือน ผลที่ได
ื ี่ ั ึ ิ  ิ ึ้
พิเศษและไดรับการทดสอบในหองทดลองเพื่อใหไดคุณภาพ ความบริสุทธิ์ 

และ  ี

เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนำใหใชเฉพาะตลบัหมึกพิมพ
ของ HP การใชตลับหมึกพิมพที่ไมถูกตองอาจทำใหการรับประกันเครื่องพิมพ
ตองถูกยกเลิกไป

ขอควรระวัง โปรดตรวจสอบวาทานใชตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง และ
โปรดทราบวา HP ไมแนะนำใหดัดแปลงแกไข หรือเติมหมึกในตลับหมึก
ของ HP ความเสียหายเนื่องจากการดัดแปลงหรือเติมหมึกในตลับหมึก
ของ HP จะไมไดรับความคุมครองตามการรับประกันของ HP
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การทำความสะอาดและดแลรกษาเครองพมพ ทหนา 47
การ

การ

การ

การ

คอภาพทสดสวยและคมชดยาวนาน หมกพมพของ HP Vivera ผลตขนมา
เปน

จาง ไมซด



เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนำใหทานติดต้ังตลับหมึกพิมพ
กอนวันที่ซึ่งประทับอยูบนกลอง

เพื่อเตรียมเครื่องพิมพและตลับหมึก
1. ตรวจสอบวาไดเปดเคร่ืองพิมพ
2. เปดที่ปดตลับหมึกพิมพของเครื่องพิมพออก
3. ดึงเทปสีชมพูสดออกจากตลับหมึก

ดึงเทปสีชมพูออก

หามสัมผัสบริเวณนี้
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เพื่อใสตลับหมึกพิมพ
1. นำตลับหมึกเกาออกจากถาดโดยการดันลงและดึงตลับหมึกพิมพข้ึน

คำเตือน หามแตะที่หนาสัมผัสสีทองแดงที่อยูดานในชองใสตลับ
หมึกพิมพหรือที่อยูบนตลับหมึกพิมพ

2. ถือตลับหมึกโดยใหฉลากอยูดานบน เอียงตลับหมึกขึ้นดานบนเล็กนอย 
จากนั้นเลื่อนเขาสูที่ใส ใหหนาสัมผสัทองแดงหันเขาดานในกอน ดันตลับหมึก
ใหเขาที่

3. ปดฝาชองใสตลับหมึกพิมพ

หนาจอของเครื่องพิมพในโหมดไมทำงานจะมีไอคอนแสดงระดับหมึกของตลับ
หมึกที่ติดต้ัง (100%, 75%, 50%, 25% และเกือบหมด) ไอคอนระดับหมึกจะ
ไมปรากฏขึ้น หากตลับหมึกนั้นไมใชตลับหมึกของแทของ HP
 ั้ ิ ั้ ื ี่ ั ึ ิ   ี่ ึ้ 

ื่ ิ    ื่  ื่ ิ 
ตำแหนงตลับหมึกพิมพ เพ่ือใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด

    ื่
ตำแหนงตลับหมึกพิมพ

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ
โปรดรักษาความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ
ตามข้ันตอนงายๆ ในสวนนี้

ทำความสะอาดภายนอกเครือ่งพิมพ

เพื่อทำความสะอาดภายนอกเครื่องพิมพ
1. ปดเครื่องพิมพ จากนั้นถอดสายไฟดานหลังเครือ่งพิมพออก
2.  ิ ั้ ี่ 

 ฝาชองใสแบตเตอรี่
3. เช็ดดานนอกเครื่องพิมพโดยใชผานุมท่ีชุบน้ำหมาดๆ เล็กนอย

ขอควรระวัง 1 หามใชน้ำยาทำความสะอาดไมวาชนิดใดๆ ก็ตาม การใช
น้ำยาทำความสะอาดในบานและผงซักฟอกอาจทำใหภายนอกเครื่องพิมพ
เสียหายได

ขอควรระวัง 2 หามทำความสะอาดภายในเครื่องพิมพ ระวังอยาให
ของเหลวสัมผัสภายในเครื่องเปนอันขาด
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ทานแตละครงที่ ตดตงหรอเปลยนตลบหมกพมพ ขอความทปรากฏขนบนหนาจอ
ของเครองพมพจะแจงให ใสกระดาษเพอใหเครองพมพสามารถ
ปรับ

ทาน

ใสกระดาษในถาดปอนกระดาษ กด OK แลวทำตามคำแนะนำหนาจกเพอ
ปรับ

การ

ถา ตดตงแบตเตอรภายใน HP Photosmart เสริม ใหถอดออก
 แลวปด

ทาน



การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ
 ็  ี ื  ี  ิ   ั
ิ   ั  ั ึ

 เกินไป เนื่องจากจะทำใหเปลืองหมึก

ั ึ ิ  ั ิ
1. กด Menu (เมนู)
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) แลวกด OK
3. เลือก Clean cartridge (ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ) แลวกด OK
4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอของเครื่องพิมพ ใสกระดาษเพื่อให

เคร่ืองพิมพสามารถพิมพหนาทดสอบหลังจากทำความสะอาดตลับหมึก
ิ      ื ื่

กระดาษภาพถาย
5. กด OK เพื่อเริ่มการทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ
6. เม่ือเครื่องพิมพเสร็จสิ้นกระบวนการทำความสะอาดตลับหมึกพิมพและ

ิ    
level cleaning (ทำความสะอาดระดับสองตอไปหรือไม) ตรวจสอบหนา
พิมพทดสอบแลวเลือกจากตัวเลือกตางๆ ตอไปนี้
– หากหนาทดสอบมีเสนสีขาวหรือสีขาดหายไป อาจตองทำความสะอาด

ตลับหมึกพิมพอีกครั้ง เลือก Yes (ใช) แลวกด OK
– ถาคุณภาพงานพิมพของหนาทดสอบออกมาด ีเลือก No (ไมใช) แลว

กด OK
ั ึ ู ุ ี่

สะอาดแตละครั้งจะใชหมึกพิมพมากขึ้นเรื่อยๆ

ั้ ั ั้ ี้ 
ั  ี ี ื ี่   ี่ ั
พิมพ

หมายเหตุ หากทานทำตลับหมึกหรือเคร่ืองพิมพตกกอนหนานั้น ทานอาจ
็  ี ื ี ู ิ  ึ่   ี่ ิ ึ้
คราว และจะหมดไปภายใน 24 ชั่วโมง
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พมพจะตองไดรบการทำความสะอาด โปรดอยาทำความสะอาดตลบหมก
บอย

หากทานเหนเสนสขาว หรอเสนสในภาพถายท่ีพมพออกมา แสดงวาตลบ
หมึก

สามารถทำความสะอาดตลบหมกไดสงสดสามครั้ง โดยทการ
ทำความ
ทาน

หาก ทำการทำความสะอาดทงสามระดบโดยทำตามขนตอนนแลวและ
ยงพบ

ทาน
วามแถบสขาวหรอสีทขาดหายไปในหนาทดสอบ อาจตองเปลยนตลบ

หมึก
ทาน

เหนเสนสขาวหรอสขาดหายอยในงานพมพ ซงเปนปญหาทเกดขน
ชั่ว

พมพแลวได ใชกระดาษเปลาหรอ  เพอประหยัดบัตรดัชนี 

พมพหนาทดสอบแลว จะถามวา ตองการ  Continue to secondทาน

การทำความสะอาดตลบหมกพมพโดยอตโนมัต



ทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพดวยตนเอง
  ื่ ิ   ุ ี ุ

บริเวณหนาสัมผัสทองแดง และทำใหเกิดปญหาในการพิมพได

วิธีทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ
1. โปรดเตรียมสิ่งตอไปนี้เพ่ือทำความสะอาดหนาสัมผัส

– น้ำกล่ัน (น้ำประปาอาจมีสารเจือปน และทำใหตลับหมึกเสียหาย)
– สำลีแผนหรือวัสดุที่นุมและไมเปนขุย และไมติดกับตลับหมึก

2. เปดฝาครอบตลับหมึกพิมพ
3. นำตลับหมึกพิมพออกแลววางบนกระดาษโดยใหหัวพนหมึกหงายขึน้ 

ระวังอยาใหนิ้วสัมผัสหนาสัมผัสทองแดงหรือหัวพนหมึก

ขอควรระวัง หามนำตลับหมกึออกนอกเครื่องพิมพนานกวา 30
วินาที หัวพิมพที่โดนอากาศนานเกินไปจะแหง และทำใหเกิดปญหา
ในการพิมพ

4. นำแผนสำลีชุบน้ำกลัน่ และบีบน้ำออกจนหมาด
5. คอยๆ เช็ดหนาสัมผัสทองแดงโดยใชสำลีที่ชุบน้ำหมาดๆ

ขอควรระวัง หามแตะหัวพนหมึก การสัมผัสหัวพนหมึกอาจทำให
เกิดการอุดตัน เกิดปญหาหมึกเสียและเกิดปญหากับการเชื่อมตอ
วงจรได

6. ทำซ้ำตามลำดับที่ 4 และ 5 จนกวาไมมีเศษหมึกหรือฝุนปรากฏบนสำลี
7. ใสตลับหมึกพิมพในเครื่องพิมพ จากนั้นปดชองใสตลับหมึกพิมพ

พิมพหนาทดสอบ
พิมพหนาทดสอบกอนติดตอไปยังฝายบริการลูกคาของ HP  หนาทดสอบมีขอมูล

ิ ึ่  ื่ ึ  ิ ู  ื่ 
ปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ดูรูปแบบของหัวฉีดหมึกในหนาทดสอบเพื่อตรวจสอบ

ั ึ ิ  ั ึ ิ  ี  ื ี
แบบ ใหทดลองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพอีกครั้ง สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดู การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัต ิที่หนา 48

เพื่อพิมพหนาทดสอบ
1. กด Menu (เมนู)
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) แลวกด OK
3. เลือก Print test page (พิมพหนาทดสอบ) แลวกด OK
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การ

การ

หากทานใชเครองพมพในสภาวะแวดลอมที่มีฝนมาก อาจมการสะสมฝนละออง

การวเคราะหซง สามารถใชเมอปรกษาฝายบรการลกคาของ HP  เพอแกไขทาน

ระดบหมกพมพและสภาวะของตลบหมกพมพ หากมเสนหรอสใดหายไปจาก
รูป



4. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอของเครื่องพิมพ ใสกระดาษเพื่อให
ื่ ิ  ิ      ื

เพ่ือประหยัดกระดาษภาพถาย
5. กด OK เพื่อเริ่มพิมพหนาทดสอบ
หนาทดสอบจะประกอบดวยขอมูลตอไปนี้

ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ
ั้  ั ึ ิ  ื่ ิ  ื่ ั

ใหโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม หากสีที่พิมพออกมามีตำแหนงที่ไมถูกตอง หรือ
 ั  ู  ื่ ิ ั้ ั ึ ิ   
ตอนตอไปนี้เพ่ือปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพใหม

เพื่อปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ
1. โหลดกระดาษ HP Advanced Photo Paper ในถาดปอนกระดาษ
2. กด Menu (เมนู)
3. เลือก Tools (เครื่องมือ) แลวกด OK
4. เลือก Align cartridge (ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ) แลวกด OK
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เครองพมพสามารถพมพหนาทดสอบได ใชกระดาษเปลาหรอบัตรดัชนี 

การ
ครงแรกที่ ใสตลบหมกพมพลงในเครองพมพ เครองจะทำการปรบตำแหนงทาน

หนาการปรบตำแหนงไมถกตองเมอ ตดตงตลบหมกพมพใหม ใหทำตาม
ขั้น

ทาน



5. จอแสดงผลของเครื่องพิมพจะแสดงขอความเตือนใหทานโหลดกระดาษ
ธรรมดา โหลดกระดาษ HP Advanced Photo เพื่อใหเครื่องพิมพ
สามารถพิมพหนาทดสอบการจัดตำแหนง

6. กด OK เพื่อเริ่มการปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ
เมื่อเครื่องพิมพทำการปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพเสร็จแลว จะมีการพิมพ
หนาปรับตำแหนงเพื่อยืนยันวาการปรับตำแหนงนั้นถูกตอง

– เครื่องหมายถูกจะยืนยนัวาการติดตั้งตลับหมกึพิมพถูกตองและทำงาน
ไดตามปกติ

– หากปรากฏเครื่องหมาย “x” ขึ้นที่ดานซายของแถบใดๆ ให
ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพใหมอีกครั้ง หากยังคงปรากฏเครื่องหมาย “x”
ใหเปลี่ยนตลับหมึกใหม

จัดเก็บเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ
 ื่ ิ  ั ึ ิ  ็ ั  

ื่  ไมไดใชงาน
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การ
ปกปองเครองพมพและตลบหมกพมพโดยเกบรกษาไวอยางเหมาะสม
เมอทาน



็ ื่ ิ 
เครื่องพิมพนี้ไดรับการออกแบบเพื่อรอการทำงานไดท้ังแบบนานและไมนาน
●    ั  ื่ ิ 

ื่ ไดใชงานเครื่องพิมพ
● เก็บเคร่ืองพิมพไวในที่รม โดยไมโดนแสงแดดโดยตรงหรือที่ที่มีอุณหภูมิ

สูงมาก
● ในกรณีที่จะไมไดใชงานเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพนานเปนเดือนหรอื

  ั ึ  ิ  ั  ู
เติม โปรดดู การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ ที่หนา 48

●  ั ั ็ ื่ ิ    ี ี่ ิ
ต้ังอยูดวย HP Photosmart ใหนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่องพิมพ

จัดเก็บตลับหมึกพิมพ
เม่ือทำการเก็บหรือเคล่ือนยายเครื่องพิมพ ใหเก็บตลับหมึกพิมพที่ใชงานไวใน

ี่ ิ  ื่ ิ  ็ ั ึ ิ    ี่ ั
มีการปดเคร่ือง

ขอควรระวัง  ื่   ี   ึ
ี่    ื่ ิ  ็

หมึกไวในตำแหนงที่ถูกตอง

ทำตามเคล็ดลับตอไปนี้เพ่ือชวยรักษาตลับหมึกพิมพของ HP เพื่อใหไดคุณภาพ
การพิมพท่ีดีและสม่ำเสมอ
● เก็บตลับหมึกพิมพที่ยังไมไดใชไวในบรรจุภัณฑจนกวาจะตองการใชงาน

จึงนำออกมา จัดเก็บตลับหมึกพิมพไวที่อุณหภูมิหอง (15–35° C หรือ
 59–95° F)

●  ิ  ั  ึ   ิ ั้
ึ ิ  ื่ ิ    ี่  ิ

 ั  ี  
ตลับหมึกเสียหายได

การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถาย
เพื่อใหกระดาษภาพถายใหผลการพิมพที่ดีท่ีสุด โปรดทำตามคำแนะนำตางๆ
 ในสวนนี้
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ปดฝาถาดเขาและออกแลวพบหนาจอของเครองพมพลงในแนวราบ
เมอไม

นานกวานั้น ใหทำความสะอาดตลบหมกกอนการพมพ สำหรบขอมล
เพิ่ม

ติด
ถา กำลงจดเกบเครองพมพไวเปนระยะเวลานาและมแบตเตอรเสรมทาน

การเกบเครองพมพ

การ

เครองพมพเสมอ เครองพมพจะเกบตลบหมกพมพไวในตำแหนงทปลอดภย
เม่ือ

รอใหเครองปดใหเรยบรอยกอนที่ จะดงสายไฟออกหรือทาน

ตลับ

หามปลดเทปพลาสตกท่ีปดหวพนหมกออกจนกวา จะพรอมตดตงตลับทาน
หมกพมพลงในเครองพมพแลวเทานั้น ในกรณีทไดแกะเทปพลาสตก
ออกแลว หามพยายามแปะกลบเขาที่อกครั้ง การพยายามทำ กลาวอาจทำใหดัง 

ปลดแบตเตอรภายใน ออก จะทำใหแนใจวาเครองพมพจะเกบเครื่อง



การเก็บกระดาษภาพถาย
● เก็บกระดาษภาพถายไวในบรรจุภัณฑเดิม หรือถุงพลาสติกแบบรูดปดได
● เก็บกระดาษภาพถายไวในพื้นผิวท่ีเรียบ เย็นและแหง
● ใสกระดาษภาพถายที่ไมไดใชกลับเขาไปในถุงพลาสติก กระดาษที่ทิ้งไวใน

เคร่ืองพิมพหรือท่ีทิ้งไวภายนอกอาจมวนงอได

การถือกระดาษภาพถาย
● ใหจับกระดาษภาพถายที่ขอบเสมอเพื่อปองกันรอยนิ้วมอื
● หากขอบกระดาษภาพถายเกิดมวนงอ ใหใสลงในถุงพลาสติกสำหรับจัดเก็บ

แลวคอยๆ ดัดไปในทิศทางตรงขามจนเรียบดี

ขนยายเครื่องพิมพ
 ิ ั้ ื่ ิ  

เครื่องพิมพไปดวยในวันหยุดหรือไปใชในงานตางๆ เพ่ือพิมพและแลกเปลี่ยน
ภาพถายกับครอบครัวและเพื่อนไดทันที

เพื่อชวยใหการพิมพในทุกที่ ทุกเวลาเปนไปไดงายดายยิ่งข้ึน ทานสามารถซื้อ
อุปกรณเสริมสามอยางนี้
● แบตเตอรี่ภายใน HP Photosmart: ใหพลังงานแกเครื่องพิมพดวย

แบตเตอรี่ภายในท่ีชารจซ้ำได HP Photosmart เพื่อการพิมพในทุกท่ี
● กระเปาสำหรับใส: พกพาเครื่องพิมพและวัสดุสำหรับการพิมพในกระเปา

ใส HP Photosmart ที่แสนสะดวก

การขนยายเครื่องพิมพ
1. ปดเครื่องพิมพ
2. ถอดการดหนวยความจำออกจากสล็อต

หมายเหตุ หามถอดตลับหมึกพิมพออกระหวางการขนยาย

3. นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาดปอนและถาดรับกระดาษ แลวปดถาดปอน
และถาดรับกระดาษ

4. พับหนาจอของเครื่องพิมพลงจนราบ

หมายเหตุ  ื่   ี   ึ
จะทำใหแนใจวาเครื่องพิมพจะเก็บตลับหมึกไวในตำแหนงที่ถูกตอง

5. ดึงสายไฟออก
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การ
การขนยายและตดตงเครองพมพสามารถทำไดโดยสะดวก สามารถนำทาน

รอใหเครองปดใหเรยบรอยกอนที่ จะดงสายไฟออกทาน



6. หากเครื่องพิมพมีการเชื่อมตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร ใหปลดสายเคเบิล
USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร

7. ถือเครื่องพิมพใหหงายขึ้นตามปกติเสมอ

เคล็ดลับ เคร่ืองพิมพนี้ไดรับการออกแบบใหมีที่จับในตัวเพื่อให
สะดวกตอการขนยาย ใหแนใจวาไดดันหนาจอเครื่องพิมพลงในแนว
ราบกอนดึงตัวจับข้ึน หามเขยาหรือแกวงเครื่องพิมพขณะท่ีถือหูห้ิว

อยาลืมนำส่ิงตอไปนี้ติดตัวไปดวย
● กระดาษ
● สายไฟ
● กลองดิจิตอลหรอืการดหนวยความจำที่มีภาพถาย
● ั ึ ิ ิ   ี ี่

ิ ภาพจำนวนมาก
● ุ  ิ ื่   ี่ ื ุ 

อะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสายแบบ Bluetoot ของ HP 
● หากทานตองการตอเครื่องพิมพเขากับเครื่องคอมพิวเตอร ใหนำสาย

USB และแผน CD ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ HP Photosmart ไปดวย
● คูมือการใชงานเครื่องพิมพ (หนังสือเลมที่ทานกำลังอานอยูในขณะนี้)

หมายเหตุ    ื  ื่ ิ  
บันทึกหมายเลขตลับหมึกพิมพไว หรือซื้อตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ต

 ี  ิ
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ตลบหมกพมพองคเจ็ต Extra HP 110 Tri-color ถา มแผนทจะ
พมพ

ทาน

อปกรณเสรมอนๆ ท่ี วางแผนวาจะใช เชน แบตเตอรหรออปกรณเสริมทาน

ถา ไมไดนำคูมอการใชงานเครองพมพมาดวย 
จด

ทาน

HP 110 Tri-color มาใหเพยงพอกอนเดนทาง
ให



8 การแกไขปญหา

เคร่ืองพิมพ HP Photosmart ไดรับการออกแบบใหใชงานไดอยางงายดาย
และมีประสิทธิภาพ หัวขอนี้จะเปนการตอบคำถามที่พบบอยเกี่ยวกับการใช

ื่ ิ  ิ    ิ  ี้   ู
ขอตอไปนี้

● ปญหาดานฮารดแวรของเครื่องพิมพ ที่หนา 55
● ปญหาดานการพิมพ ที่หนา 58
● ปญหาดานการพิมพดวย Bluetooth ที่หนา 63
● ขอความแสดงขอผิดพลาด ท่ีหนา 65
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการแกปญหาเบ้ืองตนโดยใชซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ
และการพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร โปรดดูคำแนะนำจากหนาจอ สำหรับขอมูล
ิ่ ิ ี่ ั  ี ิ ็ ิ ู   ู ิ่

ที่หนา 10

ปญหาดานฮารดแวรของเครื่องพิมพ
กอนที่จะติดตอฝายสนับสนุนของ HP โปรดอานคำแนะนำวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนที่สวนนี้ หรือเขาไปที่บริการออนไลนที ่www.hp.com/support

หมายเหตุ   ื่  ื่ ิ ั ิ 
สายเคเบิล USB HP ขอแนะนำใหใชสายเคเบิลความเร็วสูง 2.0 ที่ใชงาน
รวมกันได และตองมีความยาวไมเกิน 3 เมตร (10 ฟุต)

ไฟ On (เปด) เปนสีเขียวกะพริบ แตเครื่องพิมพไมพิมพ

วิธีแกไข
● ถาเครื่องพิมพถูกเปด มันกำลังเริ่มตนการทำงาน รอจนเครื่องทำงาน

เสร็จ
● หากไมไดเปดเครื่องพิมพ และมีการติดต้ังอุปกรณเสริมแบตเตอรี่

ในตัว HP Photosmart แบตเตอรี่อาจกำลังชารจประจุ

ไฟเตือนกะพริบเปนสีแดง

สาเหตุ เครื่องพิมพเกิดปญหา ลองแกไขดังนี้
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เครองพมพ และการพมพโดยไมใชคอมพวเตอร บทนประกอบดวยขอมล
ในหัว

เพมเตมเกยวกบการเปดดูวิธใชอเลกทรอนกโปรดด คนหาขอมลเพมเติม

หากทานตองการเชอมตอเครองพมพกบคอมพวเตอรโดยใช



วิธีแกไข
● ตรวจสอบคำแนะนำในหนาจอเคร่ืองพิมพ หากมีกลองดิจิตอลตออยู

กับเครื่องพิมพ ลองตรวจสอบหนาจอของกลองดิจิตอลวามีคำแนะนำ
อะไรหรือไม หากเครื่องพิมพตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร 
ใหตรวจสอบคำแนะนำจากหนาจอคอมพิวเตอร

● ปดเครื่องพิมพ
หากไมมีการติดต้ังอุปกรณเสริม HP Photosmart แบตเตอรี่ภายใน
 ไวในเครื่องพิมพ ใหปลดสายไฟของเครื่องพิมพออก รอประมาณ
10 วินาที จากนั้นตอสายไฟกลับเขาที ่แลวเปดเครื่องพิมพ
หากมีการติดตั้งอุปกรณเสริม HP Photosmart แบตเตอรี่ภายในไว
ใหถอดปลั๊กเครื่องพิมพออก เปดชองใสแบตเตอรี่แลวนำแบตเตอรี่
ออก ระวังการแตะตองกบัหนาสัมผัสภายในเครื่องพิมพหรือบน
แบตเตอรี่ รอประมาณ 10 วินาที แลวติดต้ังแบตเตอรี่กลับเขาไปใหม
เสียบสายไฟ (เสริม) เปดเครื่องพิมพ

● ถาไฟเตือนยังคงกะพริบเปนสีแดงอยู ใหไปที่ www.hp.com/support
 หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP 

ปุมตางๆ บนแผงควบคุมไมตอบสนอง

สาเหตุ เกิดปญหาขึ้นกับเครื่องพิมพ รอประมาณหนึ่งนาทีเพ่ือดูวา
เคร่ืองพิมพรีเซ็ตหรือไม แตหากไมหาย ใหลองแกไขตามนี้

วิธีแกไข
● ปดเครื่องพิมพ

หากไมมีการติดต้ังอุปกรณเสริม HP Photosmart แบตเตอรี่ภายใน
 ไวในเครื่องพิมพ ใหปลดสายไฟของเครื่องพิมพออก รอประมาณ
10 วินาที จากนั้นตอสายไฟกลับเขาที ่แลวเปดเครื่องพิมพ
หากมีการติดตั้งอุปกรณเสริม HP Photosmart แบตเตอรี่ภายในไว
ใหถอดปลั๊กเครื่องพิมพออก เปดชองใสแบตเตอรี่แลวนำแบตเตอรี่
ออก ระวังการแตะตองกบัหนาสัมผัสภายในเครื่องพิมพหรือบน
แบตเตอรี่ รอประมาณ 10 วินาที แลวติดต้ังแบตเตอรี่กลับเขาไปใหม
เสียบสายไฟ (เสริม) เปดเครื่องพิมพ

● ถาเครื่องพิมพไมรีเซ็ตและปุมบนแผงควบคุมยังไมตอบสนองการใช
งาน ไปที่ www.hp.com/support หรือติดตอฝายบริการลูกคา
HP 
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เคร่ืองพิมพไมพบหรือไมแสดงภาพถายในการดหนวยความจำ

วิธีแกไข
การดหนวยความจำอาจมีไฟลประเภทที่เครื่องพิมพไมสามารถอานไดโดย
ตรง
– บันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร จากนั้นใหพิมพจากคอมพิวเตอร

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารกลองดิจิตอลหรือวิธีใช
ิ ็ ิ

– เมื่อถายภาพครั้งถัดไป โปรดตั้งคาของกลองดิจิตอลใหบันทึกภาพถาย
ในรูปแบบไฟลที่เครื่องพิมพสามารถอานจากการดไดโดยตรง โปรดดู
รายชื่อรูปแบบไฟลที่สามารถรองรับไดทีข่อมูลจำเพาะ ที่หนา 69

ั ี่ ั ั้   ิ ื่ ั ึ
แบบไฟลที่ตองการ โปรดอานเอกสารที่มาพรอมกับกลอง

เคร่ืองพิมพเสียบสายไฟ แตเปดเครื่องไมได

วิธีแกไข
● เคร่ืองพิมพอาจมีพลังงานไมพอ

หากไมมีการติดต้ังอุปกรณเสริม HP Photosmart แบตเตอรี่ภายใน
 ไวในเครื่องพิมพ ใหปลดสายไฟของเครื่องพิมพออก รอประมาณ
10 วินาที จากนั้นตอสายไฟกลับเขาที ่แลวเปดเครื่องพิมพ
หากมีการติดตั้งอุปกรณเสริม HP Photosmart แบตเตอรี่ภายในไว
ใหถอดปลั๊กเครื่องพิมพออก เปดชองใสแบตเตอรี่แลวนำแบตเตอรี่
ออก ระวังการแตะตองกบัหนาสัมผัสภายในเครื่องพิมพหรือบน
แบตเตอรี่ รอประมาณ 10 วินาที แลวติดต้ังแบตเตอรี่กลับเขาไปใหม
เสียบสายไฟ (เสริม) เปดเครื่องพิมพ

● ตรวจสอบวาไดเสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับปลั๊กไฟฟาที่ใชงานได

อุปกรณเสริม HP Photosmart แบตเตอรี่ภายในติดตั้งไวในเครื่องพิมพ 
แตเคร่ืองพิมพจะไมเปดโดยใชไฟจากแบตเตอรี่

สาเหตุ แบตเตอรี่อาจตองชารจประจุใหม

วิธีแกไข
● เสียบสายไฟของเครื่องพิมพเพื่อชารจประจุใหแบตเตอรี่ สัญญาณไฟ

On เปนสีเขียวกะพริบเพื่อแสดงวากำลังชารจประจุแบตเตอรี่
● หากแบตเตอรี่ชารจ ใหลองถอดแลวใสแบตเตอรี่ใหมอีกครั้ง
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อเลกทรอนก

สำหรบคำแนะนำเกยวกบการตงคากลองดิจตอลเพอใหบนทก
ในรูป



มีแบตเตอรี่เสริมภายใน HP Photosmart ติดต้ังอยูในเครื่องพิมพ 
แตไมสามารถชารจได

วิธีแกไข
● ปดและถอดปลั๊กเครื่องพิมพ เปดฝาครอบแบตเตอรี ่ถอดแบตเตอรี่

ออก แลวใสกลับเขาที่ ระวังการแตะตองกับหนาสัมผัสดานในชองใส
ี่ ื ี่ ู ั ี่ ั  ู ิ่ ิ ี่ ั

กีารใสแบตเตอรี่ โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับแบตเตอรี่
● ตรวจดูใหแนใจวาสายไฟของเครือ่งพิมพเสียบแนนดีแลวทั้งดาน

เคร่ืองพิมพและแหลงจายไฟ เมื่อปดเครื่องพิมพ ไฟ On สีเขียว
กะพริบเพื่อแสดงวากำลังชารจประจุใหแบตเตอรี่

● เปดเครื่องพิมพ ไอคอนการชารจแบตเตอรี ่ซ่ึงเปนรูปสายฟาจะ
กะพริบอยูเหนอืไอคอนแบตเตอรี่ในจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
 เพื่อแสดงวากำลังชารจแบตเตอรี่

● ิ  ี่ ี ุ ื  
4 ชั่วโมงขณะที่ไมไดมีการใชเครื่องพิมพ หากแบตเตอรี่ยังไม

ชารจประจุ ใหเปลี่ยนใหม

เคร่ืองพิมพสงเสียงดังเม่ือมีการเปดเครื่อง หรือหลังจากทิ้งไวครูหนึ่งโดยไมมี
การใชงาน

วิธีแกไข เครื่องพิมพอาจสงเสียงดังหลงัจากไมไดใชงานเปนระยะเวลา
นานๆ (ประมาณ 2 สัปดาห) หรือเมื่อไฟฟาตก ซ่ึงถือเปนเรื่องปกติ
เครื่องพิมพกำลังดำเนินการบำรุงรักษาตนเองโดยอัตโนมัติเพื่อรักษา
คุณภาพของงานพิมพใหดีที่สุด

ปญหาดานการพิมพ
กอนที่จะติดตอฝายสนับสนุนของ HP โปรดอานคำแนะนำวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนที่สวนนี้ หรือเขาไปที่บริการออนไลนที ่www.hp.com/support

เคร่ืองพิมพไมพิมพภาพแบบไมมีขอบเมื่อพิมพจากแผงควบคุม

สาเหตุ ตัวเลือกไมมีขอบอาจถูกปดอยู

วิธีแกไข   ั ิ  ี  ั้
ไปนี้

1. กด Menu (เมนู)
2. เลือก Preferences (คากำหนด) แลวกด OK
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แบตเตอรหรอทอยบนตวแบตเตอร สำหรบขอมลเพมเตมเกยวกบ
วิธ

ปกตระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่ทไมมประจเหลอตองใชเวลา
ราว

การเปดฟงกชนการพมพแบบไมมขอบ ใหทำตามขนตอน
ตอ



3. เลือก Borderless (ไมมีขอบ) แลวกด OK
4. เลือก On (เปด) แลวกด OK

เคร่ืองพิมพไมดึงกระดาษเขาอยางถูกตอง

วิธีแกไข
● ู    ั ั้  ิ ื

กระดาษจนงอ
● อาจมีกระดาษอยูในถาดปอนกระดาษหลักมากเกินไป นำกระดาษออก

บางสวนและลองพิมพใหมอีกครั้งหนึ่ง
● หากแผนสติกเกอรติดกัน ใหลองใสคร้ังละแผนเดียว
●  ื่ ิ  ื้ ี่ ื้ ู ื ่  

ในถาดเขาจนสุด และใสคร้ังละแผนเดียว
●   ี่   ุ ิ  

ในทิศทางตรงขามจนกระดาษสวนนั้นหายงอ หากยังคงมีปญหา ให
เปลี่ยนกระดาษใหม สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บกระดาษ
และการจับกระดาษภาพถาย โปรดดูที่ การรักษาคุณภาพของกระดาษ
ภาพถาย ท่ีหนา 52

● กระดาษอาจหนาหรือบางเกินไป ลองใชกระดาษภาพถายของ HP
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการเลือกกระดาษที่ถูกตอง ที่หนา 21

ภาพถายที่พิมพ เอียงและไมตรงจุดกึ่งกลาง

วิธีแกไข
●   ู    ู  

วากระดาษอยูในถาดเขาอยางถูกตองและตัวกั้นความกวางของ
กระดาษพอดีกับขอบกระดาษ โปรดดูคำแนะนำในการปอนกระดาษที่

เลือกและโหลดกระดาษ ท่ีหนา 21
●  ั ึ ิ  ู  ั 

เพิ่มเติ โปรดดู ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ ที่หนา 50
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ตรวจดใหแนใจวาตวกนความกวางของกระดาษชดขอบหรอ
ดัน

หาก ใชเครองพมพในพนที่ทความชนสงหรอตำมาก ใหใสกระดาษทาน

หาก ใชกระดาษภาพถายทงอ ใหใสลงในถงพลาสตกแลวคอยๆ ดัดทาน

ม
การจัดตำแหนงของตลบหมกพมพอาจจะไมถกตอง สำหรบขอมูล
การ 

การ 

ทานอาจปอนกระดาษไมถกตอง ใสกระดาษใหม โดยตรวจดใหแนใจ



ไมมีกระดาษออกจากเครื่องพิมพ

วิธีแกไข
● เคร่ืองพิมพอาจตองไดรับการแกไข ตรวจสอบคำแนะนำในหนาจอ

เคร่ืองพิมพ
● อาจปดเครื่องอยูหรือการเชื่อมตออาจหลวม ตรวจดูใหแนใจวาไดเปด

ื่ ี  ี  ั ี่
ตรวจดูใหแนใจวาไดติดตั้งแบตเตอรี่ไวอยางถูกตอง

● คุณอาจไมไดใสกระดาษไวในถาดเขา ตรวจดูใหแนใจวาใสกระดาษ
ไวในถาดเขาอยางถูกตองแลว โปรดดูคำแนะนำในการปอนกระดาษ
ที่  เลือกและโหลดกระดาษ ที่หนา 21

● กระดาษอาจจะติดระหวางการพิมพ ดูคำแนะนำในสวนตอไปนี้
สำหรับการแกปญหากระดาษติด

กระดาษติดขณะพิมพ

วิธีแกไข ตรวจสอบจอแสดงผลของเครื่องพิมพเพื่อดูคำแนะนำ ในการ
แกปญหากระดาษติด โปรดดำเนินการดังนี้
● หากมีกระดาษออกมาทางดานหนาของเครื่องพิมพ คอยๆ ดึงกระดาษ

ออกมาจนหมด
●  

ดานหลัง
–   ึ  ื่ 

นอนใหเต็มที่
– คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออก เพื่อดึงออกทางดานหลังเครื่องพิมพ
– ยกถาดเขาจนกระทั่งกลับเขาตำแหนงสำหรับการโหลดกระดาษ

● ั ิ ื่ ึ   ั ี้
– ปดเครื่องพิมพ
– หากไมมีการติดต้ังอุปกรณเสริม HP Photosmart แบตเตอรี่

ภายใน  ไวในเครื่องพิมพ ใหปลดสายไฟของเครื่องพิมพออก 
รอประมาณ 10 วินาที แลวเสียบสายไฟกลับเขาที่
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เครองและสายไฟเสยบแนนดแลว หาก ใชพลงงานจากแบตเตอรทาน

การ

หากไมมีกระดาษออกมาทางดานหนา ใหพยายามนำกระดาษออก
ทาง

นำกระดาษออกจากถาดเขา แลวดงถาดเขาออกเพอเปดใน
แนว

หาก ไมสามารถจบขอบกระดาษที่ตดเพอดงออกได ใหทำดงนทาน



– หากมีการติดตั้งอุปกรณเสริม HP Photosmart แบตเตอรี่
ภายในไว ใหถอดปลั๊กเครื่องพิมพออก เปดชองใสแบตเตอรี่แลวนำ
แบตเตอรี่ออก ระวังการแตะตองกับหนาสัมผัสภายในเครื่องพิมพ
หรือบนแบตเตอรี่ รอประมาณ 10 วินาที แลวติดตั้งแบตเตอรี่
กลับเขาไปใหม เสียบสายไฟ (เสริม)

– เปดเครื่องพิมพ เครื่องพิมพจะตรวจสอบกระดาษในทางเดิน
กระดาษและจะดันกระดาษท่ีติดออกมาเอง

● กด OK เพ่ือยืนยัน

เคล็ดลับ  ิ ิ   
กระดาษครั้งละ 1 แผน ใสกระดาษใหเขาจนสุดถาดปอนกระดาษ

มีกระดาษเปลาออกจากเครื่องพิมพ

วิธีแกไข
● ตรวจสอบไอคอนระดับหมึกที่จอแสดงผลของเครื่องพิมพ หากตลับ

หมึกพิมพหมึกหมด ใหเปลี่ยนตลับหมึกใหม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ที่หนา 45

●  ิ่  ิ  ิ
กระบวนการพิมพกอนที่เครื่องพิมพจะเริ่มพิมพ เครื่องอาจดึงกระดาษ
เพื่อเตรียมการพิมพแลว ครั้งถัดไปที่พิมพ เคร่ืองพิมพจะดันกระดาษ
วางออกกอนที่จะเริ่มตนพิมพงานใหม

ภาพถายไมพิมพโดยใชคาดีฟอลตการพิมพของเครื่องพิมพ

วิธีแกไข สามารถเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพของภาพถายที่เลือกไว
ั้  ิ ื ั ั้ ู   ี 

เคร่ืองพิมพ ยกเลิกการตั้งคาการพิมพทั้งหมดที่ใชกับภาพถาย โดยยกเลิก
การเลือกภาพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเลือกหลายภาพ ที่หนา 27

เคร่ืองพิมพดีดกระดาษออกมาในขณะที่เตรียมการพิมพ

สาเหตุ ื่ ิ  ั ึ่ ี 
ทำงานของตัวเซ็นเซอรกระดาษอัตโนมัติ

วิธีแกไข เครื่องพิมพอาจกระทบกับแสงแดดโดยตรง ซึ่งมีผลกระทบตอ
การทำงานของตวัเซ็นเซอรกระดาษอัตโนมัติ

HP Photosmart A610 series คูมือผูใช 61

ไท
ย

HP All-in-One Information Engineering

หาก พบปญหากระดาษตดขณะพมพ ใหลองใสทาน

การ
ทานอาจเรมตนการพมพ และยกเลกกระบวนการกลางคัน หากยกเลิก

ทาน
การตงคาการพมพที่ เลอกใหกบภาพนนๆ จะถกใชแทนคาดฟอลตของทาน

เครองพมพอาจกระทบกบแสงแดดโดยตรง ซงมผลกระทบตอ
การ



คุณภาพงานพิมพต่ำ

วิธีแกไข
●     ื ิ ู  ี่ ื่ ี่

ประเภทกระดาษ ที่หนา 22
● ใหแนใจวาการตั้ งคาคุณภาพงานพิมพถูกกำหนดไวที่ระดับดีที่สุด

โปรดดูท่ี ต้ังคาคุณภาพการพิมพ ที่หนา 38
● เปดหรือปดคุณลักษณะ Photo Fix (การซอมภาพถาย) โปรดดูที่ 

ภาพถายที่สมบูรณแบบจะใช Photo Fix โดยอัตโนมัต ิที่หนา 35
● ั ึ ิ  ึ ั ึ ี่

ื่ ิ  ี่ ั  ู
เติม โปรดดู เปล่ียนตลับหมึกพิมพ ที่หนา 45

●  ื ั้  ี ่ ี่  ิ
 ภาพ เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต โปรดตั้งคาความละเอียด
ของกลองดิจิตอลใหสูงข้ึน

● ู      ู ั ิ 
ใชกระดาษภาพถาย HP Advanced เพ่ือใหไดผลงานพิมพท่ีดีที่สุด

ั  ู ิ่ ู ื ู  ี่
● ุ ิ  ิ     ู   

ีจ่ะพิมพหันหนาเขากับดานหนาของเครื่องพิมพ
● อาจจะตองทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม 

โปรดดู การทำความสะอาดตลับหมึกพิมพโดยอัตโนมัติ ที่หนา 48
●  ึ ิ  ู  ั  ู

เติม โปรดดู ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ ท่ีหนา 50
● ภาพถายอาจถูกกองรวมในถาดรับกระดาษ พ้ืนผิวดานที่ถูกพิมพของ

ภาพถายถูกวางไวใหสัมผัสกับอากาศเปนเวลานานต้ังแต 5 นาทีขึ้นไป
หลังจากไดพิมพออกมาแลว หามวางภาพถายไวในอัลบ้ัมจนกวาภาพ
ไดถูกพิมพเรียบรอยแลว

ภาพในกลองดิจิตอลที่เลือกไวไมพิมพออกมา

วิธีแกไข ในกลองดิจิตอลบางประเภท ทานสามารถทำเครื่องหมายที่
ภาพถายเพื่อพมิพไดท้ังในหนวยความจำภายในของกลองและในการดหนวย

 ื่   
ยายภาพถายออกจากหนวยความจำของกลองไปยังการดหนวยความจำ
การทำเครื่องหมายจะไมยายตามไปดวย โปรดทำเครื่องหมายที่ภาพถาย
หลังจากที่ยายภาพจากหนวยความจำภายในของกลองดจิิตอลไปยังการด
หนวยความจำแลว
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ใหแนใจวา ไดเลอกชนดกระดาษท่ีถกตอง โปรดดูท เพอเปลยนทาน

ผลของเครองพมพ และเปลยนตลับหมึกหากจำเปน สำหรบขอมล
เพิ่ม

ตลบหมกพมพอาจหมกหมด ตรวจสอบไอคอนระดบหมกทจอ
แสดง

ตรวจดใหแนใจวา ใชกระดาษภาพถายถกประเภทสำหรบการพมพทาน

การ
ทานอาจเลอกการตงคาความละเอยดตำไวทกลองดิจตอล ขณะ
ถาย

ี่ท

คณอาจพมพลงบนกระดาษผดดาน ใหแนใจวากระดาษถกใสใหหนา
ท

การจัดตำแหนงของตลับหมกพมพอาจจะไมถกตอง สำหรบขอมล
เพิ่ม

สำหรบขอมลเพมเติม โปรดด การเลอกกระดาษที่ถกตอง ทหนา 21

การ

ความจำ หากทานทำเครองหมายไวในหนวยความจำภายในของกลอง แลว



พิมพภาพถายจาก iPod ไมได
สาเหตุ ั   ี

วิธีแกไข ภาพถายตองถูกบันทึกดวยความละเอียดสูงเพื่อใหเคร่ืองพิมพ
ไดรูจักมัน ตรวจสอบเอกสาร iPod สำหรับขอมูลในการเปลี่ยนการตั้งคา
ความละเอียด

ปญหาดานการพิมพดวย Bluetooth 
 ิ  ั  ิ ู    ู  ี้ ั ็ ั
การแกปญหา หรือไปดูขอมูลบริการลูกคาออนไลนท่ี www.hp.com/support

 ตรวจดูใหแนใจวาไดอานคูมือที่ใหมากับอะแดปเตอรเคร่ืองพิมพไรสายแบบ
 ั  ู ุ ี ี 

อุปกรณ Bluetooth ไมพบเครื่องพิมพ

วิธีแกไข
●  ั   ื่ ิ  

HP ใหแนใจวาไดเสียบอะแดปเตอรเขากับพอรตกลองดจิิตอล
ที่ดานหนาของเครื่องพิมพ ไฟของอะแดปเตอรจะกระพริบเม่ืออะแดปเตอร
พรอมที่จะรับขอมูล
ถาเครื่องพิมพมีเทคโนโลยี Bluetooth รวมอยูดวย ใหดูที่ไฟของ
Bluetooth บนเครื่องพิมพ ไฟกะพริบเมื่อเคร่ืองพิมพพรอมที่จะรับ
ขอมูล

● การกำหนดคา Bluetooth Visibility (ระดับการมองเห็น) อาจ
กำหนดไวเปน Not visible (ไมแสดงตัว) เปลี่ยนการตั้งคานี้เปน
Visible to all (มองเห็นทั้งหมด) โดย
– กด Menu (เมนู)
– เลือก Bluetooth แลวกด OK
– เลือก Visibility (ระดับการมองเห็น) แลวกด OK
– เลือก Visible to all (มองเห็นทั้งหมด) แลวกด OK

● การกำหนดคา Bluetooth Security level (ระดับความปลอดภัย)
อาจกำหนดไวเปน High (สูง) เปลี่ยนการตั้งคานี้เปน  Low (ต่ำ)
โดย
– กด Menu (เมนู)
– เลือก Bluetooth แลวกด OK
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อาจบนทึกภาพถายของ ลงใน iPod ดวยความละเอยดต่ำทาน ทาน

กอนตดตอไปยงฝายบรการลกคาของ HP อานขอมลสวนนสำหรบเคลดลบ
ใน

Bluetooth ของ HP (ถา กำลงใชงานอย) และอปกรณที่มเทคโนโลยไรสายทาน
แบบ Bluetooth ของ ทาน

ถา กำลงใชอะแดปเตอรเครองพมพไรสายแบบ Bluetooth ของทาน



– เลือก Security level (ระดับความปลอดภัย) แลวกด OK
– เลือก Low (ต่ำ) แลวกด OK

● ื ั  ุ ี่  ี 
 ั ื่ ิ  ู  ู   

ผาน (Passkey) สำหรับเครื่องพิมพที่ปอนไวในอุปกรณที่มี
เทคโนโลยีไรสายแบบ Bluetooth ถูกตอง

● ื ื่ ิ  ิ ื่ ุ ี
ไรสายแบบ Bluetooth ใหใกลกับเครื่องพิมพเพิ่มขึ้น ระยะหางสูงสุด
ที่แนะนำสำหรับอุปกรณที่มีเทคโนโลย ีBluetooth และเคร่ืองพิมพ
คือ 10 เมตร (30 ฟุต)

ไมมีกระดาษออกจากเครื่องพิมพ

วิธีแกไข เครื่องพิมพอาจไมรูจักประเภทของไฟลที่สงมาโดยอุปกรณที่มี
เทคโนโลยีไรสายแบบ Bluetooth สำหรับรายการไฟลฟอรแมตท่ี
เคร่ืองพิมพสนับสนุน โปรดดูท่ี ขอมูลจำเพาะ ที่หนา 69

คุณภาพงานพิมพต่ำ

วิธีแกไข  ิ  ี ี ื่  
ในอนาคต ใหต้ังคากลองดิจิตอลใหมีความละเอียดเพ่ิมข้ึน ภาพท่ีถายโดย
กลองที่มีความละเอียดระดับ VGA เชน กลองในโทรศัพทมือถืออาจจะไมมี
ความละเอียดพอที่จะใหคุณภาพการพิมพท่ีดีได

ภาพถายที่พิมพโดยมีขอบ

วิธีแกไข แอปพลิเคชันการพิมพท่ีติดตั้งอยูในอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี
ไร  ั ิ  ี ิ  ู ื

ไซตสนับสนุนของผลิตภัณฑเพ่ือหาแอปพลิเคชันรุนลาสุดสำหรับการพิมพ

ิ ั  ื่ ุ  ี่  ื่  
Bluetooth ได

วิธีแกไข ใชสายเคเบิล USB เพ่ือเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพ
ื่ ื่ ุ  ื่ ิ   ิ

ซอฟตแวรเครื่องพิมพไวในเครื่องคอมพิวเตอรแลว โปรดดู ติดต้ัง
  ี่ ี ิ ็ ิ
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Bluetooth ใชสำหรบเครองพมพไมถกตอง ตรวจดใหแนใจวา
รหัส

หรอ ทาน

ภาพถายที่ พมพอาจจะมความละเอยดต่ำ เพอใหไดผลท่ีดีข้ึนทาน

ว็บ
สาย Bluetooth อาจไมรองรบการพมพแบบไมมขอบ ตดตอผขาย หรอ

เ

คอมพวเตอ ของฉนไมสามารถกำหนดชออปกรณทใชการเชอมตอไรสายแบบร

เพอกำหนดชออปกรณ Bluetooth โดยใช ั้เครองพมพ ตองตดตงกลองเครื่องมอื 

ซอฟตแวร ทหนา 79 และวิธใชอเลกทรอนก

Passkey (PIN) หรอรหสผานที่อปกรณทใชเทคโนโลยไรสายแบบ

ียอาจอยูหางจากเครองพมพเกนไป เลอนอปกรณที่มเทคโนโล



ใชคำแนะนำตอไปนี้เพื่อเขาถึงกลองเครื่องมือของเครื่องพิมพ

ู   ิ ี่ ็  ุ
ของแถบงาน Windows และเลือก Launch/Show HP Solution

ิ่ ู ิ
Show Director (เปด/แสดงตัวจัดการ) อยางใดอยางหนึ่ง ขึ้นอยูกับวา
รายการใดจะปรากฏ คลิก Settings (การตั้งคา) Print Settings
(การตั้งคาการพิมพ) แลวคลิก Printer Toolbox (
ื่ ื ื่ ิ ิ ็

Settings (ตั้งคาคอนฟกใหกับคา Bluetooth) แลวกรอกชื่ออุปกรณ
Bluetooth ในชอง Device Name

ขอความแสดงขอผิดพลาด
กอนที่จะติดตอฝายสนับสนุนของ HP โปรดอานคำแนะนำวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนที่สวนนี้ หรือเขาไปที่บริการออนไลนที ่www.hp.com/support
ขอความแสดงขอผิดพลาดตอไปนี้อาจปรากฏขึ้นในจอแสดงผลของเครื่องพิมพ
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อแกไขปญหา

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Paper jam (กระดาษติด) Clear jam then
press OK. (นำกระดาษที่ติดออก แลวกด OK)

วิธีแกไข พยายามทำตามขั้นตอนเพื่อจัดการกับกระดาษท่ีติดขัด
● หากกระดาษติดขณะท่ีอยูดานหนาของเครื่องพิมพ คอยๆ ดึงกระดาษ

ออกจากเครื่องเขาหาตัว
● หากกระดาษไมไดติดขณะอยูดานหนาของเครื่องพิมพ ใหลองนำออก

จากดานหลังของเครื่อง
– นำกระดาษออกจากถาดเขา แลวดึงถาดเขาออกเพือ่เปด

ในแนวนอนใหเต็มที่
– คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจากดานหลังของเคร่ืองพิมพ
– ยกถาดเขาจนกระทั่งกลับเขาตำแหนงสำหรับการโหลดกระดาษ

● หากไมสามารถจับขอบกระดาษที่ติดได ใหดำเนินการดังนี้
– ปดเครื่องพิมพ
– หากไมมีการติดต้ังอุปกรณเสริม HP Photosmart แบตเตอรี่

ภายใน  ไวในเครื่องพิมพ ใหปลดสายไฟของเครื่องพิมพออก 
รอประมาณ 10 วินาที แลวเสียบสายไฟกลับเขาที่
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ผใช Windows เทานั้น: คลกขวาทไอคอนตรวจสอบเลกๆ บนดานขวาสด

Center (เรม งาน/แสดงศน บรการโซลูชัน HP) หรือ Launch/ใช ย      

ครองมอเครองพมพ) คลกแทบ Configure Bluetooth

 

กลอง 



– หากมีการติดตั้งอุปกรณเสริม HP Photosmart แบตเตอรี่
ภาย   ั๊ ื่ ิ     ี่ 
แบตเตอรี่ออก รอประมาณ 10 วินาที แลวติดตั้งแบตเตอรี่

กลับเขาไปใหม เสียบสายไฟ
– เปดเครื่องพิมพ เครื่องพิมพตรวจสอบหาการติดขัดของกระดาษ

และถอนกระดาษที่ตรวจพบออกโดยอัตโนมัติ
● กด OK เพ่ือดำเนินการตอ

  ิ
ื่ ตรวจจับกระดาษเกิดขอผิดพลาด)

วิธีแกไข เครื่องตรวจจับกระดาษถูกกีดขวางหรือชำรุด พยามยาย
เคร่ืองพิมพออกใหพนจากแสงแดด แลวกด OK แลวพยายามพิมพอีกครั้ง
ถาไมไดผล ไปที่ www.hp.com/support หรือติดตอฝายบริการ
ลูกคาของ  HP 

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cartridge is not compatible. Use
  ิ ั ึ

ู ตอง ใชตลับหมึกที่เหมาะสมของ HP)
วิธีแกไข เปลี่ยนตลับหมึกพิมพโดยใชตลับหมึกที่ใชไดกับเครื่องพิมพ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ู เปล่ียนตลับหมึกพิมพ ที่หนา 45

คำเตือน หามแตะที่หนาสัมผัสสีทองแดงที่อยูดานในชองใสตลับ
หมึกพิมพหรือที่อยูบนตลับหมึกพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam
then press OK. (ขอความแสดงขอผิดพลาด: ที่ใสตลับหมึกพิมพติด 
นำกระดาษที่ติดออกแลวกด OK)

วิธีแกไข ทำตามขั้นตอนตอไปนี้เพ่ือนำสิ่งกีดขวางออกจากที่ใส
ตลับหมึก
1. นำกระดาษที่ติดขัดออกจากถาดปอนและถาดรับกระดาษ
2. ปดเครื่องพิมพและเปดใหมอีกครั้ง
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ในไว ใหถอดปลกเครองพมพออก เปดชองใสแบตเตอรแลว 
นำ

appropriate HP cartridge (ขอความแสดงขอผดพลาด: ตลบหมก
ไมถก

การ

ขอความแสดงขอผดพลาด: Automatic paper sensor failed 
(เครอง



  ิ
ี่ ตลับหมึกพิมพติด)

วิธีแกไข ที่เก็บตลับหมึกพิมพคือตำแหนงท่ีอยูใตที่ใสตลับหมึกพิมพที่
ทำ   ้ ั ึ ั้  ี้ ื่
ิ่ ขวางออกจากที่เก็บตลับหมึกพิมพ

1. นำกระดาษที่ติดขัดออกจากถาดปอนและถาดรับกระดาษ
2. ปดเครื่องพิมพและเปดใหมอีกครั้ง

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Photo is corrupted (ภาพไมสมบูรณ)
สาเหตุ ขณะที่เครื่องพิมพกำลังพิมพจากการดหนวยความจำ มีการเสียบ
การดหนวยความจำอื่น หรือเสียบอุปกรณ USB เขาท่ีพอรตกลองดานหนา
เคร่ือง

วิธีแกไข เสียบการดหนวยความจำครั้งละหนึ่งอันเทานั้น หามเสียบ
อุปกรณ USB ขณะที่เครื่องพิมพกำลังพิมพงานจากการดหนวยความจำ
เนื่องจากจะทำใหภาพถายไมสมบูรณ

สาเหตุ ภาพที่ระบุในการดหนวยความจำไมสมบูรณ

วิธีแกไข เลือกและพิมพภาพถายภาพอื่น หรือเสียบการดหนวยความจำ
อันอื่น

  ิ
ปญหาในการเขาใชงานการด ดูคูมือผูใช)

สาเหตุ การเกิดปญหาในการเขาใชงานการดอาจเปนการแจงวาการด
หนวยความจำ xD-Picture Card มีการปองกันการเขียนขอมูล การด

 ุ ิ  ั ิ
ื่     ี

หมายเหตุ  ี้ ั  ื่ ิ 
สำหรับพิมพภาพและบันทึกภาพจาก xD-Picture Card ไปยัง
ตำแหนงท่ีปลอดภัยได เชน ฮารดดิสกของคอมพิวเตอร
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ขอความแสดงขอผดพลาด: Cartridge service station is stuck 
 (ทเก็บ

หนาที่ปดและคำตลบหมกขณะเก็บ ทำตามขนตอนตอไปนเพอนำ
สงกีด

ขอความแสดงขอผดพลาด: Card access error. See user manual 
 (เกิด

หนวยความจำ xD-Picture Card มีคณสมบัตการปองกนพเศษเ
พอใหแนใจวาภาพถายของ จะมความปลอดภัยทาน

ระหวางสภาวะน จะยงสามารถใชงานเครองพมพทาน



วิธีแกไข
● ใสการดหนวยความจำ xD-Picture Card กลับลงในกลองแลวเปด

 ิ  ี่   ี่  
อัตโนมัติ

● การฟอรแมตการดหนวยความจำ xD-Picture Card ใหม โปรดดู
ี่   ั  ื่ ู

ฟอรแมตการดหนวยความจำใหม ส่ิงที่ตองระวังคือกระบวนการนี้จะ
 ั ึ   

 การบันทึกภาพดังกลาว ใหโอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอรกอนที่จะทำ
   ั    

ความจำแลวจึงโอนภาพถายจากเครื่องคอมพิวเตอรกลับมายังการด
หนวยความจำอีกครั้ง

● ปดเครื่องพิมพ ใสการดหนวยความจำ xD-Picture ในเครื่องพิมพ
แลวเปดเครื่องพิมพอีกครั้ง

บท 8

68 HP Photosmart A610 series

ไท
ย

HP All-in-One Information Engineering

กลอง โดยปกต กลองจะทำการเปลยนคาตางๆ ตามทจำเปนใหเอง
โดย

จากเอกสารทใหมาพรอมกบกลองของ  เพอดคำแนะนำในการทาน

ลบภาพถายทั้งหมดที่บนทกไวในการดหนวยความจำของ  หาก
ตอง

ทาน

การฟอรแมตการดหนวยความจำ หลงจาก ไดฟอรแมตการดหนวยทาน



9 ขอมูลจำเพาะ

 ี้  ึ ั  
● ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ ที่หนา 69
● ลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ ที่หนา 71

ขอกำหนดเกี่ยวกับระบบ

องคประกอบ คุณสมบัติต่ำสุดของ
Windows

คุณสมบัติต่ำสุดของ
Mac

ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows
98 SE, Me, 2000
Professional,
XP Home,
XP Professional, XP
Starter Edition, และ
XP Professional x64

Mac® OS X 10.3.x
and 10.4.x

ตัวประมวลผล Intel® Pentium® II
(หรือเทียบเทา) ข้ึนไป

G3 ข้ึนไป

RAM 64 MB (แนะนำใหใช
256 MB)

128 MB

พ้ืนที่วางในฮารดดิสก 500 MB 500 MB

จอแสดงผล
ิ ไป ิ ไป

ไดรฟ CD-ROM 4x 4x

การเชื่อมตอ USB 2.0 high-
speed:
Microsoft Windows
98 SE, Me, 2000
Professional,
XP Home,
XP Professional, XP

USB: Mac® OS X
10.3.x และ 10.4.x
PictBridge: ใชพอรต
ของกลองทางดานหนา
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สวนนจะกลาวถงหวขอตอไป ี้น

800 x 600,  
16 บตขึ้น

800 x 600,  
16 บตขึ้น



องคประกอบ คุณสมบัติต่ำสุดของ
Windows

คุณสมบัติต่ำสุดของ
Mac

Starter Edition, และ
XP Professional x64
PictBridge: ใชพอรต
ของกลองทางดานหนา

Bluetooth: การใช
เครื่องพิมพ
integrated-
Bluetooth หรือ
อะแด็ปเตอรเคร่ืองพิมพ
ไรสายแบบ
Bluetooth ของ HP 

เบราเซอร Microsoft Internet
Explorer 5.5 ขึ้นไป

—
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ

ประเภท ขอมูลจำเพาะ

การเชื่อมตอ USB 2.0 high-speed:
Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000
Professional, XP Home,
XP Professional, XP Starter Edition,
และ XP Professional x64; Mac® OS X
10.3.x และ 10.4.x
PictBridge: Microsoft Windows 98 SE,
Me, 2000 Professional, XP Home,
XP Professional, XP Starter Edition,
และ XP Professional x64; Mac® OS X
10.3.x และ 10.4.x
Bluetooth: Microsoft Windows 98 SE,
Me, 2000 Professional, XP Home,
XP Professional, XP Starter Edition,
และ XP Professional x64

ั
 แวดลอม

 ู ุ  
104° F), 5–90% RH

 ู ุ ี่  
C (59–95° F), 20–80% RH

รูปแบบไฟลภาพ JPEG พ้ืนฐาน
TIFF 24 บิต RGB ไมมีการบีบอัด อินเทอรลีฟ

TIFF 24 บิต YCbCr ไมมีการบีบอัด
อินเทอรลีฟ

TIFF 24 บิต RGB แพ็คบิต อินเทอรลีฟ

TIFF 8 บิต สีเทา ไมมีการบีบอัด/แพ็คบิต

TIFF 8 บิต สีพาเล็ตต ไมมีการบีบอัด/แพ็คบิต

TIFF 1 บิต ไมมีการบีบอัด/แพ็คบิต/1D
Huffman

ขอบ การพิมพแบบไมมีขอบ: ดานบน 0.0 มม; 
ดานลาง 12.5 มม; ซาย/ขวา 0.0 มม
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ลกษณะเฉพาะ
ดานสภาพ

คาสงสดระหวางการใชงาน: 5–40° C 
 (41–
คาสงสดทแนะนำระหวางการใชงาน:  
15–35°



ประเภท ขอมูลจำเพาะ

การพิมพแบบมีขอบ: ดานบน 3 มม; ดานลาง
12.5 มม; ซาย/ขวา 3 มม

ขนาดของสื่อ กระดาษภาพถาย 10 x 15 ซม หรือ
 13 x 18 ซม
กระดาษภาพถายแท็บ 10 x 15 ซม
และแท็บ1.25 ซม.

กระดาษสติ๊กเกอรภาพถายแบบสีเหลี่ยมหรือ
แบบกลม 10 x 15 ซม 16 ตอแผน

 ั
กันไวแลว) 10 x 30 ซม

การด Index 10 x 15 ซม
บัตร Hagaki 100 x 148 มม
บัตร A6 105 x 148 มม
การดขนาด L 90 x 127 มม
การดขนาด L และแท็บ 90 x 127 มม
และแท็บ 12.5 มม

ประเภทของสื่อ HP Advanced Photo Paper
การด: index, Hagaki, A6, ขนาด L, 
ขนาด2L
กระดาษสติ๊กเกอรภาพถาย
HP CD/DVD Label tattoo
HP Self-Adhesive Photo Paper

การดหนวยความจำ CompactFlash ประเภท I และ II
MultiMediaCard
Secure Digital
Memory Stick
Microdrive
xD-Picture Card

ฟอรแมตไฟลที่ใชไดกับ
การดหนวยความจำ

ิ   ี
ี่สนับสนุน

การบันทึก: รูปแบบไฟลทั้งหมด

บท 9
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กระดาษภาพถายพาโนรามา (สำหรบภาพ
ที่ตอ

การพมพ: ฟอรแมตภาพและไฟลวิดโอ
ท



ประเภท ขอมูลจำเพาะ

ถาดกระดาษ หนี่ง 13 x 18 ซม ถาดกระดาษภาพถาย

ความจุของถาดกระดาษ 20 แผนของกระดาษภาพถาย ความหนา
 292 µm (11.5 mil) ตอแผน

การใชพลังงาน สหรัฐอเมริกา

การพิมพ: 15.14 วัตต

ขณะไมไดใชงาน: 8.61 วัตต

ขณะปด: 6.66 วัตต

มาตรฐานสากล

การพิมพ: 14.04 วัตต

ขณะไมไดใชงาน: 8.58 วัตต

ขณะปด: 7.06 วัตต

ุ
ุ จายไฟ

HP Part # 0957–2121 (อเมริกาเหนือ),
100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
HP Part # 0957–2120 (สวนอื่นๆ),
100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)

ตลับหมึกพิมพ ตลับหมึกพิมพอิงคเจ็ตสามสี HP 110

ั
speed

Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000
Professional, XP Home,
XP Professional, XP Starter Edition,
และ XP Professional x64
Mac® OS X 10.3.x และ 10.4.x

  ี
เกิน 3 เมตร (10 ฟุต)

รูปแบบไฟลวิดีโอ Motion JPEG AVI
Motion-JPEG QuickTime
MPEG-1

(ทำตอ)
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หมายเลขรนของ
อปกรณ

สนบสนุน USB 2.0  
high-

HP แนะนำใหใชสาย USB ที่มความยาว
ไม



บท 9

74 HP Photosmart A610 series

ไท
ย

HP All-in-One Information Engineering



10 ฝายสนับสนุนของ HP
● ข้ันตอนการใหการสนับสนุน ท่ีหนา 75
● บริการสนับสนุนทางโทรศัพทของ hp ที่หนา 75
● ตัวเลือกในการรับประกันเพิ่มเตมิ ที่หนา 76
● การรับประกันของ HP ที่หนา 77

ข้ันตอนการใหการสนับสนุน

หากทานเกิดปญหาในการใชงานอุปกรณ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
1. อานเอกสารที่ใหมากับ เครื่องพิมพ HP Photosmart
2. ี่ ็  ิ ั ุ  ที่ www.hp.com/support

 บริการสนับสนุนออนไลนของ HP มีไวสำหรับบริการลูกคาของ HP 
ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลท่ีเขาถึงไดรวดเร็วที่สุดเมื่อตองการทราบ
ขอมูลปจจุบันของอุปกรณและเมื่อตองการความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญ
รวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้
– เขาถึงผูเช่ียวชาญที่ทรงคุณวุฒทิี่ใหการสนับสนุนออนไลนได

อยางรวดเร็ว
– อัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสำหรับ เครื่องพิมพ HP Photosmart
– ขอมูล เครื่องพิมพ HP Photosmart ท่ีมีคาและขอมูลการแกไข

ปญหาเบื้องตนสำหรับปญหาท่ัวๆไป
– การอัพเดตผลิตภัณฑ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP

จะพรอมใหบรกิารทานเมื่อทานลงทะเบียน เครื่องพิมพ
 HPPhotosmart

3. เฉพาะยุโรปเทานั้น โปรดติดตอจุดสั่งซื้อผลิตภัณฑในพื้นที่ของทาน 
ถาเคร่ืองพิมพ HP Photosmart มีปญหาฮารดแวรไมทำงาน ทานจะตองนำ
ิ ั ั้ ั ั ุ  ิ่   ี
บริการนี้หากอุปกรณยังอยูในระยะของการรับประกัน หากเกินระยะเวลา

การรับประกัน ทานจะตองเสียคาใชจายในการใหบริการ)
4. ิ   ั ุ ั ื ิ ั ุ 

การใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/พ้ืนที่ และภาษา

บริการสนับสนุนทางโทรศัพทของ HP
ั ั ู  ิ ู 

ครอบดานหนา
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ผลตภณฑนนกลบมายงจดขายในทองถนของทาน (โดยไมตองเสย
คา

ตดตอฝายสนบสนนของ HP ตวเลอกบรการสนบสนนและความพรอม
ใน

สำหรบรายการของหมายเลขโทรศพทศนยบรการลกคา โปรดดูที่ดานในของ
ฝา

เยยมชมเวบไซตบรการสนบสนนออนไลนของ HPได 



ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
บริการสนับสนุนทางโทรศัพทโดยไมเสียคาใชจายในระยะเวลาหนึง่ปเปดให
บริการในอเมรกิาเหนือ เอเชียแปซิฟก และละตินอเมริกา (รวมถึงเม็กซิโก) 
หากตองการตรวจสอบระยะเวลาของบริการการสนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป

ั ิ ี่ ึ่  ี
บริการโทรศัพทตามปกติ

การโทรติดตอ
 ิ   ั ุ    ื่ ิ 

และ เคร่ืองพิมพ HP Photosmart และเตรียมขอมูลตอไปนีไ้วใหพรอม
● หมายเลขรุนของอุปกรณ (บนฉลากทางดานหนาของอุปกรณ)
● หมายเลขลำดับของอุปกรณ (บนดานหลังหรือดานลางของอุปกรณ)
● ขอความที่ปรากฏเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
● คำตอบสำหรับคำถามเหลานี้

– เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
– ทานสามารถสรางใหมไดหรือไม
–  ิ่   ื    ิ  

ชวงที่เริ่มเกิดปญหานี้หรือไม
– มีเหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตกุารณนี้หรือไม (เชน ฟารอง อุปกรณ

ถูกยาย ฯลฯ)

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาบริการสนับสนุนทางโทรศัพท
หลังจากระยะเวลาบริการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือ
จาก HP โดยตองเสยีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถขอรับความชวยเหลือไดจาก
็  ั 
ตอตัวแทนจำหนายของ HP หรือติดตอท่ีหมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุน

ในประเทศ/พ้ืนที่ของทานเพื่อขอดูตัวเลือกการสนับสนุน

ตัวเลือกในการรับประกันเพิ่มเติม
อาจมีคาใชจายเพิ่มข้ึนในการใหบริการเพิ่มเติมสำหรับเครื่องพิมพ โปรดดูที่ 

ื ิ ั้ ี่
ิ ประกันสำหรับขอมูลในการใหบริการเพิ่มเติม
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ตะวนออกกลาง และแอฟรกา ไปท www.hp.com/support ซงจะตองเสย
คา

ทานเพมฮารดแวรหรอซอฟตแวรใหมลงในคอมพวเตอรของทาน
ใน

เวบไซตสนบสนุนแบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรด
ติด

www.hp.com/support 

ใหโทรตดตอฝายสนบสนนของ HP ขณะที่ทานอยูดานหนาเครองคอมพวเตอร

 เลอกประเทศ/ภูมภาคและภาษาของ  จากนนดูท
การบรการและการรับ

ทาน



การรับประกันของ HP
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A ติดต้ังซอฟตแวร

ื่ ิ ี้  ั   ิ่ ิ  ิ ั้ ิ 
ั ิ ิ ั้ ี่   ั ื่ ิ  ื่
ตั้งฮารดแวรเครื่องพิมพแลว ใชคำแนะนำในสวนนี้เพื่อทำการติดต้ังซอฟตแวร

ผูใช Windows สำหรับผูใช Mac

ขอมูลสำคัญ:  โปรดอยาตอสาย USB 
จนกวาจะมีขอความแจงใหตอสายได

1. ใสแผน CD HP Photosmart 
ลงในไดรฟ CD-ROM ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร หากไมปรากฏ
วิซารดการติดต้ังขึ้น ใหหาไฟล
Setup.exe ท่ีไดรฟซีดีรอม
 ั ิ  ึ
นาทีไในการโหลดไฟล

2. คลิกท่ี Next (ถัดไป) และปฏิบัติ
ตามคำแนะนำบนหนาจอ

3. เมื่อหยุดรอรับคำสั่ง ใหยอมรับตัว
เลือก Recommended (แนะนำ)
หรือเลือกตัวเลือก Custom (เลือก
ิ ั้   
เลือก Custom ยกเลิกการเลือก

 ิ ั้
  
ช่ือของแตละโปรแกรมที่แสดงอยู

ื่  ิ ั้
แตละโปรแกรม

4. เมื่อไดรับขอความแจง ใหตอสาย
USB เขากับพอรต USB ท่ีดานหลัง
ของเครื่องพิมพ จากนั้นตอปลายอีก
ดานหนึ่งเขากับพอรต USB 
ของเครื่องคอมพิวเตอร

5. ทำตามคำแนะนำบนหนาจอจนกวา
ิ ั้  ู ั่ 

ดเครื่องคอมพิวเตอรใหม
 ใหทำตามนั้น

1. ใหตอสาย USB เขากับพอรต USB
ท่ีดานหลังของเครื่องพิมพ จากนั้น
ตอปลายอีกดานหน่ึงเขากับพอรต
USB ของเครื่องคอมพิวเตอร

2. ใสแผน CD HP Photosmart 
ลงในไดรฟ CD-ROM ของเครื่อง
คอมพิวเตอร

3. ็ ั ิ ี่
ไอคอน HP Photosmart CD

4. ั ิ
และทำตามคำแนะนำในหนาจอการ
ติดต้ังแตและอันเพ่ือติด
ต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ

5. เมื่อหนาจอ Congratulations
ปรากฏขึ้น คลิก OK
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หลงจากปฏิบัตตามคำแนะนำการตดตงทมาในกลองพรอมกบเครองพมพเพอทำการ
ติด

แลวดบเบลคลิก ใชเวลาไมถง
หนึ่ง

เครองพมพนมาพรอมกบซอฟตแวรเพมเตมที่ทานสามารถตดตงในคอมพวเตอร

บนเดสกทอปของ ทาน

ตดตงเอง) อยางใดอยางหนึ่ง ถา ทาน

ถา ไมแนใจ สามารถเนนทาน
โปรแกรมที่ ไมตองการตดตงทาน

เป
การตดตงจะเสร็จ ถา ถกสงใหทาน

ในรายการเพออายคำอธบายสน
ของ

ทาน

การ

 ดบ คลกทเบิล 

ดบ คลกไอคอน HP Installerเบิล 



หมายเหตุ ผูใช Windows : ซอฟตแวร HP Photosmart Essential 
ถูกรวม  ั ื  

ื  ั ื
HP Photosmart Premier ไมมีใหใชในรุน HP Photosmart A610

ภาคผนวก A
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ไวในตวเลอก Recommended install ถา ใช Windows 2000 หรือทาน
XP สามารถเลอก HP Photosmart Premier เปนตวเลอก Customทาน



B เมนูเครื่องพิมพ

เมนูเคร่ืองพิมพประกอบดวยคุณลักษณะหลายอยางสำหรบัการเปดดูและการพิมพ
ภาพถาย การขอความชวยเหลือกและอื่นๆ

เมนูเครื่องพิมพ 
โครงสรางเมนูของเครื่องพิมพ
● Print Options (ตัวเลือกการพิมพ)

– Print all (พิมพท้ังหมด): เลือกเพื่อพิมพภาพถายทั้งหมดบนการดหนวย
ความจำที่ใสอยูในเครื่องพิมพ

– Video action prints (พิมพภาพเคลื่อนไหวจากภาพยนตร): เลือกเพื่อ
พิมพเกาเฟรมจากวิดีโอคลิป. สำหรับคำแนะนำวิธีการพิมพจากวิดีโอคลิป
โปรดดู การเลือกหลายภาพ ท่ีหนา 27

–  ิ  ื ื่ ิ   ึ่ ั้
พิมพปจจุบัน รวมทั้งจำนวนสำเนา จะมีผลกับทุกภาพในชุดนั้น

– ิ   ั ี ื ื่ ิ ั ี 
หมดบนการดหนวยความจำที่ใสอยูในเครื่องพิมพ

– Panoramic photos (ภาพพาโนรามา) : เลือกคาเริ่มตนคำสั่งพิมพ
ภาพถายพาโนรามา On (เปด) หรือ Off (ปด) เลือก On (เปด) เพื่อพิมพภาพถาย
ท่ีเลือกในสัดสวน 3:1 โหลดกระดาษ 10 x 30 ซม. กอนพิมพ เมื่อภาพถาย
ถูกเลือก กรอบสีเขียวจะแสดงพื้นที่ภาพท่ีจะถูกพิมพออกมา ตัวเลือกอื่นๆ ใน
เมนูตัวเลือกการพิมพจะไมสามารถใชไดเมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปดข้ึน เลือก Off

ื่ ิ  ั  ิ
 ั ิ   ิ ี่ ื่  

– Photo stickers (ภาพ ): เลือกคาเริ่มตนคำสั่งพิมพ
ี  ื ื่ ิ 

หนา แลวโหลดกระดาษสติ๊กเกอรแบบพิเศษเขาไป ตัวเลือกอื่นๆ ในเมน
เลือกการพิมพจะไมสามารถใชไดเมื่อตัวเลือกน้ีถูกเปดข้ึน เลือก Off (ปด)

เพื่อพิมพโดยใชตัวเลือกการจัดวางปกติแบบใดแบบหนึ่ง
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Print range (ชวงการพมพ): เลอกเพอพมพภาพถายหนงชุด การตงคา
การ
Print index page (พมพหนาดชน): เลอกเพอพมพดชนของภาพถาย
ท้ัง

(ปด) เพอพมพในอตราสวนปกต 3:2 โหมด
ไมรองรบการพมพโดยตรงจากกลองดิจตอลทเชอมตอดวยสาย USB

พาโนรามา 

On (เปด) หรือ Off (ปด) (ดฟอลต) เลอก On (เปด) เพอพมพ 16 ภาพ
ตอ ู
ตัว

ิ๊ ิ๊สตกเกอร สตกเกอร



– CD/DVD tattoo เลือกเพ่ือเปดการพิมพปก CD/
DVD ใหเปน On (เปด) หรือ Off (ปด) (คาเริ่มตน)

– Passport photos ( ) : เลือกวาจะ On (เปด) หรือ
Off (ปด) (ดีฟอลต) การพิมพภาพถายขนาดพาสปอรต การพิมพภาพถาย
ขนาดพาสปอรตเปนการกำหนดใหเครื่องพิมพพิมพภาพถายท้ังหมดเปน
ขนาดภาพถายพาสปอรตท่ีเลือกไว โดยจะมีการพิมพภาพแตละภาพแยกกัน
ไป แตละหนาท่ีพิมพมีหมายเลขของภาพถายของขนาดที่เลือกท่ีพอดีกับหนา
นั้นๆ ตัวเลือกอื่นๆ ในเมนูตัวเลือกการพิมพจะไมสามารถใชไดเมื่อตัวเลือกนี้
ถูกเปดข้ึน

● Edit (แกไข)
– Rotate photo (หมุนภาพถาย): กด  เพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา 90°

กด  เพ่ือหมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา 90°
– Add frame (เพิ่มกรอบ): เลือกจาก Select pattern (เลือกรูปแบบ) และ

ตัวเลือก Select color (เลือกสี)
– Add color effect (เพิ่มเอฟเฟกตส)ี: เลือกจากเอฟเฟกตใดเอฟเฟกตหน่ึง

ตอไปนี:้ Black & white (ขาวดำ), Sepia (ซีเปย), Antique (ภาพแบบ
แอนทีค) หรือ No effect (ไมใชเอฟเฟกต) (ดีฟอลต)

 ื ● Tools (เครื่องมือ)
–

ครอบครัวและเพื่อนๆบนการดหนวยความจำ เครื่องพิมพตองตออยูกับ
ิ  ิ  ื่  ั  ็ต และซอฟตแวร

ื่ ิ  ู ิ ั้ ิ 
– View 9-up (แสดง 9 ภาพ): เลือกเพื่อเปดภาพถายบนการดหนวยความจำ

ครั้ งละเกาภาพ
– Slide show (สไลดโชว): เลือกเพ่ือเปดภาพถายบนการดหนวยความจำ

แบบสไลดโชว กด Cancle (ยกเลิก) เพื่อหยุดสไลดโชว
– Print sample page (พิมพหนาตัวอยาง): เลือกพิมพหนาตัวอยางเพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพการพิมพของเคร่ืองพิมพ
– Print test page (พิมพหนาทดสอบ): เลือกพิมพหนาตัวอยางท่ีมีขอมูล

เกี่ยวกับเครื่องพิมพเพ่ือชวยในการแกไขปญหา
– Clean cartridge (ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพ): เลือกเพื่อทำความ

สะอาดตลับหมึกพิมพ หลังการลาง ทานจะถูกถามวาทานตองการลางตอใน
ระดับท่ีสองหรือไม (เลือก Yes (ใช) หรือ No ( )) หากทานเลือก
Yes (ใช) การลางอีกหนึ่งรอบจะถูกดำเนินการ  ตอจากน้ัน ทานจะถูกถาม
วาทานตองการลางตอในระดับที่สามหรือไม (เลือก Yes (ใช) หรือ No 
( ))

– Align cartridge (ปรับตำแหนงตลับหมึกพิมพ): เลือกเพื่อปรับตำแหนง
ตลับหมึกพิมพ
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แผนลวดลายติด CD/DVD

ภาพถายติดบัตร

Photosmart Share (Photosmart Share):   ื ื่   ู ั เลอกเพอแบงปนรปภาพกบ

คอมพวเตอร คอมพวเตอรตองเชอมตอกบอินเตอรเน
เครองพม ตองถกตดตงบนคอมพวเตอรพ             

ไมใช 

ไมใช



● Bluetooth
– Device address (แอดเดรสของอุปกรณ): อุปกรณท่ีใชเทคโนโลยี

ไร ิ  ี ุ ี่
หา ตัวเลือกเมนูนี้จะแสดงแอดเดรสของเครื่องพิมพดังกลาว

– Device name (ช่ืออุปกรณ): ทานสามารถเลือกชื่ออุปกรณสำหรับ
เครื่องพิมพ ซ่ึงจะปรากฏในอุปกรณชนิดอื่นที่ใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth เมื่อพยายามคนหาเครื่องพิมพ

– Passkey  (รหัสผาน) : เมื่อกำหนด Security level  (ระดับความ
ปลอดภัย) ของเคร่ืองพิมพเปน High  (สูง) แลว ทานตองกดรหัสผานเพ่ือให

ื่ ิ  ั ุ  ื่  ั 
 ฟีอลตคือ 0000

– ื ั้
ดีฟอลต) หรือ Not visible (ไมแสดง) เมื่อตั้งคา Visibility (การแสดง

ภาพ) เปน Not visible (ไมแสดง) เฉพาะอุปกรณท่ีรูจักแอดเดรสของ
เครื่องพิมพเทานั้นท่ีจะสามารถพิมพได

– Security level  (ระดับความปลอดภัย): เลือกระดบัความปลอดภัยเปน
Low (ต่ำ) (ดีฟอลต) หรือ High (สูง) ผูใชอุปกรณอื่นท่ีใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth ไมตองปอนรหัสผานของเครื่องพิมพ หากกำหนดระดับ
ความปลอดภัยเปน Low (ต่ำ) ผูใชอุปกรณอื่นที่ใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth ตองใสรหัสผานเคร่ืองพิมพ หากระดับความปลอดภัยเปน
High (สูง)

– Reset Bluetooth options (รีเซตตัวเลือก Bluetooth): เลือกรีเซต
รายการทั้งหมดในเมนู Bluetooth เพื่อตั้งคาดีฟอลต

● Help (วิธีใช)
– Printing Tips I (คำแนะนำการพิมพ I): เลือกเพื่ออานเก่ียวกับคุณสมบัติ

การปรับปรุงภาพอัตโนมัติของเครื่องพิมพ
– ิ  ื ื่  ี่

 ใหทานไดงานพิมพที่ดีท่ีสุด
– Panoramic photos (ภาพพาโนรามา): เลือกเพื่ออานเกี่ยวกับการพิมพ

ภาพถายแบบ
– Photo stickers (ภาพสติกเกอร): เลือกเพ่ืออานเกี่ยวกับการพิมพ

ภาพถาย
– Memory cards (การดหนวยความจำ): เลือกเพื่ออานเกี่ยวกับการใชการด

หนวยความจำ
– Cartridges (ตลับหมึกพิมพ): เลือกเพื่ออานเกี่ยวกับการใชตลับหมึกพิมพ
– ื ื่  ี่ ั

ระดาษ
– Paper jams (กระดาษติด): เลือกเพื่ออานเกี่ยวกับการนำกระดาษที่ติดออก
– Camera connect (การเชื่อมตอกับกลอง): เลือกเพ่ืออานเกี่ยวกับการตอ

กลอง PictBridge กับเครื่องพิมพ
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สาย Bluetooth บางชนดตองมการปอนแอดเดรสของอปกรณทพยายาม
คน

เครองพมพสามารถทำงานกบอปกรณ Bluetooth อนๆ ได รหสผาน
คาด

Printing Tips II (คำแนะนำการพมพ II): เลอกเพออานคำแนะนำทจะ
ชวย

พาโนรามา 

ิ๊

Loading paper (การโหลดกระดาษ): เลอกเพออานเกยวกบการโหลด
ก

Visibility  (การแสดงภาพ): เลอก Visible to all (แสดงทงหมด) 
(คา

สตกเกอร



– Traveling with the printer (การเดินทางไปกับเครื่องพิมพ): เลือกเพื่อ
อานคำแนะนำในการนำเครื่องพิมพติดตัวไปดวย

–  ื ื่  ี
ชวยเหลือเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

● Preferences (คากำหนด)
– Print quality (คุณภาพงานพิมพ): เลือกเพื่อเปลี่ยนคุณภาพงานพิมพ เลือก

ระหวาง Best (คาเริ่มตน) ซึ่งใหคุณภาพงานพิมพสูงสุด Normal (ปกต)ิ
ซึ่งใชหมึกนอยกวาแบบ Best และพิมพไดเร็วกวา Fast Normal ซึ่งพิมพ
ไดเร็วกวาดวยคุณภาพงานพิมพระดับกลาง

– Paper type (ชนิดกระดาษ): เลือกเพื่อเปล่ียนชนิดของกระดาษที่จะใช
ิ  ื 
 ใช HP Advanced Photo Paper สำหรับผลการพิมพท่ีดีที่สุด

– Date/time (วันท่ี/เวลา): เลือกเพื่อพิมพแสดงวันท่ี/เวลาลงบนภาพถายท่ี
พิมพ เลือก Date/time (วันท่ี/เวลา), Date only (เฉพาะวันท่ี) หรือ Off
(ปด) (ดีฟอลต)

– Colorspace (ชวงของสี): เลือกเพื่อเลือกพื้นที่ส ีซึ่งเปนแบบโมเดล
คณิตศาสตรสามมิติสำหรับการจัดการสี เลือกระหวาง Adobe RGB
sRGB หรือ Auto-select (เลือกอัตโนมัติ) (คาเริ่มตน) คาดีฟอลต 
Auto-select (เลือกอัตโนมัติ) จะเปนการกำหนดใหเครื่องพิมพใช Adobe RGB
colorspace หากมี เครื่องพิมพจะใชตัวเลือก sRGB ถาใช Adobe
RGB ไมได

– Borderless (ไมมีขอบ): เลือกเพื่อเปดใชงานการพิมพแบบไมมีขอบให
เปน  On (เปด) (ดีฟอลต) หรือ Off (ปด)  เมื่อปดการพิมพแบบไมมีขอบ
หนาท้ังหมดที่พิมพจะมีขอบสีขาวรอบภาพที่สวนขอบนอกของกระดาษ

– After printing (หลังการพิมพ) : เลือกเพื่อใหยกเลิกการเลือกภาพหลังจาก
การพิมพหรือไม: Always (เสมอ) (ดีฟอลต), Never (ไมตอง) หรือ
Ask (ถาม)

– Preview animation (แสดงภาพเคลื่อนไหว): เลือกวาจะ On (เปด)
(ดีฟอลต) หรือ Off (ปด) การแสดงภาพเคลื่อนไหว เลือก Off (ปด) เพื่อขาม
ภาพเคลื่อนไหวในหนาจอเครื่องพิมพ

– Video enhancement (ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ): เลือกวาจะ On (เปด)
หรือ Off (ปด) (ดีฟอลต) การปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ

– Restore defaults (คืนคาเริ่มตน): เลือกเพื่อเรียกคืนคาดีฟอลต: Yes
(ใช) หรือ No (ไมใช) การเลือก Yes (ใช) จะเปนการเรียกคืนคาดีฟอลต
จากโรงงาน

– Language (ภาษา): เลือกเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาภาษาของประเทศ/พ้ืนที่
เลือกจาก Select language (เลือกภาษา) และ Select country/
region (เลือกประเทศ/ภูมิภาค)

ภาคผนวก B
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Getting assistance (การขอความชวยเหลือ): เลอกเพออานวิธขอ
ความ

พมพ เลอกระหวาง HP Advanced หรือ HP Premium HP แนะนำ
ให
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การปรบตำแหนง
ของ
การปรบตำแหนง
ตลบหมึก

Preferences  
(คา

สต๊ิกเกอร                

แผนลวดลายติด CD/DVD   )  82

ภาพถายติดบัตร  

การยอ/ขยายและ
การครอบสต๊ิกเกอร                

ไข ย) 35ตาแดง
 




 พลาด 65
ปญหาดานคุณภาพ 62
ปญหาเก่ียวกับ
กระดาษ 59

การแกไขปญหาเบื้องตน
ฝายสนับสนุนของ HP

75
สัญญาณไฟกะพริบ 55

การโทรติดตอ 76
การโทรศัพทไปยังบริการ
สนับสนุนของ HP 76

การใชสีใหภาพดูโบราณ
31

การใสกรอบใหภาพถาย
31

การใสกระดาษ 21
  
จำ 24
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ขอความแสดง
ขอผิด

ขอความแสดง
ขอผิด

การใสการดหนวย
ความ

ขอความแสดง
ขอผิด

การใชสใหภาพ
ด

ไข ) 35ตาแดง 

การยอ/ขยาย

ย
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ระยะเวลาของ
การ

ไฟลฟอรแมต
ท

สต๊ิกเกอร                

อะแดปเตอรสำหรบ
รถ
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Hak cipta dan merek dagang
© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Informasi tentang Hewlett-
Packard Company
Informasi yang terkandung dalam
dokumen ini dapat berubah sewaktu-
waktu tanpa pemberitahuan
sebelumnya.
Semua hak dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak,
mengadaptasi, atau menerjemahkan
materi ini tanpa izin tertulis sebelumnya
dari Hewlett-Packard, kecuali sejauh
yang diperbolehkan menurut undang-
undang hak cipta.
Satu-satunya jaminan untuk produk-
produk dan layanan-layanan HP
ditetapkan secara tegas di dalam
keterangan jaminan yang menyertai
produk-produk dan layanan-layanan
tersebut. Dalam hal ini tidak ada
informasi apa pun yang dapat
ditafsirkan sebagai pemberian jaminan
tambahan. HP tidak akan dikenakan
tanggung jawab untuk kesalahan teknis
atau editorial atau penghilangan yang
terdapat di dalam dokumen ini.

Merek dagang
HP, logo HP, dan Photosmart adalah
milik Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Logo Secure Digital adalah merek
dagang dari SD Association.
Microsoft and Windows adalah merek
dagang terdaftar dari Microsoft
Corporation.
CompactFlash, CF, dan logo CF adalah
merek dagang dari CompactFlash
Association (CFA).
Memory Stick, Memory Stick Duo,
Memory Stick PRO, dan Memory Stick
PRO Duo adalah merek dagang dan
merek dagang terdaftar dari Sony
Corporation.
Microdrive adalah merek dagang dari
Hitachi Global Storage Technologies.
MultiMediaCard adalah merek dagang
dari Infineon Technologies AG of
Germany, dan dilisensikan kepada
MMCA (MultiMediaCard Association).
xD-Picture Card adalah merek dagang
dari Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba
Corporation, dan Olympus Optical Co.,
Ltd.
Mac, logo Mac, dan Macintosh adalah
merek dagang terdaftar dari Apple
Computer, Inc.

Merek kata Bluetooth dan logo-logonya
adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan
merek tersebut oleh Hewlett-Packard
Company dengan lisensi.
PictBridge dan logo PictBridge adalah
merek dagang dari Camera & Imaging
Products Association (CIPA).
Merek lain beserta produknya adalah
merek dagang atau merek dagang
terdaftar dari para pemiliknya masing-
masing.

Nomor identifikasi model
resmi VCVRA-0608/
VCVRA-0601
Untuk tujuan identifikasi pengaturan,
produk memiliki Nomor Model Resmi.
Nomor Model Resmi untuk produk
Anda adalah VCVRA-0608/
VCVRA-0601. Nomor resmi ini berbeda
dengan nama pemasaran
(HP Photosmart A610 series) atau
nomor produk (Q7110A).

Pernyataan lingkungan
Untuk informasi tentang Environmental
Stewardship, lihat Bantuan elektronik.

B
ahasa Indonesia
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1 Selamat datang
Terima kasih, Anda telah membeli printer HP Photosmart A610 series! Printer ini
membuat pencetakan foto di rumah menjadi sederhana, mudah, dan menyenangkan,
sekaligus menghasilkan cetakan warna berkualitas tinggi yang dapat Anda bagi dengan
keluarga dan teman Dengan printer Anda, Anda dapat:

Menggunakan teknik Photo Fix [Perbaikan Foto]

Lihat Menyempurnakan foto secara otomatis
menggunakan Photo Fix [Perbaikan Foto]
pada halaman 28.

Menambahkan bingkai
dekoratif

Lihat Menambahkan bingkai
pada foto Anda
pada halaman 29. Bingkai
hanya tersedia pada model
HP Photosmart A612, A614,
A616, A617, dan A618.

Mencetak foto paspor

Lihat Mencetak foto paspor pada halaman 27.

Mencetak panorama

Lihat Mencetak foto
panorama
pada halaman 25.

Mencetak label CD/DVD

Lihat Mencetak label CD/DVD pada halaman 27.

Mencetak ukuran foto yang
berbeda

Lihat Memilih kertas yang
tepat pada halaman 17.
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Mencetak stiker foto

Lihat Mencetak stiker foto pada halaman 26.

Mencetak foto tanpa bingkai

Mendapatkan informasi lebih lanjut
Printer dilengkapi dengan dokumentasi berikut:
● Panduan Pemasangan: Baca terlebih dahulu panduan ini! Panduan ini

menjelaskan cara memasang printer dan mencetak foto pertama Anda.
● Panduan Pengguna: Panduan Pengguna adalah buku yang sedang Anda baca.

Buku ini menguraikan tentang berbagai fitur dasar printer, menjelaskan cara
menggunakan printer tanpa menghubungkannya ke komputer, dan memuat
informasi tentang pemecahan masalah perangkat keras. Apendiks A berisi informasi
tentang penginstalan perangkat lunak printer.

● Printer Help Menu [Menu Bantuan Printer]: Menu Help [Bantuan] pada printer
memungkinkan Anda membaca tip pencetakan yang berguna dan informasi tentang
fitur-fitur dasar printer langsung pada layar printer. Untuk informasi tentang
menampilkan menu Help [Bantuan], lihat Menggunakan menu printer
pada halaman 14.

● Bantuan elektronik: Bantuan elektronik menguraikan cara menggunakan printer
dengan komputer dan memuat informasi tentang pemecahan masalah perangkat
lunak.

Setelah Anda menginstal perangkat lunak printer pada komputer, Anda dapat
menampilkan Bantuan elektronik:
● Windows: Dari menu Start Windows, klik Programs [Program] atau All Programs

[Semua Program], arahkan ke HP, HP Photosmart A610 series, lalu klik
Photosmart Help [Bantuan Photosmart].

● Mac: Pilih Help [Bantuan], Mac Help [Bantuan Mac] dalam Finder, lalu pilih
Library [Perpustakaan], HP Photosmart Printer Help [Bantuan Printer HP
Photosmart].

Bab 1
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Komponen printer
Bagian ini berisi ikhtisar tentang komponen printer dan referensi ke bagian yang
memberikan rincian penjelasan tentang komponen printer beserta fungsinya. Model
printer Anda mungkin sedikit berbeda dari model yang ditampilkan di gambar.

Bagian depan printer
1 Panel kontrol: Jalankan fungsi-fungsi pokok printer dari sini.
2 Layar printer: Tampilkan foto dan menu di sini. Layar printer akan muncul secara otomatis

saat Anda membuka baki keluaran. Miringkan layar ke atas untuk mengatur sudut tampilan.
Lipat layar sepenuhnya saat printer akan disimpan atau dipindahkan.

3 Pegangan printer: Pastikan layar printer berada pada posisi mendatar (tertutup), lalu tarik
pegangan printer dari bagian belakang untuk membawanya dengan posisi tegak lurus.

4 Baki keluaran (tertutup): Buka baki ini untuk mencetak, menyisipkan kartu memori,
menghubungkan kamera digital yang kompatibel, menghubungkan iPod, atau membuka area
kartrij cetak. Jika Anda membuka baki keluaran, baki masukan akan membuka secara
otomatis, dan layar akan muncul.

Bagian belakang printer
1 Port USB: Gunakan port ini untuk menghubungkan printer ke komputer atau ke kamera digital

langsung-cetak HP dengan menggunakan kabel USB.
2 Sambungan kabel listrik: Hubungkan kabel listrik di sini.
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Baki masukan dan bagian depan printer
1 Baki masukan: Muatkan kertas di sini. Baki masukan terbuka secara otomatis jika Anda

membuka baki keluaran.
2 Ekstensi baki masukan: Tarik keluar untuk menampung kertas.
3 Pemandu lebar kertas: Gerakkan sesuai dengan lebar kertas yang digunakan agar kertas

terpasang dengan tepat.
4 Port kamera: Hubungkan kamera digital, adaptor printer nirkabel HP Bluetooth opsional, atau

HP iPod di sini.
5 Slot kartu memori: Sisipkan kartu memori ke dalam slot ini. Lihat Mendapatkan foto dari kartu

memori pada halaman 19.
6 Pintu kartrij cetak: Buka untuk memasukkan atau melepaskan kartrij cetak. Lihat Mengganti

kartrij cetak pada halaman 37.
7 Baki keluaran (terbuka): Printer akan menumpuk hasil cetakan foto di sini.

Bab 1
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Lampu indikator
1 Lampu On [menyala]: Lampu ini, di sekitar tombol daya, akan menyala hijau solid jika printer

menyala. Lampu ini akan berkedip-kedip hijau jika printer sibuk, dan berkedip-kedip merah
jika printer perlu ditangani.

2 Lampu Bluetooth (hanya model A618 HP Photosmart): Lampu ini mengindikasikan aktivitas
nirkabel antara printer dan perangkat dengan teknologi Bluetooth. Jika printer Anda tidak
dilengkapi dengan Bluetooth, Anda dapat membeli adaptor printer nirkabel Bluetooth
opsional. Adaptor dimasukkan ke port kamera di bagian depan printer dah memiliki lampu
aktivitas sendiri. Untuk informasi lebih lanjut tentang konektivitas nirkabel Bluetooth, lihat
Mencetak foto dari perangkat Bluetooth pada halaman 33.

3 Lampu baterai: Lampu ini mengindikasikan status baterai: terisi atau terisi penuh. Untuk
rincian informasi tentang baterai opsional, bacalah petunjuk yang menyertai baterai.

4 Lampu Peringatan: Lampu ini akan berkedip-kedip merah jika terjadi kesalahan atau printer
perlu ditangani.

5 Lampu Photo Fix [Perbaikan Foto]: Lampu ini mengindikasikan fitur Photo Fix [Perbaikan
Foto] sedang aktif dan bekerja.

6 Lampu kartu memori: Lampu ini kembali menyala hijau solid setelah kartu memori disisipkan
dengan benar. Lampu akan berkedip-kedip hijau jika kartu memori sedang diakses. Lihat
Mendapatkan foto dari kartu memori pada halaman 19.
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Panel kontrol
1 On [Hidup]: Tekan tombol ini untuk menghidupkan atau mematikan printer.
2 Layout [Tata letak]: Tekan tombol ini untuk memilih tata letak cetak. Gunakan tombol panah

4 arah untuk menelusuri pilihan tata letak. Tekan tombol OK untuk memilih salah satu tata
letak.

3 Layar printer: Tampilkan foto dan menu di sini. Layar printer akan muncul secara otomatis
saat Anda membuka baki keluaran. Miringkan layar ke atas untuk mengatur sudut pandang.
Lipat layar sepenuhnya saat printer akan disimpan atau dibawa.

4 Zoom [Perbesar/perkecil]: Tekan tombol Zoom + [Perbesar] atau Zoom - [Perkecil] berkali-
kali untuk meningkatkan atau mengurnagi level pembesaran, unutk mengubah ke tampilan
9 foto, atau dari tampilan 9 foto ke tampilan 1 foto.

5 Delete [Hapus]: Tekan tombol ini untuk menghapus foto yang ditampilkan atau semua foto
yang dipilih dari kartu memori. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memilih dan
menghapus foto, lihat Memilih multifoto pada halaman 22.

6 Photo Fix [Perbaikan Foto]: Tekan tombol ini untuk mematikan dan mengaktifkan fitur
Photo Fix [Perbaikan Foto]. Fitur Photo Fix [Perbaikan Foto] secara otomatis akan
meningkatkan kualitas foto Anda dengan cara mengatur fokus, pencahayaan, dan
kecerahan, serta menghapus mata merah. Fitur ini aktif sebagai setelan standar. Lihat
Menyempurnakan foto secara otomatis menggunakan Photo Fix [Perbaikan Foto]
pada halaman 28.

7 Menu: Tekan tombol ini untuk membuka menu printer.
8 Print [Cetak]: Tekan tombol ini untuk mencetak foto yang sedang disorot atau dipilih dari

kartu memori. Lihat Mencetak foto pada halaman 23.
9 Cancel [Batal]: Tekan tombol ini untuk membatalkan pilihan foto, keluar dari menu, atau

menghentikan satu tindakan.
10 Tombol panah 4 arah: Gunakan tanda panah untuk menelusuri foto yang ada di kartu

memori atau untuk menelusuri menu, atau pilihan tata letak. Tekan OK untuk memilih foto,
menu, pilihan menu, tata letak cetak.

Bab 1

12 HP Photosmart A610 series

B
ah

as
a 

In
do

ne
si

a

HP All-in-One Information Engineering



Kompartemen baterai internal
1 Kompartemen baterai internal: Masukkan Baterai Internal HP Photosmart opsional di sini.
2 Tombol kompartemen baterai: Geser tombol ini untuk melepaskan penutup kompartemen.
3 Penutup kompartemen baterai: Buka penutup baterai di bagian bawah printer untuk

memasukkan Baterai Internal HP Photosmart opsional.
4 Baterai Internal HP Photosmart Opsional: Baterai yang terisi penuh dapat mencetak sekitar

75 foto. Anda harus membeli baterai secara terpisah.

Perhatian Pastikan untuk selalu mencabut kabel printer sebelum penutup
kompartemen baterai dibuka. Jangan sentuh kontak berwarna tembaga di baterai
atau kontak di dalam kompartemen baterai.

Aksesori opsional
Ada beberapa aksesori opsional yang tersedia untuk printer yang membuat pemindahan
printer menjadi lebih mudah, sehingga pencetakan dapat dilakukan di mana dan kapan
saja. Penampilan aksesori dapat berbeda dari yang ditunjukkan di sini.

Baterai Internal HP Photosmart opsional

Dengan Baterai Internal HP Photosmart, Anda dapat membawa printer ke mana pun
Anda pergi.

HP Bluetooth® adaptor printer nirkabel

Adaptor printer nirkabel HP Bluetooth dimasukkan ke port kamera di sisi depan printer,
sehingga Anda dapat menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth untuk mencetak. Untuk
membangun koneksi, ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan adaptor printer
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nirkabel HP Bluetooth. Adaptor opsional ini hanya digunakan dengan model HP
Photosmart A610, A612, A614, A616, dan A617.

Tas Printer HP Photosmart

Tas printer HP Photosmart yang ringan dan tahan lama dapat digunakan untuk
membawa dan melindungi semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk mencetak
dengan mudah di mana pun.

Menggunakan menu printer
Menu printer menawarkan beragam pilihan cetak, memungkinkan Anda untuk
mengubah setelan standar printer, menyediakan peralatan pemeliharaan dan
pemecahan masalah, dan memberikan informasi tentang cara melakukan pekerjaan
dasar pencetakan. Untuk rincian tentang semua menu dan pilihannya, lihat Menu
printer pada halaman 67.

HP Photosmart

Untuk menggunakan menu printer
➔ Tekan Menu (1) di panel kontrol printer untuk membuka menu printer.

– Tekan Cancel [Batal] (2) untuk keluar dari menu aktual.
– Gunakan tombol panah 4 arah (3) untuk menelusuri pilihan menu yang

ditampilkan di layar printer. Butir menu yang tidak dapat diakses berwarna abu-
abu.

– Tekan OK (4) untuk membuka menu atau memilih sebuah opsi.

Catatan Untuk melihat daftar semua pilihan menu printer, lihat Menu printer
pada halaman 67.
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2 Ikhtisar pencetakan foto
Memulai - menyelesaikan pencetakan

Bagian ini menguraikan ikhtisar langkah-langkah yang diperlukan untuk mencetak foto
Anda. Bagian berikutnya menguraikan setiap langkah secara lebih mendetail.

Langkah 1
Memilih dan memuatkan
kertas
Lihat Memilih dan memuatkan
kertas pada halaman 17.

Langkah 2
Mendapatkan foto
Anda dapat menghubungkan
printer ke beragam perangkat
yang dapat Anda gunakan
untuk mencetak. Lihat
Mendapatkan foto dari kartu
memori pada halaman 19
dan Mencetak dari perangkat
lain pada halaman 33.
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Langkah 3
Menelusuri dan
menampilkan foto-foto Anda
Lihat Menelusuri dan
menampilkan foto Anda
pada halaman 22.

Halaman indeks

Langkah 4
Memilih foto untuk dicetak
Lihat Memilih multifoto
pada halaman 22.

Langkah 5
Memilih tata-letak foto
Lihat Memilih tata-letak foto
pada halaman 23.

Langkah 6
Mencetak foto
Lihat Mencetak foto
pada halaman 23.
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3 Kertas standar
Memilih dan memuatkan kertas

Pelajari cara memilih kertas yang tepat untuk pekerjaan pencetakan Anda dan
bagaimana cara memuatkan kertas ke dalam baki masukan untuk mencetak.

Memilih kertas yang tepat
Gunakan HP Advanced Photo Paper. Kertas foto ini didesain khusus untuk bekerja
dengan tinta dalam printer Anda untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Kertas foto
lain akan menghasilkan foto yang kurang bagus.
Untuk daftar kertas foto HP yang tersedia, atau untuk membeli produk, kunjungi:
● www.hpshopping.com (A.S.)
● www.hp.com/eur/hpoptions (Eropa)
● www.hp.com/jp/supply_inkjet (Jepang)
● www.hp.com/paper (Asia/Pasifik)
Printer disetel ke pengaturan standar untuk mencetak foto kualitas terbaik pada HP
Advanced Photo Paper. Jika Anda mencetak pada jenis kertas yang berbeda, pastikan
Anda mengganti jenis kertas dari menu printer. Lihat Untuk mengubah jenis kertas
pada halaman 18.

Memuatkan kertas

Beberapa ukuran kertas yang didukung:
● Kertas foto 10 x 15 cm
● Kertas foto 13 x 18 cm
● Kartu indeks
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● Kartu ukuran L
● Kartu Hagaki
Untuk daftar lengkap ukuran kertas yang didukung, lihat Spesifikasi
pada halaman 57.

Untuk memuatkan kertas
1. Buka baki keluaran dan masukan, dan tarik keluar ekstensi baki masukan.
2. Muatkan hingga 20 lembar kertas dengan permukaan cetak atau sisi mengilap

menghadap bagian depan printer. Saat memuatkan, geser kertas ke sisi kiri baki
masukan dan dorong kertas ke bawah dengan kuat hingga berhenti.

Catatan Jika Anda menggunakan kertas foto panorama, muatkan hingga
10 lembar saja. Jika Anda menggunakan kertas stiker foto, muatkan satu
lembar saja setiap kali.

3. Geser pemandu lebar kertas ke kiri hingga menempel pada tepi kertas tanpa
membuat kertas tertekuk.

Untuk mengubah jenis kertas
1. Tekan Menu.
2. Tekan  untuk memilih Preferences [Pilihan], lalu tekan OK.
3. Tekan  untuk memilih Paper type [Jenis kertas], lalu tekan OK.
4. Tekan  untuk memilih salah satu dari jenis kertas berikut:

– HP Advanced Photo Paper (standar)
– HP Premium Photo Paper
– Kertas Foto Lain
– Kertas Biasa Lain

5. Tekan OK.
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4 Mencetak dari kartu memori
Bagian ini menguraikan langkah-langkah untuk mencetak foto yang disimpan di dalam
kartu memori. Bagian ini berisi topik berikut:
● Mendapatkan foto dari kartu memori pada halaman 19
● Menelusuri dan menampilkan foto Anda pada halaman 22
● Memilih multifoto pada halaman 22
● Memilih tata-letak foto pada halaman 23
● Mencetak foto pada halaman 23

Mendapatkan foto dari kartu memori
Setelah Anda mengambil gambar dengan kamera digital, Anda dapat mengeluarkan
kartu memori dari kamera dan menyisipkannya ke dalam printer untuk melihat dan
mencetak foto Anda. Printer dapat membaca jenis kartu memori berikut:
CompactFlash™, Microdrive, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, dan xD-
Picture Card™.

Perhatian Menggunakan jenis kartu memori lainnya dapat merusak kartu
memori dan printer.

Untuk mempelajari cara lain memindahkan foto dari kamera digital ke printer, lihat
Mencetak foto dari kamera digital pada halaman 33.

Menyisipkan kartu memori
Carilah kartu memori Anda dalam tabel berikut dan gunakan petunjuk yang diberikan
untuk menyisipkan kartu ke dalam printer.
Panduan:
● Sisipkan hanya satu kartu memori.
● Secara perlahan, dorong kartu memori ke dalam printer sampai kartu berhenti. Kartu

memori tidak akan masuk sepenuhnya ke dalam printer; jangan coba-coba
memaksanya untuk masuk seluruhnya.

● Jika kartu memori disisipkan dengan benar, lampu kartu memori akan berkedip-
kedip, lalu menyala hijau solid.

Perhatian 1 Menyisipkan kartu memori dengan cara lain dapat merusak kartu
dan printer.

Perhatian 2 Jangan tarik kartu memori selama lampu kartu memori masih
berkedip-kedip. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengeluarkan kartu memori
pada halaman 21.

Kartu memori Cara menyisipkan kartu memori

CompactFlash ● Label depan menghadap ke atas, dan jika ada tanda panah pada
label, tanda panah menghadap ke printer

● Bagian tepi dengan lubang kecil berlogam masuk terlebih dulu ke
dalam printer
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Kartu memori Cara menyisipkan kartu memori

Microdrive ● Label depan menghadap ke atas, dan jika ada tanda panah pada
label, tanda panah menghadap ke printer

● Bagian tepi dengan lubang kecil berlogam masuk terlebih dulu ke
dalam printer

MultiMediaCard ● Sudut miring berada di sebelah kanan
● Kontak logam menghadap ke bawah

Secure Digital ● Sudut miring berada di sebelah kanan
● Kontak logam menghadap ke bawah
● Jika Anda menggunakan kartu miniSD, pasang adaptor yang

diberikan bersama dengan kartu sebelum Anda menyisipkan kartu
ke dalam printer
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Kartu memori Cara menyisipkan kartu memori

Memory Stick ● Sudut miring berada di sebelah kiri
● Kontak logam menghadap ke bawah
● Jika Anda menggunakan kartu Memory Stick Duo™ atau Memory

Stick PRO Duo™, pasang adaptor yang diberikan bersama dengan
kartu sebelum Anda menyisipkan kartu ke dalam printer

xD-Picture Card ● Sisi kartu yang melengkung mengarah ke Anda
● Kontak logam menghadap ke bawah

Mengeluarkan kartu memori

Perhatian Jangan menarik kartu memori sewaktu lampu kartu memori
berkedip-kedip. Lampu yang berkedip-kedip menandakan printer atau komputer
sedang mengakses kartu memori. Tunggu hingga lampu menyala solid.
Mengeluarkan kartu memori saat kartu sedang diakses dapat merusak atau
mengubah informasi pada kartu atau merusak printer dan kartu.

Untuk mengeluarkan kartu memori.
➔ Saat lampu kartu memori pada printer menyala solid, Anda dapat menarik keluar

kartu dari slotnya dengan aman.

(bersambung)
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Menelusuri dan menampilkan foto Anda
Bagian ini menjelaskan bagaimana cara menelusuri dan menampilkan foto Anda di layar
printer. Saat Anda menelusuri foto dengan menggunakan tombol panah 4 arah, setiap
foto akan dibingkai dengan batas yang disorot.

Untuk menampilkan foto satu per satu
1. Sisipkan kartu memori.
2. Tekan  atau  untuk menampilkan foto satu per satu. Tekan dan tahan tombol

untuk menampilkan foto dengan cepat. Jika Anda mencapai urutan foto yang
terakhir, tampilan akan kembali ke foto pertama atau foto terakhir dan foto kembali
ditampilkan.

Untuk menampilkan sembilan foto sekaligus
1. Sisipkan kartu memori.
2. Tekan  untuk menampilkan sembilan foto sekaligus.
3. Tekan  atau  untuk menyorot salah satu foto dari kesembilan foto.
4. Tekan  untuk menampilkan kembali foto satu per satu.

Memilih multifoto
Jika Anda ingin mencetak lebih dari satu foto, atau menghapus kelompok foto sekaligus,
Anda harus memilih foto terlebih dahulu. Jika Anda memilih sebuah foto, tanda centang
akan muncul di tepi kiri bawah foto pada layar.

Untuk memilih beberapa foto
1. Sisipkan kartu memori dan tampilkan foto.
2. Tekan OK untuk memilih setiap foto yang ingin Anca cetak.

Untuk membatalkan pilihan foto
➔ Sorot foto yang ingin Anda batalkan, dan lalu tekan Cancel [Batal]. Tanda centang

akan hilang dari sudut kiri bawah foto.

Untuk memilih sejumlah foto secara kontinu
1. Sisipkan kartu memori.
2. Tekan Menu.
3. Pilih Print options [Pilihan Cetak], lalu tekan OK.
4. Pilih Print options [Pilihan Cetak], lalu tekan OK.
5. Tekan  atau  sampai foto pertama yang ingin Anda cetak muncul, dan lalu

tekan OK.
6. Tekan  atau  sampai foto pertama yang ingin Anda cetak muncul, dan lalu

tekan OK.

Untuk memilih lebih dari satu salinan foto
1. Sisipkan kartu memori dan tampilkan foto.
2. Tekan OK satu kali untuk setiap salinan tampilan foto yang ingin Anda cetak.

Tekan Cancel [Batal] untuk mengurangi satu buah salinan foto.
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Memilih tata-letak foto
Anda dapat memilih dari beberapa tata letak cetak dengan menekan Layout [Tata
letak] setelah Anda menyisipkan kartu memori. Printer hanya akan mencetak satu foto
per halaman sebagai setelan standar.

Untuk memilih tata letak foto
1. Sisipkan kartu memori.
2. Tekan Layout [Tata letak].
3. Gunakan tombol panah 4 arah untuk memilih salah satu tata letak:

– Cetak satu foto per halaman
– Cetak dua foto per halaman
– Cetak empat foto per halaman

4. Tekan OK.
Printer dapat memutar foto Anda sehingga foto dapat muat dalam tata letak yang Anda
pilih.

Catatan Pencetakan tanpa bingkai merupakan setelan standar. Jika Anda
menginginkan batas putih yang kecil di sekeliling foto Anda, Anda dapat
mematikan setelan tanpa bingkai. Untuk mematikan pencetakan tanpa bingkai,
lihat Menu printer pada halaman 67.

Mencetak foto
Bagian ini menguraikan langkah-langkah untuk mencetak foto yang disimpan di dalam
kartu memori. Amda dapat memilih foto saat kartu memori berada di kamera (Digital Print
Order Format, atau DPOF) atau saat kartu memori berada di dalam printer. Mencetak
dari kartu memori tidak membutuhkan komputer dan tidak pula menghabiskan baterai
kamera digital Anda. Lihat Mendapatkan foto dari kartu memori pada halaman 19.
Foto-foto Anda akan mengering seketika, dan dapat langsung Anda pegang sesudah
pencetakan. Namun, HP menyarankan Anda untuk membiarkan permukaan cetak foto-
foto Anda mengering selama 5-10 menit, agar warna tercetak sempurna sebelum Anda
menumpuk foto tersebut dengan foto-foto lainnya atau menyimpannya dalam album.

Untuk mencetak sebuah foto
1. Telusuri foto yang ada di dalam kartu memori.
2. Tampilkan foto yang ingin Anda cetak.
3. Tekan Print [Cetak].

Setelah Anda menekan Print [Cetak], estimasi waktu pencetakan akan muncul, dan
akan dihitung mundur selama pencetakan berlangsung.

Panduan Pengguna HP Photosmart A610 series 23

B
ahasa Indonesia

HP All-in-One Information Engineering



Untuk mencetak kelompok foto yang dipilih
1. Telusuri foto yang ada di dalam kartu memori.
2. Pilih foto yang ingin Anda cetak. Lihat Memilih multifoto pada halaman 22.
3. Tekan Print [Cetak].

Setelah Anda menekan Print [Cetak], estimasi waktu pencetakan akan muncul, dan
akan dihitung mundur selama pencetakan berlangsung.

Untuk mencetak indeks foto
1. Tekan Menu.
2. Pilih Print options [Pilihan Cetak], lalu tekan OK.
3. Pilih Print test page [Cetak halaman tes] dan lalu tekan OK.
Indeks foto menunjukkan tampilan thumbnail dan nomor indeks hingga 200 foto pada
kartu memori. Anda dapat menggunakan nomor indeks untuk mencetak foto tertentu
atau sejumlah foto. Gunakan kartu indeks dan bukannya kertas foto untuk menghemat
biaya saat mencetak halaman indeks.

Untuk mencetak foto yang dipilih di kamera
1. Sisipkan kartu memori yang berisi foto yang dipilih di kamera (DPOF).
2. Pilih Yes [Ya] saat printer menanyakan apakah Anda ingin mencetak foto yang

dipilih di kamera, lalu tekan OK.
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5 Projek Kreatif
Setelah Anda menguasai dasar-dasar mencetak foto, lakukan eksperimen dengan
beberapa fitur menakjubkan lainnya yang ditawarkan printer Anda. Bagian ini berisi topik
berikut:
● Mencetak foto panorama pada halaman 25
● Mencetak stiker foto pada halaman 26
● Mencetak foto paspor pada halaman 27
● Mencetak label CD/DVD pada halaman 27
● Mencetak frame dari klip video pada halaman 27
● Meningkatkan kualitas foto pada halaman 28
● Mengkrop foto pada halaman 29
● Menambahkan bingkai pada foto Anda pada halaman 29
● Menggunakan efek warna di foto Anda pada halaman 30
● Menambahkan tanggal dan waktu pada cetakan foto Anda. pada halaman 30
● Atur kualitas cetak pada halaman 30
● Mengirim e-mail atau meng-upload foto Anda dengan menggunakan HP Photosmart

Share pada halaman 31
● Manampilkan pertunjukan slide pada halaman 31

Mencetak foto panorama
Catatan 1 Modus panorama tidak didukung jika pencetakan dilakukan dari
kamera digital yang terhubung ke port kamera di bagian depan printer melalui
kabel USB.

Catatan 2 Jika Anda telah menginstal perangkat lunak HP Photosmart Premier
di komputer Windows 2000 atau XP Anda, Anda dapat membuat foto panorama.
HP Photosmart Premier hanya tersedia pada beberapa model. Untuk rincian
informasi tentang pilihan perangkat lunak yang tersedia dengan printer, lihat
Mengintal perangkat lunak pada halaman 65.

Untuk membuat foto panorama
Rangkai beberapa foto menjadi satu
➔ Gunakan perangkat lunak edit gambar, seperti HP Photosmart Premier, untuk

merangkai beberapa foto menjadi satu, sehingga terbentuk foto berukuran 10
x 30 cm. (Selain itu, sejumlah kamera digital dapat merangkai beberapa bidikan
kamera menjadi satu foto sebelum disimpan ke dalam kartu memori.)
Kemudian, simpan foto tersebut dalam sebuah kartu memori dan gunakan
langkah-langkah di bawah ini untuk mengaktifkan modus panorama, atau
mencetak langsung dari komputer. Modus panorama mencetak foto yang dipilih
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dengan aspek rasio 3:1. Untuk rincian informasi tentang pencetakan dari
komputer, lihat Bantuan elektronik.

Pilih sebuah foto
➔ Pilih satu atau beberpa foto di kartu memori dan gunakan langkah-langkah di

bawah ini untuk mengaktifkan modus panorama. Modus panorama akan
mencetak foto yang dipilih dengan aspek rasio 3:1.

Untuk mencetak foto panorama
1. Sisipkan kartu memori.
2. Tekan Menu untuk membuka menu printer.
3. Pilih Print options [Pilihan Cetak], lalu tekan OK.
4. Pilih Panoramic photos [Foto panorama], lalu tekan OK.
5. Pilih On [Hidup], lalu tekan OK.
6. Muatkan kertas ukuran 10 x 30 cm.
7. Pilih satu atau beberapa foto untuk dicetak.

Kotak krop pada layar printer memperlihatkan bagian foto yang akan dicetak (aspek
rasio 3:1). Semakin tinggi resolusi asli foto yang ditampilkan, semakin baik pula
tampilannya saat dicetak dalam modus panorama.

8. Tekan Print [Cetak].
9. Setelah Anda selesai mencetak foto panorama, matikan modus panorama untuk

melanjutkan pencetakan dengan aspek rasio normal 3:2. Untuk mematikan modus
panorama, ulangi langkah 1 sampai 4, lalu pilih Off [Matikan] dan tekan OK.

Mencetak stiker foto
Untuk mencetak 16 stiker foto, gunakan media stiker foto dan fitur stiker foto pada printer.
Ikuti langkah-langkah ini:
1. Sisipkan kartu memori yang berisi foto yang ingin Anda cetak.
2. Tekan Menu untuk membuka menu printer.
3. Pilih Print options [Pilihan Cetak], lalu tekan OK.
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4. Pilih Photo stickers [Stiker foto], lalu tekan OK.
5. Pilih On [Hidup], lalu tekan OK.
6. Muatkan media stiker foto.
7. Pilih satu atau beberapa foto.
8. Tekan Print [Cetak].

Setiap lembar cetakan berisi 16 salinan dari satu foto.
9. Setelah Anda selesai mencetak stiker, matikan modus Photo stickers [Stiker

foto]. Untuk mematikan modus Photo stickers [Stiker foto], ulangi langkah 1
sampai 4, lalu pilih Off [Matikan], dan lalu tekan OK.

Catatan Anda juga dapat mencetak stiker foto ukuran 10 x 15 cm dengan
menggunakan HP Self-Adhesive Photo Paper. Untuk projek ini, gunakan
petunjuk pencetakan dasar seolah-olah Anda mencetak foto standar ukuran
10 x 15 cm.

Mencetak foto paspor
Untuk mencetak foto paspor
1. Sisipkan kartu memori.
2. Tekan Menu.
3. Pilih Print options [Pilihan Cetak], lalu tekan OK.
4. Pilih Passport photo mode [Modus foto panorama], lalu tekan OK.
5. Pilih On [Hidup], lalu tekan OK.
6. Pilih ukuran foto paspor, lalu tekan OK.
7. Muatkan kertas foto.
8. Pilih satu atau beberapa foto.
9. Tekan Print [Cetak]. Setiap lembar tercetak berisi salinan foto dengan jumlah yang

dapat dimuat dalam halaman tersebut, tergantung ukuran foto paspor yang dipilih.

Mencetak label CD/DVD
Untuk mencetak label CD/DVD
1. Sisipkan kartu memori.
2. Tekan Menu.
3. Pilih Print options [Pilihan Cetak], lalu tekan OK.
4. Pilih Print CD Tattoo [Cetak tato CD], lalu tekan OK.
5. Pilih On [Hidup], lalu tekan OK.
6. Muatkan media label CD/DVD.
7. Pilih foto.
8. Tekan Print [Cetak].

Pada setiap lembar kertas label CD/DVD akan tercetak satu foto.

Mencetak frame dari klip video
Mencetak satu frame yang dipilih dari klip video
1. Sisipkan kartu memori yang berisi klip video.
2. Tekan  atau  untuk menelusuri hingga klip video yang diinginkan. Frame pertama

dari klip muncul. Ikon klip video muncul di bagian bawah layar printer.
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3. Tekan OK untuk memilih klip video. Video akan memuat secara perlahan, frame
demi frame, sehingga Anda dapat memilih frame yang akan dicetak

4. Saat frame yang ingin Anda cetak muncul, tekan OK, lalu tekan Print [Cetak].

Catatan 1 Resolusi gambar klip video biasanya lebih rendah daripada resolusi
foto digital; Oleh karena itu, Anda mungkin melihat bahwa kualitas cetakan frame
klip video lebih rendah daripada kualitas cetakan foto.

Catatan 2 Printer tidak mendukung semua format file video. Untuk daftar format
file video yang didukung, lihat Spesifikasi printer pada halaman 58.

Untuk mencetak sembilan frame dari klip video
1. Sisipkan kartu memori yang berisi klip video.
2. Tekan Menu, pilih Print Options [Pilihan Cetak], dan lalu tekan Video action

prints [Cetak gambar video]. Pratinjau semua klip video yang ada di kartu memori
akan muncul.

3. Gunakan tombol panah 4 arah untuk menelusuri klip video yang ingin Anda cetak,
dan lalu tekan OK untuk memilihnya.

4. Tekan Print [Cetak]. Cetakan terdiri dari satu halaman yang berisi sembilan frame
yang dipilih secara otomatis dari klip video.

Catatan 1 Resolusi gambar klip video biasanya lebih rendah daripada resolusi
foto digital; Oleh karena itu, Anda mungkin melihat bahwa kualitas cetakan frame
klip video lebih rendah daripada kualitas cetakan foto.

Catatan 2 Printer tidak mendukung semua format file video. Untuk daftar format
file video yang didukung, lihat Spesifikasi printer pada halaman 58.

Meningkatkan kualitas foto
Printer menawarkan beragam preferensi dan efek yang dapat memperbaiki kualitas
cetakan foto Anda. Pengaturan ini tidak akan mengubah foto asli Anda. Pengaturan ini
hanya akan mempengaruhi pencetakan.

Menyempurnakan foto secara otomatis menggunakan Photo Fix [Perbaikan Foto]
Photo Fix [Perbaikan Foto] secara otomatis menyempurnakan foto Anda menggunakan
HP Real Life Technologies berikut ini:
● Mempertajam foto yang kabur.
● Memperbaiki area gambar yang gelap tanpa mempengaruhi area gambar yang

terang.
● Mengurangi mata merah yang sering terjadi jika flash digunakan saat pengambilan

foto.
● Meningkatkan kecerahan, warna, dan kekontrasan foto secara menyeluruh.
Photo Fix [Perbaikan Foto] akan langsung aktif saat Anda menghidupkan printer. Lampu
Photo Fix [Perbaikan Foto] pada panel kontrol printer akan menyala saat Photo Fix
[Perbaikan Foto] diaktifkan.
HP menyarankan untuk selalu mengaktifkan Photo Fix [Perbaikan Foto], tetapi jika foto
Anda tidak dapat dicetak dengan benar atau jika Anda ingin mencetak foto tanpa
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menggunakan fitur peningkatan Photo Fix [Perbaikan Foto], Anda dapat menonaktifkan
Photo Fix [Perbaikan Foto].

Untuk menonaktifkan Photo Fix [Perbaikan Foto]
➔ Tekan Photo Fix [Perbaikan Foto].

Sebuah pesan pada layar printer akan memberitahukan Anda, Photo Fix has been
turned Off [Photo Fix sudah dinonaktifkan]. All images will be printed without
any changes [Semua gambar akan dicetak tanpa perubahan apa pun].

Photo Fix [Perbaikan Foto] tetap dinonaktifkan hingga Anda menekan kembali tombol
Photo Fix [Perbaikan Foto], atau mematikan dan menghidupkan kembali printer. Jika
Anda sudah mengaktifkan Photo Fix [Perbaikan Foto], sebuah pesan pada layar printer
akan memberitahukan Anda, Photo Fix has been turned On [Photo Fix sudah
diaktifkan]. All images will be printed with improvements [Semua gambar akan
dicetak dengan penyempurnaan].

Meningkatkan kualitas klip video Anda

Untuk meningkatkan kualitas klip video Anda
1. Tekan Menu.
2. Pilih Preferences [Preferensi], dan lalu tekan OK.
3. Pilih Video enhancement [Peningkatan kualitas video], dan lalu tekan OK.
4. Gunakan tombol panah 4 arah untuk menyorot On [hidup], dan lalu tekan OK.

Catatan Jika Anda meningkatkan kualitas klip video yang akan dicetak dengan
menggunakan preferensi ini, waktu pencetakan akan lebih lamban daripada saat
preferensi ini dimatikan.

Mengkrop foto
Untuk mencetak hanya sebagian foto, Anda dapat mengkrop gambar yang tidak
diinginkan. Pengkropan tidak mengubah foto asli Anda. Ini hanya akan mempengaruhi
pencetakan.

Untuk mengkrop foto
1. Telusuri hingga foto yang ingin Anda ubah dan lalu tekan OK untuk memilihnya.
2. Tekan  untuk memperbesar foto aktual.
3. Tekan  sekali lagi untuk melihat empat tanda panah putih.
4. Gunakan tombol tanda panah 4 arah untuk menggerakkan kotak krop.
5. Tekan OK jika bagian foto yang ingin Anda cetak berada dalam kotak krop.
6. Tekan Print [Cetak] untuk mulai mencetak.

Menambahkan bingkai pada foto Anda
Pilih dari palet dengan beragam pola dan warna untuk mempercantik foto Anda. Bingkai
tersebut tidak akan mengubah foto asli Anda. Ini hanya akan mempengaruhi
pencetakan.

Catatan Rangka hanya tersedia di model HP Photosmart A612, A614, A616,
A617, dan A618.
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Untuk menambahkan bingkai dekoratif
1. Telusuri hingga foto yang ingin Anda ubah dan lalu tekan OK untuk memilihnya.
2. Tekan Menu.
3. Pilih Edit, kemudian tekan OK.
4. Pilih Add Frame [Tambahkan Rangka], dan lalu tekan OK.
5. Gunakan tombol panah 4 arah untuk menyorot pola rangka yang ingin Anda

gunakan, dan lalu tekan OK.
6. Gunakan tombol panah 4 arah untuk menyorot warna rangka yang ingin Anda

gunakan, dan lalu tekan OK.
Foto akan muncul pada layar printer dengan rangka.

Menggunakan efek warna di foto Anda
Setel printer untuk mengubah efek warna cetakan Anda menjadi Black and White
[Hitam-Putih], Sepia, Antique [Antik], atau None [Tanpa efek warna] (standar).

Untuk menambahkan efek warna
1. Telusuri hingga foto yang ingin Anda ubah dan lalu tekan OK untuk memilihnya.
2. Tekan Menu.
3. Pilih Edit, lalu tekan OK.
4. Pilih Add colour effect [Tambahkan Efek Warna], dan lalu tekan OK.
5. Gunakan tombol panah 4 arah untuk menyorot efek warna yang ingin Anda

gunakan, dan lalu tekan OK.
Foto muncul pada layar printer dengan efek warna yang dipilih. Bingkai tersebut
tidak akan mengubah foto asli Anda. Ini hanya akan mempengaruhi pencetakan.

Menambahkan tanggal dan waktu pada cetakan foto Anda.
Anda dapat mencetak informasi di bagian depan foto Anda yang menunjukkan kapan
foto tersebut diambil. Preferensi ini akan mempengaruhi semua cetakan.

Untuk menambahkan tanggal dan jam
1. Tekan Menu.
2. Pilih Preferences [Preferensi], dan lalu tekan OK.
3. Pilih Data/Time [Tanggal/Waktu], dan lalu tekan OK.
4. Gunakan tombol panah 4 arah untuk menyorot pilihan keterangan tanggal/waktu:

– Date/time (Tanggal/waktu)
– Date only (Hanya tanggal)
– Off [Mati]

5. Tekan OK.

Atur kualitas cetak
Anda dapat mengatur printer untuk mencetak foto dengan level kualitas yang lebih tinggi
atau lebih rendah. Untuk foto dengan kualitas terbaik, pilih Best [terbaik]. Modus ini
akan menghasilkan foto dengan kualitas terbaik, namun waktu pencetakan menjadi

Bab 5

30 HP Photosmart A610 series

B
ah

as
a 

In
do

ne
si

a

HP All-in-One Information Engineering



sedikit lebih lamban. Jika Anda ingin mencetak foto dengan cepat, dan tidak
menghiraukan kualitas hasil cetakan, pilihlah pengaturan kualitas yang lebih rendah.

Untuk mengubah kualitas cetakan
1. Tekan Menu.
2. Pilih Tools [Alat], dan lalu tekan OK.
3. Pilih Print Quality [Kualitas Cetak], dan lalu tekan OK.

Di samping pengaturan kualitas cetak aktual terdapat tanda centang.
4. Pilih kualitas cetak, dan lalu tekan OK.

Mengirim e-mail atau meng-upload foto Anda dengan
menggunakan HP Photosmart Share

Gunakan HP Photosmart Share untuk berbagi foto dengan teman dan kerabat dengan
menggunakan e-mail, album online, atau layanan penyelesaian foto online (online photo
finishing service). Printer harus dihubungkan melalui kabel USB ke komputer dengan
akses internet dan semua perangkat lunak HP sudah diinstal. Jika Anda mencoba
menggunakan HP Photosmart Share dan tidak menginstal atau mengkonfigurasikan
semua perangkat lunak yang diperlukan, maka sebuah pesan akan memandu Anda
untuk melakukan langkah yang diperlukan. Lihat Mengintal perangkat lunak
pada halaman 65.

Untuk menggunakan HP Photosmart Share untuk mengirim foto
1. Sisipkan kartu memori yang berisi foto yang ingin Anda bagi.
2. Ikuti petunjuk yang Anda di layar komputer untuk menyimpan foto ke komputer.
3. Gunakan fitur HP Photosmart Share HP Photosmart Premier atau perangkat lunak

HP Photosmart Studio untuk berbagi foto dengan yang lain.
Untuk informasi menganai cara menggunakan HP Photosmart Share, lihat Bantuan
elektronik di HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential, atau HP Photosmart
Studio.

Manampilkan pertunjukan slide
Untuk menampilkan foto dalam pertunjukan slide
1. Tekan Menu.
2. Pilih Tools [Alat], dan lalu tekan OK.
3. Pilih Slide show [Pertunjukkan slide], lalu tekan OK.

Tekan OK untuk menghentikan sementara atau melanjutkan kembali pertunjukkan
slide. TekanCancel [Batal] untuk menghentikan pertunjukan slide.
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6 Mencetak dari perangkat lain
Printer ini dapat mencetak foto yang disimpan di beberapa jenis perangkat, termasuk
komputer, kamera digital, dan iPods. Setiap jenis sambungan memungkinkan Anda
untuk melakukan hal yang berbeda.
● Mencetak foto dari kamera digital pada halaman 33
● Mencetak foto dari perangkat Bluetooth pada halaman 33
● Mencetak foto dari komputer pada halaman 34
● Mencetak foto dari iPod pada halaman 35

Mencetak foto dari kamera digital
Mencetak foto-foto cantik Anda dari kamera digital PictBridge atau kamera langsung-
cetak HP tanpa menggunakan komputer.
Jika Anda mencetak langsung dari kamera digital, printer akan menggunakan setelan
yang Anda pilih di kamera. Untuk rincian informasi tentang cara penggunaan foto yang
dipilih di kamera, lihat dokumentasi yang menyertai kamera.

Sebelum Anda memulai
Untuk mencetak dari kamera digital, Anda harus menyediakan perlengkapan berikut:
● Kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge atau kamera digital cetak-

langsung HP.
● Sebuah kabel USB untuk menghubungkan kamera dan printer.
● (Opsional) Kartu memori.

Untuk mencetak dari kamera PictBridge
1. Aktifkan kamera digital PictBridge dan pilih foto yang ingin Anda cetak.
2. Pastikan kamera berada dalam modus PictBridge, lalu hubungkan ke port kamera

di bagian depan printer dengan menggunakan kabel USB yang menyertai kamera.
Setelah printer mendeteksi kamera PictBridge, foto yang dipilih akan dicetak.

Untuk mencetak dari kamera cetak-langsung HP
1. Aktifkan kamera digital cetak-langsung HP dan pilih foto yang ingin Anda cetak.
2. Hubungkan kamera ke port USB di belakang printer dengan menggunakan kabel

USB yang disertakan bersama dengan kamera.
3. Ikuti petunjuk yang ada di layar kamera.

Mencetak foto dari perangkat Bluetooth
Mencetak dari perangkat dengan teknologi nirkabel Bluetooth ke printer.

Sebelum Anda memulai
Untuk mencetak dari perangkat dengan teknologi Bluetooth, Anda harus menyediakan
perlengkapan berikut:
● Untuk mencetak dari perangkat dengan teknologi Bluetooth ke model

HP Photosmart A610, A612, A616, atau A617, Anda membutuhkan adaptor printer

Panduan Pengguna HP Photosmart A610 series 33

B
ahasa Indonesia

HP All-in-One Information Engineering



nirkabel HP Bluetooth, yang dijual secara terpisah. A618 HP Photosmart memiliki
Bluetooth yang terintegrasi.

● Perangkat dengan teknologi Bluetooth
Sebelum menghubungkan ke printer dengan perangkat Bluetooth Anda, pastikan untuk
mengatur pilihan menu printer Bluetooth seperlunya. Lihat Menu printer
pada halaman 67.

Untuk mencetak foto dari perangkat Bluetooth
➔ Untuk informasi lebih lanjut mengenai teknologi nirkabel Bluetooth dan HP,

kunjungi www.hp.com/go/bluetooth.

Mencetak foto dari komputer
Anda perlu mentransfer foto Anda ke komputer sebelum Anda dapat menggunakannya
dengan perangkat lunak HP Photosmart yang memungkinkan Anda untuk mencetak dari
komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Untuk menyimpan foto dari kartu memori ke
komputer pada halaman 34.
Untuk informasi tentang cara menginstal perangkat lunak HP Photosmart, lihat Mengintal
perangkat lunak pada halaman 65. Perangkat lunak HP Photosmart meliputi
antarmuka yang akan muncul setiap kali Anda mencetak dari komputer.

Catatan Bantuan elektronik memberikan rincian informasi tentang beberapa
pengaturan cetak yang tersedia saat Anda mencetak dari komputer. Untuk
mempelajari bagaimana cara mengakses Bantuan elektronik, lihat Mendapatkan
informasi lebih lanjut pada halaman 8.

Sebelum Anda memulai
Untuk mencetak dari komputer, Anda harus menyediakan perlengkapan berikut:
● Kabel yang memenuhi standar Universal Serial Bus (USB) 2.0 full speed sepanjang

3 meter (10 kaki) atau kurang. Untuk petunjuk mengenai cara menghubungkan
printer dengan kabel USB, lihat Bantuan elektronik.

● Komputer dengan akses Internet (untuk menggunakan HP Photosmart Share).

Untuk menyimpan foto dari kartu memori ke komputer
1. Hubungkan printer ke komputer dengan menggunakan kabel USB.
2. Luncurkan HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential, atau program

perangkat lunak HP Photosmart Studio.
3. Sisipkan kartu memori dan pilih foto yang akan dipindahkan. Untuk informasi

tentang cara menampilkan dan memilih foto, lihat Memilih multifoto
pada halaman 22.

4. Pada layar HP Photosmart, klik Start Using the Device [Mulai Menggunakan
Perangkat].
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5. Pilih drive untuk printer HP Photosmart A610 series, dan lalu pilih lokasi untuk
penyimpanan foto.

6. Klik Transfer [Pindahkan].

Untuk mencetak foto dari komputer (Windows)
1. Pada menu File di program perangkat lunak Anda, klik Print [Cetak].
2. Pilih HP Photosmart A610 series sebagai printer. Jika Anda mengatur

HP Photosmart A610 series sebagai printer standar, Anda dapat melewati langkah
ini. HP Photosmart A610 series siap dipilih.

3. Klik Print [Cetak] atau OK untuk mulai mencetak.

Untuk mencetak foto dari komputer (Mac)
1. Pada menu File di program perangkat lunak Anda, klik Page Setup [Pengaturan

Halaman].
2. Pilih HP Photosmart A610 series sebagai printer. Jika Anda mengatur

HP Photosmart A610 series sebagai printer standar, Anda dapat melewati langkah
ini. HP Photosmart A610 series siap dipilih.

3. Pada menu File di program perangkat lunak Anda, klik Print [Cetak].
4. Klik Print [Cetak] untuk mulai mencetak.

Mencetak foto dari iPod
Jika Anda memiliki iPod yang dapat menyimpan foto, Anda dapat menghubungkan iPod
ke printer dan mencetak foto.

Sebelum Anda mulai
Periksa apakah gambar yang Anda salin ke iPod dalam format JPEG.

Catatan iPod mungkin tidak tersedia di negara/kawasan Anda.

Untuk mengimpor foto ke iPod
1. Salin foto dari kartu memori ke iPod Anda dengan menggunakan Belkin Media

Reader untuk iPod.
2. Periksa apakah foto-foto sudah berada dalam iPod Anda dengan memilih Photo

Import [Impor Foto] pada menu iPod. Foto akan muncul sebagai Rolls [Rol].

Untuk mencetak foto dari iPod
1. Hubungkan iPod ke port kamera di bagian depan printer dengan menggunakan

kabel USB yang menyertai iPod. Layar printer menampilkan Reading Device
[Membaca Perangkat] selama beberapa menit sementara foto dibaca. Kemudian,
foto akan muncul di layar printer.

2. Pilih foto yang ingin Anda cetak dan tekan Print [Cetak]. Untuk informasi lebih lanjut
tentang pemilihan dan pencetakan foto, lihat Memilih multifoto pada halaman 22.
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7 Memelihara dan memindahkan
printer
Printer hanya memerlukan sedikit pemeliharaan. Ikuti panduan dalam bagian ini untuk
memperpanjang usia pakai printer dan produk cetak, dan untuk menjamin bahwa foto
yang Anda cetak selalu bermutu tertinggi.
● Mengganti kartrij cetak pada halaman 37
● Membersihkan dan memelihara printer pada halaman 38
● Menyimpan printer dan kartrij cetak pada halaman 42
● Memelihara kualitas kertas foto pada halaman 43
● Memindahkan printer pada halaman 43

Mengganti kartrij cetak
Gunakan kartrij cetak HP 110 Tri-color Inkjet untuk mencetak foto hitam putih dan
berwarna.
HP Vivera Inks [Tinta Vivera HP] akan menghasilkan kualitas foto yang akurat dan sangat
tahan pudar sehingga warna tetap jelas selama kurun waktu yang lama. HP Vivera Inks
[Tinta Vivera HP] secara khusus diformulasikan dan telah teruji secara ilmiah dalam hal
kualitas, kemurnian, dan tahan pudar.
Untuk hasil cetakan yang optimal, HP merekomendasikan untuk menggunakan hanya
kartrij cetak HP. Memasang kartrij yang tidak tepat akan membatalkan garansi printer.

Perhatian Pastikan Anda menggunakan kartrij cetak yang tepat. Harap diingat
juga bahwa HP tidak menyarankan memodifikasi atau mengisi ulang kartrij HP.
Kerusakan akibat memodifikasi atau mengisi ulang kartrij HP tidak tercakup
dalam garansi HP.

Untuk kualitas cetakan terbaik, HP menganjurkan Anda memasang semua kartrij cetak
eceran sebelum tanggal kadaluwarsa yang tertera pada kotaknya.

Untuk menyiapkan printer dan kartrij
1. Pastikan printer dalam kondisi hidup.
2. Buka pintu kartrij cetak pada printer.
3. Lepaskan isolasi berwarna pink cerah dari kartrij.

Lepaskan isolasi pink
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Jangan sentuh bagian ini

Untuk memasang kartrij
1. Keluarkan kartrij lama dari kompartemennya dengan menekan kartrij ke bawah dan

menariknya keluar.

Peringatan Jangan sentuh kontak berwarna tembaga di bagian dalam
kompartemen kartrid cetak atau pada kartrij cetak.

2. Pegang kartrij pengganti dengan label di bagian atas. Masukkan kartrij ke dalam
kompartemennya dengan sedikit miring agar kontak berwarna tembaga yang masuk
pertama kali. Tekan kartrij hingga terpasang pada tempatnya.

3. Tutup pintu kartrij cetak.
Layar standby pada printer menampilkan sebuah ikon yang memberitahukan perkiraan
level tinta untuk kartrij yang terpasang (100%, 75%, 50%, 25%, dan nearly empty [hampir
kosong]). Ikon level tinta tidak akan muncul jika kartrij yang digunakan bukan kartrij HP
asli.
Setiap kali Anda memasang atau mengganti kartrij cetak, sebuah pesan akan muncul
pada layar printer yang meminta Anda untuk memuatkan kertas agar printer dapat
meluruskan kartrij. Pelurusan akan memastikan cetakan yang berkualitas tinggi.
Muatkan kertas foto ke dalam baki masukan, tekan OK, lalu ikuti petunjuk pada layar
untuk meluruskan kartrij.

Membersihkan dan memelihara printer
Jagalah kebersihan printer dan kartrij cetak serta lakukan pemeliharaan dengan
seksama menggunakan prosedur sederhana dalam bagian ini.
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Membersihkan bagian luar printer

Untuk membersihkan bagian luar printer
1. Matikan printer, kemudian cabut kabel listrik dari bagian belakang printer.
2. Jika Anda memasang Baterai Internal HP Photosmart opsional di dalam printer,

keluarkan, dan pasang kembali penutup kompartemen baterai.
3. Seka bagian luar printer dengan kain halus yang sudah agak dilembabkan dengan

air

Perhatian 1 Jangan menggunakan jenis larutan pembersih apa pun. Pembersih
dan deterjen rumah tangga dapat merusak lapisan printer.

Perhatian 2 Jangan membersihkan interior printer. Jauhkan semua cairan dari
interior.

Membersihkan kartrij cetak secara otomatis
Jika Anda melihat garis putih atau garis belang dengan satu warna pada foto yang Anda
cetak, Anda mungkin perlu membersihkan kartrij cetak. Jangan bersihkan kartrij bila tidak
diperlukan, karena proses pembersihan kartrij menggunakan tinta.

Untuk membersihkan kartrij cetak secara otomatis
1. Tekan Menu.
2. Pilih Tools [Alat], dan lalu tekan OK.
3. Pilih Clean cartridge [Bersihkan kartrij], dan lalu tekan OK.
4. Dengan mengikuti petunjuk pada layar printer, muatkan kertas sehingga printer

dapat mencetak halaman tes setelah membersihkan kartrij. Gunakan kertas biasa
atau kartu indeks untuk menghemat kertas foto.

5. Tekan OK untuk mulai membersihkan kartrij cetak.
6. Setelah printer selesai membersihkan kartrij dan mencetak halaman tes, printer

akan menanyakan apakah Anda ingin Continue to second level cleaning
[Melanjutkan ke pembersihan tingkat kedua]. Periksa halaman tes dan pilih salah
satu pilihan berikut:
– Jika halaman tes masih menghasilkan garis putih atau ada warna yang hilang,

berarti kartrij cetak perlu dibersihkan lagi. Pilih Yes [Ya], dan lalu tekan OK.
– Jika kualitas cetakan halaman tes terlihat baik, pilih No [Tidak], dan lalu

tekan OK.
Anda dapat membersihkan kartrij sampai tiga kali. Pembersihan tahap berikutnya
dilakukan secara lebih menyeluruh dan menggunakan lebih banyak tinta.

Jika Anda telah melakukan ketiga level pembersihan dengan menggunakan prosedur ini
dan Anda masih melihat adanya garis belang putih atau warna yang hilang pada halaman
tes, kartrij mungkin perlu diganti.

Catatan Jika kartrij atau printer pernah jatuh, Anda mungkin juga akan melihat
adanya garis putih atau warna yang hilang pada cetakan. Permasalahan ini
hanya bersifat sementara dan akan hilang dalam waktu 24 jam.
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Membersihkan kontak kartrij cetak secara manual
Jika printer digunakan di lingkungan yang berdebu, serpihan dapat menumpuk pada
kontak berwarna tembaga dan menyebabkan masalah pencetakan.

Untuk membersihkan kontak kartrij cetak
1. Sediakan item berikut untuk membersihkan kontak:

– Air sulingan (air keran mungkin mengandung kotoran yang dapat merusak
kartrij cetak)

– Cotton bud atau bahan lembut dan tidak berbulu yang tidak akan menempel ke
kartrij cetak.

2. Buka pintu kartrij cetak.
3. Keluarkan kartrij cetak dan letakkan di atas selembar kertas dengan pelat nosel tinta

menghadap ke atas. Hati-hati, jangan sampai menyentuh kontak warna tembaga
atau pelat nosel tinta dengan jari-jari Anda.

Perhatian Jangan membiarkan kartrij cetak berada di luar printer lebih dari
30 menit. Nosel tinta yang terpapar ke udara lebih dari 30 menit dapat
mengering dan menyebabkan masalah pencetakan.

4. Lembabkan cotton bud dengan air sulingan dan peras air yang berlebih dari cotton
bud.

5. Seka kontak kartrij cetak menggunakan cotton bud dengan hati-hati.

Perhatian Jangan sampai menyentuh pelat nosel tinta. Menyentuh pelat
nosel tinta akan mengakibatkan penyumbatan, kegagalan tinta, dan
hubungan listrik yang buruk.

6. Ulangi langkah 4 dan 5 sampai tidak ada residu tinta atau debu yang muncul pada
cotton bud yang bersih.

7. Pasang kartrij cetak di dalam printer, kemudian tutup pintu kartrij cetak.

Mencetak halaman tes
Cetaklah halaman tes sebelum menghubungi dukungan HP. Halaman tes berisi
informasi diagnostik yang dapat Anda gunakan ketika menghubungi dukungan HP untuk
memecahkan masalah pencetakan. Perhatikanlah pola nosel tinta pada halaman tes
untuk memeriksa level tinta dan kondisi kartrij cetak. Jika ada garis atau warna yang
hilang dari pola tersebut, cobalah bersihkan kartrij cetak. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Membersihkan kartrij cetak secara otomatis pada halaman 39.

Untuk mencetak halaman tes
1. Tekan Menu.
2. Pilih Tools [Alat], dan lalu tekan OK.
3. Pilih Print test page [Cetak halaman tes] dan lalu tekan OK.
4. Dengan mengikuti petunjuk pada layar printer, muatkan kertas sehingga printer

dapat mencetak halaman tes. Gunakan kertas biasa atau kartu indeks untuk
menghemat kertas foto.

5. Tekan OK untuk mulai mencetak halaman tes.
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Halaman tes berisi informasi berikut:

Meluruskan kartrij cetak
Saat Anda memasang kartrij cetak untuk pertama kalinya dalam printer, printer akan
meluruskannya secara otomatis. Namun, jika warna-warna pada cetakan tidak lurus atau
berantakan, atau jika halaman pelurusan tidak tercetak dengan benar saat Anda
memasang kartrij cetak baru, gunakan prosedur berikut ini untuk meluruskan kartrij
cetak.

Untuk meluruskan kartrij cetak
1. Muatkan HP Advanced Photo Paper ke baki masukan.
2. Tekan Menu.
3. Pilih Tools [Alat], dan lalu tekan OK.
4. Pilih Clean cartridge [Bersihkan kartrij], dan lalu tekan OK.
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5. Sebuah pesan akan muncul di layar printer yang mengingkatkan Anda untuk
memuatkan kertas. Muatkan kertas, sehingga printer dapat mencetak halaman
pelurusan.

6. Tekan OK untuk mulai meluruskan kartrij cetak.
Setelah printer selesai meluruskan kartrij, printer akan mencetak halaman pelurusan
untuk mengkonfirmasi bahwa pelurusan telah berhasil dilakukan.

– Tanda centang memastikan bahwa kartrij cetak telah terpasang dengan benar
dan berfungsi dengan baik.

– Jika muncul tanda "x" di sebelah kiri bar, luruskan kartrij cetak kembali. Jika
tanda "x" masih muncul, ganti kartrij cetak.

Menyimpan printer dan kartrij cetak
Lindungi printer dan kartrij cetak dengan menyimpannya secara benar saat Anda tidak
menggunakannya.

Menyimpan printer
Printer ini dibuat supaya dapat bertahan dalam keadaan tidak aktif untuk jangka panjang
atau periode jangka pendek.
● Tutuplah pintu baki masukan dan keluaran serta tekan ke bawah layar printer hingga

berada di posisi mendatar jika printer sedang tidak digunakan.
● Simpan printer di dalam ruangan, di tempat yang tidak langsung terkena cahaya

matahari dan suhunya tidak ekstrim.
● Jika printer dan kartrij cetak tidak digunakan selama satu bulan atau lebih, bersihkan

kartrij cetak sebelum memulai pencetakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Membersihkan kartrij cetak secara otomatis pada halaman 39.

● Jika Anda menyimpan printer untuk waktu yang cukup lama dan Baterai Internal
HP Photosmart dalam keadaan terpasang, lepaskan baterai dari printer.
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Menyimpan katrij cetak
Bila Anda menyimpan atau memindahkan printer, tinggalkan selalu kartrij cetak yang
aktif di dalam printer. Printer akan menyimpan kartrij cetak dalam sebuah tutup pelindung
selama siklus penonaktifannya.

Perhatian Pastikan printer telah menyelesaikan siklus penonaktifan sebelum
Anda mencabut kabel daya atau melepas baterai internal, sehingga printer dapat
menyimpan kartrij cetak dengan benar.

Ikuti tips berikut untuk membantu memelihara kartrij cetak HP dan memastikan kualitas
pencetakan yang konsisten:
● Simpan semua kartrij cetak yang tidak digunakan di dalam kemasan aslinya yang

disegel sampai kartrij diperlukan. Simpanlah kartrij cetak pada suhu kamar (15–35°
C atau 59–95° F).

● Jangan lepas isolasi plastik yang menutup nosel tinta sampai Anda siap memasang
kartrij cetak di dalam printer. Jika isolasi plastik telah dilepas dari kartrij cetak, jangan
coba untuk merekatkannya kembali. Merekatkan kembali isolasi akan merusak
kartrij cetak.

Memelihara kualitas kertas foto
Untuk hasil terbaik dengan kertas foto, ikuti panduan dalam bagian ini.

Untuk menyimpan kertas foto
● Simpan kertas foto di dalam kemasan aslinya atau di dalam kantung plastik yang

dapat ditutup.
● Simpan kemasan kertas foto pada permukaan yang rata, sejuk, dan kering.
● Simpan kembali kertas foto yang tidak digunakan dalam kantung plastik. Kertas

dapat melengkung jika ditinggalkan di printer atau terpapar ke berbagai unsur.

Untuk menangani kertas foto
● Pegang selalu kertas foto pada tepi-tepinya untuk menghindari sidik jari.
● Jika bagian tepi kertas foto menggulung, tempatkan kertas di dalam kantung

penyimpanan plastik dan dengan perlahan-lahan, lengkungkan kertas ke arah yang
berlawanan dari gulungan sampai kertas terbentang rata.

Memindahkan printer
Printer ini mudah dipindahkan dan dipasang di hampir segala tempat. Bawalah printer
ini bersama Anda saat liburan dan saat menghadiri pertemuan keluarga atau acara sosial
untuk langsung mencetak dan membagikan foto kepada keluarga dan teman.
Untuk mempermudah pekerjaan cetak selama dalam perjalanan, Anda dapat membeli
aksesori berikut:
● Baterai Internal HP Photosmart Opsional: Lengkapi printer dengan baterai

internal HP Photosmart opsional sehingga Anda dapat mencetak di mana saja.
● Tas printer: Membawa printer dan produk cetak di dalam tas printer HP Photosmart

yang nyaman ini.
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Untuk memindahkan printer
1. Matikan printer.
2. Lepaskan kartu memori dari slot kartu memori.

Catatan Jangan lepaskan kartrij cetak saat memindahkan printer.

3. Ambil semua kertas dari baki masukan dan keluaran, lalu tutup pintu baki masukan
dan keluaran.

4. Tekan ke bawah layar printer hingga berada di posisi mendatar.

Catatan Pastikan printer telah menyelesaikan siklus penonaktifannya
sebelum Anda mencabut kabel listrik, sehingga printer dapat menyimpan
kartrij cetak dengan benar.

5. Cabut kabel listrik.
6. Jika printer terhubung dengan komputer, lepaskan kabel USB dari komputer.
7. Bawalah selalu printer dalam posisi tegak.

Tip Printer ini dilengkapi pegangan yang nyaman untuk memudahkan
pengangkutannya. Pastikan Anda menekan layar printer ke bawah hingga
mendatar sebelum Anda mengangkat pegangan. Jangan mengguncang
atau mengayun printer saat Anda menjinjing printer pada pegangannya.

Pastikan Anda membawa perlengkapan berikut:
● Kertas
● Kabel listrik
● Kamera digital atau kartu memori yang berisi foto Anda
● Kartrij cetak HP 110 Tri-color Inkjet cadangan jika ingin mencetak foto dalam jumlah

banyak
● Aksesori printer opsional yang Anda ingin gunakan, seperti baterai atau adaptor

printer nirkabel HP Bluetooth
● Kabel USB dan CD perangkat lunak printer HP Photosmart bila Anda akan

menghubungkan printer ke komputer
● Panduan Pengguna Printer (buku yang sedang Anda baca)

Catatan Bila Anda tidak membawa panduan pengguna printer, pastikan
Anda telah mencatat nomor kartrij cetak dengan benar atau belilah kartrij
cetak HP 110 Tri-color Inkjet dalam jumlah yang cukup sebelum Anda pergi.
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8 Pemecahan masalah
Printer HP Photosmart dirancang untuk dioperasikan dalam jangka waktu lama dan
mudah digunakan. Bab ini menjawab berbagai pertanyaan yang sering diajukan tentang
menggunakan printer dan mencetak tanpa komputer. Bagian ini berisi informasi tentang
topik-topik berikut:
● Masalah perangkat keras printer pada halaman 45
● Masalah pencetakan pada halaman 48
● Masalah pencetakan bluetooth pada halaman 52
● Pesan error pada halaman 53
Untuk informasi mengenai pemecahan masalah tentang penggunaan perangkat lunak
printer dan mencetak dari komputer, lihat Bantuan elektronik. Untuk informasi tentang
cara menampilkan Bantuan elektronik, lihat Mendapatkan informasi lebih lanjut
pada halaman 8.

Masalah perangkat keras printer
Sebelum menghubungi dukungan HP, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran
tentang pemecahan masalah atau kunjungi layanan dukungan online
di www.hp.com/support.

Catatan Jika Anda ingin menghubungkan printer ke komputer dengan kabel
USB, HP menyarankan Anda menggunakan kabel 2.0 high-speed dengan
panjang 3 meter (10 kaki) atau kurang.

Lampu On [Hidup] berkedip-kedip hijau, namun printer tidak mencetak.

Solusi
● Jika printer dihidupkan, printer melakukan inisialisasi. Tunggu sampai proses

ini selesai.
● Jika printer dimatikan, dan Baterai Internal HP Photosmart opsional dipasang,

baterai sedang diisi.

Lampu Peringatan berkedip-kedip merah.
Penyebab Printer perlu ditangani. Cobalah solusi berikut ini.
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Solusi
● Periksa petunjuk pada layar printer. Jika kamera digital Anda terhubung ke

printer, periksa petunjuk pada layar kamera. Jika printer terhubung ke
komputer, periksa petunjuk pada monitor komputer.

● Matikan printer.
Jika Baterai Internal HP Photosmart opsional tidak terpasang pada printer,
cabut kabel listrik printer. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian pasang kembali
kabel listrik. Hidupkan printer.
Jika Baterai Internal HP Photosmart opsional terpasang dalam printer, cabut
kabel listrik printer jika tersambung. Buka penutup kompartemen baterai dan
lepaskan baterai. Hati-hati, jangan sampai menyentuh kontak di bagian dalam
printer atau pada baterai. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian pasang kembali
baterai. Hubungkan kabel listriknya (opsional). Hidupkan printer.

● Jika lampu Peringatan terus berkedip merah, kunjungi www.hp.com/support
atau hubungi dukungan HP.

Tombol-tombol pada panel kontrol tidak memberikan respons.
Penyebab Telah terjadi kesalahan printer. Tunggu sekitar satu menit untuk
melihat apakah printer akan direset. Jika tidak, cobalah solusi berikut ini.

Solusi
● Matikan printer.

Jika Baterai Internal HP Photosmart opsional tidak terpasang pada printer,
cabut kabel listrik printer. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian pasang kembali
kabel listrik. Hidupkan printer.
Jika Baterai Internal HP Photosmart opsional terpasang dalam printer, cabut
kabel listrik printer jika tersambung. Buka penutup kompartemen baterai dan
lepaskan baterai. Hati-hati, jangan sampai menyentuh kontak di bagian dalam
printer atau pada baterai. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian pasang kembali
baterai. Hubungkan kabel listriknya (opsional). Hidupkan printer.

● Jika printer tidak direset dan tombol-tombol panel kontrol masih belum
memberikan respons, kunjungi www.hp.com/support atau hubungi dukungan
HP.
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Printer tidka menemukan dan menampilkan foto yang ada di kartu memori saya.

Solusi
Kartu memori mungkin memuat jenis file yang tidak dapat dibaca printer langsung
dari kartu memori.
– Simpan foto ke komputer, kemudian cetaklah foto dari komputer. Untuk

informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi kamera atau Bantuan elektronik.
– Jika lain kali Anda mengambil foto, atur kamera digital untuk menyimpan foto

dalam format file yang dapat langsung dibaca printer dari kartu memori. Untuk
mengetahui daftar format file yang didukung, lihat Spesifikasi
pada halaman 57. Untuk petunjuk tentang pengaturan kamera digital agar
dapat menyimpan foto dalam format file tertentu, lihat dokumentasi yang
menyertai kamera.

Printer telah dihubungkan, namun printer tidak mau menyala.

Solusi
● Printer mungkin telah menyedot daya listrik terlalu besar.

Jika Baterai Internal HP Photosmart opsional tidak terpasang pada printer,
cabut kabel listrik printer. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian pasang kembali
kabel listrik. Hidupkan printer.
Jika Baterai Internal HP Photosmart opsional terpasang dalam printer, cabut
kabel listrik printer jika tersambung. Buka penutup kompartemen baterai dan
lepaskan baterai. Hati-hati, jangan sampai menyentuh kontak di bagian dalam
printer atau pada baterai. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian pasang kembali
baterai. Hubungkan kabel listriknya (opsional). Hidupkan printer.

● Pastikan printer dihubungkan ke outlet listrik yang aktif.

Baterai Internal HP Photosmart opsional terpasang di dalam printer, tetapi printer
tidak mau hidup dengan menggunakan daya baterai.

Penyebab Baterai mungkin perlu diisi.

Solusi
● Hubungkan kabel listrik printer untuk mengisi baterai. Lampu On [Hidup]

berkedip-kedip hijau untuk menginformasikan bahwa baterai sedang diisi.
● Jika baterai sudah terisi, cobalah melepaskan lalu memasang baterai kembali.
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Baterai Internal HP Photosmart opsional terpasang di dalam printer, tetap tidak
mau diisi.

Solusi
● Matikan printer dan cabut kabel listriknya. Buka penutup ruang baterai.

Lepaskan baterai, lalu pasang kembali. Hati-hati, jangan sampai menyentuh
kontak pada bagian dalam kompartemen baterai atau pada baterai. Untuk
informasi lebih lanjut tentang cara memasang baterai, baca dokumentasi yang
menyertai baterai.

● Pastikan kabel listrik printer terhubung dengan kuat ke printer dan sumber
listrik. Saat printer dimatikan, lampu On [Hidup] berkedip-kedip hijau untuk
menginformasikan bahwa baterai sedang diisi.

● Hidupkan printer. Ikon pengisian baterai, yaitu simbol kilat, berkedip-kedip di
atas ikon baterai pada layar printer untuk menginformasikan bahwa baterai
sedang diisi.

● Baterai kosong seharusnya terisi penuh dalam waktu sekitar empat jam bila
printer tidak digunakan. Jika baterai masih juga belum terisi, gantilah baterai.

Printer mengeluarkan bunyi berisik saat saya menghidupkannya, atau
mengeluarkan bunyi berisik setelah tidak digunakan beberapa lama.

Solusi Printer mungkin akan mengeluarkan bunyi berisik setelah tidak digunakan
selama beberapa waktu (sekitar 2 minggu) atau bila catu dayanya terganggu dan
kemudian kembali berfungsi. Ini merupakan hal yang normal. Printer sedang
melakukan prosedur pemeliharaan otomatis untuk memastikan printer
menghasilkan kualitas cetakan terbaik.

Masalah pencetakan
Sebelum menghubungi dukungan HP, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran
tentang pemecahan masalah atau kunjungi layanan dukungan online
di www.hp.com/support.

Printer tidak mencetak foto tanpa bingkai saat saya mencetak dari panel kontrol.
Penyebab Opsi pencetakan tanpa bingkai mungkin dimatikan.
Solusi Untuk mengaktifkan pencetakan tanpa bingkai, ikuti langkah-langkah
berikut ini:
1. Tekan Menu.
2. Pilih Preferences [Pilihan], lalu tekan OK.
3. Pilih Borderless [Tanpa bingkai], lalu tekan OK.
4. Pilih On [Hidup], lalu tekan OK.
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Kertas tidak dipasok dengan benar ke dalam printer.

Solusi
● Pastikan pemandu lebar kertas menempel pada tepi kertas tanpa membuat

kertas tertekuk.
● Kertas mungkin dimuatkan terlalu banyak ke dalam baki masukan. Keluarkan

sebagian kertas dan cobalah mencetak lagi.
● Jika lembaran kertas foto menempel satu sama lain, cobalah muatkan satu

lembar kertas saja setiap kalinya.
● Jika Anda menggunakan printer di lingkungan dengan tingkat kelembapan

yang sangat tinggi atau sangat rendah, masukkan kertas sejauh mungkin ke
dalam baki masukan, dan muatkan satu lembar kertas foto saja setiap kalinya.

● Jika Anda menggunakan kertas foto yang melengkung, masukkan kertas ke
dalam kantung plastik dan dengan hati-hati tekuklah kertas ke arah yang
berlawanan sampai menjadi rata. Jika masalah tetap ada, gunakan kertas yang
tidak melengkung. Untuk informasi tentang penyimpanan dan penanganan
kertas foto yang benar, lihat Memelihara kualitas kertas foto
pada halaman 43.

● Kertas mungkin terlalu tipis atau terlalu tebal. Cobalah menggunakan kertas
foto didesain oleh HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memilih kertas yang
tepat pada halaman 17.

Foto dicetak di sudut atau di pinggir.

Solusi
● Kertas mungkin tidak dimuatkan dengan benar. Muatkan kembali kertas,

pastikan kertas diorientasikan dengan benar di dalam baki masukan dan
pemandu lebar kertas menempel pada tepi kertas. Untuk petunjuk tentang
memuatkan kertas, lihat Memilih dan memuatkan kertas pada halaman 17.

● Kartrij cetak mungkin perlu diluruskan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Meluruskan kartrij cetak pada halaman 41.

Tidak ada lembar halaman yang keluar dari printer.

Solusi
● Printer mungkin perlu ditangani. Baca petunjuk pada layar printer.
● Sumber listrik mungkin mati atau mungkin ada sambungan yang longgar.

Pastikan sumber listrik menyala dan kabel listrik terhubung dengan baik. Jika
Anda menggunakan daya baterai, pastikan baterai sudah terpasang dengan
benar.

● Tidak ada kertas sama sekali di dalam baki masukan. Pastikan kertas telah
dimuatkan dengan benar dalam baki masukan. Untuk petunjuk tentang
memuatkan kertas, lihat Memilih dan memuatkan kertas pada halaman 17.

● Mungkin terjadi kemacetan kertas saat pencetakan. Bacalah bagian berikut ini
untuk petunjuk tentang menghilangkan kemacetan kertas.
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Kertas macet saat sedang mencetak.
Solusi Periksa petunjuk di layar printer. Untuk mengatasi kemacetan kertas,
cobalah solusi berikut.
● Jika kertas keluar sebagian dari bagian depan printer, tarik perlahan kertas ke

arah Anda untuk mengeluarkannya.
● Jika kertas tidak keluar dari bagian depan printer, cobalah untuk mengeluarkan

kertas tersebut dari bagian belakang printer:
– Keluarkan kertas dari baki masukan, lalu tarik ke bawah baki masukan

untuk membuka baki sepenuhnya ke posisi horisontal.
– Perlahan-lahan tarik kertas yang macet untuk mengeluarkannya dari

bagian belakang printer.
– Angkatlah baki masukan sampai terdengar terpasang kembali ke posisi

pemuatan kertas.
● Jika Anda tidak dapat memegang tepi kertas yang macet untuk

mengeluarkanya, cobalah langkah berikut ini:
– Matikan printer.
– Jika Baterai Internal HP Photosmart opsional tidak terpasang pada printer,

cabut kabel listrik printer. Tunggu selama sekitar 10 detik, lalu hubungkan
kembali kabel listriknya.

– Jika Baterai Internal HP Photosmart opsional terpasang dalam printer,
cabut kabel listrik printer jika dihubungkan. Buka penutup kompartemen
baterai dan keluarkan baterai. Hati-hati, jangan sampai menyentuh kontak
di bagian dalam printer atau pada baterai. Tunggu sekitar 10 detik,
kemudian pasang kembali baterai. Hubungkan kabel listriknya (opsional).

– Hidupkan printer. Printer akan memeriksa keberadaan kertas pada jalur
kertas dan secara otomatis akan mengeluarkan kertas yang macet.

● Tekan OK untuk melanjutkan.

Tip Jika terjadi kemacetan kertas saat mencetak, cobalah memuatkan
hanya satu lembar kertas foto. Masukkan kertas sejauh mungkin ke dalam
baki masukan.

Printer mengeluarkan lembaran kosong.

Solusi
● Periksa ikon level tinta di layar printer. Jika tinta kartrij cetak telah habis,

gantilah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengganti kartrij cetak
pada halaman 37.

● Anda mungkin sudah mulai mencetak dan kemudian membatalkan proses
tersebut. Jika Anda membatalkan proses pencetakan sebelum foto mulai
tercetak, printer mungkin sudah memuatkan kertas yang akan digunakan untuk
mencetak. Kali berikutnya Anda mencetak, printer akan mengeluarkan
lembaran kosong sebelum memulai projek pencetakan yang baru.

Foto tidak tercetak sesuai dengan pengaturan pencetakan standar printer.
Solusi Anda mungkin sudah mengubah pengaturan cetak untuk foto yang dipilih.
Pengaturan cetak yang Anda gunakan pada setiap foto akan menghapus
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pengaturan cetak standar printer. Hapus semua pengaturan cetak yang sudah
digunakan di setiap foto dengan membatalkan pilihan foto. Untuk informasi lebih
lanjut, lihat Memilih multifoto pada halaman 22.

Printer mengeluarkan kertas ketika akan mulai mencetak.
Penyebab Printer mungkin berada di tempat yang terkena cahaya matahari
langsung, yang kemudian mengganggu fungsi sensor kertas otomatis.
Solusi Pindahkan printer ke tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung.

Kualitas cetak buruk.

Solusi
● Pastikan Anda telah memilih jenis kertas yang tepat. Lihat Untuk mengubah

jenis kertas pada halaman 18.
● Pastikan pengaturan kualitas cetak disetel ke kualitas Best [Terbaik]. Lihat Atur

kualitas cetak pada halaman 30.
● Matikan atau aktifkan fitur Photo Fix [Perbaikan Foto] Lihat Menyempurnakan

foto secara otomatis menggunakan Photo Fix [Perbaikan Foto]
pada halaman 28.

● Tinta kartrij cetak mungkin telah habis. Periksa ikon level tinta di kamera printer,
dan ganti kartrij bila diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengganti
kartrij cetak pada halaman 37.

● Anda mungkin telah memilih pengaturan resolusi rendah pada kamera digital
saat Anda mengambil foto. Untuk hasil terbaik di masa mendatang, setel
kamera digital ke resolusi yang lebih tinggi.

● Pastikan Anda telah memilih jenis kertas yang benar untuk projek Anda.
Gunakan HP Advanced Photo Paper untuk hasil terbaik. Untuk informasi lebih
lanjut, lihat Memilih kertas yang tepat pada halaman 17.

● Anda mungkin mencetak pada permukaan kertas yang salah. Pastikan Anda
memuatkan kertas dengan permukaan yang akan dicetak menghadap ke
depan printer.

● Kartrij cetak mungkin perlu dibersihkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Membersihkan kartrij cetak secara otomatis pada halaman 39.

● Kartrij cetak mungkin perlu diluruskan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Meluruskan kartrij cetak pada halaman 41.

● Foto mungkin masih ditumpuk di baki keluaran. Cetakan foto harus dibiarkan
di udara terbuka hingga 5-10 menit setelah pencetakan. Jangan letakkan foto
di album sampai foto benar-benar kering.

Foto-foto yang saya pilih untuk pencetakan dalam kamera digital tidak dicetak.
Solusi Pada beberapa kamera digital, Anda dapat menandai foto yang akan
dicetak di memori internal kamera dan di kartu memori. Jika Anda menandai foto di
memori internal, dan lalu memindahkan foto dari memori internal kamera ke kartu
memori, tanda yang telah Anda buat tidak akan berpindah. Tandai foto yang akan

Panduan Pengguna HP Photosmart A610 series 51

B
ahasa Indonesia

HP All-in-One Information Engineering



dicetak setelah Anda memindahkannya dari memori internal kamera ke kartu
memori.

Foto tidak dapat dicetak dari iPod.
Penyebab Anda mungkin menyimpan foto ke iPod menggunakan resolusi rendah.
Solusi Foto harus disimpan dalam resolusi tinggi agar printer dapat mendeteksi
foto tersebut. Periksa dokumentasi iPod Anda untuk memperoleh informasi tentang
cara mengubah pengaturan resolusi.

Masalah pencetakan bluetooth
Sebelum menghubungi dukungan HP, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran
tentang pemecahan masalah, atau kunjungi layanan dukungan online
pada www.hp.com/support. Pastikan Anda juga membaca dokumentasi yang
menyertai adaptor printer nirkabel HP Bluetooth, jika digunakan, dan perangkat
berteknologi nirkabel Bluetooth.

Perangkat Bluetooth saya tidak dapat menemukan printer.

Solusi
● Jika Anda menggunakan adapter printer nirkabel HP Bluetooth, pastikan

adapter telah dipasang ke port kamera pada bagian depan printer. Lampu pada
adaptor berkedip bila adaptor sudah siap menerima data.
Jika printer dilengkapi teknologi nirkabel Bluetooth terpadu, periksa lampu
Bluetooth pada printer. Lampu akan berkedip-kedip saat printer sudah siap
menerima data.

● Visibility [Visibilitas] Bluetooth mungkin disetel ke Not visible [Tidak
terlihat]. Ubahlah setelan ini menjadi Visible to all [Terlihat oleh semua]
sebagai berikut:
– Tekan Menu.
– Pilih Bluetooth, lalu tekan OK.
– Pilih Visibility [Visibilitas], lalu tekan OK.
– Pilih Visible to all [Terlihat oleh semua], lalu tekan OK.

● Security level [Level Sekuriti] Bluetooth mungkin disetel ke High [Tinggi].
Ubahlah pengaturan ini menjadi Low [Rendah] seperti berikut ini:
– Tekan Menu.
– Pilih Bluetooth, lalu tekan OK.
– Pilih Security level [Level Sekuriti], lalu tekan OK.
– Pilih Low [Rendah], lalu tekan OK.

● Kode akses (PIN) yang digunakan oleh perangkat berteknologi nirkabel
Bluetooth untuk printer mungkin salah. Pastikan kode akses yang tepat untuk
printer sudah dimasukkan dalam perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth.

● Anda mungkin berada terlalu jauh dari printer. Pindahkan perangkat
berteknologi nirkabel Bluetooth lebih dekat ke printer. Jarak maksimum yang
dianjurkan antara perangkat berteknologi nirkabel Bluetooth dan printer adalah
10 meter (30 kaki).
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Tidak ada lembar halaman yang keluar dari printer.
Solusi Printer mungkin tidak mengenali jenis file yang dikirim oleh perangkat
berteknologi nirkabel Bluetooth. Untuk daftar format file yang didukung printer,
lihat Spesifikasi pada halaman 57.

Kualitas cetakan buruk.
Solusi Foto yang Anda cetak mungkin menggunakan resolusi rendah. Untuk hasil
yang lebih baik, atur kamera digital ke resolusi yang lebih tinggi. Foto yang diambil
dengan kamera resolusi VGA, seperti kamera dalam ponsel, mungkin tidak memiliki
resolusi yang cukup tinggi untuk menghasilkan cetakan berkualitas tinggi.

Foto dicetak dengan bingkai.
Solusi Aplikasi pencetakan yang diinstal pada perangkat dengan teknologi
nirkabel Bluetooth Anda mungkin tidak mendukung pencetakan tanpa bingkai.
Hubungi dealer perangkat tersebut, atau kunjungi situs web dukungan mereka untuk
mendapatkan pembaruan (update) terbaru untuk aplikasi pencetakan tersebut.

Komputer saya tidak dapat mendeteksi nama perangkat dengan menggunakan
koneksi nirkabel Bluetooth.

Solusi Gunakan kabel USB untuk menghubungkan komputer Anda ke printer
untuk mendeteksi nama perangkat Bluetooth printer dengan menggunakan Toolbox
(Kotak alat bantu) printer. Perangkat lunak printer harus sudah diinstal pada
komputer. Lihat Mengintal perangkat lunak pada halaman 65 dan Bantuan
elektronik.
Gunakan petunjuk berikut untuk mengakses Toolbox [Kotak alat] printer.
Hanya pengguna Windows: Klik kanan ikon monitor kecil di sisi paling kanan baris
fungsi Windows dan pilih Launch/Show HP Solution Center [Luncurkan/
Tampilkan Pusat Solusi HP] atau Launch/Show Director [Luncurkan/
Tampilkan Direktor]. Pilih Settings [Pengaturan], Print Settings [Pengaturan
Cetak] , dan lalu Printer Toolbox [Kotak Alat Printer]. Klik tab Configure
Bluetooth Settings [Konfigurasikan Pengaturan Bluetooth] dan masukkan
nama perangkat Bluetooth ke kotak Device Name [Nama Perangkat].

Pesan error
Sebelum menghubungi dukungan HP, bacalah bagian ini untuk mendapatkan saran
tentang pemecahan masalah atau kunjungi layanan dukungan online
di www.hp.com/support.
Pesan error berikut mungkin muncul di layar printer. Ikuti petunjuk yang diberikan untuk
menyelesaikan permasalahan.
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Pesan error: Paper jam [Kemacetan kertas]. Clear jam then press OK [Atasi
kemacetan tersebut, lalu tekan OK].

Solusi Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghilangkan kemacetan kertas:
● Jika kertas yang keluar dari depan printer hanya setengah bagian, tarik kertas

secara perlahan ke arah Anda.
● Jika kertas tidak keluar dari bagian depan printer, cobalah untuk mengeluarkan

kertas tersebut dari bagian belakang printer:
– Ambil kertas dari baki masukan, lalu tarik baki masukan ke bawah untuk

membukanya secara penuh ke posisi horizontal.
– Secara prelahan, tarik kertas yang macet untuk mengeluarkannya dari

bagian belakang printer.
– Angkat baki masukan sampai baki kembali ke posisi pemuatan kertas.

● Jika Anda tidak dapat menjangkau ujung kertas yang macet untuk
mengeluarkannya, cobalah langkah berikut:
– Matikan printer.
– Jika Baterai Internal HP Photosmart opsional tidak terpasang pada printer,

cabut kabel listrik printer. Tunggu sekitar 10 detik, dan lalu hubungkan
kembali kabel listriknya.

– Jika Baterai Internal HP Photosmart opsional terpasang dalam printer,
cabut kabel listrik printer. Buka penutup kompartemen baterai dan
lepaskan baterai. Tunggu sekitar 10 detik, dan lalu pasang kembali baterai.
Hubungkan kabel daya.

– Hidupkan printer. Printer akan memeriksa apakah ada kemacetan kertas
dan secara otomatis akan mengeluarkan kertas yang macet tersebut.

● Tekan OK untuk melanjutkan.

Pesan error: Automatic paper sensor failed [Sensor kertas otomatis gagal].
Solusi Sensor kertas otomatis terhalang atau rusak. Pindahkan printer ke tempat
yang tidak terkena cahaya matahari langsung, lalu tekan OK dan cobalah untuk
mencetak lagi. Jika hal ini tidak berhasil, kunjungi www.hp.com/support atau
hubungi dukungan HP.

Pesan error: Cartridge is not compatible [Kartrij tidak kompatibel].Use appropriate
HP cartridge [Gunakan kartrij HP yang sesuai].

Solusi Mengganti kartrij cetak dengan kartrij yang kompatibel dengan printer.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengganti kartrij cetak pada halaman 37.

Peringatan Jangan sentuh kontak berwarna tembaga di bagian dalam
kompartemen kartrid cetak atau pada kartrij cetak.
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Pesan error: Print cartridge cradle is stuck [Kompartemen kartrij cetak macet].
Clear jam then press OK [Hilangkan kemacetan kertas, lalu tekan OK].

Solusi Ikuti langkah-langkah ini untuk membersihkan penghalang pada jalur
kompartemen kartrij cetak:
1. Keluarkan semua kertas macet dari baki masukan atau baki keluaran.
2. Matikan printer, lalu hidupkan kembali.

Pesan error: Cartridge service station is stuck [Pangkalan layanan kartrij macet].
Solusi Pangkalan servis kartrij cetak adalah komponen yang terletak di bawah
kompartemen kartrij cetak yang menyeka dan menutupi kartrij cetak saat akan
disimpan. Ikuti langkah berikut untuk membersihkan penghalang yang menghambat
pangkalan layanan kartrij cetaj:
1. Mengeluarkan semua kertas macet dari baki masukan dan baki keluaran.
2. Matikan printer, lalu hidupkan kembali.

Pesan error: Photo is corrupted [Foto rusak]
Penyebab Saat printer sedang mencetak dari sebuah kartu memori, kartu memori
yang lain dimasukkan atau perangkat USB dihubungkan ke port kamera bagian
depan.
Solusi Sisipkan hanya satu kartu memori setiap kali. Jangan pasang perangkat
USB saat printer sedang mencetak dari sebuah kartu memori. Foto Anda tidak
rusak.

Penyebab Foto yang ditampilkan rusak saat kartu memori disisipkan.
Solusi Pilih dan cetak foto lain, atau sisipkan kartu memori yang lain.

Pesan error: Card access error [Kesalahan akses kartu]. See user manual [Lihat
petunjuk pengguna].

Penyebab Kesalahan akses kartu mungkin menginformasikan sebuah kartu
memori xD-Picture Card berada dalam kondisi write-protected (tidak bisa ditulisi).
Kartu memori xD-Picture Card memiliki fitur proteksi khusus untuk memastikan
gambar Anda tersimpan dengan aman.

Catatan Pada kondisi ini, Anda masih dapat menggunakan printer untuk
mencetak dan menyimpan foto dari xD-Picture Card ke lokasi yang aman,
seperti hard drive komputer.
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Solusi
● Sisipkan kembali kartu memori xD-Picture Card ke dalam kamera Anda dan

hidupkan kamera. Pada kebanyakan kasus, kamera secara otomatis akan
melakukan perubahan yang diperlukan.

● Format ulang kartu memori xD-Picture Card. Lihat dokumentasi yang menyertai
kamera Anda untuk petunjuk tentang pemformatan ulang kartu memori.
Ingatlah, proses ini akan menghapus gambar-gambar yang tersimpan dalam
kartu memori. Untuk menyimpan gambar-gambar ini, pindahkanlah semua
gambar ke komputer sebelum Anda memformat ulang kartu memori. Setelah
Anda selesai memformat ulang kartu memori, pindahkan kembali foto-foto
tersebut ke kartu memori dengan bantuan komputer.

● Matikan printer, sisipkan kartu memori xD-Picture Card ke dalam printer, lalu
hidupkan kembali printer.
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9 Spesifikasi
Bagian ini mencakup topik berikut:
● Persyaratan sistem pada halaman 57
● Spesifikasi printer pada halaman 58

Persyaratan sistem

Komponen Minimum Windows Minimum Mac

Sistem Operasi Microsoft® Windows 98 SE,
Me, 2000 Professional,
XP Home,
XP Professional, XP
Starter Edition, dan XP
Professional x64

Mac® OS X 10.3.x dan
10.4.x

Prosesor Intel® Pentium® II (atau
yang setara) atau lebih
tinggi

G3 atau yang lebih besar

RAM 64 MB (256 MB
direkomendasikan)

128 MB

Ruang disk yang tidak
terpakai

500 MB 500 MB

Tampilan video 800 x 600, 16-bit atau lebih
tinggi

800 x 600, 16-bit atau lebih
tinggi

Drive CD-ROM 4x 4x

Konektivitas USB 2.0 high-speed:
Microsoft® Windows 98
SE, Me, 2000 Professional,
XP Home,
XP Professional, XP
Starter Edition, dan XP
Professional x64
PictBridge: menggunakan
port kamera depan
Bluetooth: menggunakan
printer yang dilengkapi
dengan Bluetooth atau
adaptor nirkabel
HP Bluetooth opsional

USB: Mac® OS X 10.3.x
dan 10.4.x
PictBridge: menggunakan
port kamera depan

Browser Microsoft Internet Explorer
5.5 atau yang lebih baru

—
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Spesifikasi printer

Kategori Spesifikasi

Konektivitas USB 2.0 high-speed: Microsoft® Windows 98 SE,
Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional,
XP Starter Edition, dan XP Professional x64; Mac®
OS X 10.3.x dan 10.4.x
PictBridge: Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000
Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter
Edition, dan XP Professional x64; Mac® OS X 10.3.x
dan 10.4.x
Bluetooth: Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000
Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter
Edition, dan XP Professional x64

Spesifikasi lingkungan Suhu maksimum selama pengoperasian: 5-40° C
(41-104° F), 5-90% RH
Suhu yang direkomendasikan selama
pengoperasian: 15-35° C (59-95° F), 20-80% RH

Format file gambar JPEG Baseline
TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved
TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved
TIFF 24-bit RGB packbits interleaved
TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits
TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits
TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman

Margin Pencetakan tanpa bingkai: Atas 0,0 mm; Bawah 12,5
mm; Kiri/kanan 0,0 mm
Pencetakan berbingkai: Atas 3 mm; Bawah 12,5
mm; Kiri/kanan 3 mm

Ukuran media Kertas foto 10 x 15 cm atau 13 x 18 cm
Kertas foto dengan tab 10 x 15 cm dengan tab
1,25 cm
Kertas stiker foto 10 x 15 cm, 16 stiker segi empat
atau oval per halaman
Kertas foto panorama (untuk gambar sebelum
disatukan) 10 x 30 cm
Kartu indeks 10 x 15 cm
Kartu Hagaki 100 x 148 mm
Kartu A6 105 x 148 mm
Kartu ukuran L 90 x 127 mm
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Kategori Spesifikasi
Kartu ukuran L dengan tab 90 x 127 mm dengan tab
12,5 mm

Jenis media HP Advanced Photo Paper
Kartu: indeks, Hagaki, A6, ukuran L, ukuran 2L
Kertas stiker foto
Tato label CD/DVD HP.
HP Self-Adhesive Photo paper

Kartu memori CompactFlash Type I dan II
MultiMediaCard
Secure Digital
Memory Sticks
Microdrive
xD-Picture Card

Format file yang didukung
kartu memori.

Mencetak: Semua format file gambar dan video yang
didukung
Menyimpan: Semua format file

Baki kertas Satu baki kertas foto ukuran 13 x 18 cm

Kapasitas baki kertas 20 lembar kertas foto, ketebalan maksimum 292 µm
(11,5 mil) per lembar

Pemakaian listrik U.S.
Mencetak: 15,14 W
Standby: 8,61 W
Mati: 6,66 W
Internasional
Mencetak: 14,04 W
Standby: 8,58 W
Mati: 7,06 W

Nomor model catu daya HP Part # 0957–2121 (Amerika Utara), 100-240 V
AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
HP Part # 0957-2120 (Kawasan lainnya), 100-240 V
AC (±10%) 50/60 Hz (±3 Hz)

Kartrij cetak Kartrij cetak HP 110 Tri-color Inkjet

Dukungan USB 2.0 high-
speed

Microsoft® Windows 98 SE, Me, 2000 Professional,
XP Home, XP Professional, XP Starter Edition, dan
XP Professional x64
Mac® OS X 10.3.x dan 10.4.x

(bersambung)
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Kategori Spesifikasi
HP merekomendasikan agar panjang kabel USB
kurang dari 3 meter (10 kaki)

Format file video Motion JPEG AVI
Motion-JPEG QuickTime
MPEG-1

Bab 9
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10 Dukungan HP
● Proses dukungan pada halaman 61
● Dukungan HP melalui telepon pada halaman 61
● Opsi garansi tambahan pada halaman 62
● Garansi HP pada halaman 63

Proses dukungan
Jika Anda mengalami masalah, ikuti langkah berikut:
1. Periksa dokumentasi yang menyertai HP Photosmart printer.
2. Kunjungi situs web dukungan online HP pada www.hp.com/support. Dukungan

online HP tersedia untuk semua pelanggan HP. Situs ini merupakan sumber
tercepat untuk informasi perangkat paling mutakhir dan bantuan pakar serta
mencakup fitur-fitur berikut:
– Akses cepat ke para spesialis dukungan online yang berpengalaman
– Pembaruan perangkat lunak dan driver untuk HP Photosmart printer
– Informasi HP Photosmart printer dan pemecahan masalah yang berguna untuk

masalah-masalah umum
– Pembaruan produk, peringatan dukungan, dan info berita HP proaktif yang

akan diberikan jika Anda mendaftarkan HP Photosmart printer
3. Hanya untuk Eropa: Hubungi tempat pembelian printer Anda. Jika perangkat keras

HP Photosmart printer rusak, Anda akan diminta untuk membawanya kembali ke
tempat pembeliannya. (Servis akan diberikan tanpa biaya selama masa garansi
terbatas perangkat. Setelah masa garansi, Anda akan dikenakan biaya servis.)

4. Hubungi dukungan HP. Opsi dan ketersediaan dukungan dibedakan berdasarkan
perangkat, negara/kawasan, dan bahasa.

Dukungan HP melalui telepon
Untuk daftar nomor dukungan telepon, lihat daftar nomor telepon pada bagian dalam
tutup depan.

Jangka waktu dukungan telepon
Dukungan telepon satu tahun tersedia di Amerika Utara, Asia Pasifik, dan Amerika Latin
(termasuk Meksiko). Untuk mengetahui jangka waktu dukungan telepon di Eropa, Timur
Tengah, dan Afrika, kunjungi www.hp.com/support. Anda akan dikenakan biaya
telepon standar.

Menelepon
Hubungi dukungan HP saat Anda berada di depan komputer dan HP Photosmart printer.
Bersiaplah untuk memberikan informasi berikut ini:
● Nomor model perangkat (terdapat pada label di bagian depan perangkat)
● Nomor serial perangkat (terletak di bagian belakang atau bawah perangkat)
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● Pesan yang muncul saat masalah terjadi
● Jawaban untuk pertanyaan ini:

– Apakah masalah ini pernah terjadi sebelumnya?
– Dapatkan Anda mengulanginya?
– Apakah Anda menambahkan perangkat keras atau perangkat lunak baru pada

komputer Anda tidak lama sebelum masalah ini mulai timbul?
– Apakah terjadi peristiwa lain sebelum masalah ini muncul (seperti hujan petir,

perangkat dipindahkan, dll.)?

Setelah jangka waktu dukungan telepon
Setelah jangka waktu dukungan telepon, bantuan dari HP akan diberikan dengan biaya
tambahan. Bantuan dapat diperoleh pada situs web dukungan online
HP: www.hp.com/support. Hubungi penyalur HP Anda atau panggil nomor telepon
dukungan untuk negara/kawasan Anda untuk mengetahui lebih banyak tentang opsi
dukungan.

Opsi garansi tambahan
Tersedia program perpanjangan layanan untuk printer dengan tambahan biaya.
Kunjungi www.hp.com/support, pilih negara/kawasan dan bahasa Anda, kemudian
lihat di bagian layanan dan garansi untuk mendapatkan informasi mengenai program
perpanjangan layanan.
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Garansi HP
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A Mengintal perangkat lunak
Printer diberikan bersama dengan perangkat lunak opsional yang dapat Anda instal di komputer.
Setelah menggunakan petunjuk pemasangan yang diberikan bersama dengan printer untuk
memasang perangkat keras printer, gunakan petunjuk yang ada di bagian ini untuk mengintal
perangkat lunak.

Pengguna Windows Pengguna Mac

Penting: Jangan hubungkan kabel USB
sampai diperintahkan.
1. Masukkan CD HP Photosmart ke drive CD

ROM komputer Anda. Jika Install Wizard
[Wizard Instalasi] tidak muncul, cari file
Setup.exe dalam drive CD-ROM dan klik
dua kali. Waktu yang dibutuhkan oleh file
untuk masuk ke komputer (load) kurang
dari satu menit.

2. Klik Next [Lanjut] dan ikuti petunjuk yang
ada di layar.

3. Jika diperintahkan, terima opsi
Recommended [Direkomendasikan]
atau pilih opsi Custom [Kustom]. Jika
Anda memilih Custom [Kustom], batalkan
pilihan program perangkat lunak yang
tidak ingin Anda instal. Jika Anda tidak
yakin, Anda dapat menyorot nama setiap
program yang ada di daftar untuk
membaca deskripsi singkat tentang
program.

4. Jika diminta, hubungkan salah satu ujung
kabel USB ke port USB di belakang
printer, dan hubungkan ujung lainnya ke
port USB di komputer Anda.

5. Ikuti petunjuk yang ada di layar sampai
instalasi selesai. Jika Anda diminta untuk
mengaktifkan kembali komputer,
lakukanlah.

1. Hubungkan salah satu ujung kabel USB
ke port USB di belakang printer, dan
hubungkan ujung lainnya ke port USB di
komputer Anda.

2. Masukkan CD HP Photosmart ke drive CD
ROM komputer Anda.

3. Pada desktop Anda, klik dua kali ikon
HP Photosmart CD.

4. Klik dua kali ikon HP Installer [Installer
HP], dan ikuti petunjuk yang ada di setiap
layar instalasi untuk menginstal perangkat
lunak printer.

5. Jika kayar Congratulations [Selamat]
muncul, klik OK.

Catatan Pengguna Windows: Perangkat lunak HP Photosmart Essential termasuk
dalam opsi instalasi yang direkomendasikan. Jika Anda menggunakan Windows 2000 atau
XP, Anda dapat memilih HP Photosmart Premier sebagai pilihan instalasi kustom.
HP Photosmart Premier hanya tersedia di model A610 HP Photosmart.
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B Menu printer
Menu printer berisi beberapa fitur untuk menampilkan dan mencetak foto, memperoleh bantuan,
dan hal lainnya.

Menu printer
Struktur menu printer
● Pilihan cetak

– Print all [Cetak semua]: Pilih opsi ini untuk mencetak semua foto yang ada di kartu
memori.

– Video action prints [Cetak gambar video]: PIlih opsi ini untuk mencetak sembilan frame
dari klip video. Untuk petunjuk tentangc ara mencetak dari klip video, lihat Memilih
multifoto pada halaman 22.

– Print range [Cakupan cetak]: Pilih opsi ini untuk mencetak sejumlah foto Pengaturan
cetak aktual, termasuk jumlah salinan, digunakan untuk semua foto.

– Print index page [Cetak halaman indeks]: Pilih opsi ini untuk mencetak indeks semua
foto yang ada di kartu memori.

– Panoramic photos [Foto panorama]: Pilih opsi ini untuk menyetel pencetakan
panorama ke  On [Hidup] atau Off [Mati] (standar). Pilih On [Hidupkan] untuk mencetak
semua foto yang dipilih dengan aspek rasio 3:1; muatkan kertas ukuran 10 x 30 cm
sebelum mencetak. Bila ada foto yang dipilih, kotak krop hijau akan memperlihatkan area
yang akan dicetak. Pilihan menu Other Print Options [Pilihan Cetak Lainnya]
dinonaktifkan jika pilihan ini diaktifkan. Pilih Off [Matikan] untuk mencetak dengan aspek
rasio normal 3:2. Modus cetak panorama tidak didukung jika pencetakan dilakukan
langsung dari kamera digital dengan menggunakan kabel USB.

– Photo stickers [Stiker foto]: Pilih opsi ini untuk menyetel pencetakan stiker ke On
[Hidup] atau Off [Mati] (standar). Pilih On [Hidup] untuk mencetak 16 foto per halaman,
dan muatkan media stiker khusus. Pilihan menu Other Print Options [Pilihan Cetak
Lainnya] dinonaktifkan jika pilihan ini diaktifkan. Pilih Off [Matikan] untuk mencetak
dengan menggunakan salah satu pilihan tata letak normal.

– Tato CD/DVD: Pilih opsi ini untuk menyetel pencetakan label CD/DVD ke On [Hidup]
atau Off [Matikan] (standar).

– Passport photos [Foto paspor]: Pilih opsi ini untuk menyetel pencetakan paspor ke On
[Hidup] atau Off [Mati] (standar). Pencetakan paspor memerintahkan printer untuk
mencetak semua foto yang dipilih dalam ukuran foto paspor. Satu halaman terpisah
dicetak untuk setiap foto yang dipilih. Setiap halaman yang dicetak berisi sejumlah foto
dengan ukuran pilihan yang muat pada halaman tersebut. Pilihan menu Other Print
Options [Pilihan Cetak Lainnya] akan dinonaktifkan jika pilihan ini diaktifkan.

● Edit
– Rotate photo [Putar foto]: Tekan  untuk memutar foto 90° searah jarum jam.

Tekan  untuk memutar foto 90° berlawanan dengan jarum jam.
– Add frame [Tambahkan bingkai]: Pilih antara Select pattern [Pilih pola] dan Select

color [Pilih warna].
– Add color effect [Tambahkan efek warna]: Pilih salah satu efek warna berikut: Black

& white [Hitam/putih], Sepia, Antique [Antik], atau No effect [Tanpa efek warna]
(standar).
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● Tools (Alat bantu)
– Photosmart Share [Berbagi Photosmart] (Berbagi cepat): Pilih opsi ini untuk berbagi

foto yang ada di kartu memori dengan kerabat dan teman-teman. Printer harus terhubung
ke komputer, komputer harus terhubung ke internet, dan perangkat lunak printer harus
diinstal di komputer.

– View 9-up [Tampilan 9-foto]: Pilih opsi ini untuk menampilkan foto yang ada di kartu
memori, sembilan foto sekaligus.

– Slide show [Pertunjukan slide]: Pilih opsi ini untuk menampilkan foto yang ada di kartu
memori dalam pertunjukan slide. TekanCancel [Batal] untuk menghentikan pertunjukan
slide.

– Print sample page [Cetak halaman contoh]: Pilih opsi ini untuk mencetak halaman
contoh, yang berguna untuk memeriksa kualitas cetak printer.

– Print test page [Cetak halaman tes]: Pilih opsi ini untuk mencetak halaman tes yang
breisi informasi tentang printer yang dapat membantu dalam pemecahan masalah.

– Clean cartridge [Bersihkan kartrij]: Pilih opsi ini untuk membersihkan kartrij cetak. Kali
berikutnya Anda ditanya apakah Anda ingin melanjutkan ke pembersihan tingkat ketiga
(pilih Yes [Ya] atau No [Tidak]). Jika Anda memilih Yes [Ya], siklus pembersihan lainnya
akan diselesaikan. Kali berikutnya Anda ditanya apakah Anda ingin melanjutkan ke
pembersihan tingkat ketiga (pilih Yes [Ya] atau No [Tidak]).

– Align cartridge [Luruskan kartrij]: Pilih opsi ini untuk meluruskan kartrij cetak.
● Bluetooth

– Device address [Alamat perangkat]: Beberapa perangkat dengan teknologi nirkabel
Bluetooth mengharuskan Anda untuk memasukkan alamat perangkat agar dapat dicari
dan ditemukan. Opsi menu ini menunjukkan alamat printer.

– Device name [Nama perangkat]: Anda dapat memilih nama untuk printer yang muncul
pada perangkat lain dengan teknologi nirkabel Bluetooth jika perangkat itu menemukan
printer-nya.

– Passkey [Kode akses]: Jika Security level [Level sekuriti] Bluetooth printer disetel
ke High [Tinggi], Anda harus memasukkan kode akses agar printer dapat diakses oleh
perangkat Bluetooth lainnya. Kode akses standar adalah 0000.

– Visibility [Visibilitas]: Pilih Visible to all [Terlihat oleh semua] (standar) atau Not
visible [Tidak terlihat]. Jika Visibility [Visibilitas] disetel ke Not visible [Tidak
terlihat], hanya perangkat yang mengetahui alamat printer yang dapat mencetak pada
printer itu.

– Security level [Level sekuriti]: Pilih Low [Rendah] (standar) atau High [Tinggi].
Pengaturan Low [Rendah] tidak mengharuskan pengguna perangkat lain dengan
teknologi nirkabel Bluetooth untuk memasukkan kode akses printer. Pengaturan High
[Tinggi] mengharuskan pengguna perangkat lain dengan teknologi nirkabel Bluetooth
untuk memasukkan kode akses printer.

– Reset Bluetooth options [Reset opsi Bluetooth]: Pilih untuk mereset semua opsi
dalam menu Bluetooth ke pengaturan defaultnya.

● Bantuan
– Printing Tips I [Tips untuk mencetak I]: Pilih opsi ini untuk membaca fitur peningkatan

kualitas gambar otomatis di printer.
– Printing Tips II [Tips untuk mencetak II]: Pilih opsi ini untuk membaca beberapa tips

yang dapat membantu Anda memperoleh cetakan yang terbaik.
– Panoramic photos [Foto panorama]: Pilih opsi ini untuk membaca tentang cara

mencetak foto panorama.
– Photo stickers [Stiker foto]: Pilih opsi ini untuk membaca tentang cara mencetak stiker

foto.
– Memory cards [Kartu memori]: Pilih opsi ini untuk membaca penggunaan kartu memori.
– Cartridges [Kartrij]: Pilih opsi ini untuk membaca penggunaan kartrij cetak.
– Paper loading [Memuatkan kertas]: Pilih opsi ini untuk membaca tentang cara

pemuatan kertas.
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– Paper jams [Kemacetan kertas]: Pilih opsi ini untuk membaca tentang cara mengatasi
kemacetan kertas.

– Camera connect [Sambungan kamera]: Pilih opsi ini untuk membaca tentang cara
menghubungkan kamera PictBridge ke printer.

– Traveling with the printer [Membawa printer]: Pilih opsi ini untuk membaca tentang
cara membawa printer selama perjalanan.

– Get assistance [Mendapatkan bantuan]: Pilih opsi ini untuk membaca bagaimana cara
memperoleh bantuan tentang printer

● Preference [Preferensi]
– Print quality [Kualitas Cetak]: Pilih opsi ini untuk mengubah kualitas cetak. Pilih

antara Best [terbaik] (standar) untuk kualitas terbaik, Normal, yang akan menggunakan
tinta dalam jumlah sedikit dan mencetak lebih cepat, dan Fast Normal [Normal Cepat]
yang akan melakukan cetakan lebih cepat dengan kualitas cetakan yang sedang.

– Paper type [Jenis Kertas]: Pilih opsi ini untuk mengubah jenis kertas yang akan
digunakan untuk pencetakan. Pilih antara kertas foto HP Advanced atau HP Premium.
HP merekomendasikan untuk menggunakan HP Advanced Photo Paper untuk hasil
terbaik.

– Date/time [Tanggal/waktu]: Pilih opsi ini untuk memperlihatkan keterangan tanggal/
waktu pada foto yang dicetak. Pilih Date/time [Tanggal/waktu], Date only [Hanya
tanggal], atau Off [Matikan] (standar).

– Colorspace: Pilih opsi ini untuk memilih colorspace yang merupakan model matematis
tiga dimensi untuk pengaturan warna. Pilih antara Adobe RGB, sRGB, atau Auto-select
[Pemilihan otomatis] (standar). Pengaturan standar Auto-select [Pemilihan
otomatis] memerintahkan printer untuk menggunakan colorspace Adobe RGB jika
tersedia. Printer akan disetel ke standar sRGB jika Adobe RGB tidak tersedia.

– Borderless [Tanpa bingkai]: Pilih untuk menyetel pencetakan tanpa bingkai ke On
[Hidup] (standar) atau Off [Mati]. Bila pencetakan tanpa bingkai dimatikan, semua
halaman akan dicetak dengan garis putih kecil di sekeliling tepi luar kertas.

– After printing [Setelah mencetak]: Pilih opsi ini untuk mengubah apakah foto-foto yang
telah dipilih tidak lagi dipilih setelah dicetak: Always [Selalu] (standar), Never [Tidak
pernah], atau Ask [Tanyakan].

– Preview animation [tampilan animasi]: Pilih opsi ini untuk menyetel tinjauan animasi
ke  On [Hidup] atau Off [Mati] (standar). Pilih Off [Mati] untuk melewati animasi layar
printer.

– Video enhancement [Peningkata kualitas video]: Pilih opsi ini untuk menyetel
peningkatan kualitas video ke  On [Hidup] atau Off [Mati] (standar).

– Restore defaults [Kembali ke standar]: Pilih opsi ini untuk mengembalikan setelan
standar printer: Yaes [Ya] atau No [Tidak] (standar). Memilih Yes [Ya] mengembalikan
setelan printer ke preferensi pabrik.

– Language [Bahasa]: Pilih opsi ini untuk mengubah pengaturan bahasa atau negara/
wilayah. Pilih dari Select language [Pilih bahasa] dan Select country/region [Pilih
negara/wilayah].
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Indeks

A
adaptor mobil 43
aksesori 13, 43

B
baki, kertas 9
bantuan. lihat pemecahan

masalah
baterai

indikator pengisian 73
kompartemen 13
model 13

Bluetooth
adaptor printer nirkabel 13
pemecahan masalah 52

C
CompactFlash 19

D
dokumentasi, printer 7
Dukungan HP 61
dukungan telepon 61

F
format file, yang didukung 58
foto

indeks 22
keterangan tanggal dan

waktu 25
membingkai 25
memilih untuk dicetak 22
menampilkan 22
mencetak 23
menghilangkan mata

merah 28
mengirimkan email 31
mengkrop 25
meningkatkan kualitas

28
nada sepia 25
pewarnaan antik 25
zooming [memperbesar/

memperkecil] 25
foto paspor 27

G
garansi 63

H
halaman pelurusan 41
halaman tes 40
HP Photosmart Share 31

I
Ikon kartu memori 21
Informasi tentang Hewlett-

Packard Company 3

J
Jangka waktu dukungan telepon

jangka waktu untuk
dukungan 61

jenis kamera 33

K
kamera

foto tidak dicetak 51
port 9

kamera digital. lihat kamera
Kamera video

Ikon pada layar printer
73

kartrij. lihat kartrij cetak
kartrij cetak

meluruskan 41
membersihkan 39
membersihkan kontak 40
mengetes 40
menyimpan 43

kartrij tinta. lihat kartrij cetak
kartu memori

jenis yang didukung 19
menyisipkan 19

Kartu memori
Mengeluarkan 21

kertas
baki 9
macet 50
membeli dan memilih 17
memelihara 17, 43
memuatkan 17
pemecahan masalah 49
spesifikasi 58

keterangan tanggal dan
waktu 25

klip video
format file yang didukung

60
mencetak sebuah frame

dari 27
mencetak sembilan frame

dari 27, 28
komputer

menginstal perangkat
lunak 65

persyaratan sistem 57
kualitas

cetak 30
foto 28
kertas foto 43
mencetak halaman tes 40
pemecahan masalah 51

L
Label CD/DVD 27
lampu adaptif 28
level tinta, memeriksa 40,

73

M
meluruskan kartrij cetak 41
membersihkan

kartrij cetak 39
printer 39

membingkai foto 25
memindahkan printer 13, 43
Memory Sticks 19
memuatkan kertas 17
menampilkan foto 22
mencetak

bantuan 68
dalam modus panorama

25
foto 23
foto panorama 67
foto paspor 27, 67
halaman indeks 22
halaman tes 40
modus panorama 22
multifoto 22
salinan rangkap 22
stiker foto 26, 67
tanpa komputer 19
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Tato CD/DVD 67
thumbnail 22

menelepon 61
Mengeluarkan kartu memori

21
menghilangkan mata merah

28
menghubungi dukungan HP.

61
mengirim foto lewat e-mail 31
mengkrop foto 25
menu, printer 14, 67
menyimpan

kartrij cetak 43
kertas foto 43
printer 42

menyisipkan kartu memori 19
Microdrive 19
modus panorama 25
MultiMediaCard 19

N
nada sepia 25

P
panel kontrol 12
pemecahan masalah

Bluetooth 52
Dukungan HP 61
lampu berkedip 45
masalah cetak 51
masalah kertas 49
pesan error 53

perangkat lunak, menginstal
65

persyaratan sistem 57
pesan error 53
pewarnaan antik 25
photo fix [perbaikan foto] 28
preferences [preferensi] 69
printer

aksesori 13, 43
dokumentasi 7
komponen 9
membersihkan 39
memindahkan 43
menu 14, 67
menyimpan 42
pesan error 53
spesifikasi 58

proses dukungan 61

S
Secure Digital 19

setelah jangka waktu
dukungan 62

SmartFocus 28
Sony Memory Sticks. lihat

Memory Sticks
spesifikasi 57
stiker foto 26

T
tas printer

memindahkan printer 43
model 14

tata letak dan ukuran foto 23
thumbnail, mencetak 22
tombol 12

U
USB

port 9
spesifikasi 58

X
xD-Picture Card 19

Z
zooming [memperbesar/

memperkecil] dan
mengkrop 25
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1 Welcome
Thank you for purchasing an HP Photosmart A610 series printer! This printer makes
home photo printing simple, convenient, and fun, and it produces high-quality color prints
you will be pleased to share with family and friends. With your printer, you can:

Apply Photo Fix techniques

See Perfect photos automatically using Photo Fix
on page 26.

Add a decorative frame

See Add frames to your
photos on page 27. Frames
are only available on the
HP Photosmart A612, A614,
A616, A617, and A618
models.

Print passport photos

See Print passport photos on page 25.

Print panoramas

See Print panoramic photos
on page 23.

Print CD/DVD labels

See Print CD/DVD labels on page 25

Print different photo sizes

See Choose the right paper
on page 15.

Print photo stickers

Print borderless photos
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See Print photo stickers on page 24.

Find more information
The printer comes with the following documentation:
● Setup Guide: Read this guide first! It explains how to set up the printer and print

your first photo.
● User Guide: This is the book you are reading. This book describes the basic features

of the printer, explains how to use the printer without connecting it to a computer,
and contains hardware troubleshooting information. Appendix A contains
information on installing the printer software.

● Printer Help Menu: The Help menu on the printer lets you read helpful printing tips
and information about basic printer features right on the printer screen. For
information on viewing the Help menu, see Use the printer menus on page 11.

● Electronic Help: The electronic Help describes how to use the printer with a
computer and contains software troubleshooting information.

After you have installed the printer software on your computer, you can view the
electronic Help:
● Windows: From the Windows Start menu, click Programs or All Programs, point

to HP, HP Photosmart A610 series, and then click Photosmart Help.
● Mac: Choose Help, Mac Help in the Finder, and then choose Library, HP

Photosmart Printer Help.

Printer parts
This section gives an overview of the parts of your printer, and provides references to
sections where the parts and functions are described in more detail. Your model may
vary slightly from the model shown in the illustrations.

Front of printer
1 Control panel: Control the basic functions of the printer from here.
2 Printer screen: View photos and menus here. The printer screen pops up automatically when

you open the output tray. Tilt the screen up to adjust the viewing angle. Fold the screen flat
to store or transport the printer.

Chapter 1
(continued)
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3 Printer handle: Make sure the printer screen is in the flat (closed) position, and then pull up
the printer handle from the back to carry the printer upright.

4 Output tray (closed): Open this to print, insert a memory card, connect a compatible digital
camera, connect an iPod, or open the print cartridge area. When you open the output tray,
the input tray opens automatically, and the screen pops up.

Rear of printer
1 USB port: Use this port to connect the printer to a computer or to an HP direct-printing digital

camera using a USB cable.
2 Power cord connection: Connect the power cord here.

Input tray and inside front of printer
1 Input tray: Load paper here. The input tray opens automatically when you open the output

tray.
2 Input tray extension: Pull out to support paper.
3 Paper-width guide: Move to the width of the current paper to position the paper properly.
4 Camera port: Connect a digital camera, the optional HP Bluetooth wireless printer adapter,

or an iPod here.
5 Memory card slots: Insert memory cards into these slots. See Get photos from a memory

card on page 17.
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6 Print cartridge door: Open to insert or remove a print cartridge. See Replace the print
cartridge on page 35.

7 Output tray (open): The printer deposits printed photos here.

Indicator lights
1 On light: This light, surrounding the Power button, is solid green when the printer is on. It is

green and flashing when the printer is busy, and it is red and flashing when the printer requires
attention.

2 Bluetooth light (HP Photosmart A618 models only): This light indicates wireless activity
between the printer and a Bluetooth-enabled device. If your printer does not have integrated
Bluetooth, you can purchase the optional Bluetooth wireless printer adapter. The adapter
plugs into the camera port on the front of the printer and has its own activity light. For more
information on Bluetooth wireless connectivity, see Print photos from a Bluetooth device
on page 32.

3 Battery light: This light indicates the battery state: charging or fully charged. For more
information about the optional battery, refer to the instructions that came with the battery.

4 Attention light : This light flashes red when an error occurs or the printer needs attention.
5 Photo Fix light: This light is on when the Photo Fix feature is on and working.
6 Memory card light: This light turns solid green after a memory card is correctly inserted. It

flashes green when the memory card is being accessed. See Get photos from a memory
card on page 17.

Chapter 1
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Control panel
1 On: Press this button to turn the printer on or off.
2 Layout: Press this button to select a print layout. Use the 4-way arrow button to scroll through

layout selections. Press OK to select a layout.
3 Printer screen: View photos and menus here. The screen pops up automatically when you

open the output tray. Tilt the screen up to adjust the viewing angle. Fold the screen flat to
store or transport the printer using the handle.

4 Zoom: Press the Zoom + or Zoom - buttons repeatedly to increase or decrease the zoom
level, to change to 9-up view, or from 9-up back to 1-up view.

5 Delete: Press this button to delete the displayed photo or all selected photos from a memory
card. For more information on selecting and deleting photos, see Select multiple photos
on page 20.

6 Photo Fix: Press this button to toggle the Photo Fix feature off and on. Photo Fix
automatically improves your photos by adjusting the focus, lighting, brightening, and by
removing red-eye. This feature is on by default. See Perfect photos automatically using Photo
Fix on page 26.

7 Menu: Press this button to open the printer menu.
8 Print: Press this button to print highlighted or selected photos from a memory card. See Print

your photos on page 21.
9 Cancel: Press this button to deselect photos, exit a menu, or stop an action.
10 4–way arrow button: Use the arrows to scroll through photos on a memory card, navigate

menus, or scroll through layout selections. Press OK to select a photo, menu, menu option,
print layout.
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Internal battery compartment
1 Internal battery compartment: Insert the optional HP Photosmart Internal Battery here.
2 Battery compartment button: Slide this button to release the compartment cover.
3 Battery compartment cover: Open this cover on the bottom of the printer to insert the

optional HP Photosmart Internal Battery.
4 Optional HP Photosmart Internal Battery: A fully-charged battery has sufficient charge to

print approximately 75 photos. You must purchase the battery separately.

Caution Always make sure to unplug the printer power cord before opening the
battery compartment cover. Do not touch the copper-colored contacts on the
battery or the contacts inside the battery compartment.

Optional accessories
There are several optional accessories available for the printer that enhance its portability
for printing anywhere, anytime. The appearance of the accessories may vary from what
is shown.

Optional HP Photosmart Internal Battery

The HP Photosmart Internal Battery lets you take the printer with you wherever you go.

HP Bluetooth® wireless printer adapter

The HP Bluetooth wireless printer adapter goes into the camera port on the front of the
printer and lets you use Bluetooth wireless technology for printing. To establish the
connection, follow the instructions that came with your HP Bluetooth wireless printer

Chapter 1
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adapter. This optional adapter is only used with the HP Photosmart A610, A612, A614,
A616, and A617 models.

HP Photosmart Carrying Case

The lightweight, durable HP Photosmart Carrying Case holds and protects everything
needed for hassle-free printing on the go.

Use the printer menus
The printer menu gives you many print options, allows you to change the printer defaults,
provides maintenance and troubleshooting tools, and provides how-to information for
common printing tasks. For descriptions of all the menus and their options, see Printer
menus on page 63.

HP Photosmart

To use the printer menus
➔ Press Menu (1) on the printer control panel to open the printer menu.

– Press Cancel (2) to exit the current menu.
– Use the 4–way arrow button (3) to navigate through the menu options displayed

on the printer screen. Menu items that are unavailable are grayed out.
– Press OK (4) to open a menu or select an option.

Note For a list of all the printer menu options, see Printer menus
on page 63.
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2 Photo printing overview
Start-to-finish printing

This sections gives you a high-level overview of the steps involved in printing your photos.
Subsequent sections describe each step in more detail.

Step 1
Choose and load paper
See Choose and load paper
on page 15.

Step 2
Get photos
You can connect the printer to
various devices from which you
can print. See Get photos from
a memory card on page 17
and Print from other devices
on page 31.
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Step 3
Navigate through and view
your photos
See Navigate through and
view your photos
on page 19.

Index page

Step 4
Select photos to print
See Select multiple photos
on page 20.

Step 5
Choose a photo layout
See Choose a photo layout
on page 20.

Step 6
Print photos
See Print your photos
on page 21.

Chapter 2
(continued)
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3 Paper basics
Choose and load paper

Learn how to choose the right paper for your print job and how to load it into the input
tray for printing.

Choose the right paper
Use HP Advanced Photo Paper. It is especially designed to work with the inks in your
printer to create beautiful photos. Other photo papers will produce inferior results.
For a list of available HP-designed photo paper, or to purchase supplies, go to:
● www.hpshopping.com (U.S.)
● www.hp.com/eur/hpoptions (Europe)
● www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
● www.hp.com/paper (Asia/Pacific)
The printer is set by default to print the best quality photos on HP Advanced Photo Paper.
If you print on a different type of paper, be sure to change the paper type from the printer
menu. See To change the paper type on page 16.

Load your paper

Some supported paper sizes:
● 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo paper
● 13 x 18 cm (5 x 7 inch) photo paper
● Index cards
● L-size cards
● Hagaki cards
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For a full list of supported paper sizes, see Specifications on page 53.

To load paper
1. Open the output and input trays, and pull out the input tray extension.
2. Load up to 20 sheets of paper with the print side or glossy side facing the front of

the printer. When loading, slide the paper to the left side of the input tray and push
the paper down firmly until it stops.

Note If you are using panorama photo paper, only load up to 10 sheets. If
you are using photo sticker paper, only load a single sheet at a time.

3. Move the paper-width guide to the left to fit close to the edge of the paper without
bending the paper.

To change the paper type
1. Press Menu.
2. Press  to select Preferences, and then press OK.
3. Press  to select Paper type, and then press OK.
4. Press  to select one of the following paper types:

– HP Advanced Photo Paper (default)
– HP Premium Photo Paper
– Other Photo
– Other Plain

5. Press OK.

Chapter 3
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4 Print from a memory card
This section describes the steps for printing photos that are stored on a memory card.
This section contains the following topics:
● Get photos from a memory card on page 17
● Navigate through and view your photos on page 19
● Select multiple photos on page 20
● Choose a photo layout on page 20
● Print your photos on page 21

Get photos from a memory card
After you have taken pictures with a digital camera, you can remove the memory card
from the camera and insert it into the printer to view and print your photos. The printer
can read the following types of memory cards: CompactFlash™, Memory Sticks,
Microdrive, MultiMediaCard™, Secure Digital™, and xD-Picture Card™.

Caution Using any other type of memory card may damage the memory card
and the printer.

To learn about other ways of transferring photos from a digital camera to the printer,
see Print photos from a digital camera on page 31.

Insert a memory card
Find your memory card in the following table and use the instructions to insert the card
into the printer.
Guidelines:
● Insert only one memory card at a time.
● Gently push the memory card into the printer until it stops. The memory card does

not insert all the way into the printer; do not try to force it.
● When the memory card is inserted correctly, the memory card light flashes and then

remains solid green.

Caution 1 Inserting the memory card any other way may damage the card and
the printer.

Caution 2 Do not pull out a memory card while the memory card light is flashing.
For more information, see Remove a memory card on page 19.

Memory card How to insert the memory card

CompactFlash ● Front label faces up, and if the label has an arrow, the arrow points
toward the printer

● Edge with metal pinholes goes into the printer first
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Memory card How to insert the memory card

Microdrive ● Front label faces up, and if the label has an arrow, the arrow points
toward the printer

● Edge with metal pinholes goes into the printer first

MultiMediaCard ● Angled corner is on the right
● Metal contacts face down

Secure Digital ● Angled corner is on the right
● Metal contacts face down
● If you are using a miniSD card, attach the adapter that came with

the card before you insert the card into the printer

Chapter 4
(continued)
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Memory card How to insert the memory card

Memory Stick ● Angled corner is on the left
● Metal contacts face down
● If you are using a Memory Stick Duo™ or Memory Stick PRO

Duo™ card, attach the adapter that came with the card before you
insert the card into the printer

xD-Picture Card ● Curved side of the card points toward you
● Metal contacts face down

Remove a memory card

Caution Do not pull out the memory card while the memory card light is flashing.
A flashing light means the printer or computer is accessing the memory card. Wait
until the light remains solid. Removing a memory card while it is being accessed
may corrupt information on the card or damage the printer and card.

To remove a memory card
➔ When the memory card light on the printer is solid, it is safe to pull the card out of

the slot.

Navigate through and view your photos
This section explains how to navigate through and view your photos on the printer screen.
As you navigate through the photos using the 4–way arrow button, each photo is framed
by a highlighted border.

To view photos one by one
1. Insert a memory card.
2. Press  or  to view the photos one by one. Press and hold the button to view the

photos rapidly. When you reach the last photo in either direction, the display returns
to the first or last photo and continues.

(continued)
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To view photos nine at a time
1. Insert a memory card.
2. Press  to view nine photos at a time.
3. Press  or  to highlight one of the nine photos.
4. Press  to change back to viewing one by one.

Select multiple photos
If you want to print more than one photo, or delete a group of photos all at once, you
need to select the photos. When you select a photo, a check mark appears in the lower
left corner of the photo on the screen.

To select several photos
1. Insert a memory card and view photos.
2. Press OK to select each photo you want to print.

To deselect photos
➔ Highlight the photo you want to deselect, and then press Cancel. The check mark

disappears from the lower left corner of the photo.

To select a continuous range of photos
1. Insert a memory card.
2. Press Menu.
3. Select Print Options, and then press OK.
4. Select Print Range, and then press OK.
5. Press  or  until the first photo you want to print appears, and then press OK.
6. Press  or  until the last photo you want to print appears, and then press OK.

To select more than one copy of a photo
1. Insert a memory card and view photos.
2. Press OK once for each copy of the current photo you want to print. Press Cancel

to decrease the number of copies by one.

Choose a photo layout
You can choose from several print layouts by pressing Layout after you insert a memory
card. By default the printer prints one photo per page.

To choose a photo layout
1. Insert a memory card.
2. Press Layout.
3. Use the 4–way arrow button to select a layout:

– Print one photo per sheet
– Print two photos per sheet
– Print four photos per sheet

Chapter 4
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4. Press OK.
The printer may rotate your photos to fit the layout.

Note Borderless printing is the default. If you want a narrow white border around
a photo, you can turn the borderless setting off. To turn off borderless printing,
see Printer menu on page 63.

Print your photos
This section explains how to print digital photos that are stored on a memory card. You
can select photos while the memory card is in the camera (Digital Print Order Format, or
DPOF) or while the memory card is in the printer. Printing from a memory card requires
no computer and does not drain your digital camera's batteries. See Get photos from a
memory card on page 17.
Your photos are instantly dry, and can be handled immediately after they are printed.
However, HP recommends that you leave the printed surface of your photos exposed to
the air for 5-10 minutes, to allow the colors to fully develop before you stack them with
other photos or place them in albums.

To print a single photo
1. Navigate through the photos on the inserted memory card.
2. Display the photo you want to print.
3. Press Print.

After you press Print, the estimated time until print completion appears, and will
count down during printing.

To print a group of selected photos
1. Navigate through the photos on the inserted memory card.
2. Select the photos you want to print. See Select multiple photos on page 20.
3. Press Print.

After you press Print, the estimated time until print completion appears, and will
count down during printing.

To print a photo index
1. Press Menu.
2. Select Print Options, and then press OK.
3. Select Print Index Page, and then press OK.
A photo index shows thumbnail views and index numbers for up to 2000 photos on a
memory card. You can use the index numbers to print specific photos or a range of
photos. Use an index card instead of photo paper to cut costs when printing index pages.

To print camera-selected photos
1. Insert a memory card that contains camera-selected (DPOF) photos.
2. Select Yes when the printer asks you whether you want to print the camera-selected

photos, and then press OK.
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5 Creative projects
Once you have mastered basic photo printing, experiment with some of the other great
features the printer has to offer. This section contains the following topics:
● Print panoramic photos on page 23
● Print photo stickers on page 24
● Print passport photos on page 25
● Print CD/DVD labels on page 25
● Print frames from a video clip on page 25
● Improve the quality of your photos on page 26
● Crop a photo on page 27
● Add frames to your photos on page 27
● Apply color effects to your photos on page 27
● Add the date and time to your photos on page 28
● Set print quality on page 28
● E-mail or upload photos using HP Photosmart Share on page 28
● View a slide show on page 29

Print panoramic photos
Note 1 Panoramic mode is not supported when printing from a digital camera
connected to the camera port on the front of the printer with a USB cable.

Note 2 If you have installed the HP Photosmart Premier software on your
Windows 2000 or XP computer, you can create stitched panoramic photos.
HP Photosmart Premier is only available on some models. For more information
about the software options available with the printer, see Install the software
on page 61.

To create panoramic photos
Stitch several photos together
➔ Use image editing software, such as HP Photosmart Premier, to stitch

overlapping photos together to form a 10 x 30 cm (4 x 12 inch) photo.
(Alternatively, some digital cameras can stitch several shots together into one
photo before saving the photo to a memory card.) Then save the photo to a
memory card and use the steps below to turn on panoramic mode, or print
directly from the computer. Panoramic mode prints the selected photo with a
3:1 aspect ratio. For more information about printing from the computer, see
the electronic Help.

Select any photo
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➔ Select one or more photos on a memory card and use the steps below to turn
on panoramic mode. Panoramic mode prints the selected photos with a 3:1
aspect ratio.

To print panoramic photos
1. Insert a memory card.
2. Press Menu to open the printer menu.
3. Select Print options, and then press OK.
4. Select Panoramic photos, and then press OK.
5. Select On, and then press OK.
6. Load 10 x 30 cm (4 x 12 inch) paper.
7. Select one or more photos to print.

A crop box appears on the printer screen to show the portion of the displayed photo
to be printed (3:1 aspect ratio). The higher the original resolution of the displayed
photo, the better it will look when printed in panoramic mode.

8. Press Print.
9. When you have finished printing panoramic photos, turn off panoramic mode to

continue printing with a normal 3:2 aspect ratio. To turn off panoramic mode, repeat
steps 1 through 4, and then select Off and press OK.

Print photo stickers
To print 16–up photo stickers, use photo sticker media and the Photo stickers feature on
the printer. Follow these steps:
1. Insert a memory card and display the photo you want to print.
2. Press Menu to open the printer menu.
3. Select Print options, and then press OK.
4. Select Photo stickers, and then press OK.
5. Select On, and then press OK.
6. Load photo sticker media.
7. Select one or more photos.
8. Press Print.

Each printed sheet contains 16 copies of a single photo.
9. When you have finished printing stickers, turn off Photo stickers mode. To turn

off Photo stickers mode, repeat steps 1 through 4, select Off, and then press
OK.
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Note You can also print 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo stickers using HP Self-
Adhesive Photo Paper. For this project, use the basic printing instructions as if
you were printing standard 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photos.

Print passport photos
To print passport photos
1. Insert a memory card.
2. Press Menu.
3. Select Print options, and then press OK.
4. Select Passport photo mode, and then press OK.
5. Select On, and then press OK.
6. Select a passport photo size, and then press OK.
7. Load photo paper.
8. Select one or more photos.
9. Press Print. Each printed sheet contains as many copies of a photo as will fit on the

page, depending on the passport photo size selected.

Print CD/DVD labels
To print CD/DVD labels
1. Insert a memory card.
2. Press Menu.
3. Select Print options, and then press OK.
4. Select Print CD Tattoo, and then press OK.
5. Select On, and then press OK.
6. Load CD/DVD label media.
7. Select a photo.
8. Press Print.

One photo prints on each sheet of CD/DVD label paper.

Print frames from a video clip
To print one selected frame from a video clip
1. Insert a memory card that contains a video clip.
2. Press  or  to scroll to the video clip. The first frame in the clip appears. The video

clip icon appears at the bottom of the printer screen.
3. Press OK to select the video clip. The video will load slowly, frame by frame, to allow

you to pick a frame to print.
4. When the frame you want to print appears, press OK, and then press Print.

Note 1 The image resolution in video clips is typically lower than that of digital
photos; therefore, you may notice that the print quality of your video clip frames
is lower than the print quality of your photos.

Note 2 This printer does not support all video file formats. For a list of supported
video file formats, see Printer specifications on page 54.
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To print nine frames from a video clip
1. Insert a memory card that contains a video clip.
2. Press Menu, select Print Options, and then select Video action prints. A preview

of all video clips on the memory card appears.
3. Use the 4–way arrow button to scroll to the video clip you want to print, and then

press OK to select it.
4. Press Print. The printout contains one page of nine frames automatically selected

from the video clip.

Note 1 The image resolution in video clips is typically lower than that of digital
photos; therefore, you may notice that the print quality of your video clip frames
is lower than the print quality of your photos.

Note 2 This printer does not support all video file formats. For a list of supported
video file formats, see Printer specifications on page 54.

Improve the quality of your photos
The printer provides a variety of preferences and effects that can improve the quality of
your printed photos. The settings do not change your original photo. They only affect
printing.

Perfect photos automatically using Photo Fix
Photo Fix automatically enhances your photos using the following HP Real Life
Technologies:
● Sharpen blurred photos.
● Improve dark areas of an image without affecting the light areas of an image.
● Reduce red-eye that can occur in photos taken with a flash.
● Improve the overall brightness, color, and contrast of photos.
Photo Fix is on by default when you turn on the printer. The Photo Fix light on the printer
control panel is on when Photo Fix is on.
HP recommends leaving Photo Fix on, but if your photos do not print correctly, or if you
want to print a photo without using the Photo Fix improvements, turn off Photo Fix.

To turn off Photo Fix
➔ Press Photo Fix.

A message on the printer screen tells you, Photo Fix has been turned Off. All
images will be printed without any changes.

Photo Fix remains off until you press the Photo Fix button again, or turn the printer off
and on again. If you have turned on Photo Fix, a message on the printer screen tells
you, Photo Fix has been turned On. All images will be printed with
improvements.

Improve the quality of your video clips

To improve the quality of your video clips
1. Press Menu.
2. Select Preferences, and then press OK.
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3. Select Video Enhancement, and then press OK.
4. Use the 4–way arrow button to highlight On, and then press OK.

Note When you improve the quality of printed video clips using this preference,
print times may be slower than when this preference is turned off.

Crop a photo
To print only a portion of a photo, you can crop out unwanted detail. Cropping does not
change your original photo. It only affects printing.

To crop a photo
1. Navigate to the photo you want to change, and then press OK to select it.
2. Press  to zoom in on the current photo.
3. Press  again to see the four white arrows.
4. Use the 4–way arrow button to move the crop box.
5. Press OK when the portion of the photo you want to print is in the crop box.
6. Press Print to begin printing.

Add frames to your photos
Choose from a palette of various patterns and colors to make the frame stand out. The
frame does not change your original photo. It only affects printing.

Note Frames are only available on the HP Photosmart A612, A614, A616, A617,
and A618 models.

To add a decorative frame
1. Navigate to the photo you want to change, and then press OK to select it.
2. Press Menu.
3. Select Edit, and then press OK.
4. Select Add Frame, and then press OK.
5. Use the 4–way arrow button to highlight the frame pattern you want to use, and then

press OK.
6. Use the 4–way arrow button to highlight the frame color you want to use, and then

press OK.
The photo appears on the printer screen with the frame.

Apply color effects to your photos
Set the printer to change the color effect of your prints to Black and White, Sepia,
Antique, or None (default).

To add a color effect
1. Navigate to the photo you want to change, and then press OK to select it.
2. Press Menu.
3. Select Edit, and then press OK.
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4. Select Add Color Effect, and then press OK.
5. Use the 4–way arrow button to highlight the color effect you want to use, and then

press OK.
The photo appears on the printer screen with the selected color effect applied. The
effect does not change your original photo. It only affects printing.

Add the date and time to your photos
You can print a stamp on the front of your photos that shows when the photo was taken.
This preference affects all prints.

To add the date and time
1. Press Menu.
2. Select Preferences, and then press OK.
3. Select Date/time, and then press OK.
4. Use the 4–way arrow button to highlight a date/time stamp option:

– Date/time
– Date only
– Off

5. Press OK.

Set print quality
You can set the printer to print photos at a higher or lower level of quality. For the best
quality photos, choose Best. This mode produces the highest quality photos, but is also
a slightly slower print mode. If you want to print a photo quickly, and are not concerned
with obtaining the highest quality, choose a lower quality setting.

To change the print quality
1. Press Menu.
2. Select Tools, and then press OK.
3. Select Print Quality, and then press OK.

The current print quality setting has a check mark next to it.
4. Select a print quality, and then press OK.

E-mail or upload photos using HP Photosmart Share
Use HP Photosmart Share to share photos with friends and relatives using e-mail, online
albums, or an online photo finishing service. The printer must be connected through a
USB cable to a computer with Internet access and have all the HP software installed. If
you try to use HP Photosmart Share and do not have all the required software installed
or configured, a message prompts you through the required steps. See Install the
software on page 61.

To use HP Photosmart Share to send photos
1. Insert a memory card that contains the photos you want to share.
2. Follow the prompts on your computer to save the photos to the computer.
3. Use the HP Photosmart Share features of the HP Photosmart Premier or HP

Photosmart Studio software to share your photos with others.
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For information about using HP Photosmart Share, see the electronic Help in
HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential, or HP Photosmart Studio.

View a slide show
To view photos in a continuous slide show
1. Press Menu.
2. Select Tools, and then press OK.
3. Select Slide Show, and then press OK.

Press OK to pause or resume a slide show. Press Cancel to stop the slide show.
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6 Print from other devices
This printer can print photos stored on several types of devices including computers,
digital cameras, and iPods. Each connection type lets you do different things.
● Print photos from a digital camera on page 31
● Print photos from a Bluetooth device on page 32
● Print photos from a computer on page 32
● Print photos from an iPod on page 33

Print photos from a digital camera
Print beautiful photos from a PictBridge or HP direct-printing digital camera without using
a computer.
When you print directly from a digital camera, the printer uses the settings that you
selected on the camera. For more information on using camera-selected photos, see the
documentation that came with the camera.

Before you begin
To print from a digital camera, you will need the following:
● A PictBridge-compatible digital camera or an HP direct-printing digital camera.
● A USB cable to connect the camera and printer.
● (Optional) A memory card.

To print from a PictBridge camera
1. Turn on the PictBridge digital camera and select the photos you want to print.
2. Make sure the camera is in PictBridge mode, and then connect it to the camera port

on the front of the printer using the USB cable that came with the camera.
Once the printer recognizes the PictBridge camera, the selected photos print.

To print from an HP direct-printing camera
1. Turn on the HP direct-printing digital camera and select the photos you want to print.
2. Connect the camera to the USB port on the back of the printer using the USB cable

that came with the camera.
3. Follow the instructions on the camera screen.
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Print photos from a Bluetooth device
Print from any device with Bluetooth wireless technology to the printer.

Before you begin
To print from a Bluetooth-enabled device, you will need the following:
● To print from a Bluetooth-enabled device to the HP Photosmart A610, A612, A616,

or A617 model, you need the HP Bluetooth wireless printer adapter, sold separately.
The HP Photosmart A618 has integrated Bluetooth.

● A Bluetooth-enabled device
Before connecting to the printer with your Bluetooth device, be sure to set the Bluetooth
printer menu options as needed. See Printer menu on page 63.

To print photos from a Bluetooth device
➔ For more information on Bluetooth wireless technology and HP, go

to www.hp.com/go/bluetooth.

Print photos from a computer
You need to transfer your photos to the computer before you can use them with the
HP Photosmart software that lets you print from a computer. For more information,
see To save photos from a memory card to the computer on page 32.
For information on installing the HP Photosmart software, see Install the software
on page 61. The HP Photosmart software includes the interface that is displayed
whenever you print from a computer.

Note The electronic Help provides more information on the many print settings
available when you print from a computer. To learn how to access the electronic
Help, see Find more information on page 6.

Before you begin
To print from a computer, you will need the following:
● A Universal Serial Bus (USB) 2.0 full speed compliant cable 3 meters (10 feet) or

less in length. For instructions about connecting the printer with a USB cable, see
the electronic Help.

● A computer with Internet access (to use HP Photosmart Share).

To save photos from a memory card to the computer
1. Connect the printer to the computer using the USB cable.
2. Launch the HP Photosmart Premier, HP Photosmart Essential, or HP Photosmart

Studio software.
3. Insert a memory card and select photos to transfer. For information on viewing and

selecting photos, see Select multiple photos on page 20.
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4. In the HP Photosmart screen, click Start Using the Device.
5. Select the drive for the HP Photosmart A610 series printer, and the select the

location to save photos.
6. Click Transfer.

To print photos from a computer (Windows)
1. On the File menu in your software program, click Print.
2. Select the HP Photosmart A610 series as the printer. If you set the HP Photosmart

A610 series as the default printer, you can skip this step. The HP Photosmart A610
series will already be selected.

3. Click Print or OK to begin printing.

To print photos from a computer (Mac)
1. On the File menu in your software program, click Page Setup.
2. Select the HP Photosmart A610 series as the printer. If you set the HP Photosmart

A610 series as the default printer, you can skip this step. The HP Photosmart A610
series will already be selected.

3. On the File menu in your software program, click Print.
4. Click Print to begin printing.

Print photos from an iPod
If you have an iPod that can store photos, you can connect your iPod to the printer and
print the photos.

Before you begin
Check that the images you copy to the iPod are in JPEG format.

Note iPods might not be available in your country/region.

To import photos to an iPod
1. Copy photos from a memory card to your iPod using the Belkin Media Reader for

iPod.
2. Verify that photos are on your iPod by selecting Photo Import on the iPod menu.

Photos appear as Rolls.

To print photos from an iPod
1. Connect the iPod to the camera port on the front of the printer using the USB cable

that came with the iPod. The printer screen displays Reading Device for several
minutes while the photos are read. Then the photos appear on the printer screen.

2. Select the photo(s) you want to print and press Print. For more information on
selecting and printing photos, see Select multiple photos on page 20.
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7 Maintain and transport the printer
The printer requires very little maintenance. Follow the guidelines in this section to extend
the life span of the printer and printing supplies, and to ensure that the photos you print
are always of the highest quality.
● Replace the print cartridge on page 35
● Clean and maintain the printer on page 36
● Store the printer and print cartridge on page 40
● Maintain the quality of photo paper on page 41
● Transport the printer on page 41

Replace the print cartridge
Use the HP 110 Tri-color Inkjet print cartridge to print black-and-white and color photos.
HP Vivera Inks deliver true-to-life photo quality and exceptional fade resistance, resulting
in vivid colors that last. HP Vivera Inks are specially formulated and scientifically tested
for quality, purity, and fade resistance.
For optimal printing results, HP recommends using only HP print cartridges. Inserting an
incorrect cartridge may invalidate the printer warranty.

Caution Check that you are using the correct print cartridges. Also, note that
HP does not recommend modifying or refilling HP cartridges. Damage that results
from modifying or refilling HP cartridges is not covered by the HP warranty.

For best print quality, HP recommends that you install all retail print cartridges before the
date stamped on the box.

To prepare the printer and cartridge
1. Make sure the printer is on.
2. Open the print cartridge door of the printer.
3. Remove the bright pink tape from the cartridge.

Remove the pink tape
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Do not touch here

To insert the cartridge
1. Remove the old cartridge from the cradle by pushing down and pulling outward on

the cartridge.

Warning Do not touch the copper-colored contacts inside the print cartridge
compartment or on the print cartridge.

2. Hold the replacement cartridge with the label on top. Slide the cartridge at a slight
upward angle into the cradle so the copper-colored contacts go in first. Push the
cartridge until it snaps into place.

3. Close the print cartridge door.
The idle screen of the printer displays an icon showing the approximate ink level for the
installed cartridge (100%, 75%, 50%, 25%, and nearly empty). No ink-level icon appears
if the cartridge is not a genuine HP cartridge.
Each time you install or replace a print cartridge, a message appears on the printer
screen asking you to load paper so the printer can align the cartridge. This ensures high-
quality prints.
Load photo paper in the input tray, press OK, and then follow the onscreen instructions
to align the cartridge.

Clean and maintain the printer
Keep the printer and print cartridge clean and well maintained using the simple
procedures in this section.
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Clean the outside of the printer

To clean the outside of the printer
1. Turn off the printer, and then disconnect the power cord from the back of the printer.
2. If you installed the optional HP Photosmart Internal Battery in the printer, remove it,

and then replace the battery compartment cover.
3. Wipe the outside of the printer with a soft cloth that has been lightly moistened with

water.

Caution 1 Do not use any type of cleaning solution. Household cleaners and
detergents may damage the printer finish.

Caution 2 Do not clean the interior of the printer. Keep all fluids away from the
interior.

Automatically clean the print cartridge
If you notice white lines or single-color streaks on the photos you print, the print cartridge
may need to be cleaned. Do not clean the cartridge more often than necessary, since
cleaning uses up ink.

To automatically clean the print cartridge
1. Press Menu.
2. Select Tools, and then press OK.
3. Select Clean cartridge, and then press OK.
4. Following the directions on the printer screen, load paper so the printer can print a

test page after cleaning the cartridge. Use plain paper or index cards to conserve
photo paper.

5. Press OK to begin cleaning the print cartridge.
6. When the printer finishes cleaning the cartridge and prints a test page, it asks

whether you want to Continue to second level cleaning. Check the test page and
select from the following options:
– If the test page has white streaks or missing colors, the print cartridge needs to

be cleaned again. Select Yes, and then press OK.
– If the print quality of the test page looks good, select No, and then press OK.
You can clean the cartridge up to three times. Each successive cleaning is more
thorough and uses more ink.

If you complete all three levels of cleaning using this procedure and you still notice white
streaks or missing colors on the test page, you may need to replace the cartridge.

Note If the cartridge or printer has been recently dropped, you may also see
white streaks or missing colors in your prints. This problem is temporary and
clears up within 24 hours.
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Manually clean the print cartridge contacts
If you use the printer in a dusty environment, debris may accumulate on the copper-
colored contacts and cause printing problems.

To clean the print cartridge contacts
1. Gather the following items to clean the contacts:

– Distilled water (tap water may contain contaminants that can damage the print
cartridge)

– Cotton swabs or other soft, lint-free material that will not stick to the print
cartridge

2. Open the print cartridge door.
3. Remove the print cartridge and place it on a piece of paper with the ink nozzle plate

facing up. Be careful not to touch the copper-colored contacts or the ink nozzle plate
with your fingers.

Caution Do not leave the print cartridge outside the printer for more than
30 minutes. Ink nozzles exposed to the air longer than this may dry out and
cause printing problems.

4. Lightly moisten a cotton swab with distilled water and squeeze any excess water
from the swab.

5. Gently wipe the copper-colored contacts with the cotton swab.

Caution Do not touch the ink nozzle plate. Touching the ink nozzle plate
will result in clogs, ink failure, and bad electrical connections.

6. Repeat steps 4 and 5 until no ink residue or dust appears on a clean swab.
7. Insert the print cartridge in the printer, and then close the print cartridge door.

Print a test page
Print a test page before contacting HP support. The test page contains diagnostic
information you can use when working with HP support to solve printing problems. Look
at the ink nozzle pattern on the test page to check the ink level and condition of the print
cartridge. If any line or color is missing from the pattern, try cleaning the print cartridge.
For more information, see Automatically clean the print cartridge on page 37.

To print a test page
1. Press Menu.
2. Select Tools, and then press OK.
3. Select Print test page, and then press OK.
4. Following the directions on the printer screen, load paper so the printer can print a

test page. Use plain paper or index cards to conserve photo paper.
5. Press OK to begin printing the test page.
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The test page contains the following information:

Align the print cartridge
The first time you install a print cartridge in the printer, the printer aligns it automatically.
However, if colors in the printouts are misaligned, or if the alignment page does not print
correctly when you install a new print cartridge, use the following procedure to align the
print cartridge.

To align the print cartridge
1. Load HP Advanced Photo Paper in the input tray.
2. Press Menu.
3. Select Tools, and then press OK.
4. Select Align cartridge, and then press OK.
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5. A message appears on the printer screen reminding you to load plain paper. Load
HP Advanced Photo Paper so the printer can print an alignment page.

6. Press OK to begin aligning the print cartridge.
When the printer finishes aligning the cartridge, it prints an alignment page to confirm
that the alignment was successful.

– The check marks verify that the print cartridge is installed correctly and
functioning properly.

– If an “x” appears to the left of any of the bars, align the print cartridge again. If
the “x” still appears, replace the print cartridge.

Store the printer and print cartridge
Protect the printer and print cartridges by storing them properly when you are not using
them.

Store the printer
The printer is built to withstand long or short periods of inactivity.
● Close the input and output trays and push the printer screen down into the flat

position when the printer is not in use.
● Store the printer indoors out of direct sunlight in a place without temperature

extremes.
● If the printer and print cartridge have not been used for one month or more, clean

the print cartridge before printing. For more information, see Automatically clean the
print cartridge on page 37.

● If you are storing the printer for a long period of time and the optional HP Photosmart
Internal Battery is installed, remove the battery from the printer.

Chapter 7

40 HP Photosmart A610 series

En
gl

is
h

HP All-in-One Information Engineering



Store the print cartridge
When you store or transport the printer, always leave the active print cartridge inside the
printer. The printer stores the print cartridge in a protective cap during the power-down
cycle.

Caution Make sure the printer completes its power-down cycle before you
unplug the power cord or remove the internal battery. This allows the printer to
store the print cartridge properly.

Follow these tips to help maintain HP print cartridges and ensure consistent print quality:
● Keep all unused print cartridges in their original sealed packages until they are

needed. Store print cartridges at room temperature (15–35° C or 59–95° F).
● Do not remove the plastic tape covering the ink nozzles until you are ready to install

the print cartridge in the printer. If the plastic tape has been removed from the print
cartridge, do not attempt to reattach it. Reattaching the tape damages the print
cartridge.

Maintain the quality of photo paper
For best results with photo paper, follow the guidelines in this section.

To store photo paper
● Store the photo paper in its original packaging or in a resealable plastic bag.
● Store the packaged photo paper on a flat, cool, and dry surface.
● Return unused photo paper to the plastic bag. Paper left in the printer or exposed

to the elements may curl.

To handle photo paper
● Always hold photo paper by the edges to avoid fingerprints.
● If the photo paper has curled edges, place it in its plastic storage bag and gently

bend it in the opposite direction of the curl until the paper lies flat.

Transport the printer
It is easy to transport and set up the printer almost anywhere. Take it with you on
vacations and to family gatherings and social events to instantly print and share photos
with family and friends.
To make it even easier to print on the go, you can purchase these accessories:
● Optional HP Photosmart Internal Battery: Power the printer with a rechargeable

optional HP Photosmart Internal Battery so you can print anywhere.
● Carrying Case: Carry the printer and printing supplies together in this convenient

HP Photosmart Carrying Case.

To transport the printer
1. Turn off the printer.
2. Remove the memory card from the memory card slot.

Note Do not remove the print cartridge when transporting the printer.
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3. Remove all paper from the input and output trays, then close the input and output
trays.

4. Push the printer screen down into the flat position.

Note Make sure the printer completes its power-down cycle before you
unplug the power cord. This allows the printer to store the print cartridge
properly.

5. Unplug the power cord.
6. If the printer is connected to a computer, disconnect the USB cable from the

computer.
7. Always carry the printer upright.

Tip The printer has a convenient built-in handle to make it easy to carry. Be
sure to push the printer screen down flat before raising the handle. Do not
shake or swing the printer while carrying it by the handle.

Make sure to bring the following items with you:
● Paper
● Power cord
● Digital camera or a memory card containing photos
● Extra HP 110 Tri-color Inkjet print cartridges if you plan to print a lot of photos
● Optional printer accessories you plan to use, such as the battery or HP Bluetooth

wireless printer adapter
● If you are going to connect the printer to a computer, bring the USB cable and

HP Photosmart printer software CD
● Printer User Guide (the book you are reading)

Note If you do not take the printer User Guide with you, be sure to write
down the correct print cartridge number, or purchase enough HP 110 Tri-
color Inkjet print cartridges before you go.
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8 Troubleshooting
The HP Photosmart printer is designed to be reliable and easy to use. This chapter
answers frequently asked questions about using the printer and printing without a
computer. It contains information about the following topics:
● Printer hardware problems on page 43
● Printing problems on page 46
● Bluetooth printing problems on page 49
● Error messages on page 50
For troubleshooting information about using the printer software and printing from a
computer, see the electronic Help. For information about viewing the electronic Help,
see Find more information on page 6.

Printer hardware problems
Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online
support services at www.hp.com/support.

Note If you want to connect the printer to a computer with a USB cable, HP
recommends using a 2.0 high-speed compliant cable 3 meters (10 feet) or less
in length.

The On light is flashing green but the printer is not printing.

Solution
● If the printer is turned on, it is initializing. Wait for it to finish.
● If the printer is turned off, and the optional HP Photosmart Internal Battery is

installed, the battery is charging.

The Attention light is flashing red.
Cause The printer requires attention. Try the following solutions.
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Solution
● Check the printer screen for instructions. If you have a digital camera connected

to the printer, check the camera screen for instructions. If the printer is
connected to a computer, check the computer monitor for instructions.

● Turn off the printer.
If the optional HP Photosmart Internal Battery is not installed in the printer,
unplug the printer power cord. Wait about 10 seconds, and then plug the power
cord back in. Turn on the printer.
If the optional HP Photosmart Internal Battery is installed in the printer, unplug
the printer power cord if it is plugged in. Open the battery compartment cover
and remove the battery. Be careful not to touch the contacts inside the printer
or on the battery. Wait about 10 seconds, and then reinstall the battery. Plug in
the power cord (optional). Turn on the printer.

● If the Attention light continues to flash red, go to www.hp.com/support or
contact HP support.

The buttons on the control panel do not respond.
Cause A printer error has occurred. Wait for about a minute to see if the printer
resets. If it does not, try the following solutions.

Solution
● Turn off the printer.

If the optional HP Photosmart Internal Battery is not installed in the printer,
unplug the printer power cord. Wait about 10 seconds, and then plug the power
cord back in. Turn on the printer.
If the optional HP Photosmart Internal Battery is installed in the printer, unplug
the printer power cord if it is plugged in. Open the battery compartment cover
and remove the battery. Be careful not to touch the contacts inside the printer
or on the battery. Wait about 10 seconds, and then reinstall the battery. Plug in
the power cord (optional). Turn on the printer.

● If the printer does not reset and the control panel buttons still do not respond,
go to www.hp.com/support or contact HP support.

The printer does not find and display the photos on my memory card.

Solution
The memory card may contain file types the printer cannot read directly from the
memory card.
– Save the photos to a computer, and then print them from the computer. For

more information, see the camera documentation or the electronic Help.
– The next time you take photos, set the digital camera to save them in a file

format the printer can read directly from the memory card. For a list of supported
file formats, see Specifications on page 53. For instructions on setting the
digital camera to save photos in specific file formats, see the documentation
that came with the camera.
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The printer is plugged in, but it will not turn on.

Solution
● The printer may have drawn too much power.

If the optional HP Photosmart Internal Battery is not installed in the printer,
unplug the printer power cord. Wait about 10 seconds, and then plug the power
cord back in. Turn on the printer.
If the optional HP Photosmart Internal Battery is installed in the printer, unplug
the printer power cord if it is plugged in. Open the battery compartment cover
and remove the battery. Be careful not to touch the contacts inside the printer
or on the battery. Wait about 10 seconds, and then reinstall the battery. Plug in
the power cord (optional). Turn on the printer.

● Make sure the printer is plugged into a working electrical outlet.

The optional HP Photosmart Internal Battery is installed in the printer, but the
printer will not turn on using battery power.

Cause The battery may need to be charged.

Solution
● Plug in the printer power cord to charge the battery. The On light flashes green

to indicate that the battery is charging.
● If the battery is charged, try removing and reinstalling the battery.

The optional HP All-in-One Internal Battery is installed in the printer, but it will not
charge.

Solution
● Turn off and unplug the printer. Open the battery compartment cover. Remove

the battery and reinstall it. Be careful not to touch the contacts on the inside of
the battery compartment or on the battery. For more information on how to install
the battery, see the documentation that came with the battery.

● Check that the printer power cord is securely connected to both the printer and
the power source. When the printer is turned off, the On light flashes green to
indicate that the battery is charging.

● Turn on the printer. The battery charging icon, a lightning bolt, flashes above
the battery icon on the printer screen to indicate that the battery is charging.

● An empty battery should fully charge in approximately four hours when the
printer is not in use. If the battery still does not charge, replace it.

The printer makes noises when I turn it on, or starts making noises after sitting
unused for a while.

Solution The printer may make noises after long periods of inactivity
(approximately 2 weeks) or when its power supply has been interrupted and then
restored. This is normal operation. The printer is performing an automatic
maintenance procedure to ensure it produces the best quality output.
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Printing problems
Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online
support services at www.hp.com/support.

The printer does not print borderless photos when I print from the control panel.
Cause The borderless printing option may be turned off.
Solution To turn on borderless printing, follow these steps:
1. Press Menu.
2. Select Preferences, and then press OK.
3. Select Borderless, and then press OK.
4. Select On, and then press OK.

Paper does not feed into the printer correctly.

Solution
● Make sure that the paper-width guide fits close to the edge of the paper without

bending the paper.
● There may be too much paper loaded in the input tray. Remove some paper

and try printing again.
● If sheets of photo paper stick together, try loading one sheet at a time.
● If you are using the printer in an extremely high or low humidity environment,

insert the paper as far as it will go into the input tray, and load one sheet of
photo paper at a time.

● If you are using photo paper that is curled, place the paper in a plastic bag and
gently bend it in the opposite direction of the curl until the paper lies flat. If the
problem persists, use paper that is not curled. For information about proper
storage and handling of photo paper, see Maintain the quality of photo paper
on page 41.

● The paper may be too thin or too thick. Try using HP-designed photo paper. For
more information, see Choose the right paper on page 15.

The photo printed at an angle or is off-center.

Solution
● The paper may not be loaded correctly. Reload the paper, making sure that the

paper is correctly oriented in the input tray and that the paper-width guide fits
close to the edge of the paper. For paper-loading instructions, see Choose and
load paper on page 15.

● The print cartridge may need to be aligned. For more information, see Align the
print cartridge on page 39.
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No page came out of the printer.

Solution
● The printer may need attention. Read the printer screen for instructions.
● The power may be off or there may be a loose connection. Make sure that the

power is on and the power cord is securely connected. If you are using battery
power, make sure the battery is correctly installed.

● You may not have any paper in the input tray. Check that paper is loaded
correctly in the input tray. For paper-loading instructions, see Choose and load
paper on page 15.

● The paper may have jammed while printing. See the following section for
instructions on clearing a paper jam.

The paper jammed while printing.
Solution Check the printer screen for instructions. To clear a paper jam, try the
following solutions.
● If the paper came part way through the front of the printer, gently pull the paper

towards you to remove it.
● If the paper did not come part way through the front of the printer, try removing

it from the back of the printer:
– Remove the paper from the input tray, and then pull down on the input tray

to open it fully to a horizontal position.
– Gently pull the jammed paper to remove it from the back of the printer.
– Lift the input tray up until it snaps back into paper-loading position.

● If you cannot grasp the edge of the jammed paper to remove it, try the following:
– Turn off the printer.
– If the optional HP Photosmart Internal Battery is not installed in the printer,

unplug the printer power cord. Wait about 10 seconds, and then plug the
power cord back in.

– If the optional HP Photosmart Internal Battery is installed in the printer,
unplug the printer power cord, if it is plugged in. Open the battery
compartment cover and remove the battery. Be careful not to touch the
contacts inside the printer or on the battery. Wait about 10 seconds, and
then reinstall the battery. Plug in the power cord (optional).

– Turn on the printer. The printer checks for paper in the paper path and will
automatically eject the jammed paper.

● Press OK to continue.

Tip If you experience paper jams while printing, try loading one sheet of
photo paper at a time. Insert the paper as far as it will go into the input tray.
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A blank page came out of the printer.

Solution
● Check the ink-level icon on the printer screen. If the print cartridge is out of ink,

replace it. For more information, see Replace the print cartridge on page 35.
● You may have begun printing and then cancelled the process. If you cancelled

the process before the photo started printing, the printer may have already
loaded paper in preparation for printing. The next time you print, the printer will
eject the blank page before starting the new printing project.

The photo did not print using the printer's default print settings.
Solution You may have changed the print settings for the selected photo. Print
settings you apply to an individual photo override the printer's default print settings.
Discard all print settings that have been applied to an individual photo by deselecting
the photo. For more information, see Select multiple photos on page 20.

The printer ejected the paper when preparing to print.
Cause The printer might be in direct sunlight, which affects the operation of the
automatic paper sensor.
Solution Move the printer out of direct sunlight.

Print quality is poor.

Solution
● Make sure you have selected the correct paper type. See To change the paper

type on page 16.
● Make sure the print quality setting is set to Best quality. See Set print quality

on page 28.
● Turn the Photo Fix feature on or off. See Perfect photos automatically using

Photo Fix on page 26.
● The print cartridge may be running out of ink. Check the ink-level icon on the

printer screen, and replace the cartridge if necessary. For more information,
see Replace the print cartridge on page 35.

● You may have selected a low-resolution setting on the digital camera when you
took the photo. For better results in the future, set the digital camera to a higher
resolution.

● Make sure you are using the right type of photo paper for the project. Use HP
Advanced Photo Paper for best results. For more information, see Choose the
right paper on page 15.

● You may be printing on the wrong side of the paper. Make sure the paper is
loaded with the side to be printed facing toward the front of the printer.

● The print cartridge may need to be cleaned. For more information, see
Automatically clean the print cartridge on page 37.
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● The print cartridge may need to be aligned. For more information, see Align the
print cartridge on page 39.

● Photos may be stacked in the output tray. The printed surface of your photos
needs to be left exposed to the air for up to 5 minutes after printing. Do not place
photos in an album until they have fully developed.

The photos I selected for printing in the digital camera do not print.
Solution Some digital cameras let you mark photos for printing both in the
camera's internal memory and on the memory card. If you mark photos in the internal
memory, and then move photos from the camera's internal memory to the memory
card, the marks do not transfer. Mark photos for printing after you transfer them from
the digital camera's internal memory to the memory card.

Photos will not print from an iPod.
Cause You may have saved your photos to the iPod in low resolution.
Solution Photos must be stored in high resolution for the printer to recognize them.
Check your iPod documentation for information on changing the resolution setting.

Bluetooth printing problems
Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips, or go to the
online support services at www.hp.com/support. Be sure to also read the
documentation that came with your HP Bluetooth wireless printer adapter (if you are
using one) and your device with Bluetooth wireless technology.

My Bluetooth device cannot find the printer.

Solution
● If you are using the optional HP Bluetooth wireless printer adapter, make sure

the adapter is plugged into the camera port on the front of the printer. The light
on the adapter flashes when the adapter is ready to receive data.
If the printer has integrated Bluetooth wireless technology, check the Bluetooth
light on the printer. The light flashes when the printer is ready to receive data.

● Bluetooth Visibility may be set to Not visible. Change this setting to Visible
to all as follows:
– Press Menu.
– Select Bluetooth, and then press OK.
– Select Visibility, and then press OK.
– Select Visible to all, and then press OK.

● Bluetooth Security level may be set to High. Change this setting to Low as
follows:
– Press Menu.
– Select Bluetooth, and then press OK.
– Select Security level, and then press OK.
– Select Low, and then press OK.
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● The passkey (PIN) that the device with Bluetooth wireless technology is using
for the printer may be incorrect. Make sure the correct passkey for the printer
is entered in the device with Bluetooth wireless technology.

● You may be too far from the printer. Move the device with Bluetooth wireless
technology closer to the printer. The maximum recommended distance between
the device with Bluetooth wireless technology and the printer is 10 meters
(30 feet).

No page came out of the printer.
Solution The printer may not recognize the type of file sent by the device with
Bluetooth wireless technology. For a list of the file formats that the printer supports,
see Specifications on page 53.

Print quality is poor.
Solution The photo you printed may be low resolution. For better results, set the
digital camera to a higher resolution. Photos taken with VGA-resolution cameras,
such as those found in wireless phones, may not have high enough resolution to
produce a high-quality print.

The photo printed with borders.
Solution The printing program installed on your device with Bluetooth wireless
technology may not support borderless printing. Contact the vendor of the device,
or go to their support Web site to obtain the latest updates for the printing program.

My computer cannot set the device name using the Bluetooth wireless connection.
Solution Use a USB cable to connect your computer to the printer in order to set
the printer Bluetooth device name using the printer Toolbox. The printer software
must already be installed on the computer. See Install the software on page 61
and the electronic Help.
Use the following instructions to get to the printer Toolbox.
Windows users only: Right-click the small monitor icon on the far right of the
Windows taskbar and select either Launch/Show HP Solution Center or Launch/
Show Director, whichever appears. Click Settings, Print Settings, and then
Printer Toolbox. Click the Configure Bluetooth Settings tab and enter the
Bluetooth device name in the Device Name box

Error messages
Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online
support services at www.hp.com/support.
The following error messages may appear on the printer screen. Follow the instructions
to resolve the problem.
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Error message: Paper jam. Clear jam then press OK.
Solution Try the following steps to clear the paper jam:
● If the paper came part way through the front of the printer, gently pull the paper

towards you to remove it.
● If the paper did not come part way through the front of the printer, try removing

it from the back of the printer:
– Remove the paper from the input tray, and then pull down on the input tray

to open it fully to a horizontal position.
– Gently pull the jammed paper to remove it from the back of the printer.
– Lift the input tray up until it snaps back into paper-loading position.

● If you cannot grasp the edge of the jammed paper to remove it, try the following:
– Turn off the printer.
– If the optional HP Photosmart Internal Battery is not installed in the printer,

unplug the printer power cord. Wait about 10 seconds, and then plug the
power cord back in.

– If the optional HP Photosmart Internal Battery is installed in the printer,
unplug the printer power cord, if it is plugged in. Open the battery
compartment cover and remove the battery. Wait about 10 seconds, and
then reinstall the battery. Plug in the power cord.

– Turn on the printer. The printer checks for jammed paper and automatically
ejects any jammed paper it finds.

● Press OK to continue.

Error message: Automatic paper sensor failed.
Solution The automatic paper sensor is obstructed or damaged. Try moving the
printer out of direct sunlight, and then press OK and try printing again. If this does
not work, go to www.hp.com/support or contact HP support.

Error message: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge.
Solution Replace the print cartridge with one that is compatible with the printer.
For more information, see Replace the print cartridge on page 35.

Warning Do not touch the copper-colored contacts inside the print cartridge
compartment or on the print cartridge.

Error message: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK.
Solution Follow these steps to clear any obstruction in the path of the print
cartridge cradle:
1. Remove any jammed paper from the input or output trays.
2. Turn the printer off and then on again.
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Error message: Cartridge service station is stuck.
Solution The print cartridge service station is the component located beneath the
print cartridge cradle that wipes and caps the print cartridge for storage. Follow these
steps to clear the obstruction blocking the print cartridge service station:
1. Remove any jammed paper from the input and output trays.
2. Turn the printer off and then on again.

Error message: Photo is corrupted
Cause While the printer was printing from a memory card, either another memory
card was inserted or a USB device was connected to the front camera port.
Solution Insert only one memory card at a time. Do not insert a USB device while
the printer is printing from a memory card. Your photo is not corrupted.

Cause The indicated photo is corrupted on the inserted memory card.
Solution Select and print a different photo, or insert a different memory card.

Error message: Card access error. See user manual.
Cause A card access error may indicate that an xD-Picture Card memory card is
in a write-protected condition. xD-Picture Card memory cards have a special
protection feature to ensure that your pictures are kept safe.

Note During this condition, you can still use the printer for printing and
saving photos from the xD-Picture Card to a secure location, such as the
computer hard drive.

Solution
● Reinsert the xD-Picture Card memory card into your camera and turn on the

camera. In most cases, the camera automatically makes the necessary
changes.

● Reformat the xD-Picture Card memory card. See the documentation that came
with your camera for instructions on reformatting the memory card. Note that
this process erases the pictures currently saved to your memory card. To save
these pictures, transfer them to the computer before reformatting the memory
card. Once you reformat the memory card, transfer those photos back to the
memory card using the computer.

● Turn off the printer, insert the xD-Picture Card memory card into the printer, and
then turn on the printer again.
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9 Specifications
This section includes the following topics:
● System requirements on page 53
● Printer specifications on page 54

System requirements

Component Windows minimum Mac minimum

Operating system Microsoft® Windows 98 SE,
Me, 2000 Professional,
XP Home,
XP Professional, XP
Starter Edition, and XP
Professional x64

Mac® OS X 10.3.x and
10.4.x

Processor Intel® Pentium® II (or
equivalent) or higher

G3 or greater

RAM 64 MB (256 MB
recommended)

128 MB

Free disk space 500 MB 500 MB

Video display 800 x 600, 16-bit or higher 800 x 600, 16-bit or higher

CD-ROM drive 4x 4x

Connectivity USB 2.0 high-speed:
Microsoft Windows 98 SE,
Me, 2000 Professional,
XP Home,
XP Professional, XP
Starter Edition, and XP
Professional x64
PictBridge: using front
camera port
Bluetooth: using an
integrated-Bluetooth
printer or optional
HP Bluetooth wireless
printer adapter

USB: Mac OS X 10.3.x and
10.4.x
PictBridge: using front
camera port

Browser Microsoft Internet Explorer
5.5 or later

—
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Printer specifications

Category Specifications

Connectivity USB 2.0 high-speed: Microsoft Windows 98 SE,
Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional,
XP Starter Edition, and XP Professional x64;
Mac OS X 10.3.x and 10.4.x
PictBridge: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000
Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter
Edition, and XP Professional x64; Mac OS X 10.3.x
and 10.4.x
Bluetooth: Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000
Professional, XP Home, XP Professional, XP Starter
Edition, and XP Professional x64

Environmental
specifications

Maximum during operation: 5–40° C (41–104° F),
5–90% RH
Recommended during operation: 15–35° C (59–
95° F), 20–80% RH

Image file formats JPEG Baseline
TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved
TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved
TIFF 24-bit RGB packbits interleaved
TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits
TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits
TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman

Margins Borderless printing: Top 0.0 mm (0.0 inch); Bottom
12.5 mm (0.50 inch); Left/right 0.0 mm (0.0 inch)
Bordered printing: Top 3 mm (0.12 inch); Bottom
12.5 mm (0.50 inch); Left/right 3 mm (0.12 inch)

Media sizes Photo paper 10 x 15 cm (4 x 6 inches) or 13 x 18 cm
(5 x 7 inches)
Photo paper with tab 10 x 15 cm with 1.25 cm tab
(4 x 6 inches with 0.5 inch tab)
Photo sticker paper 10 x 15 cm (4 x 6 inches), 16
rectangular or oval stickers per page
Panorama photo paper (for pre-stitched images)
10 x 30 cm (4 x 12 inches)
Index cards 10 x 15 cm (4 x 6 inches)
Hagaki cards 100 x 148 mm (3.9 x 5.8 inches)
A6 cards 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 inches)
L-size cards 90 x 127 mm (3.5 x 5 inches)
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Category Specifications
L-size cards with tab 90 x 127 mm with 12.5 mm tab
(3.5 x 5 inches with 0.5 inch tab)

Media types HP Advanced Photo Paper
Cards: index, Hagaki, A6, L-size, 2L-size
Photo sticker paper
HP CD/DVD Label tattoo
HP Self-Adhesive Photo Paper

Memory cards CompactFlash Type I and II
MultiMediaCard
Secure Digital
Memory Sticks
Microdrive
xD-Picture Card

Memory card-supported file
formats

Printing: All supported image and video file formats
Saving: All file formats

Paper tray One 13 x 18 cm (5 x 7 inches) photo paper tray

Paper tray capacity 20 sheets of photo paper, maximum thickness 292
µm (11.5 mil) per sheet

Power consumption U.S.
Printing: 15.14 W
Idle: 8.61 W
Off: 6.66 W
International
Printing: 14.04 W
Idle: 8.58 W
Off: 7.06 W

Power supply model number HP Part # 0957–2121 (North America), 100-240
V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz)
HP Part # 0957–2120 (Rest of world), 100-240 V AC
(± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)

Print cartridge HP 110 Tri-color Inkjet print cartridge

(continued)

HP Photosmart A610 series User Guide 55

English

HP All-in-One Information Engineering



Category Specifications

USB 2.0 high-speed support Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 Professional,
XP Home, XP Professional, XP Starter Edition, and
XP Professional x64
Mac OS X 10.3.x and 10.4.x
HP recommends that the USB cable be less than
3 meters (10 feet) in length

Video file formats Motion JPEG AVI
Motion-JPEG QuickTime
MPEG-1
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10 HP support
● Support process on page 57
● HP support by phone on page 57
● Additional warranty options on page 58
● HP Warranty on page 59

Support process
If you have a problem, follow these steps:
1. Check the documentation that came with the HP Photosmart printer.
2. Visit the HP online support Web site at www.hp.com/support. HP online support

is available to all HP customers. It is the fastest source for up-to-date device
information and expert assistance and includes the following features:
– Fast access to qualified online support specialists
– Software and driver updates for the HP Photosmart printer
– Valuable HP Photosmart printer and troubleshooting information for common

problems
– Proactive device updates, support alerts, and HP newsgrams that are available

when you register the HP Photosmart printer
3. For Europe only: Contact your local point of purchase. If the HP Photosmart printer

has a hardware failure, you will be asked to bring it back to your local point of
purchase. (Service is provided at no charge during the device limited warranty
period. After the warranty period, you will be quoted a service charge.)

4. Call HP support. Support options and availability vary by device, country/region, and
language.

HP support by phone
For a list of support phone numbers, see the phone number list on the inside of the front
cover.

Phone support period
One year of phone support is available in North America, Asia Pacific, and Latin America
(including Mexico). To determine the duration of phone support in Europe, the Middle
East, and Africa, go to www.hp.com/support. Standard phone company charges apply.

Placing a call
Call HP support while you are in front of the computer and the HP Photosmart printer.
Be prepared to provide the following information:
● Device model number (located on the label on the front of the device)
● Device serial number (located on the back or bottom of the device)
● Messages that appear when the situation occurs
● Answers to these questions:

– Has this situation happened before?
– Can you re-create it?
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– Did you add any new hardware or software to your computer at about the time
that this situation began?

– Did anything else occur prior to this situation (such as a thunderstorm, device
was moved, etc.)?

After the phone support period
After the phone support period, help is available from HP at an additional cost. Help may
also be available at the HP online support Web site: www.hp.com/support. Contact
your HP dealer or call the support phone number for your country/region to learn more
about support options.

Additional warranty options
Extended service plans are available for the printer at additional costs. Go
to www.hp.com/support, select your country/region and language, then explore the
services and warranty area for information about the extended service plans.
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HP Warranty
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A Install the software
The printer comes with optional software you can install on a computer.
After using the setup instructions that came in the box with the printer to set up the printer hardware,
use the instructions in this section to install the software.

Windows users Mac users

Important: Do not connect the USB cable until
you are prompted.
1. Insert the HP Photosmart CD into your

computer's CD-ROM drive. If the Install
Wizard does not appear, locate the
Setup.exe file on the CD-ROM drive and
double-click it. It takes less than a minute
for the files to load.

2. Click Next and follow the onscreen
instructions.

3. When prompted, either accept the
Recommended option or select the
Custom option. If you select Custom,
deselect the software programs you don't
want to install. If you are not sure, you can
highlight the name of each program listed
to read a brief description of the program.

4. When prompted, connect one end of the
USB cable to the USB port on the back of
the printer, and connect the other end to
the USB port on your computer.

5. Follow the onscreen instructions until the
installation is finished. If you are prompted
to restart your computer, go ahead and do
so.

1. Connect one end of the USB cable to the
USB port on the back of the printer, and
connect the other end to the USB port on
your computer.

2. Insert the HP Photosmart CD into your
computer's CD-ROM drive.

3. On your desktop, double-click the
HP Photosmart CD icon.

4. Double-click the HP Installer icon, and
follow the instructions on each installation
screen to install the printer software.

5. When the Congratulations screen
appears, click OK.

Note Windows users: The HP Photosmart Essential software is included in the
Recommended install option. If you use Windows 2000 or XP, you can select
HP Photosmart Premier as a Custom install option. HP Photosmart Premier is not available
on the HP Photosmart A610 model.
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B Printer menus
The printer menus contain many features for viewing and printing photos, obtaining help, and more.

Printer menu
Printer menu structure
● Print Options

– Print all: Select to print all the photos on the memory card inserted in the printer.
– Video action prints: Select to print nine frames from a video clip. For instructions on how

to print from a video clip, see Select multiple photos on page 20.
– Print range: Select to print a range of photos. The current print settings, including number

of copies, apply to all photos in the range.
– Print index page: Select to print an index of all photos on the memory card inserted in

the printer.
– Panoramic photos: Select to turn panoramic printing On or Off (default). Select On to

print all selected photos with a 3:1 aspect ratio; load 10 x 30 cm (4 x 12 inch) paper before
printing. When a photo is selected, a green crop box shows the area to be printed. Other
Print Options menu choices are disabled when this option is turned on. Select Off to print
with a normal 3:2 aspect ratio. Panoramic printing is not supported when printing directly
from a digital camera with a USB cable.

– Photo stickers: Select to turn sticker printing On or Off (default). Select On to print 16
photos per page, and load special sticker media. Other Print Options menu choices will
be disabled when this option is turned on. Select Off to print using one of the normal
layout options.

– CD/DVD tattoo: Select to turn CD/DVD label printing On or Off (default).
– Passport photos: Select to turn passport printing On or Off (default). Passport printing

tells the printer to print all selected photos in the selected passport photo size. A separate
page is printed for each selected photo. Each printed page contains the number of photos
of the selected size that will fit on the page. Other Print Options menu choices will be
disabled when this option is turned on.

● Edit
– Rotate photo: Press  to rotate the photo 90° clockwise. Press  to rotate the photo

90° counterclockwise.
– Add frame: Choose from the Select pattern and Select color choices.
– Add color effect: Choose from the following color effects: Black & white, Sepia,

Antique, or No effect (default).
● Tools

– Photosmart Share (Instant Share): Select to share photos on an inserted memory card
with family and friends. The printer must be connected to a computer, the computer must
be connected to the Internet, and the printer software must be installed on the computer.

– View 9-up: Select to view photos on the inserted memory card nine at a time.
– Slide show: Select to view photos on the inserted memory card in a slide show. Press

Cancel to stop the slide show.
– Print sample page: Select to print a sample page, which is useful for checking the print

quality of the printer.
– Print test page: Select to print a test page containing information about the printer that

can help in troubleshooting problems.
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– Clean cartridge: Select to clean the print cartridge. After cleaning, you'll be asked if you
want to continue to a second-level cleaning (choose Yes or No). If you choose Yes,
another cleaning cycle will be completed. Next you'll be asked if you want to continue to
a third-level cleaning (choose Yes or No).

– Align cartridge: Select to align the print cartridge.
● Bluetooth

– Device address: Some devices with Bluetooth wireless technology require you to enter
the address of the device they are trying to locate. This menu option shows the printer
address.

– Device name: You can select a name for the printer that appears on other devices with
Bluetooth wireless technology when they locate the printer.

– Passkey: When the Bluetooth Security level of the printer is set to High, you must enter
a passkey to make the printer available to other Bluetooth devices. The default passkey
is 0000.

– Visibility: Select Visible to all (default) or Not visible. When Visibility is set to Not
visible, only devices that know the printer address can print to it.

– Security level: Select Low (default) or High. The Low setting does not require users of
other devices with Bluetooth wireless technology to enter the printer passkey. High
requires users of other devices with Bluetooth wireless technology to enter the printer
passkey.

– Reset Bluetooth options: Select to reset all items in the Bluetooth menu to their default
values.

● Help
– Printing Tips I: Select to read about the auto image enhancement features of the printer.
– Printing Tips II: Select to read tips that can help you obtain the best possible prints.
– Panoramic photos: Select to read about printing panoramic photos.
– Photo stickers: Select to read about printing photo stickers.
– Memory cards: Select to read about using memory cards.
– Cartridges: Select to read about using print cartridges.
– Loading paper: Select to read about loading paper.
– Paper jams: Select to read about removing a paper jam.
– Camera connect: Select to read about connecting PictBridge cameras to the printer.
– Traveling with the printer: Select to read tips about taking the printer on the road.
– Getting assistance: Select to read how to obtain help with the printer.

● Preferences
– Print quality: Select to change the print quality. Choose between Best (default) which

produces the highest quality, Normal, which uses less ink than Best and prints faster,
and Fast Normal which produces faster prints with medium print quality.

– Paper type: Select to change the type of paper on which to print. Choose between
HP Advanced or HP Premium photo paper. HP recommends HP Advanced Photo Paper
for best results.

– Date/time: Select to show a date/time stamp on your printed photos. Select Date/time,
Date only, or Off (default).

– Colorspace: Select to choose a colorspace, which is a three-dimensional mathematical
model for organizing color. Choose between Adobe RGB, sRGB, or Auto-select
(default). The Auto-select default tells the printer to use the Adobe RGB colorspace, if
available. The printer defaults to sRGB if Adobe RGB is not available.

– Borderless: Select to turn borderless printing On (default) or Off. When borderless
printing is turned off, all pages print with a narrow white border around the outside edges
of the paper.

– After printing: Select to change whether selected photos are deselected after printing:
Always (default), Never, or Ask.

– Preview animation: Select to turn preview animation On (default) or Off. Select Off to
bypass printer screen animations.

– Video enhancement: Select to turn video enhancement On or Off (default).
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– Restore defaults: Select to restore printer defaults: Yes or No. Selecting Yes restores
the original factory preferences.

– Language: Select to change the language or country/region setting. Choose from Select
language and Select country/region.
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Index

A
accessories 10, 41
adaptive lighting 26
after the support period 58
aligning print cartridges 39
alignment page 39
antique coloration 23
automobile adapter 41

B
batteries

charge indicator  0
compartment 10
model 10

Bluetooth
troubleshooting 49
wireless printer adapter

10
buttons 9

C
calling HP support 57
camera types 31
cameras

photos do not print 49
ports 6

carrying case
model 11
transporting printer 41

cartridges. See print cartridges
CD/DVD labels 25
cleaning

print cartridges 37
printer 37

CompactFlash 17
computer

installing software 61
system requirements 53

control panel 9
cropping photos 23

D
date and time stamps 23
digital cameras. See cameras
documentation, printer 5

E
e-mailing photos 28
error messages 50

F
file formats, supported 54
framing photos 23
Frequently asked questions

43

G
Getting help 43

H
Help 43
Hewlett-Packard Company

notices 2
HP Photosmart Share 28
HP support 57

I
ink cartridges. See print

cartridges
ink level, checking 38,  0
inserting memory cards 17

L
layout and photo size 20
loading paper 15

M
Memory card icon 19
Memory cards

Removing 19
memory cards

inserting 17
supported types 17

Memory Sticks 17
menu, printer 11, 63
Microdrive 17
MultiMediaCard 17

P
panoramic mode 23
paper

buying and choosing 15
jams 47
loading 15
maintaining 15, 41
specifications 54
trays 6

troubleshooting 46
passport photos 25
phone support 57
phone support period

period for support 57
photo fix 26
photo stickers 24
photos

antique coloration 23
cropping 23
date and time stamp 23
e-mailing 28
framing 23
improving quality 26
index 19
printing 21
red-eye removal 26
selecting for print 20
sepia tones 23
viewing 19
zooming 23

placing a call 57
preferences 64
print cartridges

aligning 39
cleaning 37
cleaning contacts 38
storing 41
testing 38

printer
accessories 10, 41
cleaning 37
documentation 5
error messages 50
menu 11, 63
parts 6
specifications 54
storing 40
transporting 41

printing
CD/DVD tattoo 63
help 64
in panoramic mode 23
index page 19
multiple copies 20
multiple photos 20
panoramic mode 20
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panoramic photos 63
passport photos 25, 63
photo stickers 24, 63
photos 21
test page 38
thumbnails 19
without computer 17

Q
quality

photo paper 41
photos 26
print 28
print test page 38
troubleshooting 48

Questions and Answers 43

R
red-eye removal 26
Removing a memory card 19

S
Secure Digital 17
sepia tones 23
SmartFocus 26
software, installing 61
Sony Memory Sticks. See

Memory Sticks
specifications 53
storing

photo paper 41
print cartridges 41
printer 40

support process 57
system requirements 53

T
test page 38
thumbnails, printing 19
transporting printer 10, 41
trays, paper 6
Troubleshooting 43
troubleshooting

Bluetooth 49
error messages 50
flashing lights 43
HP support 57
paper problems 46
quality problems 48

U
USB

ports 6

specifications 54

V
video camera

icon on printer screen
 0

video clip
print a single frame from

25
print nine frames from 25,

26
supported file formats 56

viewing photos 19

W
warranty 59

X
xD-Picture Card 17

Z
zooming and cropping 23
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