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1 ยินดีตอนรับ

ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อเครื่องพิมพ HP Photosmart D7100 series
เคร่ืองพิมพใหมนี้จะทำใหทานพิมพภาพถายไดสวยงาม บันทึกภาพถายลง
คอมพิวเตอร และสรางงานดีๆ ไดงายๆ โดยใชหรือไมใชคอมพิวเตอรก็ได
คูมือนี้จะอธิบายวิธีการพิมพโดยไมเช่ือมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรเปนหลัก 
เมื่อตองการเรียนรูวิธีพิมพจากคอมพิวเตอร ใหติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ และดู
Help (วิธีใชงาน) แบบอิเล็กทรอนิก สำหรับภาพรวมของการใชคอมพิวเตอร
และเคร่ืองพิมพรวมกัน โปรดดูที่ การพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับขอมูล
เกี่ยวกับการติดตั้งซอฟตแวร โปรดดูคูมือ การใชงานโดยยอ
สำหรับผูใชภายในบานจะไดเรียนรูวิธีการ:
● พิมพภาพถายแบบไมมีขอบจากเครื่องพิมพหรือจากคอมพิวเตอร
● เลือกเคาโครงของภาพถาย
● แปลงภาพถายสีเปนขาวดำ หรือใชเอฟเฟกตส ีเชน Sepia (ซีเปย) หรือ

Antique (โบราณ)
เคร่ืองพิมพใหมของทานมาพรอมกับเอกสารตอไปนี:้
● คูมือการใชงานโดยยอ:  คูมือการใชงานโดยยอ จะอธิบายวิธีการตั้งคา

เคร่ืองพิมพ การติดต้ังซอฟตแวรเครื่องพิมพ และทดสอบการพิมพภาพถาย
● คูมือผูใช: คูมือผูใช คือหนังสือที่ทานกำลังอาน ซ่ึงจะอธิบายถึงคุณสมบัติ

ไปของเครื่องพิมพ การใชเครื่องพิมพโดยไมตองตอกับคอมพิวเตอร และ
กลาวถึงขอมูลการแกไขปญหาเกี่ยวกับฮารดแวร

● Help (วิธีใช) ที่          บนหนาจอ: Help (วิธีใช) ที่  บนหนาจอ
HP Photosmart จะอธิบายวิธีใชเครื่องพิมพกับคอมพิวเตอร และจะมี
ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนของซอฟตแวรดวย

คุณสมบัติพิเศษ
คุณสมบัติและสื่อสำหรับการพิมพใหมๆ นี้จะชวยใหคุณสรางภาพถาย

สูงไดงายกวาท่ีเคย:
● เมื่อทานใช HP Advanced Photo Paper (หรือเรียกวากระดาษ

ถาย HP ในบางประเทศ/ภูมิภาค) ตัวตรวจจับพเิศษในเครื่องพิมพจะ
สอบเครื่องหมายดานหลังกระดาษ และจะเลือกการตั้งคาการพิมพที่เ
สมโดยอัตโนมัติ โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมของกระดาษภาพถายชนิดใหมนี้ที่

เลือกกระดาษที่ถูกตอง
● เทคโนโลย ีHR Real Life จะชวยใหทานไดรับภาพถายที่มีคุณภาพดีขึ้น

อยางงายๆ การลบตาแดงโดยอัตโนมัติและการแกแสงเกินหรือแสงขาดเพื่อ
ปรับปรุงรายละเอียดของภาพในเงามืดเปนเพียงคุณลักษณะบางประการ
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จากคุณลักษณะอนัหลากหลายท่ีมีอยูในเทคโนโลยีดังกลาวนี้ ทานสามารถ
คนหาตัวเลือกในการปรับแตงและปรับปรุงไดมากมายจากแผงควบคุมและ
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ หากตองการใชงานคุณลักษณะเหลานี้จาก

คุม โปรดดู การปรับปรุงคุณภาพของภาพถาย หากตองการทราบวิธีการ
หาคุณลักษณะดังกลาวในซอฟแวร โปรดดู คุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลยี

ของ HP Real Life

การเขาใชงานวิธีใช HP Photosmart บนหนาจอ
หลังจากที่ทานติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart ในคอมพิวเตอร ทานจะ
สามารถดูวิธีใช HP Photosmart บนหนาจอ
● Windows PC: จากเมน ูStart (เริ่มตน) เลือก Programs

(โปรแกรม) (ใน Windows XP เลือก All Programs (โปรแกรม
หมด)) > HP > HP Photosmart D7100 series > Photosmart

Help (วิธีใช Photosmart)
● Macintosh: จาก Finder (ตัวคนหา) เมน ูHelp (วิธีใช) เลือก Mac

Help (วิธีใช Mac) จาก Help Viewer (ตัวเรียกดูวิธีใช) เมน ูLibrary
(ไลบราร)ี เลือก HP Photosmart Mac Help (วิธีใช Mac)

บท 1
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สวนตางๆ ของเครื่องพิมพ

ดานหนาของเคร่ืองพิมพ

1 On (เปด): กดปุมนี้เพื่อเปดเคร่ืองพิมพ
2 ฝาครอบดานบน: ยกฝาครอบขึ้นเพ่ือเปดไปยังตลับหมึกพิมพและดึงกระดาษที่ติด

อยูออก ในการยกฝาครอบขึ้น ใหจับฝาท่ีอยูดานใตโลโก HP ใหมั่นและดึงขึ้นทาง
ดานบน

3 หนาจอของเครื่องพิมพ : ดูภาพถาย เมนูและขอความ จากหนาจอนี้
4 ถาดรับกระดาษ: ใชถาดน้ีเพ่ือรองรับกระดาษที่พิมพออกจากเครื่องพิมพ ยกถาดนี้

ข้ึนเพื่อใชงานถาดกระดาษภาพถาย
5 ถาดกระดาษหลัก: ดึงถาดนี้ออกมาและใสกระดาษ แผนใส ซอง หรือ สื่ออื่นๆ ท่ี

ตองการพิมพโดยคว่ำกระดาษดานท่ีจะพิมพลงในถาด
6 ถาดกระดาษภาพถาย: ยกถาดรับกระดาษขึ้นและดึงออกมา แลวใสกระดาษขนาด

เล็กท่ีมีขนาดไมเกิน 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) ลงในถาดกระดาษภาพถายโดยคว่ำ
กระดาษดานท่ีจะพิมพลง กระดาษที่ใชอาจมีแถบฉีกออกหรือไมมีก็ได

7 ชองใสการดหนวยความจำ: ใสการดหนวยความจำที่น่ี โปรดดูรายการ
การดหนวยความจำที่ใชงานไดท่ี การใสการดหนวยความจำ

8 พอรตกลองถายรูป: ตอกลองดิจิตอล PictBridge™ อุปกรณเสริมอะแดปเตอร
เคร่ืองพิมพไรสายแบบ Bluetooth® ของ HP หรือ iPod
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ดานหลังเครื่องพิมพ

1 ชองตอสายไฟ: ใชพอรตนี้ตอสายไฟที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ
2 พอรตของ USB: ใชพอรตนี้ตอเครื่องพิมพเขากับคอมพิวเตอร
3 ฝาปดดานหลัง: เปดฝานี้ออกเพื่อดึงกระดาษที่ติดออกมาหรือเพื่อติดต้ังอุปกรณ

เสริมสำหรับการพิมพสองดานอัตโนมัติของ HP โปรดดูที ่อุปกรณเสริมท่ีเลือกใช
งานได

ถาดกระดาษหลักและถาดกระดาษออก

1 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง: ปรับตัวกั้นน้ีใหพอดีกับขอบกระดาษในถาดกระดาษ
หลัก

2 ถาดรับกระดาษ: ใชถาดน้ีเพ่ือรองรับกระดาษที่พิมพออกจากเครื่องพิมพ ยกถาดนี้
ข้ึนเพื่อใชงานถาดกระดาษภาพถาย

3 ที่รองถาดรับกระดาษ: ดึงท่ีรองถาดรับกระดาษเขาหาตัวเพ่ือรองรับกระดาษที่
พิมพออกมา

4 ถาดกระดาษหลัก: ดึงถาดนี้ออกมา และใสกระดาษธรรมดา แผนใส ซอง หรือ ส่ือ
อื่นๆ ท่ีตองการพิมพโดยคว่ำกระดาษดานที่จะพิมพลงในถาด

5 ตัวปลดถาดกระดาษหลัก: คลายตัวปลดออกมาเพื่อขยายถาดกระดาษหลัก
6 ตัวกั้นกระดาษดานยาว: ปรับตัวกั้นน้ีใหชิดปลายขอบกระดาษในถาดกระดาษ

หลัก

บท 1
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ถาดกระดาษภาพถาย

1 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง: ปรับตัวกั้นน้ีใหชิดขอบกระดาษในถาดกระดาษ
ถาย

2 ตัวกั้นกระดาษดานยาว: ปรับตัวกั้นน้ีใหพอดีปลายขอบกระดาษในถาดกระดาษ
ภาพถาย

3 ตัวปลดถาดกระดาษภาพถาย: คลายตัวปลดออกมาเพื่อขยายถาดกระดาษภาพถาย

HP Photosmart D7100 series คูมือการใชงาน 13
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แผงควบคุม

1 On (เปด): เปดเครื่องพิมพหรือเปดโหมดประหยัดพลังงาน
2 Back (ยอนกลับ): ยอนกลับไปที่หนาจอกอนหนา
3 Home (หนาแรก): กดเพื่อกลับไปยังหนาแรก
4 Navigation arrows (ปุมลูกศร): ปรับกรอบตัด เลื่อนตัวเลือกเมน ูและ

ควบคุมการเลนวิดีโอคลิป
5 OK: เลือกรายการ เมน ูหรือตัวเลือกคำสั่ง แลวกดปุมเลน/หยุดวิดีโอคลิปชั่วคราว

ในขณะท่ีเปดดู
6 Print Preview (ตัวอยางกอนพิมพ): ดูตัวอยางภาพถายท่ีเลือกไว
7 Print (พิมพ): พิมพภาพถายที่เลือกไวจากการดหนวยความจำที่ใสอยูในเครื่อง

หรือจากการเชื่อมตอกลองเขากับพอรตดานหนาของกลอง
8 Cancel (ยกเลิก): หยุดงานพิมพ
9 Rotate (หมุน): หมุนภาพถายหรือกรอบตดั
10 Zoom (+)(-)(ยอ/ขยาย): ยอหรือขยายภาพถายหรือกรอบตัด นอกจากนี้ทานยัง

สามารถกดปุม Zoom (-)(ยอ) เพื่อดูภาพถายครั้งละสี่ภาพ ในขณะท่ีดูภาพถาย
ขนาดปกติ

11 Photo Fix: เพิ่มคุณภาพและปรับใชคุณสมบัติแสง ความคมชัด  และการ
ลบตาแดงสำหรับภาพถายที่พิมพท้ังหมดอัตโนมัติ

บท 1
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ไฟแสดงสถานะ

1 On light (ไฟเปด): ไฟสีฟาจะสวางขึ้นเมื่อเครื่องพิมพเปดอยู เมื่อมีการปด
เคร่ืองพิมพไฟนี้จะดับ

2 ไฟเตือน: จะกะพริบเมื่อมีขอผิดพลาด โปรดดูคำแนะนำหรือรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอผิดพลาดที่หนาจอเครื่องพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู ไฟเตือนติดอยู

3 ไฟการพิมพ: ไฟสีฟาจะสวางขึ้นเมื่อเครื่องพิมพเปดอยูและพรอมพิมพงาน ไฟจะ
กะพริบขณะเครื่องพิมพกำลังพิมพหรือไมวางเนื่องจากกำลังบำรุงรักษาตนเอง

4 ไฟสัญญาณ Photo Fix: ไฟสีฟาจะสวางขึ้นเมื่อเปดใชงานฟงกชัน Photo Fix
5 ไฟการดหนวยความจำ: ไฟสีฟาจะสวางขึ้นเมื่อใสการดหนวยความจำ ไฟจะ

กะพริบขณะเครื่องพิมพกำลังเปดใชงานการดหนวยความจำ ไฟจะปดหากไมใส
การดหนวยความจำหรือใสการดหนวยความจำมากกวาหนึ่งแผน โปรดดู
คำแนะนำท่ีจอแสดงผลของเครื่องพิมพ

อุปกรณเสริมที่เลือกใชงานได
เคร่ืองพิมพมีอุปกรณเสริมใหเลือกใชมากมาย ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ลักษณะการสั่งพิมพไดทุกที่ทุกเวลา ลักษณะของอุปกรณเสริมอาจตางจากที่
แสดงในที่นี้

หากตองการสั่งซื้อวัสดุในการพิมพโปรดดูที่:
● www.hpshopping.com (สหรัฐอเมริกา)
● www.hp.com/go/supplies (ยุโรป)
● www.hp.com/jp/supply_inkjet (ญี่ปุน)
● www.hp.com/paper (  แปซิฟก)
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ช่ืออุปกรณเสริม คำอธิบาย

อุปกรณเสริมสำหรับการพิมพ
สองหนาอัตโนมัติของ HP 

อุปกรณเสริมชนิดนี้จะพลิกหนา
กระดาษเพื่อพิมพสองหนาโดย
อัตโนมัตุิคุณจะประหยัดเงิน (การ
พิมพสองหนาชวยลดการใชกระดาษ)
และเวลา (ไมจำเปนตองนำกระดาษ
ออกและใสเขาไปใหมเพ่ือพิมพทาง
ดานหลัง) และยังสามารถจัดการกับ
เอกสารจำนวนมากไดดีขึ้น

อุปกรณเสริมนี้อาจมีจำหนายใน
ประเทศ/ภูมิภาค

HP Bluetooth® อะแดปเตอร
เครื่องพิมพไรสาย

1 ใสอะแดปเตอร Bluetooth ทาง
ดานหนาในพอรตของกลอง

ใสอะแดปเตอรเคร่ืองพิมพไรสาย HP
Bluetooth® ในพอรตของกลองที่
ดานหนาของเครื่องพิมพ อะแดปเตอร
ดังกลาวจะชวยใหคุณสามารถใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ในการ
พิมพงานจากอุปกรณตางๆ ที่ใช
Bluetooth ซึ่งรวมถึงกลองดิจิตอล
โทรศัพทที่มีกลองถายรูป และ PDA
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองการพิมพ
ดวยอุปกรณเสริมนี้ที่ www.hp.com/
go/bluetooth

เมนูเครื่องพิมพ
กดปุมหนาแรกเพื่อเขาสูหนาแรก ทานสามารถเขาใชงานฟงกชันตางๆ ทั้งหมด
ไดจากหนาแรกและเมนูการตั้งคา
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View & Print (ดู & พิมพ)
Wizard (ตัวชวย): ใชตัวชวยเพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับข้ันตอนการพิมพ และใช
ตัวชวยในการปรับปรุงคุณภาพของภาพถายและปรับใชเอฟเฟกตภาพถายข้ันสูง
ตางๆ เชน ความสวางและเอฟเฟกตสี
4×6: ใชสำหรับพิมพภาพถายขนาด 4×6 นิ้ว (10 × 15 ซม.)
Enlargement (การขยาย): ใชคุณสมบัติการขยายเพื่อพิมพภาพถายขนาด
ตางๆ
Print All (พิมพทั้งหมด): เลือกพิมพภาพทั้งหมดจากการดหนวยความจำที่
เสียบลงในเครื่องพิมพ
Other Print Projects (โปรเจ็กตงานพิมพอื่น): ใชคุณสมบัติโปรเจ็กตงาน
พิมพอ่ืนสำหรับพิมพภาพพาโนรามา แผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดีของ HP ภาพถาย
ขนาดพกพา และภาพถายติดบัตร
– Panorama Prints (งานพิมพภาพพาโนรามา): เลือกการพิมพภาพ

พาโนรามาเปน On (เปด) หรือ Off (ปด) (คาเริ่มตน) เลือก On (เปด) เพ่ือ
พิมพภาพถายที่เลือกในอัตราสวน 3:1 ใสกระดาษขนาด 10 x 30 ซม. (4
x 12 นิ้ว) กอนเริ่มพิมพ

– HP CD/DVD Tattoos (แผนลวดลายติดซีดี/ดีวีดีของ HP): เลือกพิมพ
แผนลวดลายติดซีด/ีดีวีดี

– Wallet Prints (พิมพภาพถายขนาดพกพา): ใชสำหรับพิมพภาพถาย
ขนาดพกพา

– Passport Photos (ภาพถายติดบัตร): เลือกพิมพภาพถายติดบัตร

Save (บันทึก)
เลือก Save (บันทึก) เพ่ือบันทึกรูปภาพท่ีเลือกลงในเครื่องพีซีที่เชื่อมตอ

Share (การแลกเปลี่ยน)
ใช Share (แลกเปลี่ยน) เพ่ือเลือกและใชภาพถายรวมกันผาน
HP Photosmart Share
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Settings (การตั้งคา)
● Tools (เครื่องมือ): ใชเครื่องมือแสดงตัววัดระดับหมึก ปรับคุณภาพการ

พิมพ พิมพหนาตัวอยาง พิมพหนาทดสอบ ทำความสะอาดและปรับ
ตำแหนงตลับหมึกพิมพ
– Display Ink Gauge (แสดงตัววัดระดับหมึก): ใชเพื่อใหตัววัดระดับ

หมึก  ที่หนาแรก
– Print sample page (พิมพหนาตัวอยาง): เลือกพิมพหนาตัวอยาง

เพื่อตรวจสอบคุณภาพการพิมพของเคร่ืองพิมพ ไมมีคุณลักษณะนี้
ในเครื่องพิมพทุกรุน

– Print test page (พิมพหนาทดสอบ): เลือกพิมพหนาตัวอยางที่มี
ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพเพ่ือชวยในการแกไขปญหา

– Clean Printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ): เลือกทำความสะอาด
หัวพิมพเมื่อปรากฏเสนหรือแถบสีขาวในกระดาษที่พิมพออกมา 
ภายหลังการทำความสะอาดหัวพิมพแลว เครื่องพิมพจะพิมพรายงาน

ทดสอบเครื่อง ทานสามารถใชตัวเลือกเพ่ือทำความสะอาดหัวพิมพ
อีกครั้งหนึ่งไดหากรายงานดังกลาวแสดงใหเห็นวาคุณภาพการพิมพมี
ปญหา

– Align printer (ปรับตำแหนงเครื่องพิมพ): เลือกเพื่อปรับตำแหนง
เครื่องพิมพเมื่อปรากฏเสนหรือแถบสีขาวในกระดาษที่พิมพออกมา

● Bluetooth
– Device address (แอดเดรสของอุปกรณ): อุปกรณที่ใชเทคโนโลยี

ไรสาย Bluetooth บางชนิดตองมีการปอนแอดเดรสของอุปกรณที่
พยายามคนหา ตัวเลือกเมนูนี้จะแสดงแอดเดรสของเครื่องพิมพ
ดังกลาว

– Device name (ชื่ออุปกรณ): ทานสามารถเลือกชื่ออุปกรณสำหรับ
เคร่ืองพิมพ ซึ่งจะปรากฏในอุปกรณชนิดอื่นที่ใชเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth เม่ือพยายามคนหาเครื่องพิมพ

– Passkey  (รหัสผาน) : เมื่อกำหนด Security level  (ระดับ
ปลอดภัย) ของเครื่องพิมพเปน High  (สูง) แลว ทานตองกดรหัสผาน

เพื่อใหเคร่ืองพิมพสามารถทำงานกับอุปกรณ Bluetooth อื่นๆ ได
รหัสผานคาดีฟอลตคือ 0000

– Visibility  (การแสดงภาพ): เลือก Visible to all (แสดงทั้งหมด)
(คาดีฟอลต) หรือ Not visible (ไมแสดง) เมื่อต้ังคา Visibility (การ
แสดงภาพ) เปน Not visible (ไมแสดง) เฉพาะอุปกรณที่รูจัก
แอดเดรสของเครื่องพิมพเทานั้นที่จะสามารถพิมพได

– Security level  (ระดับความปลอดภัย): เลือกระดับความปลอดภัย
เปน Low (ต่ำ) (ดีฟอลต) หรือ High (สูง) ผูใชอุปกรณอื่นที่ใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ไมตองปอนรหัสผานของเครื่องพิมพ
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หากกำหนดระดับความปลอดภัยเปน Low (ต่ำ) ผูใชอุปกรณอื่นที่ใช
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ตองใสรหัสผานเครื่องพิมพ หากระดับ
ความปลอดภัยเปน High (สูง)

– Reset Bluetooth options (รีเซตตัวเลือก Bluetooth): เลือก
เซตรายการทั้งหมดในเมน ูBluetooth เพื่อตั้งคาดีฟอลต

● Help Menu (เมนูวิธีใช): ใชเมนูวิธีใชเพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับการใช
เคร่ืองพิมพ
– Cartridges (ตลับหมึกพิมพ): เลือกเพื่อดูภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิธี

การติดต้ังตลับหมึกพิมพ
– Main Tray Loading (การใสกระดาษในถาดกระดาษหลัก): เลือก

เพ่ืออานคำแนะนำเกี่ยวกับการใสกระดาษในถาดกระดาษหลัก
– Photo Tray Loading (การใสกระดาษในถาดกระดาษภาพถาย):

เลือกเพื่ออานคำแนะนำเกี่ยวกับการใสกระดาษในถาดกระดาษ
ถาย

– Paper jams (กระดาษติด): เลือกเพื่อดูภาพเคลื่อนไหววิธีการดึง
กระดาษที่ติดอยูออก

– Camera connect (การเชื่อมตอกับกลอง): เลือกเพื่อดูคำแนะนำวิธี
การเชื่อมตอกลอง PictBridge กับเครื่องพิมพ

● Preferences (คากำหนด)
– 4 × 6 print paper size (ขนาดกระดาษที่พิมพ 4 × 6): เลือก Ask

before print (ถามกอนพิมพ) เพื่อเลือกประเภทและขนาดกระดาษ
ทุกครั้งที่ทานพิมพ (คาดีฟอลต)

– Print quality (คุณภาพงานพิมพ): เลือกคุณภาพงานพิมพเปนแบบ
Best (ดีที่สุด) (คาดีฟอลต) หรือแบบ Normal (ปกติ)

– Paper Type (ประเภทกระดาษ): เลือก Automatic (อัตโนมัติ)
(คาดีฟอลต) และเครื่องพิมพจะตรวจสอบประเภทและขนาดกระดาษ
อัตโนมัติ

– Date Stamp (ประทับวันที่): ใชตัวเลือกนี้เพ่ือใสวันท่ี และ/หรือ เวลา
ลงในภาพถายที่พิมพออกมา

– Colorspace (ปริภูมิสี): เลือกปริภูมิสี คาดีฟอลต Auto-select (เลือก
อัตโนมัต)ิ กำหนดใหเครื่องพิมพใชปริภูมิสีแบบ Adobe RGB ถา
ได เครื่องพิมพถูกกำหนดคาดีฟอลตใหใชตัวเลือก sRGB ถาใช

Adobe RGB ไมได
– PictBridge Tray Select (เลือกถาด PictBridge): ใชเพ่ือเลือกถาด

กระดาษที่กำหนดเปนคาดีฟอลตสำหรับพิมพโดยใชการเชื่อมตอ
PictBridge
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– Video enhancement (ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ): เลือก On (เปด)
(คาดีฟอลต) หรือ Off (ปด) เมื่อทานเลือก On (เปด) เครื่องจะปรับปรุง
คุณภาพของภาพถายที่พิมพจากวิดีโอคลิป

– Restore Factory Defaults (การเรียกคืนคาเร่ิมตนที่กำหนดจาก
โรงงาน): กลับไปใชคาท่ีตั้งมาจากโรงงานกับเมนูท้ังหมดยกเวน
Select language (เลือกภาษา) และ Select country/region
(เลือกประเทศ/ภูมิภาค) (ใน Language (ภาษา) ในเมนู
Preference (คากำหนด) ) และการตั้งคา Bluetooth (ในเมนูหลัก
เคร่ืองพิมพ Bluetooth ) การตั้งคานี้ไมมีผลกับ HP Instant Share
หรือคาดฟีอลตของเครือขาย
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2 พรอมที่จะพิมพ

สวนนี้จะกลาวถึงหัวขอตอไปนี้
● ใสกระดาษ
● ใสตลับหมึกพิมพ
● การใสการดหนวยความจำ

ใสกระดาษ
เรียนรูวิธีการเลือกกระดาษที่ถูกตองสำหรับงานพิมพของทาน และวิธีการใส
กระดาษในถาดปอนกระดาษสำหรับการพิมพ

เลือกกระดาษทีถู่กตอง
ใชกระดาษภาพถาย HP Advanced Photo Paper ซ่ึงไดรับการออกแบบมา
สำหรับใชงานกับหมึกพิมพในเครื่องพิมพของทานเพื่อสรางสรรคภาพถายที่
สวยงาม

สำหรับรายการของกระดาษภาพถายที่ออกแบบโดย HP หรือการซื้อวัสดุตางๆ
โปรดไปท่ี
● 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
Advanced Photo Paper หากทานใชกระดาษประเภทอื่น ควรตรวจสอบ
แนใจวาไดเปล่ียนประเภทกระดาษจากเมนูเคร่ืองพิมพแลว โปรดดูที่ เมนู

เคร่ืองพิมพ

คำแนะนำในการใสกระดาษ
ขอแนะนำการใสกระดาษ:
● ปอนกระดาษภาพถายโดยคว่ำดานที่จะพิมพ
● คุณสามารถพิมพภาพถายและเอกสารดวยกระดาษขนาดตางๆ ตั้งแต

8 x 13  (3 x 5 นิ้ว) จนถึง 22 x 61  (8.5 x 24 นิ้ว) กระดาษ
ถายขนาด 10 x 15  (4 x 6 นิ้ว) ทั้งประเภทมีแถบฉีกออกและไมมี

● กอนใสกระดาษ ใหดึงถาดกระดาษหลักออกมา แลวเลื่อนตัวปรับกระดาษ
ดานกวางและยาวออกไปเพื่อเวนที่สำหรับกระดาษ หลังจากที่ใสกระดาษ
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แลว ใหเลื่อนตัวกั้นจนชิดขอบกระดาษ ระวังอยาทำใหกระดาษงอ เมื่อใส
กระดาษเรียบรอยแลว ดันถาดกระดาษหลักใหเขาที่จนสดุ

● ปอนกระดาษในถาดเดียวกันเพียงครั้งละขนาดเทานั้น
● หลังจากใสกระดาษแลว ใหดึงที่รองถาดรับกระดาษออกมา และยกฝาดาน

หลังข้ึนเพ่ือรองรับกระดาษที่พิมพออกมา

ใสกระดาษในถาดกระดาษหลัก
กระดาษภาพถายที่ใชงานไดหรือกระดาษเปลา

1. ดึงถาดกระดาษหลักออกมา
2. เลื่อนตัวกั้นกระดาษทั้งดานยาวและดานกวางใหขยายจนสุด
3. ใสกระดาษโดยคว่ำดานที่จะพิมพลง ตรวจดูวาปกกระดาษพอดีกับ

กั้นกระดาษดานยาว

1 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง
2 ตัวกั้นกระดาษดานยาว

4. เลื่อนตัวกั้นกระดาษทั้งดานยาวและดานกวางใหเขามาจนชิดขอบกระดาษ
5. ดันถาดกระดาษหลักใหเขาที่จนสดุ

1 ดันถาดกระดาษหลักใหเขาท่ีจนสุด

ใสกระดาษในถาดกระดาษภาพถาย
ใหใชกระดาษภาพถายขนาดไมเกิน 10 x 15 ซม. (4 x 6 นิ้ว) ทั้งประเภทมีแถบ
ฉีกออกและไมมี การด Hagaki การด A6 และการดขนาด L
1. ยกถาดรับกระดาษขึ้น และดึงถาดกระดาษภาพถายออกมา
2. เลื่อนตัวกั้นกระดาษทั้งดานยาวและดานกวางออกมาเพื่อใหวางกระดาษได
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1 ถาดกระดาษออก
2 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง
3 ตัวกั้นกระดาษดานยาว

3. ใสกระดาษไมเกิน 20 แผนในถาดกระดาษภาพถาย โดยใหดานที่จะพิมพ
คว่ำลง หากใชกระดาษที่มีแถบฉีกออก ใหใสดานที่มีแถบอยูดานตัวทาน

4. เลื่อนตัวกั้นกระดาษทั้งดานกวางและดานยาวใหเขามาจนชิดขอบกระดาษ
ตรวจดูวาปกกระดาษสูงพอดีแถบของตัวกั้นกระดาษดานยาว

5. ดันถาดกระดาษภาพถายเขาไป
6. ปดถาดรับกระดาษ

1 ตัวกั้นกระดาษดานกวาง
2 ตัวกั้นกระดาษดานยาว
3 ตัวปลดถาดกระดาษภาพถาย

ใสตลับหมึกพิมพ
ในการตั้งคาเคร่ืองพิมพและพิมพงานดวย HP Photosmart เปนครั้งแรก 
ตรวจสอบวาไดใสตลับหมึกพิมพที่มาพรอมกับเครื่องพิมพแลว หมึกในตลับหมึกพิมพ
นี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพื่อใชผสมกับหมึกในหัวพิมพ

การสั่งซื้อตลับหมึกพมิพชนิดเติม
เมื่อตองการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพชนิดเติมใหดูหมายเลขของตลับหมึกพิมพที่อยู
ตรงฝาปดดานหลังของตัวกั้น หมายเลขตลับหมึกพิมพจะแตกตางกันไปตาม
ประเทศ/ภูมิภาค
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หมายเหตุ หากทานเคยใชเคร่ืองพิมพมาหลายครั้ง และไดติดต้ัง
ซอฟตแวรเคร่ืองพิมพ HP Photosmart แลว ทานสามารถคนหา

เลขของตลับหมึกพิมพไดในซอฟตแวรของเครื่องพิมพ สำหรับ ผูใช
Windows : คลิกขวาที่ไอคอน HP Digital Imaging Monitor ใน

กบารของ Windows เลือก Launch/Show HP Solution Center
(เริ่มเขาใช/แสดง ศูนยบริการโซลูชันของ HP) เลือก Settings (การตั้ง
คา) จากนั้นเลือก Print Settings (การตั้งคาเครื่องพิมพ) และ Printer
Toolbox (กลองเครื่องมือของเครื่องพิมพ) คลิกที่แท็บ Estimated
Ink Levels (ระดับหมึกโดยประมาณ) จากนั้นคลิก Ink Cartridge
Information (ขอมูลตลับหมึกพิมพ) ในการสั่งซื้อตลับหมึกพิมพให
คลิกที่ Shop Online (รานคาออนไลน) สำหรับ ผูใช Mac: คลิก
HP Photosmart Studio ใน Dock ในแถบเครื่องมือ
HP Photosmart Studio คลิก Devices (อุปกรณ) จากเมนูปอบอัพ
Information and Settings (ขอมูลและการตั้งคา) เลือก Maintain
Printer (ดูแลรักษาเครื่องพิมพ) แลวคลิก Launch Utility (เปดใช
ยูทิลิต้ี) ในรายการ Configuration Settings (การตั้งคาคอนฟก)
คลิก Supply Info (ขอมูลผลิตภัณฑ)
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คำแนะนำเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ
หมึกพิมพ HP Vivera ใหภาพถายคมชัดเหมือนจริงและสามารถปองกัน

ซีดจางไดอยางดีเยี่ยม ซ่ึงจะทำใหภาพถายมีสีสันสดใสไปอีกนานแสนนาน หมึก
พิมพของ HP Vivera ผลิตขึ้นมาเปนพิเศษและไดรับการทดสอบในหองทดลอง
เพื่อใหไดคุณภาพ ความบริสุทธ์ิ และไม

เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนำใหติดตั้งตลับหมกึพิมพกอน
ที่ซึ่งประทับอยูบนกลอง

เพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด HP ขอแนะนำใหใชเฉพาะตลับหมึกพิมพ HP
ของแทเทานั้น ตลับหมึกพิมพ HP ของแทไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อ
ใชสำหรับเครื่องพิมพของ HP ซ่ึงทำใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ
ดวยความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของหมึกพิมพ
ที่ไมใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่เสียหาย

เกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพท่ีไมใชของ HP จะไมรวมอยูใน
ประกันของบริษัท

ตลับหมึกพิมพ

1 อยาเสียบวัตถุใดๆ เขาไปในชองตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันการสูญเสียหรือการไหลซึมของหมึกพิมพ 
ติดต้ังตลับหมึกพิมพในเครื่องพิมพไวเสมอขณะที่มีการขนยายเครื่องพิมพ
และหลีกเลี่ยงการนำตลับหมึกพิมพที่ใชแลวออกจากเครื่องพิมพเปนระยะ
เวลานาน

ขอมูลการรับประกันตลับหมึกพิมพ
การรับประกันตลับหมึกพิมพมีผลเม่ือใชงานผลิตภัณฑกับอุปกรณการพิมพของ
HP ที่กำหนดไว การรับประกันนี้ไมครอบคลุมผลิตภัณฑหมึกของ HP ที่ถูกเติม
ใหม ผลิตใหม ตกแตงใหม ใชผิดวิธี หรือทำใหเสีย
ในระยะเวลาการรับประกัน ผลิตภัณฑจะอยูในการรับประกันตราบเทาที่หมึก
HP ยังไมหมด และยังไมถึงวันที่สิ้นสุดการรับประกัน วันที่สิ้นสุดการรับประกัน
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ซึ่งเขียนอยูในรูปแบบ YYYY/MMM/DD (ป/เดือน/วัน) จะปรากฏอยูบน
ผลิตภัณฑตามที่ระบุไว

โปรดดูสำเนาเอกสารการรับประกันแบบจำกัดของ HP ไดที่ การรับประกันอยาง
จำกัดสำหรับเครื่องพิมพ HP

การใสหรือการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
1. ตรวจสอบดูวาเครื่องพิมพเปดอยู จากนั้นเปดฝาครอบดานบนขึ้น ตรวจดูวา

ไดนำกระดาษหรือสิ่งพิมพอื่นๆ ออกจากเครื่องพิมพแลว

2. กดกานสีเทาดานลางเพ่ือใหชองตลับหมึกพิมพคลายสลักดานในออก 
จากนั้นดึงสลักขึ้น
บริเวณตลับหมึกพิมพจะมีสีเปนสัญลักษณทำใหดูงาย ดึงสลักดานลางขึ้น
ตามสีเพ่ือใสหรือเปล่ียนตลับบรรจุหมึก สีที่เปนสัญลักษณของตลับบรรจุ
หมึกจะเรียงจากซายไปขวาดังนี ้ดำ เหลือง ฟา น้ำเงิน ชมพู และแดง

บท 2

26 HP Photosmart D7100 series



1 สลักของตลับหมึกพิมพจะใชสำหรับตลับหมึกพิมพสีดำ
2 บริเวณของตลับหมึกพมิพจะใชสำหรับตลับหมึกพิมพสี

3. ในการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ใหนำตลับเกาออกกอนโดยดึงออกจากชองใส
ตลับหมึกพิมพ

การนำตลับหมึกพิมพเกามารีไซเคิล มีการดำเนนิโครงการรไีซเคิล
หมึก (HP Inkjet Supplies Recycling Program) อยูในหลาย

ประเทศ/ภูมิภาคเพื่อใหคุณนำตลับหมึกพิมพที่ใชแลวมาใชใหมโดยไมเสีย
คาใชจาย โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมท่ี www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

4. นำตลับหมึกพิมพตลับใหมออกจากหอ และใสเขาไปในชองใสตลับหมึก
พิมพท่ีวางอยู
ตรวจดูวาทานไดใสตลับหมึกพิมพในชองที่มีสัญลักษณและสีแบบเดียวกับ
ตลับใหม ในขณะที่ใสตลับหมึกพิมพดานที่เปนสีทองแดงจะตองหันเขาหา
เคร่ืองพิมพ

หมายเหตุ ในการตั้งคาและใชเครื่องพิมพเปนครั้งแรก ควร
สอบใหแนใจวาไดติดตั้งตลับหมึกพิมพที่มาพรอมกับเครื่องพิมพ

แลว หมึกในตลับหมึกพิมพนี้ผลิตข้ึนมาเปนพิเศษเพ่ือใชผสมกับ
หมึกในหัวพิมพ
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5. กดสลักสีเทาลงจนตลับหมึกพิมพลงล็อคพอดี

6. ทำแบบเดียวกันตั้งแตขั้นตอนที ่2 จนถึงขั้นตอนท่ี 5 สำหรับการเปลี่ยน
หมึกพิมพแตละคร้ัง

คุณจะตองติดตั้งตลับหมึกพิมพทั้งหมดหกตลับ เครื่องพิมพจะไมทำงาน
หากใสตลับหมึกพิมพไมครบ

7. ปดฝาครอบดานบน

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

ขอควรระวัง การใชการดหนวยความจำประเภทอื่นอาจทำให
การดหนวยความจำและเครื่องพิมพเสียหาย

หากตองการทราบวิธีการอื่นๆ ในการยายภาพถายจากกลองดิจิตอลไปยัง
เคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น

รูปแบบไฟลท่ีสนับสนุน     
เครื่องพิมพจะยอมรับและพิมพรูปแบบไฟลตอไปนี้โดยตรงจาก

ความจำ JPEG, TIFF แบบไมบีบอัด, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG
QuickTime และ MPEG-1 หากกลองดิจิตอลของทานบันทึกภาพถายและ
วิดีโอคลิปไวในไฟลรูปแบบอื่น ใหบันทึกไฟลลงในคอมพิวเตอร และพิมพไฟล
เหลานั้นออกมาโดยใชโปรแกรมซอฟตแวร สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู Help
(วิธีใช) แบบอิเล็กทรอนิก
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การใสการดหนวยความจำ

ชองใสการดหนวยความจำ

1 xD-Picture Card
2 Memory Stick
3 Compact Flash I และ II Microdrive
4 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)

ประเภทของการดหนวยความจำ
หาการดหนวยความจำของทานในตารางตอไปนี้ และปฏิบตัิตามคำแนะนำใน
รางสำหรับการใสการดในเครื่องพิมพ

คำแนะนำ:
● ใสการดหนวยความจำครั้งละอัน
● คอยๆ ดันการดหนวยความจำเขาสูเคร่ืองพิมพจนสดุ สามารถเสียบการด

บางสวนเขาในชองเสียบการดหนวยความจำของเครื่องพิมพไดเทานั้น 
อยาพยายามดันการดหนวยความจำเขาไปในเครื่องพิมพท้ังหมด

● เม่ือเสียบการดหนวยความจำถูกตองแลว ไฟแสดงสถานะที่ชองเสียบ
หนวยความจำและกะพริบ และจากน้ันจะสวางเปนสีเขียว

ขอควรระวัง 1 การใสการดหนวยความจำผิดทางอาจทำใหการดและ
เคร่ืองพิมพเสียหาย

ขอควรระวัง 2 หามดึงการดหนวยความจำออกในขณะที่ไฟแสดงสถานะ
ท่ีชองเสียบการดหนวยความจำยังสวางเปนสีเขียวอยู สำหรับขอมูลเ
พิ่มเติมโปรดดู การถอดการดหนวยความจำ
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การดหนวยความจำ วิธีใสการดหนวยความจำ

CompactFlash ● หงายดานที่มีฉลากขึ้น และถาฉลากมีเครื่องหมายลูกศร 
ใหเครื่องหมายลูกศรช้ีเขาหาเครื่องพิมพ

● ใสขอบดานทีม่ีหนาสัมผัสโลหะเขาสูเคร่ืองพิมพกอน

Memory Stick ● ใหมุมตัดอยูดานซาย
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ำลง
● หากทานใชการดหนวยความจำ Memory Stick Duo

หรือ Memory Stick PRO Duo โปรดใชอะแดปเตอรที่
มาพรอมกับการด กอนท่ีจะใสการดในเครื่องพิมพ

Microdrive ● หงายดานที่มีฉลากขึ้น และถาฉลากมีเครื่องหมายลูกศร ให
เครื่องหมายลูกศรช้ีเขาหาเครื่องพิมพ

● ใสขอบดานทีม่ีหนาสัมผัสโลหะเขาสูเคร่ืองพิมพกอน

MultiMediaCard ● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ำลง

Secure Digital ● ใหมุมตัดอยูดานขวา
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ำลง

xD-Picture Card ● ใหดานโคงของการดหนัเขาหาตัว
● ใหหนาสัมผัสโลหะคว่ำลง
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การถอดการดหนวยความจำ
โปรดรอใหไฟการดหนวยความจำหยุดกะพรบิ จากนั้นคอยๆ ดึง

ความจำออกจากเครื่องพิมพ

ขอควรระวัง โปรดอยาดงึการดหนวยความจำออก ในขณะที่ไฟการด
หนวยความจำกะพริบ ไฟกะพริบจะแสดงวาเครื่องพิมพกำลังอานการด

หนวยความจำ การนำการดหนวยความจำออกขณะที่เครื่องกำลังอานอาจ
ทำใหเครื่องพิมพ การดหนวยความจำ หรือขอมูลในการดหนวยความจำ
เสียหายได
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3 การพิมพภาพถายโดยไมผานเครื่อง
คอมพิวเตอร
เคร่ืองพิมพ HP Photosmart D7100 series จะใหทานเลือก ปรับปรุง
คุณภาพ และพิมพภาพถายโดยไมจำเปนตองเปดคอมพิวเตอร เม่ือตั้งคา
เครื่องพิมพโดยใชคำแนะนำใน คูมือการติดต้ังโดยยอ แลว ใหใส

ความจำในเครื่องพิมพ และพิมพภาพถายโดยใชปุมของแผงควบคุมเครื่องพิมพ

นอกจากนี ้ทานยังสามารถพิมพภาพถายจากกลองดิจติอลไดโดยตรงอีกดวย
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดด ูพิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล

การพิมพภาพถาย
คุณสามารถพิมพภาพถายโดยไมตองใชคอมพิวเตอรไดหลายวิธี:
● ใสแผนการดหนวยความจำที่มีภาพลงในชองใสการดหนวยความจำที่

เคร่ืองพิมพ
● ตอกลองดิจิตอลที่รองรับ PictBridge เขากับพอรตดานหนาของ

เคร่ืองพิมพ
● ติดต้ังอุปกรณเสริมอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย HP Bluetooth® และ

พิมพจากกลองดิจิตอลท่ีใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

การพิมพภาพถายจากการดหนวยความจำ
คุณพิมพภาพถายจากการดหนวยความจำไดโดยใสการดลงในเครื่องพิมพ และ
ใชแผงควบคุมเครื่องพิมพเพ่ือดู เลือก ปรับปรุงคุณภาพ และพิมพภาพถาย 
นอกจากนี้ยังสามารถพิมพภาพถายท่ีเลือกไวภายในกลองไดโดยตรงจาก

ความจำ โดยเปนภาพถายที่ทำเครื่องหมายสำหรับการพิมพไวโดยใชกลอง
ดิจิตอล

การพิมพจากการดหนวยความจำเปนวิธีที่งาย รวดเร็ว และไมทำใหแบตเตอรี่
ของกลองดิจิตอลหมดเร็ว

เลือกภาพถายต้ังแตหนึ่งภาพขึ้นไป

กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจสอบวาการดหนวยความจำนั้นใสอยูในเครื่องพิมพ
และถาดกระดาษที่ตองการใชใสกระดาษท่ีเหมาะสมแลว

1. เลือก View & Print (ดู & พิมพ) แลวกด OK
2. เลือก 4×6 หรือ Enlargement (การขยาย) เพ่ือเลือกขนาดภาพถายที่ทาน

ตองการ แลวกด OK
3. เลือกขนาดกระดาษที่ตองการ แลวกด OK
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4. เลือกรูปแบบ แลวกด OK
5. เลื่อนดูภาพถายโดยใชปุมลูกศร
6. กด OK เพ่ือเลือกรูปภาพหนึ่งรูปหรือมากกวานั้น

– กด Zoom - (ยอ) เพื่อดูภาพถาย 9 ภาพบนหนาจอเครื่องพิมพ
– กดลูกศรขึ้นเพ่ือเพิ่มจำนวนสำเนาที่จะพิมพสำหรบัภาพที่เลือก

7. กด Print (พิมพ) เพื่อพิมพภาพถายที่เลือก
ตรวจสอบไฟของถาดกระดาษภาพถายเพื่อดูวาไดเลือกถาดกระดาษที่เหมาะสม
หรือไม ไฟจะดับหากเลือกถาดกระดาษหลัก และติดหากเลือกถาดกระดาษ

ถาย

พิมพภาพถายทั้งหมดในการดหนวยความจำ

กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจสอบวาการดหนวยความจำนั้นใสอยูในเครื่องพิมพ
และถาดกระดาษที่ตองการใชใสกระดาษท่ีเหมาะสมแลว

1. เลือก View & Print (ดู & พิมพ) แลวกด OK
2. เลือก Print All (พิมพทั้งหมด)
3. เลือกขนาดกระดาษที่ตองการ แลวกด OK

➔ เลือกรูปแบบ แลวกด OK
4. เลือก Print Now (พิมพเด๋ียวนี)้ และกด OK

พิมพภาพถายที่เลือกไวภายในกลองจากการดหนวยความจำ

เมื่อเลือกภาพถายสำหรับพิมพ โดยใชกลองดิจิตอล กลองจะสรางไฟล Digital
Print Order Format (DPOF) เพื่อใชระบุภาพถายที่เลือกไว เคร่ืองพิมพ
สามารถอานไฟล DPOF 1.0 และ 1.1 ไดจากการดหนวยความจำโดยตรง

1. ใชกลองดิจิตอลเพื่อเลือกภาพถายท่ีตองการพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดอานเอกสารที่มาพรอมกับกลองดิจิตอล

2. ถาทานเลือก default (คาดีฟอลต) เปนรูปแบบภาพถายจากกลอง เลือก
Layout (รูปแบบ) เพ่ือเลือกรูปแบบภาพถาย
หากเลือกเลยเอาตอ่ืนที่ไมใช default (คาเริ่มตน) ดวยกลอง เครื่องจะ
พิมพภาพถายโดยใชเลยเอาตที่เลือกจากกลอง ไมวาการตั้งคาที่เครื่องพิมพ
จะเปนอยางไร

3. ใสกระดาษที่ตองการ
4. นำการดหนวยความจำออกจากกลองดิจิตอล และใสในเครื่องพิมพ
5. เมื่อมีขอความปรากฏขึ้นในจอภาพของเครื่องพิมพ เพ่ือถามวาตองการ

พิมพภาพถายที่เลือกมาจากกลองหรือไม กด OK
เคร่ืองจะเริ่มพิมพภาพถายที่เลือกดวยกลอง

หากเครื่องพิมพไมสามารถหาหรืออานภาพที่เลือกจากกลองในการดไดท้ังหมด
เครื่องจะพิมพเฉพาะภาพถายที่สามารถอานได

บท 3

34 HP Photosmart D7100 series

ภาพ



หลังจากพิมพแลว เคร่ืองพิมพจะลบไฟล DPOF และลบการทำเครื่องหมายที่
ภาพถาย

การพิมพโดยใชตัวชวย

ตัวชวยการพิมพจะมีรายละเอียดคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือก การปรับขนาด 
การปรับแตง และการพิมพภาพถาย

หมายเหตุ ใชตัวชวยในการปรับปรุงคุณภาพของภาพถายและปรับใช
เอฟเฟกตภาพถายขั้นสูงตางๆ เชน ความสวางและเอฟเฟกตสี

1. เลือก View & Print (ดู & พิมพ) แลวกด OK
2. เลือก Wizard (ตัวชวย) และกด OK
3. ปฏิบัติตามขอความแนะนำที่ปรากฏในการพิมพภาพถายท่ีตองการ

การพิมพภาพถายจากวิดีโอคลิป

ทานสามารถดูวิดีโอคลิปในจอภาพของเครื่องพิมพ และเลือกพิมพแตละเฟรมได

เม่ือใสการดหนวยความจำที่มีวิดีโอคลิปเปนครั้งแรก เครื่องพิมพจะใชเฟรมแรก
ของวิดีโอคลิปนั้นเปนคลิปในจอของเครื่องพิมพ

เคร่ืองพิมพสามารถอานวิดีโอคลิปท่ีบันทึกไวในรูปแบบตอไปนี:้
● Motion-JPEG AVI
● Motion-JPEG QuickTime
● MPEG-1
เครื่องพิมพจะไมสามารถอานวิดีโอคลิปในรูปแบบอื่นๆ

กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจสอบวาการดหนวยความจำนั้นใสอยูในเครื่องพิมพ
และถาดกระดาษที่ตองการใชใสกระดาษท่ีเหมาะสมแลว

1. เลือก View & Print (ดู & พิมพ) แลวกด OK
2. ในการเลือกขนาดภาพถายที่ตองการ เลือก 4×6 หรือ Enlargement (การ

ขยาย) แลวกด OK
3. เลือกขนาดกระดาษที่ตองการ แลวกด OK
4. เลื่อนเพื่อเลือกวิดีโอโดยใชลูกศรทางซายและขวา

หมายเหตุ วิดีโอจะแสดงไอคอนรูปกลองวิดีโอตรงกลางรูป

5. กดลูกศรชีข้ึ้นเพื่อเลนวิดีโอ
6. ในการเลือกเฟรมที่จะพิมพ ใหกดลูกศรช้ีขึ้นเพ่ือหยุดเลนวิดีโอชั่วคราว

วิดีโอจะหยุดเลนช่ัวคราวเพื่อเลือกเฟรมสำหรับพิมพ
7. กด OK เพื่อเลือกเฟรมที่ตองการพิมพ
8. กด Print (พิมพ) เพื่อพิมพเฟรมที่เลือก
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การพิมพดัชนีภาพถาย

ดัชนีภาพถายจะแสดงภาพตัวอยางและหมายเลขดัชนีในการดหนวยความจำได
มากถึง 2000 ภาพ ใชกระดาษธรรมดาแทนที่กระดาษภาพถายเพื่อเปนการ
ประหยัด

ดัชนีภาพถายอาจมีความยาวหลายหนากระดาษ

กอนที่จะเริ่มตน โปรดตรวจสอบวาการดหนวยความจำนั้นใสอยูในเครื่องพิมพ
และถาดกระดาษที่ตองการใชมีกระดาษที่เหมาะสมแลว

1. เลือก View & Print (ดู & พิมพ) แลวกด OK
2. เลือก Print All (พิมพทั้งหมด) และกด OK
3. เลือกกระดาษขนาด 8.5×11
4. เลือกไอคอนแผนดัชนี (16 ภาพตอหนา) และกด OK

การหยุดการพิมพ

ในการหยุดงานพิมพที่กำลังดำเนินการอยู ใหกดปุม Cancel (ยกเลิก)

พิมพภาพถายจากกลองดิจิตอล
ทานสามารถพิมพภาพถายโดยเชื่อมตอกับกลองดิจิตอล PictBridge โดยตรง
กับพอรตกลองถายรูปของเครื่องพิมพโดยใชสายเคเบิล USB หากทานมีกลอง
ดิจิตอลทีใ่ชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ทานสามารถใชอะแดปเตอรไรสาย
HP Bluetooth® ที่เปนอุปกรณเสริมในเครื่องพิมพสงภาพถายไปที่เครื่องพิมพ
ไดโดยไมตองใชสาย

เมื่อพิมพจากกลองดิจิตอลโดยตรง เครื่องพิมพจะใชการตั้งคาที่เลือกไวในกลอง
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดอานเอกสารที่มาพรอมกับกลองดิจิตอล

กลองดิจิตอลที่มีเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
หากมีกลองดิจิตอลที่ใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth คุณสามารถซื้อ
อะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย HP Bluetooth® และพิมพจากกลองโดยใชการ
เชื่อมตอไรสาย Bluetooth
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หมายเหตุ นอกจากนี้ยังพิมพจากอุปกรณอื่นๆ ที่มีเทคโนโลยีไรสาย
Bluetooth ไดเชน PDA และโทรศัพทที่มีกลองถายรูป โปรดดูขอมูลเ

เติมที่ การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น และเอกสารที่มาพรอมกับอะแดปเตอร
Bluetooth

1. กำหนดตัวเลือก Bluetooth สำหรับเครื่องพิมพ โดยใชเมน ูBluetooth ที่
หนาจอของเครื่องพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู Settings (การตั้ง
คา)

2. การใสกระดาษในเครื่องพิมพ
3. ใสอะแดปเตอรเครื่องพิมพไรสาย HP Bluetooth® ในพอรตของกลองท่ี

ดานหนา ของเครื่องพิมพ
ไฟของอะแดปเตอรจะกะพริบเมื่ออะแดปเตอรพรอมที่จะรับขอมูล

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารที่มาพรอมกับกลองดิจิตอล เพ่ือสงภาพถาย
ไปยังเครื่องพิมพ

กลองดิจิตอลที่ใชเทคโนโลย ีPictBridge
1. เปดกลองดิจิตอล PictBridge และเลือกภาพถายที่ตองการพิมพ
2. ใสกระดาษ
3. ตรวจสอบวากลองอยูในโหมด PictBridge จากนั้นเช่ือมตอกลองเขากับ

พอรตของกลองที่อยู ดานหนา ของเครื่องพิมพ โดยใชสาย USB ท่ีมาพรอม
กับกลอง
เมื่อเครื่องพิมพตรวจพบกลอง PictBridge ภาพถายท่ีเลือกไวจะถูกพิมพ
โดยอัตโนมัติ

พิมพภาพถายจาก iPod
หากทานมี iPod ที่สามารถเก็บภาพถายได ทานสามารถเชื่อมตอ iPod เขากับ
เคร่ืองพิมพ และพิมพภาพถายได

ข้ันตอนกอนเริ่มใชงาน
ตรวจสอบวารูปภาพที่ทานทำสำเนาลง iPod อยูในรูปแบบ JPEG

หมายเหตุ อาจไมม ีiPods ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

การอิมพอรตภาพถายเขาสู iPod
1. ทำสำเนาภาพถายจากการดหนวยความจำลงใน iPod โดยใช Belkin

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

ภาพถาย) ในเมนูของ iPod ภาพถายจะ            เปน Rolls (มวน)
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การพิมพภาพถายจาก iPod
1. เชื่อมตอ iPod เขากับพอรตกลองถายรูปที่ ดานหนา ของเครื่องพิมพโดยใช

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

2. เลือกภาพถายท่ีทานตองการพิมพและกด Print (พิมพ) สำหรับขอมูล
เติมเกี่ยวกับการเลือกและการพิมพภาพถาย โปรดดู การพิมพภาพถาย

รูปแบบภาพถาย
เลือกฟงกชันการพิมพที่ตองการจากเมนูด ู& พิมพ กด OK จากนั้นเลือกฟงกชัน
การพิมพท่ีตองการ แลวเลือกขนาดกระดาษที่ตองการเพื่อเลือกรูปแบบ

เลยเอาต ขนาดกระดาษ (ขนาดภาพถาย)

1 ภาพตอหนา (ไมมีขอบ) 4 x 6 นิ้ว (4 x 6 นิ้ว)

10 x 15  (10 x 15 )

5 x 7 นิ้ว (5 x 7 นิ้ว)

8.5 x 11 นิ้ว (8.5 x 11 นิ้ว)

1 ภาพตอหนา 3.5 x  5 นิ้ว (3.25 x 4.75 นิ้ว)

4 x 6 นิ้ว (3.75 x 5.75 นิ้ว)

10 x 15  (9.53 x 14.6 )
5 x 7 นิ้ว (4.75 x 6.75 นิ้ว)

8 x 10 นิ้ว (7.75 x 9.75 นิ้ว)

8.5 x 11 นิ้ว (8 x 10 นิ้ว)

A6 (9.86 x 14.16 )

A4 (20 x 25 )

Hagaki (9.36 x 14.16 )

L (8.25 x 12.06 )

2 ภาพตอหนา 3.5 x  5 นิ้ว (2.25 x 3.25 นิ้ว)
4 x 6 นิ้ว (2.75 x 3.75 นิ้ว)
5 x  5 นิ้ว (3.25 x 4.75 นิ้ว)
8 x 10 นิ้ว (4.75 x 6.5 นิ้ว)
8.5 x 11 นิ้ว (5 x 7 นิ้ว)
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เลยเอาต ขนาดกระดาษ (ขนาดภาพถาย)

A6 (6.92 x 9.86 )

A4 (13 x 18 )

Hagaki (6.8 x 9.36 )

L (5.87 x 8.25 )

3 ภาพตอหนา 3.5 x  5 นิ้ว (1.5 x 2.25 นิ้ว)

4 x 6 นิ้ว (1.75 x 2.625 นิ้ว)

5 x 7 นิ้ว (2.25 x 3.375 นิ้ว)

8 x 10 นิ้ว (3.33 x 5 นิ้ว)

8.5 x 11 นิ้ว (4 x 6 นิ้ว)

A6 (4.77 x 7.15 )

A4 (10 x 15 )

Hagaki (4.52 x 6.78 )

L (3.96 x 5.94 )

4 ภาพตอหนา 3.5 x  5 นิ้ว (1.5 x 2.25 นิ้ว)

4 x 6 นิ้ว (1.75 x 2.5 นิ้ว)

5 x 7 นิ้ว (2.2 x 3.25 นิ้ว)

8 x 10 นิ้ว (3.5 x 4.75 นิ้ว)

8.5 x 11 นิ้ว (3.5 x 5 นิ้ว)

A6 (4.77 x 6.92 )

A4 (9 x 13 )

Hagaki (4.52 x 6.5 )

L (3.96 x 5.7 )

9 ภาพตอหนา 3.5 x  5 นิ้ว (1 x 1.375 นิ้ว)

4 x 6 นิ้ว (1.125 x 1.5 นิ้ว)

5 x 7 นิ้ว (1.5 x 2 นิ้ว)

8 x 10 นิ้ว (2.25 x 3 นิ้ว)

8.5 x 11 นิ้ว (2.5 x 3.25 นิ้ว) -
ขนาด Wallet (กระเปาสตางค)
A6 (3.07 x 4.05 )

A4 (6.4 x 8.4 )

(ทำตอ)
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เลยเอาต ขนาดกระดาษ (ขนาดภาพถาย)

Hagaki (2.9 x 3.86 )

L (2.53 x 3.36 )

หมายเหตุ เครื่องพิมพอาจหมุนภาพถายเพื่อใหพอดีกับเลยเอาต

การปรับปรุงคุณภาพของภาพถาย
เคร่ืองพิมพมีตัวเลือกในการปรับปรุงคุณภาพของภาพถายอยูมากมายสำหรับ
การพิมพภาพจากการดหนวยความจำ การตั้งคาการพิมพเหลาจะนี้ไม
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปภาพเดิม แตจะมีผลกับการพิมพเทานั้น

การปรับแตงภาพถายที่มืดเกินไป
1. เลือก View & Print (ดู & พิมพ) แลวกด OK
2. เลือก Wizard (ตัวชวย) และกด OK
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเลือกขนาดกระดาษและภาพถาย แลว

กด OK เพื่อดูเมนู
4. เลือก Edit Photo (ปรับแตงภาพถาย) แลวกด OK
5. เลือก Photo Brightness (ความสวางของภาพถาย) แลวกด OK
6. กด  และ  เพื่อเพิ่มหรือลดความสวางของภาพถายใหเปนระดับที่ตอง

การ แลวกด OK

การลบตาแดงออกจากภาพถาย
สามารถใชงานคุณลักษณะการลบตาแดงอัตโนมัติไดเม่ือทานเปดใชงานฟงกชัน
Photo fix การใชงานฟงกชัน Photo Fix จะปรับใชคุณลักษณะ Smart Focus
(การปรับ  ) Adaptive Lighting (การแกแสงเกินหรือแสงขาด) และการ
ลบตาแดงสำหรับภาพถายที่เลือก

➔ กด Photo Fix เพื่อใชงานฟงกชัน Photo Fix

วิธีการปรับแกวิดีโอคลิปที่มีคุณภาพต่ำ
การตั้งคานี้จะมีผลกับภาพถายที่พิมพจากคลิปวิดีโอ

ปรับปรุงคุณภาพภาพถายที่พิมพจากคลิปวิดีโอ
1. เลือก Settings (การตั้งคา) แลวกด OK
2. ใชปุมลูกศรคนหาและเลือก Preferences (คากำหนด) แลวกด OK
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3. ใชปุมลูกศรคนหาและเลือก Video Enhancement (การเพิ่มคุณภาพ
วิดีโอ) แลวกด OK

4. เลือก On (เปด) จากนั้นกด OK
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการพิมพภาพถายจากวิดีโอคลิปที ่การพิมพภาพถาย
จากการดหนวยความจำ

สรางสรรคภาพถาย
เครื่องพิมพนี้มีเครื่องมือและเอฟเฟกตมากมายเพื่อใหคุณใชภาพถายไดอยาง
สรางสรรค การตั้งคาเหลานี้จะไมเปลี่ยนแปลงภาพถายเดิม แตจะมีผลกับการ
พิมพเทานั้น

การเพิ่มเอฟเฟกตสี
ทานสามารถกำหนดใหเครื่องพิมพเปล่ียนตัวเลือกสีท่ีใชสำหรับภาพถายไดจาก
Color (สี) (คาดีฟอลต) เปน Black & white (ดำ & ขาว) Sepia (ซีเปย)
หรือ Antique (โบราณ)

ภาพถายท่ีพิมพโดยใช Sepia (ซีเปย) จะพิมพเปนโทนสีน้ำตาล และดูเหมือน
ภาพถายในยุคตนคริตศตรวรรษที่ 20 ภาพถายท่ีพิมพแบบ Antique
(โบราณ) จะพิมพคลายโทนสีน้ำตาล แตมีสีออนๆ เพ่ือใหมีลักษณะคลายกับการ
ใหสีดวยมือ

1. เลือก View & Print (ดู & พิมพ) แลวกด OK
2. เลือก Wizard (ตัวชวย) และกด OK
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อเลือกขนาดกระดาษและภาพถาย แลว

กด OK
4. เลือก Done Selecting (เสร็จสิ้นการเลือก) แลวกด OK
5. เลือก Edit Photo (ปรับแตงภาพถาย) แลวกด OK
6. เลือก Color Effect (เอฟเฟกตสี) แลวกด OK
7. เลือกเอฟเฟกตท่ีตองการ แลวกด OK

การใสวันท่ีและเวลาในงานพิมพ
คุณสามารถพิมพวันที่และเวลาท่ีดานหนาของภาพถาย เพื่อแสดงวาภาพถายนั้น
ถายเม่ือใด การตั้งคานี้จะมีผลกับภาพทั้งหมดที่พิมพ

1. เลือก Settings (การตั้งคา) แลวกด OK
2. ใชปุมลูกศรคนหาและเลือก Preferences (คากำหนด) แลวกด OK
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3. เลือก Date Stamp (ประทับวันที่) แลวกด OK
4. เลือกตัวเลือกการพิมพวันที/่เวลาดังตอไปนี้

– Date and Time (วันที่และเวลา)
– Date Only (เฉพาะวันที่)
– Off (ปด)

หากใชคอมพิวเตอรเพ่ือแกไขภาพถาย และบันทึกการเปลี่ยนแปลง ขอมูลวันที่
และเวลาเดิมของภาพจะหายไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาพถายโดยใช
แผงควบคุมของเคร่ืองพิมพจะไมมีผลตอขอมูลวันที่และเวลา

การเปลี่ยนคุณภาพงานพิมพ
คุณสามารถเปลี่ยนคุณภาพงานพิมพสำหรับภาพถายได คาเริ่มตนคือ คุณภาพ
ที่สุด ซ่ึงจะใหคุณภาพงานพิมพสูงสุด คุณภาพปกติจะประหยัดหมึก และพิมพได

รวดเร็วกวา

วิธีการเปลี่ยนคุณภาพการพิมพ
1. เลือก Settings (การตั้งคา) แลวกด OK
2. เลือก Preferences (คากำหนด) แลวกด OK
3. เลือก Print quality (คุณภาพการพิมพ) แลวกด OK
4. เลือกคุณภาพการพิมพที่ตองการ แลวกด OK
คุณภาพงานพิมพจะกลับคืนเปน Best (ดีที่สุด) หลังจากงานพิมพครั้งถัดไป

การครอบตัดภาพถาย
กด Zoom + (ขยาย) และ Zoom - (ยอ) เพ่ือเพิ่มหรือลดขนาดภาพที่เลือกไว
อีก 1.25 เทา โดยมีระดับการขยายสูงสุดได 5.0 เทา

1. เลือก View & Print (ดู & พิมพ) แลวกด OK
2. เลือก 4×6 หรือ Enlargement (การขยาย) เพื่อเลือกขนาดภาพถาย

การแลวกด OK
3. เลือกขนาดกระดาษที่ตองการ แลวกด OK
4. เลือกภาพถายท่ีตองการแลวกด OK
5. กด Zoom + (ขยาย)เพ่ือเพิ่มขนาดภาพถายท่ีเลือกไวอกี 1.25 เทา กรอบ

ตัดสีเขียวจะปรากฏขึ้น กด Zoom + (ขยาย) ซ้ำจนกวาจะไดขนาดภาพ
ตองการ (หลังจากขยายภาพแลว ทานสามารถยอภาพกลับไดโดยกด

Zoom - (ยอ))

หมายเหตุ กรอบสำหรับครอบตัดจะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนเหลือง
หากพิมพท่ีขนาดภาพที่เลือกไวคุณภาพของงานพิมพจะลดลงจนเห็น
ไดชัด

บท 3
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6.  วาในระดับการขยายใดก็ตาม ใหกดลูกศรเลื่อนกรอบตัดไปทางซาย ขวา
ข้ึน หรือลง

7. กดปุม OK เมื่ออัตราสวนของภาพที่ตองการปรากฏอยูในกรอบตัดแลว
การตัดแบบนี้จะไมมีผลตอภาพถายเดิม แตจะมีผลตอการพิมพเทานั้น

การพิมพภาพถายพาโนรามา
1. เลือก View & Print (ดู & พิมพ) แลวกด OK
2. เลือก Other Projects (โปรเจ็กตงานพิมพอ่ืน) แลวกด OK
3. เลือก Panorama Prints (พิมพภาพพาโนรามา) แลวกด OK
4. ปฏิบัติตามขอความที่ปรากฏเพื่อใสสื่อขนาด 10 x 30 ซม. (4 x 12 นิ้ว)

แลวกด OK
5. เลือกภาพถายแลวกด OK ควรครอบตัดภาพถายกอนพิมพหากตองการ

กรอบตัดมีอัตราสวน 3:1

หมายเหตุ ภาพถายทั้งหมดที่พิมพดวยโหมดภาพถายพาโนรามาจะพิมพ
แบบไมมีขอบ
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4 การเชื่อมตอ

ใชเครื่องพิมพนี้เพื่อเช่ือมตอกับอุปกรณชนิดอื่นและบุคคลอื่น

การเชื่อมตอกับอุปกรณอื่น
เคร่ืองพิมพนี้มีวิธีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรและอุปกรณชนิดตางๆ ไดหลาย
วิธี การเชื่อมตอแตละวิธีจะชวยใหทานทำงานไดตางกัน

ประเภทการเชื่อมตอและสิ่งที่คุณ
การ

ชวยใหคุณสามารถ...

Memory cards (การดหนวยความ
จำ)

การดหนวยความจำ

การดหนวยความจำของกลองดิจิตอล
มาตรฐาน

ใสการดหนวยความจำในชองใสการด
ท่ีอยูดานหนาของเคร่ืองพิมพ

● พิมพจากการดหนวยความจำไป
ยังเครื่องพิมพไดโดยตรง

● บันทึกภาพถายจาก
ความจำที่เสียบอยูกับเครื่องพิมพ

ไปยังคอมพิวเตอร โดยที่ทาน
สามารถปรับปรุงคุณภาพและ
จัดการภาพถายเหลานั้นไดใน
HP Photosmart Premier
หรือในซอฟตแวรอื่น โปรดดู
ขอมูลเพิ่มเติมที่ การบันทึกภาพ
ไปยังคอมพิวเตอร และ การพิมพ
ภาพถายจากการดหนวยความจำ

USB
● สาย Universal Serial Bus

(USB) 2.0 เต็มความเร็ว และมี
ความยาวไมเกิน 3 เมตร (10
ฟุต) สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับ
การเชื่อมตอเครื่องพิมพดวยสาย
USB โปรดอาน คูมือเริ่มตน
อยางรวดเร็ว

● คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต (เพ่ือใช
HP Photosmart Share)

● ส่ังพิมพจากคอมพิวเตอรไปยัง
เครื่องพิมพ โปรดดูที่ การพิมพ
จากเครื่องคอมพิวเตอร

● บันทึกภาพถายจาก
ความจำที่เสียบอยูกับเครื่องพิมพ

ไปยังคอมพิวเตอร โดยที่ทาน
สามารถปรับปรุงคุณภาพและ
จัดการภาพถายเหลานั้นไดใน
HP Photosmart Premier
หรือในซอฟตแวรอื่น
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ประเภทการเชื่อมตอและสิ่งที่คุณ
การ

ชวยใหคุณสามารถ...

● การแลกเปลี่ยนภาพถายผาน
HP Photosmart Share

● การส่ังพิมพจากกลองดิจิตอล HP
Photosmart ท่ีสั่งพิมพไดโดย
ตรงไปยังเครื่องพิมพ สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพภาพ
ถายจากกลองดิจิตอล และคูมือ
ของกลองดิจิตอล

PictBridge:

สัญลักษณของ PictBridge

กลองดิจิตอลมาตรฐาน PictBridge
และสาย USB
เช่ือมตอกลองเขากับพอรตของกลองที่
ดานหนาของเครื่องพิมพ

พิมพโดยตรงจากกลองดิจิตอล
มาตรฐาน PictBridge ไปยัง
เครื่องพิมพ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู พิมพ
ภาพถายจากกลองดิจิตอล และคูมือ
ของกลองดิจิตอล

Bluetooth
อุปกรณเสริมอะแดปเตอรเครื่องพิมพ
ไรสาย HP Bluetooth
หากเครื่องพิมพมาพรอมกับอุปกรณ
เสริมนี้ หรือหากคุณซ้ืออุปกรณเสริมนี้
มาตางหาก โปรดอานเอกสารที่มา
พรอมกัน และวิธีใชบนหนาจอ
คอมพิวเตอรเพื่อดูคำแนะนำ

พิมพจากอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth เชน กลองดิจิตอล
โทรศัพทที่มีกลองถายรูป หรือ PDA
ไปยังเครื่องพิมพ

หากตออะแดปเตอรเคร่ืองพิมพ
ไรสาย Bluetooth ของ HP เขากับ
เครื่องพิมพผานพอรตของกลอง โปรด
กำหนดตัวเลอืกในเมนูเครื่องพิมพ
Bluetooth ใหครบถวน โปรดดูที่
Settings (การตั้งคา)

iPod
iPod และสาย USB ท่ีมาพรอมกับ
เครื่องพิมพ เชื่อมตอ iPod เขากับ

การพิมพจาก iPod โดยตรง (จากภาพ
ถายที่เก็บอยูในเครื่อง) ไปยัง
เครื่องพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
โปรดดู พิมพภาพถายจาก iPod
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ประเภทการเชื่อมตอและสิ่งที่คุณ
การ

ชวยใหคุณสามารถ...

พอรตของกลองท่ี ดานหนา ของ
เครื่องพิมพ

(ทำตอ)
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การบันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอร
คุณสามารถบันทึกภาพถายไปยังคอมพิวเตอรจากการดหนวยความจำที่ใสอยูใน
เคร่ืองพิมพ เม่ือเชื่อมตอสาย USB ของอุปกรณท้ังสองประเภทเขาดวยกัน

หากคุณใชคอมพิวเตอรที่มี Windows
จะสามารถใชข้ันตอนดังกลาวเพื่อบันทึกภาพถายไปยังคอมพิวเตอร
● การใสการดหนวยความจำในเครื่องพิมพ ซอฟตแวรโอนถาย

HP Photosmart Premier (HP Transfer and Quick Print) จะ
ปรากฏหนาจอคอมพิวเตอรเพ่ือใหทานกำหนดตำแหนงทีจ่ัดเก็บภาพใน
คอมพิวเตอร สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใชซอฟตแวร
HP Photosmart บนหนาจอ

● ใสการดหนวยความจำในเครื่องพิมพ การดหนวยความจำจะ  ใน
Windows Explorer ในรูปแบบของไดรฟที่ยายได เปดไดรฟท่ียายได
และลากภาพถายจากการดไปยังตำแหนงที่ตองการในคอมพิวเตอร

หากคุณใช Macintosh
1. ใสการดหนวยความจำในเครื่องพิมพ
2. รอให iPhoto เริ่มทำงานและอานขอมูลในการดหนวยความจำ

หมายเหตุ iPhoto จะทำงานเฉพาะเมื่อไดรับการตั้งคาเปน
แอพพลิเคชันดีฟอลต

3. คลิก Import (สง) เพ่ือบันทึกภาพถายจากการดไปยัง Macintosh

หมายเหตุ นอกจากนี้การดหนวยความจำจะปรากฏอยูบน
เดสกท็อปในรูปแบบของไอคอนรูปไดรฟ คุณสามารถเปดจากไอคอนนี้
และลากภาพถายจากการดไปยังตำแหนงใดๆ ลงใน Macintosh

การเชื่อมตอผาน HP Photosmart Share
ใช HP Photosmart Share เพื่อแลกเปลี่ยนภาพถายกับเพื่อนและครอบครัว
โดยใชอีเมล  ออนไลน หรือบริการตกแตงภาพถายแบบออนไลน
เคร่ืองพิมพจะตองเช่ือมตอสาย USB กับคอมพิวเตอรที่สามารถใชอินเทอรเน็ต
และมีซอฟตแวรของ HP ติดตั้งอยู หากใชคุณลักษณะ Share (แลกเปลี่ยน) โดย
ไมไดติดต้ังหรือกำหนดคาซอฟตแวรที่จำเปนตองติดตั้ง ระบบจะแสดงขอความ
เพื่อใหปฏิบัติตามข้ันตอนที่จำเปน

บท 4
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วิธีใชคุณลักษณะ Share (แลกเปลี่ยน) (USB) เพื่อสงภาพถาย (สำหรับผูใช
Windows)
1. ใสการดหนวยความจำและเลอืกภาพถาย
2. เลือก Share (แลกเปลี่ยน) บนหนาจอเครื่องพิมพ แลวกด OK
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำในคอมพิวเตอร เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพถายที่เลือกไวกับ

บุคคลอื่น

วิธีการใชคุณลักษณะ Share (แลกเปลี่ยน) (USB) เพ่ือสงภาพถาย (สำหรับผู
ใช Mac)
1. เปด HP Photosmart Studio และเลือกภาพถายที่ตองการแลกเปลี่ยน

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับ HP Photosmart Studio โปรดดู
HP Photosmart Premier (สำหรับ ผูใช Windows)

2. ในแถบเครื่องมือ HP Photosmart Studio คลิก Share (แลกเปลี่ยน)
3. คลิก Continue (ดำเนินการตอ) และปฏิบัติตามคำแนะนำใน

คอมพิวเตอร เพ่ือแลกเปลี่ยนภาพถายที่เลือกไวกับบุคคลอื่น

โปรดดูวิธีใชซอฟตแวรทางหนาจอ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช
HP Photosmart Share
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5 การพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร

ในการพิมพจากคอมพิวเตอรจะตองติดต้ังซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ ในระหวาง
การติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart Premier (ผูใช Windows Full-
install), HP Photosmart Essential (ผูใช Windows Express-install)
หรือ HP Photosmart Studio (Mac) อยางใดอยางหนึ่งจะถูกติดต้ังใน
คอมพิวเตอรของทาน ซึ่งทานสามารถจัดการ แลกเปลี่ยน ปรับแตง และพิมพ
ภาพถายได

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังซอฟตแวร โปรดดูที่  คูมือการติดต้ังโดยยอ การ
อัพเดตซอฟตแวรเปนประจำจะทำใหซอฟตแวรมีคุณลักษณะและการปรับปรุง
ลาสุด สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดู การอัพเดตซอฟตแวร

ในการทำงานกับภาพถาย ทานจะตองสงภาพไปยังคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับ
เคร่ืองพิมพ โปรดดูที่ การบันทึกภาพไปยังคอมพิวเตอร

หมายเหตุ สำหรับ ผูใช Windows: HP Photosmart Premier
สามารถใชงานไดกับคอมพิวเตอรที่มีตัวประมวลผลของ Intel®
Pentium® III (หรือเทียบเทา) ข้ึนไป

ใชตัวเลือกสำหรับการสรางสรรคงานในซอฟตแวรของ
เครื่องพิมพ

อานคำแนะนำตอไปนี้เกี่ยวกับการเปดและใชงาน HP Photosmart Premier,
HP Photosmart Essential, HP Photosmart Studio (Mac) และ
HP Photosmart Share

HP Photosmart Premier (สำหรับ ผูใช Windows)
HP Photosmart Premier เปนซอฟตแวรที่ใชงานงายโดยตอบรับกับ

ตองการในทุกรูปแบบ ชวยใหทานเพลิดเพลินไปกับภาพถาย นอกจากนี้ยังมี
ขอมูลเกี่ยวกับการปรับแตงและการพิมพภาพถายเบื้องตน ซอฟตแวรดังกลาวจะ
ทำใหทานเปดใช HP Photosmart Share ไดเพื่อสามารถแลกเปลี่ยนภาพถาย
ของทานกับบุคคลอื่นอยางงายดาย

เปด HP Photosmart Premier
➔ ดับเบิลคลิกไอคอน HP Photosmart Premier บนเดสกท็อป หากทาน

ตองการความชวยเหลือ โปรดดูวิธีใชซอฟตแวรใน HP Photosmart
Premier
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คุณลักษณะตางๆ ของ HP Photosmart Premier มีดังตอไปนี้
● View (ดู) — ดูภาพถายขนาดตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย ดูแลและจัดการ

ภาพถายอยางงายดาย
● Edit (แกไข) — ตัดและแกไขภาพถายท่ีมีตาแดง ปรับปรุงคุณภาพภาพถาย

ใหมีขนาดตางๆ จากเลยเอาตที่มีรูปแบบมากมายโดยอัตโนมัติ
● Print (พิมพ) — พิมพภาพถายในขนาดตางๆ จากเลยเอาตที่มีรูปแบบ

มาย
● Share (แลกเปลี่ยน) — สงภาพถายไปยังครอบครัวและเพื่อนๆ ไดโดยไม

ตองแนบไฟลขนาดใหญ เพียงใช HP Photosmart Share ซ่ึงเปนวิธีการ
ที่สะดวกกวาจากการสงดวยอีเมล

● Create (สราง) — สรางอัลบัมภาพถาย บัตรอวยพร ปฏิทิน ภาพถาย
โนรามา ฉลาก CD และอื่นๆ อีกมากมาย

● Back-up (สำรองขอมูล) — สรางสำเนาขอมูลสำรองภาพถายของคุณเพื่อ
เก็บรักษาและบันทึกไว

HP Photosmart Essential (สำหรับผูใช Windows)
HP Photosmart Essential เปนซอฟตแวรท่ีใชงานงาย โดยมีขอมูลเกี่ยวกับ
การปรับแตงและการพิมพภาพถายเบื้องตน ซอฟตแวรดังกลาวจะทำใหทานเปด
ใช HP Photosmart Share ได เพื่อสามารถแลกเปลี่ยนภาพถายของทานกับ
บุคคลอื่นอยางงายดาย HP Photosmart Essential มีเฉพาะสำหรับผูใช
Windows เทานั้น

เปด HP Photosmart Essential
➔ ดับเบิลคลิกไอคอน HP Photosmart Essential บนเดสกท็อป หากทาน

ตองการความชวยเหลือ โปรดดูวิธีใชซอฟตแวรใน HP Photosmart
Essential

คุณลักษณะตางๆ ของ HP Photosmart Essential มีดังตอไปนี้
● View (ดู) — ดูภาพถายขนาดตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย ดูแลและจัดการ

ภาพถายอยางงายดาย
● Edit (แกไข) — ตัดและแกไขภาพถายที่มีตาแดง แกไขและปรับปรุง

ถายใหสมบูรณแบบโดยอัตโนมัติ
● Print (พิมพ) — พิมพภาพถายในขนาดตางๆ จากเลยเอาตที่มีรูปแบบ

มาย
● Share (แลกเปลี่ยน) — สงภาพถายไปยังครอบครัวและเพื่อนๆ โดยไมตอง

แนบไฟลขนาดใหญ เพียงใช HP Photosmart Share ซึ่งเปนวิธีการท่ี
สะดวกกวาการสงดวยอีเมล
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HP Photosmart Studio (สำหรับผูใช Macintosh)
➔ คลิกไอคอน HP Photosmart Studio ใน Dock
คุณลักษณะตางๆ ของซอฟตแวร HP Photosmart Mac ซึ่งสามารถเขาใชงาน
ไดจาก HP Photosmart Studio มีดังตอไปนี้
● Import (อิมพอรต) — นำภาพถายหรอืวิดีโอจากกลองดิจิตอล HP เขามา
● View and Manage (ดูและจัดการ) — ดู ปรับแตง และจัดการภาพถาย

และวิดีโอของทาน
● Edit (ปรับแตง) — ปรับและเพิ่มคุณภาพรูปภาพของทาน
● Slideshow (สไลดโชว) — สรางสไลดโชวภาพถายของทานแบบออนไลน
● Panorama (พาโนรามา) — สรางภาพพาโนรามาภาพเดียวจากภาพ

หลายๆ ภาพ
● Create (สราง) — สรางหนาอัลบัม การด เลเบล โปสเตอร แบนเนอร และ

อื่นๆ
● Print (พิมพ) — พิมพภาพถายและเฟรมจากวิดีโอของทานในขนาด

มาตรฐานหรือในรูปแบบแผนดัชนี
● Share (แลกเปลี่ยน) — สงภาพถายใหกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆ

ไดโดยไมตองแนบไฟลขนาดใหญ
● Shop (รานคา) — สั่งซื้อสิ่งพิมพและของขวัญแบบออนไลน

HP Photosmart Share
HP Photosmart Share ชวยใหทานสามารถสงภาพถายใหกับสมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนโดยไมตองสงเปนเอกสารแนบทางอีเมลที่มีขนาดใหญ
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดด ูการเชื่อมตอผาน HP Photosmart Share และ
วิธีใชของ HP Photosmart Premier หรือ HP Photosmart Essential

เปด HP Photosmart Share (สำหรับผูใช Windows )
➔ คลิกแท็บ HP Photosmart Share ใน HP Photosmart Premier

หรือ HP Photosmart Essential

เปด HP Photosmart Share (สำหรับผูใช Mac)
➔ คลิกแท็บ Applications (แอ็พพลิเคชัน) ใน HP Photosmart Premier

แลวดับเบิลคลิก HP Photosmart Share

ต้ังคากำหนดการพิมพ
คากำหนดการพิมพจะถูกต้ังเปนคาเริ่มตน แตทานสามารถเปลี่ยนแปลงได
ตามความตองการ โดยทานสามารถตั้งคาเฉพาะสำหรับงานพิมพเมื่อพิมพจากเครื่อง
คอมพิวเตอร เมื่อทานเปลี่ยนการตั้งคากอนพิมพ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลกับ
งานปจจุบันเทานั้น สำหรับโปรแกรมของ Windows บางโปรแกรม จะตอง
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คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (คากำหนด) ใน Print
dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ) เพื่อเปดใชคุณสมบัติการพิมพขั้นสูง
โปรดดูวิธีใชแบบอิเล็กทรอนิกสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องคากำหนดการพิมพ

การเปดใชคากำหนดการพิมพ (สำหรับผูใช Windows)
1. เปด Print dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ) โดยการเลือก Print

(พิมพ) จาก เมนู File (แฟม)
2. เปลี่ยนคากำหนดการพิมพใน แท็บ Print dialog box (กรอบโตตอบการ

พิมพ) หรือคลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (คา
กำหนด) เพ่ือเปดใชคากำหนดการพิมพอื่นๆ

การใชคากำหนดการพิมพ (สำหรับผูใช Mac)
1. เปด Print dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ) โดยการเลือก Print

(พิมพ) จากเมนู File (แฟม)
2. เปลี่ยนคากำหนดการพิมพใน Print dialog box (กรอบโตตอบการ

พิมพ) หรือคลิกที่ตัวเลือกการพิมพที่ตองการเปลี่ยนแปลงใน Copies &
Pages (สำเนา & หนา)

โปรดดูวิธีใชแบบอิเล็กทรอนิกสำหรับขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงคา
กำหนดการพิมพ

เปดวิธีใชแบบอิเล็กทรอนิก

ผูใช Windows :
● กด F1
● วิธีใชเกี่ยวกับ field-level (ระดับฟลด) คลิกที่ ?ตรงมุมบนดานขวาของ

Print dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ)

สำหรับผูใช Mac
1. จาก Finder (ตัวคนหา) เลือก Help (วิธีใช) > Mac Help (วิธีใชบน

Mac)
2. เลือก HP Photosmart Mac Help (วิธีใชบน Mac) จากเมนู

Library (ไลบราร)ี แลวเลือกชื่อเคร่ืองพิมพในสารบัญ
HP Photosmart Mac Help (วิธีใชบน Mac)

คุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลยีของ HP Real Life
พบคุณสมบัติอันหลากหลายที่ใชเทคโนโลยีของซอฟตแวร HP Real Life 
อนัเปนตัวเลือกสำหรับการแกไขและปรับปรุงคุณภาพของภาพถาย คุณสมบัติ
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กลาวไดแก การลบตาแดงและการปรับแสงอันเดอรหรือโอเวอรโดยอัตโนมัต ิ
ซึ่งจะชวยใหคุณพิมพภาพถายท่ีมีคุณภาพสูงไดอยางงายดาย

มีตัวเลือกสามตัวเลือกดังนี้
● การตั้งคา Basic (พื้นฐาน) ทำใหภาพคมชัดข้ึนและชวยปรับปรุงคุณภาพ

และความชัดเจนของภาพที่มีความละเอียดต่ำ เชน ภาพที่ดาวนโหลดมาจาก
อินเทอรเน็ต

● การตั้งคา Full (เต็มรูปแบบ) ชวยปรับปรุงภาพที่มีแสงนอยเกินไปหรือ
เกินไป ภาพที่มีเงาดำหรือตาแดง หรือมีสีจาง

● การตั้งคา Off (ปด) ใหทานสามารถแกไขรูปภาพดวยตนเองในโปรแกรม
ซอฟตแวร เชน ซอฟตแวร HP Photosmart

เปดใชคุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลย ีReal Life (สำหรับผูใช Windows)
1. เปด Print dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ) โดยการเลือก Print

(พิมพ) จากเมนู File (แฟม)
2. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) จากนั้นคลิก ปุม Real

Life Digital Photography หรือคลิก Properties (คุณสมบัติ) หรือ
Preferences (คากำหนด) และคลิกที่ ปุม Real Life Digital
Photography

เปดใชคุณสมบัติตางๆ ที่ใชเทคโนโลย ีReal Life (สำหรับผูใช Mac)
1. เปด Print dialog box (กรอบโตตอบการพิมพ) โดยการเลือก Print

(พิมพ) จากเมนู File (แฟม)
2. เลือก Real Life Digital Photography จาก Copies & Pages

(สำเนา & หนา)

HP Photosmart D7100 series คูมือการใชงาน 55

ตัง

มาก



บท 5

56 HP Photosmart D7100 series



6 การดูแลรักษา

เครื่องพิมพตองการการดูแลรักษาเพียงเล็กนอยเทานั้น โปรดปฏิบัติตาม
นำในสวนนี้เพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่องพิมพและอุปกรณการพิมพตางๆ

และเพื่อใหแนใจวาภาพถายท่ีทานพิมพจะมีคุณภาพดีที่สุดเสมอ
● การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ
● การอัพเดตซอฟตแวร
● การเก็บรักษาและการขนยายเคร่ืองพิมพและตลับหมึกพิมพ
● การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถาย

การทำความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพ
โปรดรักษาความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ
ตามข้ันตอนงายๆ ในสวนนี้

การทำความสะอาดตัวเครื่องพิมพดานนอก
1. ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออกจากดานหลังของเครื่อง
2. เช็ดตัวเคร่ืองพิมพดานนอกดวยผานุมที่ชุบน้ำหมาดๆ

ขอควรระวัง โปรดอยาใชน้ำยาทำความสะอาดใดๆ สารทำความสะอาด
และผงซักฟอกอาจทำใหผิวของเครื่องพิมพเสียหาย โปรดอยา

สะอาดดานในของเครื่องพิมพ อยาใหของเหลวใดๆ กระเด็นเขาสูดานใน
ของเคร่ือง หามใชสารหลอลื่นกับแกนโลหะซึ่งเปนท่ีที่หัวพิมพเลื่อนไปมา
จะมีเสียงรบกวนเกิดขึ้นเปนปกติเมื่อหัวพิมพเลื่อนไปมาบนแกน

การปรับตำแหนงเคร่ืองพิมพ
ใชขั้นตอนดงัตอไปนี้เม่ือรายงานการทดสอบตนเองแสดงแถบหรือเสนสีขาวใน
กรอบสี

หากยังมีปญหาเร่ืองคุณภาพของการพิมพภายหลังการทำความสะอาดหัวพิมพ
ใหทำความสะอาดหัวพิมพโดยใชข้ันตอนตามท่ีอธิบายใน การดูแลรักษา หาก
ทานยังพบปญหาในการพิมพหลังจากการปรับตำแหนงและทำความสะอาด
กรุณาติดตอฝายสนับสนุนของ HP
1. ปอนกระดาษ A4 สีขาวที่ยังไมไดใชงานลงในถาดกระดาษหลัก
2. เลือก Settings (การตั้งคา) แลวกด OK
3. เลือก Tools (เครื่องมือ) แลวกด OK
4. เลื่อนคนหาและเลือก Align printer (ปรับตำแหนงเครื่องพิมพ)
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เคร่ืองจะปรับตำแหนงของหัวพิมพ พิมพหนาที่ปรับตำแหนง และปรับตั้งคา
เคร่ืองพิมพตามมาตรฐาน การนำมาใชซ้ำหรือการยกเลิกหนาที่ปรับ
ตำแหนง

5. กด OK

การพิมพหนาตัวอยาง
คุณสามารถพิมพหนาตัวอยาง เพ่ือทดสอบคุณภาพการพิมพภาพถายของ
เคร่ืองพิมพ และเพื่อใหแนใจวาปอนกระดาษไวอยางถูกตอง
1. ปอนกระดาษในถาดปอนกระดาษหลัก ใชกระดาษธรรมดา เพื่อประหยัด

กระดาษภาพถาย
2. เลือก Settings (การตั้งคา) แลวกด OK
3. เลือก Tools (เครื่องมือ) แลวกด OK
4. เลือก Print sample page (พิมพหนาตัวอยาง) จากนั้นกด OK

การทำความสะอาดหัวพิมพอัตโนมัติ
หากพบแถบหรือเสนสีขาวปรากฏอยูในภาพถายที่พิมพออกมา หรือจากกรอบสี
ในรายงานการทดสอบตนเอง โปรดใชข้ันตอนในการทำความสะอาดหัวพิมพ
ตอไปนี้ อยาทำความสะอาดหัวพิมพในกรณีที่ไมจำเปนเนื่องจากจะทำให
เปลืองหมึกพิมพและทำใหอายุการใชงานของตัวฉีดหมึกในหัวพิมพส้ันลง

1. ปอนกระดาษในถาดปอนกระดาษหลัก ใชกระดาษธรรมดา เพื่อประหยัด
กระดาษภาพถาย

2. เลือก Settings (การตั้งคา) แลวกด OK
3. เลือก Tools (เครื่องมือ) แลวกด OK
4. เลือก Clean printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ) แลวกด OK
หากคุณภาพการพิมพยังคงไมดีข้ึนหลังจากการทำความสะอาดหัวพิมพ ลองปรับ
ตำแหนงเครื่องพิมพใหมโดยใชข้ันตอนที่อธิบายในการปรับ
ตำแหนงเครื่องพิมพ หากทานยังพบปญหาในการพิมพหลังจากทำความสะอาด
และปรับตำแหนงแลว กรุณาติดตอฝายสนับสนุนของ HP

การทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมกึพิมพดวยตนเอง
ทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพดานที่มีสีทองแดง เมื่อหนาจอของ
เคร่ืองพิมพแสดงขอความวา ไมพบตลับหมึกพิมพหรือตลับหมึกพิมพเสียหาย
กอนทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมกึพิมพใหถอดตลับออกและตรวจสอบดู
วาไมมีสิ่งใดกีดขวางหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพหรือชองใสตลับหมึกพิมพ
จากนั้นใสตลับกลับเขาไปที่เดิม หากหนาจอยังคงแสดงขอความดังกลาว ให
ทำความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ ภายหลังการทำความสะอาด

สัมผัสของตลับหมึกแลว ยัง  ขอความเดิมอีก ทานจะตองเปลี่ยนตลับ
พิมพใหม ถอดตลับหมึกพิมพที่ชำรุดออกและดวูันที่ท่ีสิ้นสุดการรับประกัน
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ลางของตลับซึ่งจะอยูในรูปของ YYYY/MMM/DD (ป/เดือน/วัน) หากยังไม
สิ้นสุดการรับประกัน โปรดติดตอฝายสนบัสนุนของ HP เพ่ือขอรับตลับหมึกพิมพ
ใหม

วิธีการทำความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึกพิมพ:
1. โปรดเตรียมสิ่งตอไปนี้เพ่ือทำความสะอาดหนาสัมผัส:

– น้ำกล่ัน น้ำที่ผานการกรอง หรือ น้ำบรรจุขวด (น้ำประปาอาจมสีาร
ปน และทำใหตลับหมึกชำรุด)

ขอควรระวัง อยาใชนำ้ยาทำความสะอาดแผนพิมพหรอื
แอลกอฮอลทำความสะอาดหนาสัมผัสตลับหมึกพิมพ เพราะอาจ
ทำใหตลับหมึกพิมพและเครื่องพิมพ HP Photosmart 
เสียหาย

– ผาแหงที่ทำจากยางสังเคราะห ผาที่ไมมีขุย หรือวัสดุที่มีความออนนุม
อื่นๆ ที่ไมทิ้งเศษหรือเสนใยไว

2. เปดฝาครอบดานบนของเครื่องพิมพ
3. กดกานสีเทาดานลางเพ่ือใหชองตลับหมึกพิมพคลายสลักดานในออก 

จากนั้นดึงสลักขึ้น

ขอควรระวัง อยาใสตลับหมึกพิมพครั้งละหลายๆ ตลับ ใหถอดและ
ทำความสะอาดตลับหมึกพิมพครั้งละหนึ่งตลับ หามทิ้งตลับหมึกพิมพ
ไวนอกเคร่ืองพิมพเกินกวา 30 นาที

4. นำยางสังเคราะหหรือผาชุบน้ำพอเล็กนอยและบิดใหหมาด
5. ถือตลับหมึกพิมพตรงท่ีจับและคอยๆ เช็ดที่หนาสัมผัสสีทองแดงดวยยาง

หรือผา

1 คอยๆ เช็ดเฉพาะบริเวณหนาสัมผัสสีทองแดง
6. ใสตลับหมึกพิมพกลับเขาไปในชองใสตลับหมึก และกดสลักสีเทาลงจนกวา

ตลับจะเขาที่
7. หากจำเปนใหทำแบบเดียวกันกับตลับหมึกพิมพอื่นๆ
8. ปดฝาครอบดานบน
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ขอควรระวัง หมึกพิมพอาจถูกดันออกมา การเสียบวัตถุแปลกปลอมเ
ไปในที่จายหมึกพิมพอาจทำใหหมึกรั่วซึมออกมาจากตลับและสัมผัสเขา

กับบุคคลหรือสิ่งของตางๆ ได

การพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง
หากพบปญหาเกี่ยวกับการพิมพ โปรดพิมพรายงานการทดสอบเครื่อง รายงานนี้
มีสองหนาโดยใชช่ือวา Extended Self Test Diagnostic Page ซึ่งจะชวยใน
การวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการพิมพและใหขอมูลที่เปนประโยชน โดยจะ
ตองโทรแจงขอมูลดังกลาวที่ฝายสนับสนุนของ HP นอกจากนี้ทานสามารถใช
รายงานนี้ตรวจสอบปริมาณคงเหลือโดยประมาณของหมึกพิมพภายในตลับหมึก
พิมพ

1. เลือก Settings (การตั้งคา) แลวกด OK
2. เลือก Tools (เครื่องมือ) กด OK แลวเลือกพิมพหนาทดสอบ
3. เลือก Print test page (พิมพหนาทดสอบ) แลวกด OK
HP Photosmart พิมพรายงานการทดสอบเครื่องซึ่งประกอบดวยขอมูล

ไปนี้
● ขอมูลผลิตภัณฑ: จะมีขอมูลของหมายเลขรุน หมายเลขลำดับของเครื่อง

และขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
● ขอมูลการปรับปรุง: จะมีขอมูลของหมายเลข  ของเฟรมแวร และ

ขอมูลที่แสดงวาไดมีการติดตั้งอุปกรณเสริมในการพิมพ 2 หนาของ HP
(Duplexer)ในเคร่ืองแลวหรือไม

● ขอมูลระบบการสงหมึกพิมพ: จะแสดงปริมาณของหมึกพิมพโดยประมาณ
สถานะ วันที่ติดต้ังและวันหมดอายุของตลับหมึกพิมพแตละตลับ

● ขอมูลของหัวพิมพ: ประกอบดวยขอมูลที่อาจนำไปใชในการวิเคราะหซ่ึง
เปนเมื่อทานตองติดตอฝายสนับสนุนของ HP

● พารามิเตอรของหัวพิมพ: ประกอบดวยขอมูลท่ีอาจนำไปใชใน
วิเคราะหซ่ึงจำเปนเม่ือทานตองติดตอฝายสนับสนุนของ HP

● รูปแบบคุณภาพงานพิมพ: จะแสดงกรอบสีหกกรอบซึ่งเปนสีแทนของตลับ
หมึกพิมพทั้งหกตลับ เม่ือมีแถบ  ขึ้นในกรอบส ีหรือ มีกรอบสีหายไป
ใหทำความสะอาดหัวพิมพโดยใชข้ันตอนตามท่ีอธิบายใน การดูแลรักษา
หากกรอบสีแสดงใหเห็นวาคุณภาพของการพิมพยังมีปญหาภายหลัง

ความสะอาดหัวพิมพ ใหปรับตำแหนงของเครื่องพิมพโดยใชข้ันตอนตามที่
อธิบายในการปรับตำแหนงเครื่องพิมพ หากยังเกิดปญหาท่ีบล็อกสี หลังจาก
ทำความสะอาดและปรับตำแหนงเครื่องพิมพ กรุณาติดตอฝายสนับสนุน
ของ HP

● บันทึกการปฏิบัติงาน: ประกอบดวยขอมูลที่อาจนำไปใชในการวิเคราะหซึ่ง
จำเปนเม่ือทานตองติดตอฝายสนับสนุนของ HP
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รายงานการทดสอบตนเอง

การอัพเดตซอฟตแวร
ดาวนโหลดซอฟตแวรอัพเดตเปนระยะ เพ่ือชวยใหทานแนใจวาเครื่องจะมี

ลักษณะและการปรับปรุงลาสุดเสมอ ทานสามารถดาวนโหลดการอัพเดต
ซอฟตแวรลาสุดไดท่ี www.hp.com/support หรือใช HP Software
Update

หมายเหตุ การอัพเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพที่ดาวนโหลดจากเว็บไซต
ของ HP จะไมอัพเดตซอฟตแวร HP Photosmart Premier

การดาวนโหลดซอฟตแวร (Windows)
หมายเหตุ โปรดเชื่อมตอกับอินเทอรเนต็กอนที่จะใช HP Software
Update

1. จากเมนู Start (เริ่มตน) ของ Windows เลือก Programs (โปรแกรม)
(ใน Windows XP เลือก All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)) >
Hewlett-Packard > HP Software Update จะปรากฏหนาตาง
HP Software Update ข้ึน

2. คลิก Check Now (ตรวจสอบ) HP Software Update จะคนหาในเ
ไซตของ HP เพ่ือหาขอมูลอัพเดตซอฟตแวรเครื่องพิมพ หากคอมพิวเตอร

ไมมีซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุดติดตั้งอยู การอัพเดตซอฟตแวรจะ
ปรากฏในหนาตาง HP Software Update
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หมายเหตุ หากคอมพิวเตอรมีซอฟตแวรเครื่องพิมพเวอรชันลาสุด
ติดต้ังอยู ขอความดังตอไปนี้จะปรากฏในหนาตาง HP Software
Update “No updates are available for your system at this
time” (“ไมมีการอัพเดตใดๆ สำหรับระบบของทานขณะนี”้)

3. หากมีการอัพเดตซอฟตแวร ใหคลิกที่กลองกาเครื่องหมายถัดจาก
อัพเดตซอฟตแวร เพื่อเลือก

4. คลิก Install (ติดตั้ง)
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อติดตั้งใหเสร็จสมบูรณ

การดาวนโหลดซอฟตแวร (Mac)
หมายเหตุ โปรดเชื่อมตอกับอินเทอรเนต็กอนที่จะใช HP Photosmart
Updater

1. ใน Finder ของเครื่อง Mac เลือก Go (ไปยัง) > Applications
(แอพพลิเคชัน)

2. เลือก Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart
Updater

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอเพื่อตรวจสอบการอัพเดตซอฟตแวร
หากมีการใชไฟรวอลล จะตองปอนขอมูลของพร็อกซีเ่ซิรฟเวอรใน
โปรแกรมอัพเดตกอน

การเก็บรักษาและการขนยายเครื่องพิมพและตลับหมึกพิมพ
ปกปองเคร่ืองพิมพและตลับหมึกพิมพโดยเก็บรักษาไวอยางเหมาะสมเมื่อไมได
ใชงาน

การเก็บรักษาและการขนยายเครื่องพิมพ
เครื่องพิมพนี้ผลิตข้ึนเพ่ือใหคงทนตอการเวนการใชงานทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ควรเก็บรักษาเครื่องพิมพไวในอาคาร ใหพนจากแสงแดด และไมมีอุณหภูมิ
สูงหรือต่ำเกินไป

ขอควรระวัง เพ่ือปองกันการสูญเสียหรือการไหลซึมของหมึกพิมพ 
อยาขนยายหรือเก็บรักษาเคร่ืองพิมพโดยการวางตะแคงทางดานขาง และควร
ปลอยตลับหมึกพิมพทิ้งไวในเครื่องพิมพขณะเก็บรักษาและขนยาย

การเก็บรักษาและการขนยายตลับหมึกพิมพ
ในขณะที่ขนยายหรือเก็บรักษาเครื่องพิมพ ใหใสตลับหมึกพิมพที่เปดใชแลว
ในเครื่องพิมพเสมอเพ่ือปองกันหมึกแหง
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ขอควรระวัง 1 เพ่ือปองกันการสูญเสียหรือการไหลซึมของหมึกพิมพ 
ใหใสตลับหมึกพิมพในเครื่องพิมพไวเสมอขณะที่มีการขนยายเครื่องพิมพ
และหลีกเลี่ยงการนำตลับหมึกพิมพที่ใชแลวออกจากเครื่องพิมพเปนระยะ
เวลานาน

ขอควรระวัง 2 ตรวจสอบวาเครื่องพิมพไดทำงานตามรอบการปดเครื่อง
จนเสร็จสมบูรณ กอนที่จะถอดปลั๊กไฟ เพ่ือใหเครื่องพิมพสามารถเก็บ
ตลับหมึกพิมพไดอยางเหมาะสม

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อยืดอายุการใชงานของตลับหมึกพิมพของ
HP และเพื่อใหไดคุณภาพงานพิมพสูงสุด:

เก็บตลับหมึกพิมพที่ไมไดใชงานไวในบรรจุภัณฑเดิมที่ผนึกไวอยางแนนหนา
จนกวาจะใชงาน เก็บรักษาตลับหมึกพิมพท่ีอุณหภูมิหอง (15-35 องศาเซลเซียส
หรือ 59-95 องศาฟาเรนไฮต)

การรักษาคุณภาพของกระดาษภาพถาย
เพื่อใหกระดาษภาพถายใหผลการพิมพที่ดีท่ีสุด โปรดทำตามคำแนะนำตางๆ ใน
สวนนี้

การเก็บกระดาษภาพถาย
● เก็บกระดาษภาพถายไวในบรรจุภัณฑเดิม หรือถุงพลาสติกแบบรูดปดได
● เก็บกระดาษภาพถายไวในพื้นผิวท่ีเรียบ เย็นและแหง
● ใสกระดาษภาพถายที่ไมไดใชกลับเขาไปในถุงพลาสติก กระดาษที่ทิ้งไวใน

เคร่ืองพิมพหรือท่ีทิ้งไวภายนอกอาจมวนงอได

การถือกระดาษภาพถาย
● ใหจับกระดาษภาพถายที่ขอบเสมอเพื่อปองกันรอยนิ้วมอื
● หากขอบกระดาษภาพถายเกิดมวนงอ ใหใสลงในถุงพลาสติกสำหรับจัดเก็บ

แลวคอยๆ ดัดไปในทิศทางตรงขามจนเรียบดี
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7 การแกไขปญหา

เคร่ืองพิมพ HP Photosmart ไดรับการออกแบบใหใชงานไดอยางงายดาย
และมีประสิทธิภาพ หัวขอนี้จะเปนการตอบคำถามที่พบบอยเกี่ยวกับการใช
เคร่ืองพิมพ และการพิมพโดยไมใชคอมพิวเตอร บทนี้ประกอบดวยขอมูลใน
ขอตอไปนี้:

● ปญหาดานฮารดแวรของเครื่องพิมพ
● ปญหาดานการพิมพ
● ขอความแสดงขอผิดพลาด

หากตองการขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหา โปรดดูที่:
● การแกไขปญหาเบื้องตนการติดตั้งซอฟตแวร: คูมือ การติดต้ังฉบับยอ ที่

ไดรับพรอมเครื่องพิมพ
● การแกไขปญหาเบื้องตนซอฟตแวรเครื่องพิมพและการพิมพจาก

คอมพิวเตอร: วิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart บนหนาจอ สำหรับ
ขอมูลเกี่ยวกับการดูวิธีใชเครื่องพิมพ HP Photosmart ทางหนาจอ โปรด
ดูที่ ยินดีตอนรับ

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

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

ไฟกะพริบเปนสีฟา แตเครื่องพิมพไมพิมพ

วิธีแกไข แสดงวาเครื่องพิมพกำลังประมวลผลขอมูลอยู ใหรอจนกวาจะ
ประมวลผลเสร็จสมบูรณ

ไฟเตือนติดอยู

วิธีแกไข
● ดูคำแนะนำที่จอแสดงผลของเครื่องพิมพ เมื่อเช่ือมตอกลองดิจิตอลเขา

กับเครื่องพิมพ โปรดดูคำแนะนำจากจอแสดงผลของกลอง 
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เคร่ืองพิมพตออยูกับเครื่องคอมพิวเตอร โปรดดูคำแนะนำท่ีหนาจอ
คอมพิวเตอร

● ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้น
สายไฟกลับเขาที ่เปดเครื่องพิมพ

หากไฟเตือนยังคงติดอยู หลังจากลองแกปญหาดวยวิธีขางตนแลว โปรดดูที่
www.hp.com/support หรือติดตอแผนกบริการลูกคาของ HP เพื่อขอ

แนะนำ

เคร่ืองพิมพไมพบและไมแสดงภาพถายที่เก็บไวในการดหนวยความจำ
วิธีแกไข การดหนวยความจำอาจมีไฟลประเภทที่เครื่องพิมพไมสามารถ
อานไดโดยตรง
● โปรดบันทึกภาพถายลงในคอมพิวเตอร จากนั้นพิมพจากคอมพิวเตอร

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช HP Photosmart บนหนาจอ และ
เอกสารที่มาพรอมกับกลอง

● เมื่อถายภาพครั้งถัดไป โปรดตั้งคาของกลองดิจิตอลใหบันทึกภาพถาย
ในรูปแบบไฟลที่เครื่องพิมพสามารถอานจากการดไดโดยตรง โปรดดู
รายชื่อรูปแบบไฟลที่สามารถรองรับไดที่ ขอมูลจำเพาะของ
เคร่ืองพิมพ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งคากลองดจิิตอลเพื่อให
บันทึกในรูปแบบไฟลที่ตองการ โปรดอานเอกสารที่มาพรอมกับกลอง

คุณอาจตองจัดรูปแบบการดหนวยความจำใหม หากยังพบปญหาเดิม

เคร่ืองพิมพเสียบปลั๊กอยู แตเปดเคร่ืองไมได

วิธีแกไข
● เคร่ืองพิมพอาจไดรับกระแสไฟมากเกินไป ถอดสายไฟของ

เคร่ืองพิมพออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้นตอสายไฟกลับเขาที่
และเปดเครื่องพิมพ

● เคร่ืองพิมพอาจตออยูกับปลั๊กพวงซึ่งยังไมไดเปดสวิตช เปดสวิตชของ
ปลั๊กพวง จากนั้นเปดเครื่องพิมพ

● สายไฟอาจชำรุด ตรวจสอบวาไฟสีเขียวตรงสายไฟติดอยูหรือไม

เคร่ืองพิมพสงเสียงดังเม่ือมีการเปดเครื่อง หรือหลังจากทิ้งไวครูหนึ่งโดยไมมี
การใชงาน

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

ไฟทุกดวงในเครื่องพิมพจะกะพริบ

วิธีแกไข เครื่องพิมพมีขอผิดพลาดทางดานฮารดแวรอาจตองไดรับ
แกไข ถอดสายไฟของเครื่องพิมพออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้น
สายไฟกลับเขาที ่เปดเครื่องพิมพ หากไฟยังคงกะพริบอยู โปรดไปที่

www.hp.com/support หรือติดตอฝายสนบัสนุนของ HP เพ่ือขอ
นำ

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

เคร่ืองพิมพไมพิมพภาพแบบไมมีขอบเม่ือสั่งพิมพจากแผงควบคุม

วิธีแกไข ตรวจสอบวาเลือกรูปแบบที่ถูกตองแลวเมื่อต้ังคางานพิมพ 
เม่ือเลือกขนาดภาพถายและกระดาษ ขอบภาพสี่เหลี่ยมตองเปนสีสมเพื่อแสดง
วาเปนการพิมพแบบไมมีขอบ

การพิมพชามาก

วิธีแกไข อาจเกิดจากเหตุการณดังตอไปนี:้ 1) เครื่องกำลังพิมพกราฟก
หรือภาพถาย PDF ที่มีความละเอียดสูง 2) คุณอาจเลือกคาความละเอียดสูง

ในการพิมพ งานพิมพขนาดใหญที่ซับซอนและมีกราฟกหรือภาพถายจะ
พิมพชากวาเอกสารที่เปนขอความ โดยเฉพาะงานพิมพที่มีความละเอียดสูง

ถาดกระดาษหลักปอนกระดาษเขาเครื่องพิมพไมถูกตอง

วิธีแกไข
● อาจมีกระดาษอยูในถาดกระดาษหลักมากเกินไป นำกระดาษออก

สวนและลองพิมพใหมอีกครั้งหนึ่ง
● ถาดกระดาษหลักอาจยังไมเลื่อนเขาที่จนสุด ดันถาดกระดาษหลักให

เขาที่จนสุด
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● ตัวกั้นกระดาษอาจปรับไวไมถูกตอง ปรับตัวกั้นกระดาษใหชิดกับ
กระดาษพอดี โดยไมทำใหกระดาษงอ

● กระดาษอาจติดกันหลายแผน นำกระดาษของจากถาดกระดาษหลัก
คลี่ขอบกระดาษเพื่อแยกกระดาษออกจากกัน แลวจึงใสกระดาษกลับ
เขาถาดและลองพิมพใหมอีกครั้ง

● หากกระดาษยับหรืองอ ลองเปลี่ยนไปใชกระดาษอื่น
● กระดาษอาจหนาหรือบางเกินไป ใชกระดาษอิงคเจ็ตที ่HP ออกแบบ

มาเพื่อใหไดผลงานพิมพที่ดีที่สุด สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดด ูเลือก
กระดาษที่ถูกตอง

กระดาษที่พิมพออกมาหลนจากถาดกระดาษออก
วิธีแกไข ใหเลื่อนที่รองถาดกระดาษออกมาเสมอเพื่อมีการพิมพงาน

กระดาษที่พิมพออกมาเปนคลื่นหรือมวนงอ
วิธีแกไข งานที่สั่งพิมพใชหมึกปริมาณมากกวาปกติ ใหสั่งพิมพงานจาก
คอมพิวเตอร และใชซอฟตแวรเครื่องพิมพเพ่ือลดระดับความเขมของหมึก
โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีใช HP Photosmart บนหนาจอ

เอกสารที่พิมพ เอียงและไมตรงจุดกึ่งกลาง

วิธีแกไข
● ทานอาจใสกระดาษไมถูกตอง ใสกระดาษใหม โดยตรวจสอบวา

กระดาษนั้นจัดวางอยางถูกตองใน  กระดาษหลัก และตัวกั้นกระดาษ
ทั้งหมดอยูชิดขอบกระดาษ โปรดดูคำแนะนำในการใสกระดาษที่ 
คำแนะนำในการใสกระดาษ

● หากใชอุปกรณเสริมในการพิมพสองดาน ลองนำอุปกรณดังกลาวออก
ปดฝาปดดานหลัง และพิมพใหมอีกครั้งหนึ่ง

● อาจตองปรับตำแหนงของเครื่องพิมพใหม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
ดู การปรับตำแหนงเครื่องพิมพ

สีของงานพิมพไมสวย

วิธีแกไข
● หมึกของตลับหมึกพิมพบางตลับอาจหมดทำใหมีการใชสีอื่นแทนใน

ขณะท่ีมีการพิมพ ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณโดยดูที่ไอคอน
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ระดับหมึกจากเมนูเครื่องมือ (การตั้งคา > เครื่องมือ > แสดงตัววัด
ระดับหมึก) หากหมึกในตลับหมึกพิมพหมด โปรดเปลี่ยนใหม สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมโปรดด ูใสตลับหมึกพิมพ

● อาจตองปรับตำแหนงของเครื่องพิมพใหม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม
ดู การปรับตำแหนงเครื่องพิมพ

● อาจตองทำความสะอาดหัวพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดด ูการดูแล
รักษา

ไมมีกระดาษออกมาหรือกระดาษติดขณะพิมพ

วิธีแกไข
● เคร่ืองพิมพอาจตองการการตรวจสอบ โปรดอานคำแนะนำที่

จอแสดงผลของเครื่องพิมพ
● อาจเกิดไฟฟาดับหรือตอปล๊ักตางๆ ไวไมแนน โปรดตรวจสอบวา

เคร่ืองพิมพเปดอยู และเสียบสายไฟแนนดีแลว
● อาจไมไดใสกระดาษในถาดกระดาษหลักหรือถาดกระดาษภาพถาย

ตรวจสอบดูวาใสกระดาษถูกตอง โปรดดูคำแนะนำในการใสกระดาษ
ที่ คำแนะนำในการใสกระดาษ

● หากกระดาษติดขณะพิมพ ปฏิบัติดังตอไปนี้:
– ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออก นำกระดาษที่ติดอยูใน

เคร่ืองพิมพออก ถอดฝาปดดานหลังออก คอยๆ ดึงกระดาษที่ติด
อยูออกจากเครื่องพิมพแลวปดฝากลับตามเดิม หากไมสามารถดึง
กระดาษที่ติดจากฝาดานหลังออกมาได ลองดึงกระดาษจาก

กลางเครื่องพิมพโดยการเปดฝาสำหรับกระดาษติดที่อยูภายใน
ครอบดานบน โปรดดูจุดสองจุดสำหรับดึงกระดาษติดออกไดที่

Paper errors (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ) เมื่อดึงกระดาษ
ออกเรียบรอยแลว ใหเสียบปลั๊กกลับเขาไป เปดเครื่อง และลอง
พิมพอีกครั้งหนึ่ง

– ในขณะที่พิมพฉลาก โปรดตรวจสอบวาฉลากไมหลุดออกจาก
แผนปดดานหลังขณะที่ผานเครื่องพิมพ

มีกระดาษเปลาออกจากเครื่องพิมพ

วิธีแกไข
● คุณอาจสั่งพิมพ และยกเลิกการพิมพกลางคัน
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หากยกเลิกงานพิมพกอนที่เครื่องพิมพจะเริ่มพิมพ เครื่องอาจปอน
กระดาษเพื่อเตรียมพิมพแลว เมื่อพิมพงานครั้งถัดไป เครื่องพิมพจะ
ปอนกระดาษเปลาออกมากอนที่จะเริม่ตนพิมพงานใหม

● อาจมีการสงการพิมพท่ีมีปริมาณขอมูลมากไปยังเครื่องพิมพ
ใหรอจนกวาหัวพิมพเริ่มทำงาน จากนั้นเครื่องพิมพจะเริ่มพิมพงาน
ออกมา

เคร่ืองพิมพขอใหสั่งพิมพหนาที่มีการจัดตำแหนง

วิธีแกไข เครื่องพิมพจะทำการจัดตำแหนงของหัวพิมพเปนระยะเพื่อ
รักษาคุณภาพของงานพิมพใหดีท่ีสุด

เมื่อจัดตำแหนงเรียบรอยแลว เครื่องจะปอนซองหรือกระดาษ A4 เปลา 
การนำมาใชซ้ำหรือการยกเลิกหนาท่ีปรับตำแหนง

เคร่ืองพิมพไมพิมพเมื่อใชการตั้งคาเริ่มตนของเครื่อง

วิธีแกไข ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการพิมพของภาพถายที่เลือกไว
การตั้งคาการพิมพที่ใชกับภาพถายแตละภาพจะแทนท่ีการตั้งคาที่เปน

ฟอลตของเครื่องพิมพ ยกเลิกการตั้งคาการพิมพทั้งหมดที่ใชกับภาพถาย
โดยยกเลิกการเลือกภาพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู Settings (การตั้ง
คา)

เคร่ืองพิมพปอนกระดาษออกมาในขณะที่เตรียมการพิมพ

วิธีแกไข แสงสวางอาจรบกวนการทำงานของเครื่องตรวจจับกระดาษ
ยายเครื่องพิมพใหพนบริเวณท่ีมีแสงแดดสองโดยตรง

คุณภาพงานพิมพต่ำ

วิธีแกไข
● หมึกของตลับหมึกพิมพบางตลับอาจจะใกลหมดทำใหมีการใชสีอื่น

แทนในขณะที่มีการพิมพ ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณโดยดูที่
ไอคอนระดับหมึกจากเมนูเคร่ืองมือ (การตั้งคา > เครื่องมือ > แสดงตัว
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วัดระดับหมึก) หากหมึกในตลับหมึกพิมพใกลหมด โปรดเปลี่ยนใหม
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดด ูใสตลับหมึกพิมพ

● ใชกระดาษภาพถายท่ีออกแบบมาเพื่อใชกับเคร่ืองพิมพนี ้เพื่อใหงาน
ิ ี ี่  ี่ ื
ตอง

● คุณอาจพิมพลงบนกระดาษผิดดาน โปรดตรวจสอบวาไดใสกระดาษ
ดานที่จะพิมพโดยคว่ำหนาลง

● คุณอาจเลือกความละเอยีดต่ำจากกลองดิจิตอล ลดขนาดของภาพ และ
ลองพิมพอีกครั้ง เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดียิ่งข้ึนในอนาคต โปรดตั้งคา
ความละเอียดของกลองดิจิตอลใหสูงขึ้น

● หรืออาจเกิดจากปญหาของตลับหมึกพิมพหรือหัวพิมพ โปรดปฏิบัติ
นี้:

– ดึงตลับหมึกพิมพออกและใสกลับเขาไปใหมทีละตลับ ตรวจดู
การใสกลับใหถูกตองโดยใหตลับลงล็อคพอดี

– ใชขั้นตอนทำความสะอาดหัวพิมพโดยอัตโนมัติ สำหรับขอมูล
เพิ่มเติมโปรดดู การดูแลรักษา

– ปรับตำแหนงเคร่ืองพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู การปรับ
ตำแหนงเครื่องพิมพ

– หากยังคงมีปญหาเกี่ยวกับการพิมพแมวาจะลองแกไขปญหาดวย
วิธีการขางตนทั้งหมดแลว โปรดติดตอฝายสนบัสนุนของ HP

เคร่ืองพิมพพิมพภาพถายไมถูกตอง

วิธีแกไข
● คุณอาจใสกระดาษภาพถายไมถูกตอง ใสกระดาษภาพถายโดยใหดาน

ที่จะพิมพคว่ำหนาลง
● กระดาษภาพถายอาจปอนเขาสูเครื่องพิมพไมถูกตอง โปรดปฏิบัติ

นี้:
– ตรวจสอบวามีกระดาษติดหรือไม สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู

Paper errors (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ)
– ใสกระดาษใหสุดถาดกระดาษภาพถาย
– ปอนกระดาษภาพถายครั้งละแผน

ภาพในกลองดิจิตอลที่ทำเครื่องหมายไวไมพิมพออกมา
วิธีแกไข กลองดิจิตอลบางรุนอาจมีตัวเลือกใหทำเครื่องหมายภาพถายที่
ตองการพิมพจากหนวยความจำในกลองและจากการดหนวยความจำ หาก
คุณไดทำเครือ่งหมายภาพจากหนวยความจำในกลองและยายภาพนั้นไปยัง
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การดหนวยความจำ เครื่องหมายที่ทำไวจะไมยายตามมาดวย โปรดทำ
เครื่องหมายภาพถายที่ตองการพิมพหลังจากที่ยายภาพจากหนวยความจำ
ภายในของกลองไปยังการดหนวยความจำแลว

ขอความแสดงขอผิดพลาด 
กอนที่จะติดตอฝายสนับสนุนของ HP โปรดอานคำแนะนำวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนที่สวนนี้ หรือเขาไปที่บริการออนไลนที ่www.hp.com/support
ขอความแสดงขอผิดพลาดที่ปรากฏบนหนาจอเครื่องพิมพแบงประเภทไดดังนี:้
● Paper errors (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ)
● Ink cartridge errors (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ)
● Memory card errors (ขอผิดพลาดเก่ียวกับการดหนวยความจำ)
● Computer printing errors (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการพิมพดวย

คอมพิวเตอร)

Paper errors (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับกระดาษ)
กอนที่จะติดตอฝายสนับสนุนของ HP โปรดอานคำแนะนำวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนที่สวนนี้ หรือเขาไปที่บริการออนไลนที ่www.hp.com/support

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Paper jam (กระดาษติด) Clear jam then
press OK (ดึงกระดาษออก และกด OK)

วิธีแกไข ปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออก นำกระดาษที่ติดอยูใน
เคร่ืองพิมพออก ถอดฝาปดดานหลังออก คอยๆ ดึงกระดาษที่ติดอยูออกจาก
เคร่ืองพิมพแลวปดฝากลับตามเดิม

1 ยกฝาดานหลังขึ้นเพ่ือดึงกระดาษท่ีติดอยูออก

หากไมสามารถดึงกระดาษที่ติดจากฝาดานหลังออกมาได ลองดึงกระดาษ
จากตรงกลางเครื่องพิมพโดยการเปดฝาสำหรับกระดาษติดที่อยูภายใน

ครอบดานบน
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1 ปดฝาสำหรับกระดาษติดเพื่อดึงกระดาษออกจากตรงกลางของเครื่องพิมพ

ตอสายไฟ และเปดเครื่องพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Out of paper (กระดาษหมด) Load paper
then press OK (ปอนกระดาษในถาดกระดาษและกด OK)

วิธีแกไข ใสกระดาษในถาด จากนั้นกด OK เพ่ือพิมพใหม โปรดดูคำแนะ
นำในการใสกระดาษที ่คำแนะนำในการใสกระดาษ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Unsupported media size (ไมรองรับขนาดสื่อ
การพิมพ)

วิธีแกไข เครื่องพิมพไมสามารถใชกระดาษขนาดที่ใสไวในถาดกระดาษ
กด OK แลวใสกระดาษขนาดที่รองรับลงไปแทน โปรดดูรายการขนาด
กระดาษที่ใชงานไดที่ ขอมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Automatic paper sensor failed (เครื่อง
ตรวจจับกระดาษไมทำงาน)

วิธีแกไข เครื่องตรวจจับกระดาษอัตโนมัติถูกกีดขวางหรือชำรุด ลองยาย
เคร่ืองพิมพใหพนจากบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง จากนั้นกด OK และ
ลองพิมพใหม หากไมไดผล โปรดไปที่ www.hp.com/support หรือ

ตอฝายสนับสนุนของ HP

Ink cartridge errors (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ)
กอนที่จะติดตอฝายสนับสนุนของ HP โปรดอานคำแนะนำวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนที่สวนนี้ หรือเขาไปที่บริการออนไลนที ่www.hp.com/support
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Wrong ink cartridge(s) installed (ใสตลับ
หมึกพิมพผิด)

วิธีแกไข ในการตั้งคาเครื่องพิมพและพิมพงานดวย HP Photosmart
เปนคร้ังแรก ควรตรวจสอบวาไดติดตั้งตลับหมึกพิมพที่มาพรอมกับ
เคร่ืองพิมพแลว หมึกในตลับหมึกพิมพนี้ผลิตขึ้นมาเปนพิเศษเพื่อใชผสม
กับหมึกในหัวพิมพ

ในการแกไขขอผิดพลาดนี ้ใหเปลี่ยนหมึกพิมพที่เกิดปญหาโดยใชหมึก
พิมพท่ีสงมาพรอมกับเครื่องพิมพ HP Photosmart
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ ใสตลับหมึกพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Incorrect ink cartridge (ตลับหมึกพิมพไ
ตอง)

วิธีแกไข ตลับหมึกพิมพดังกลาวไมสามารถใชงานไดภายหลังอุปกรณ
ตรวจจับเริ่มการทำงาน โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหเปนตลับที่ถูกตอง
สำหรับ HP Photosmart ทานสามารถคนหาหมายเลขของตลับหมึกพิมพ
ที่ใชกับเครื่องพิมพนี้ไดโดยดูจากปกหลังของคูมือการพิมพนี้

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ ใสตลับหมึกพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Replace cartridges soon (เปลี่ยนตลับหมึก
พิมพทันที)

วิธีแกไข ตลับหมึกพิมพที่ระบุไมมีน้ำหมึก

ทานจะพิมพงานตอไปไดไมนานนักจากหมึกที่ยังเหลืออยูภายในหัวพิมพ
โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพนี้ หรือกด OK เพ่ือดำเนินการตอ
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ ใสตลับหมึกพิมพ
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Ink cartridge(s) are empty (ตลับหมึกพิมพ
วางเปลา)

วิธีแกไข ตลับหมึกพิมพไมมีน้ำหมึก และน้ำหมึกในที่เก็บสำรองน้ำหมึก
ของหัวพิมพมีไมพอสำหรับการพิมพแบบปกติและงานพิมพท่ีกำลัง

การอยู เปลี่ยนตลับหมึกพิมพนี้ดวยตลับใหม
● หากไมมีหมึกในตลับหมึกพิมพสีดำ คุณยังสามารถพิมพงานตอไปได

ดวยหมึกพิมพสีอื่นๆ โดยการเลือกตัวเลือกที่แสดงในหนาจอของ
เคร่ืองพิมพ

● หากไมมีหมึกในตลับหมึกพิมพสี คุณยังสามารถพิมพงานตอไปได
ดวยหมึกพิมพสีดำ โดยการเลือกตัวเลือกที่แสดงในหนาจอของ
เคร่ืองพิมพ

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสถานะของการพิมพงานของทาน กด OK เพ่ือดำเนินการตอ
หาก HP Photosmart กำลังพิมพงานคางอยู กด Cancel (ยกเลิก) และ
เริ่มการพิมพใหม

หมายเหตุ คุณภาพของขอความและภาพถายของงานพิมพจะ
แตกตางกันเม่ือนำตลับหมึกพิมพทั้งหมดมาใชงาน หากไมเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพที่หมดแลวทันที งานพิมพทั้งหมดจะหยุดลง

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ ใสตลับหมึกพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cannot print (พิมพไมได)
วิธีแกไข ตลับหมึกพิมพนี้หมึกหมด

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพนี้ทันทีเพื่อใหสามารถพิมพงานได

HP Photosmart จะไมพิมพตอจนกวาจะมีการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพใหม
หยุดงานพิมพทั้งหมด

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ ใสตลับหมึกพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Ink cartridge problem (ปญหาเกี่ยวกับตลับ
หมึกพิมพ)

วิธีแกไข ตลับหมึกพิมพนี้เสียหายหรือสูญหาย

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพนี้ทันทีเพื่อใหสามารถพิมพงานตอได หากตลับหมึก
พิมพตางๆ ยังอยูใน HP Photosmart ครบ อาจตองทำความสะอาด

สัมผัสของตลับหมึก
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โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ ใสตลับหมึกพิมพ
โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการทำความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึก
พิมพที่ การดูแลรักษา
หากตลับหมึกพิมพตางๆ ยังอยูใน HP Photosmart ครบ และได
ทำความสะอาดหนาสัมผัสของตลับหมึกแลว ยังมีขอความปรากฏอยู ใหเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพใหม ถอดตลับหมึกพิมพท่ีชำรุดออกและดูวันท่ีที่สิ้นสุด

ประกันดานลางของตลับซึ่งจะอยูในรูปของ YYYY/MMM/DD (ป/เดือน/
วัน) หากยังอยูภายในชวงประกัน กรุณาติดตอฝายสนับสนุนของ HP
เพื่อขอรับตลับบรรจุหมึกสำหรับเปลี่ยน

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Ink Expiration Nearly Expired (หมึกพิมพ
ใกลหมดอายุ) หรือ Ink Cartridge(s) Expired (ตลับหมึกพิมพหมดอายุ
แลว)

วิธีแกไข ตลับหมึกพิมพทุกตลับมีวันหมดอายุ วัตถุประสงคของ
การหมดอายุคือปองกันระบบการพิมพและเพื่อความมั่นใจในคุณภาพน้ำหมึก 
เมื่อทานไดรับขอความระบุวาน้ำหมึกหมดอายุ ใหนำตลับหมึกพิมพออกและ
เปลี่ยนใหม แลวปดขอความ ทานสามารถพิมพตอไปไดโดยไมเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำบนหนาจอคอมพิวเตอร HP แนะนำให
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่หมดอายุ HP ไมรับประกันคุณภาพหรือ

เชื่อถือของตลับหมึกพิมพที่หมดอายุแลว บริการดานอุปกรณหรือ
แซมอันเปนผลมาจากการใชนำ้หมึกที่หมดอายุจะไมอยูในการรับประกัน

โปรดดูขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพที่ ใสตลับหมึกพิมพ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Non-HP ink (หมึกพิมพที่ไมใชของ HP)
วิธีแกไข โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพนี้ หรือกด OK เพ่ือดำเนินการตอไป
HP ขอแนะนำใหใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทำ
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของหมึก
พิมพท่ีไมใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไม
รวมอยูในการรับประกันของบริษัท

หากทานซื้อตลับหมึกพิมพ HP ของแท โปรดดูที่
www.hp.com/go/anticounterfeit
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Original HP ink depleted (มีการใชหมึก
พิมพ HP ของแท) 

วิธีแกไข โปรดเปลี่ยนตลับหมึกพิมพนี้ หรือกด OK เพ่ือดำเนินการตอ
HP ขอแนะนำใหใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท ตลับหมึกพิมพ HP ของแท
ไดรับการออกแบบและทดสอบมาเพื่อใชสำหรับเครื่องพิมพของ HP ซึ่งทำ
ใหคุณพิมพงานคุณภาพเยี่ยมไดอยางงายๆ ดวยความตอเนื่อง

หมายเหตุ HP ไมรับประกันคุณภาพหรือความนาเช่ือถือของหมึก
พิมพท่ีไมใชของ HP การใหบริการหรือการซอมแซมเครื่องพิมพที่
เสียหายอันเกิดจากการใชงานดวยหมึกพิมพที่ไมใชของ HP จะไม
รวมอยูในการรับประกันของบริษัท

หากทานซื้อตลับหมึกพิมพ HP ของแท โปรดดูที่
www.hp.com/go/anticounterfeit

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Scheduled maintenance (ตารางการบำรุง
รักษา)

วิธีแกไข ทานตองปรับตำแหนงของเครื่องพิมพเพื่อใหคุณภาพการพิมพ
ออกมาดีที่สุด ปอนกระดาษ A4 สีขาวที่ยังไมไดใชงานลงในถาดกระดาษ
หลัก กด OK HP Photosmart จะปรับตำแหนงหัวพิมพ ต้ังคามาตรฐาน
และพิมพรายงานการทดสอบออกมา รีไซเคิลหรือยกเลิกหนาทดสอบ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Calibration error (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับ
มาตรฐาน)

วิธีแกไข
● หากในถาดกระดาษหลักมีกระดาษสีหรือกระดาษภาพถายอยู ขณะมี

การปรับตำแหนงเคร่ืองพิมพ อาจสงผลใหการปรับตำแหนงดังกลาว
ไมทำงาน ปอนกระดาษธรรมดาสีขาวที่ยังไมไดใชหรือกระดาษ A4
ลงในถาดกระดาษหลัก และลองปรับตำแหนงใหมอีกครั้ง หากการปรับ
ตำแหนงไมสำเร็จ แสดงวาตัวเซ็นเซอรหรือตลับหมึกพิมพอาจเสีย
โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ HP

● ตลับหมึกพิมพหรือตัวตรวจจับชำรุด โปรดติดตอฝายสนับสนุนของ
HP
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Print cartridge cradle is stuck (แปนวาง
ตลับหมึกพิมพติด)

วิธีแกไข นำสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ

การนำสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ
1. เปดฝาครอบดานบน จากนั้นเปดฝาสำหรบักระดาษตดิ

1 เปดฝาสำหรับกระดาษติดเพ่ือนำสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ

2. นำสิ่งกีดขวางออกจากหัวพิมพ ไดแก กระดาษหรือสิ่งพิมพอื่นๆ
3. ปดเครื่องพิมพ และเปดใหมอีกครั้งหนึ่ง
4. ปดฝาสำหรับกระดาษติดและฝาครอบดานบน

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Ink System Failure (ระบบหมึกพิมพลมเหลว)
วิธีแกไข ระบบหัวพิมพหรือระบบจายหมึกลมเหลว และ
HP Photosmart ไมสามารถพิมพตอไปได
ใหปดเครื่องพิมพ และถอดสายไฟออก รอประมาณ 10 วินาที จากนั้น

สายไฟกลับเขาที ่หากยังมีขอความแสดงขอผิดพลาดแสดงอยู โปรดติดตอ
ฝายสนับสนุนของ HP 

Memory card errors (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการดหนวยความจำ)
กอนที่จะติดตอฝายสนับสนุนของ HP โปรดอานคำแนะนำวิธีการแกไขปญหา
เบื้องตนที่สวนนี้ หรือเขาไปที่บริการออนไลนที ่www.hp.com/support

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Photo is missing (ภาพถายหายไป) —หรือ—
Some photos are missing (ภาพถายบางภาพหายไป)

วิธีแกไข เครื่องพิมพไมสามารถอานไฟลจากการดหนวยความจำ หรือ
ไฟลบางไฟลหายไปจากการดหนวยความจำ ลองบันทึกภาพถายลงใน
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คอมพิวเตอรโดยใชกลองดิจิตอลแทนการใชการดหนวยความจำ หากยังไม
พบภาพถายอาจเปนไปไดวาคุณไดลบภาพถายดังกลาวจากการดแลวโดย
ไมไดต้ังใจ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Card access error (การใชงานการดผิดพลาด)
Job was cancelled (งานถูกยกเลิก) Press OK (กด OK) หรือ File
directory structure is corrupted (โครงสรางของไฟลไดเร็กทอรีเกิด
ความเสียหาย) หรือ Card may be damaged (การดเกิดความเสียหาย) Job
was cancelled (งานถูกยกเลิก) Press OK (กด OK)

วิธีแกไข เครื่องพิมพไม  อานขอมูลจากการดหนวยความจำ และไม
สามารถพิมพหรือบันทึกงานใหเสร็จสมบูรณ ขอมูลอาจเสียหายหรือ

ปญหากับตัวการดหนวยความจำ ลองปฏิบัติดังนี้
● บันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร และสั่งพิมพจากในคอมพิวเตอร
● หากไมไดผล ใหใชการดหนวยความจำแผนใหม หรือจัดรูปแบบ

หนวยความจำใหมโดยใชกลองดิจิตอล แตภาพทั้งหมดบนการดจะ
หายไปทันที

● หากไมไดผล ไฟลภาพถายอาจเสียหายหรือไมสามารถอานได กอนจะ
ติดตอกับฝายสนับสนุนของ HP  ลองใชการดหนวยความจำอื่นดูเพื่อดู
วาเครื่องพิมพหรือการดหนวยความจำที่ไมทำงาน

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cannot print photos (พิมพภาพถายไมได)
วิธีแกไข การสั่งพิมพภาพมากกวา 10 ภาพตอคร้ังอาจทำใหการพิมพเกิด
ความเสียหาย สูญหาย หรือกลายเปนประเภทไฟลภาพที่ใชงานไมได โปรด
ดูประเภทไฟลภาพที่ใชงานไดที่ ขอมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ
● ลองบันทึกภาพลงในคอมพิวเตอรโดยใชกลองดิจิตอลแทน

ความจำ
● บันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร และสั่งพิมพจากในคอมพิวเตอร
● พิมพดัชนีภาพถายและเลือกภาพใหมอีกครั้ง สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

โปรดดู การพิมพภาพถาย
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Card is password protected. Cannot
access card. (การดนี้มีการปองกันรหัสผาน ไมสามารถเปดใชการดได)

วิธีแกไข เครื่องพิมพไมสามารถอานการดหนวยความจำเนื่องจากติด
รหัสผาน โปรดปฏิบัติดังนี้:
1. ถอดการดหนวยความจำออกจากเครื่องพิมพ
2. ใสการดหนวยความจำลงในอุปกรณเดิมที่ทานใชบนัทึกรหัสผานลงใน

การด
3. ลบรหัสผานออกจากการดหนวยความจำ
4. นำการดออกมา และใสกลับเขาไปในชองใสการดบนเครื่องพิมพ
5. ลองพิมพใหมอีกครั้ง

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Card is locked. Cannot access card.
(การดถูกล็อค ไมสามารถเปดใชการดได)

วิธีแกไข ตรวจดูวาสวิตซสำหรับล็อคการดไมไดอยูในตำแหนงปดล็อค

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Card is not fully inserted. Push card in
a little more. (ใสการดไมเขาที่ โปรดดันเขาอีกเล็กนอย)

วิธีแกไข เครื่องพิมพตรวจพบการดหนวยความจำแตไมสามารถอานได
คอยๆ ดันการดเขาไปในชองเสียบจนสุด สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดดู 
การใสการดหนวยความจำ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Use only one (1) card at a time. Please
remove a memory card. (ใสการดไดครั้งละ 1 ใบ โปรดดึงการดหนวย
ความจำออก) —หรือ— Use only one (1) device at a time. Please
remove/disconnect a device. (ใสการดไดครั้งละ 1 ใบเทานั้น โปรดยก
เลิกการเชื่อมตอ/ดึงอุปกรณออก)

วิธีแกไข มีการดหนวยความจำไมต่ำกวา 2 ชนิดใสอยูในเครื่องพิมพ
พรอมๆ กัน หรือมีการดหนวยความจำเสียบอยู ในขณะที่มีการเชื่อมตอ
กลองดิจิตอลเขากับพอรตกลองในเวลาเดียวกัน ถอดการดออก หรือถอด
สายเชื่อมตอกลองออก ใหเหลือเฉพาะการดหรือเหลือกลองอยางใด

หนึ่งที่เชื่อมตอกับเครื่องพิมพ
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Card was removed (การดถูกดึงออก) Job
was cancelled (งานถูกยกเลิก) Press OK (กด OK)

วิธีแกไข คุณไดดึงการดหนวยความจำออกจากเครื่องพิมพ ขณะที่เครื่อง
กำลังอานไฟลจากการดอยู ใหปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้:
1. กด OK
2. ใสการดหนวยความจำกลับเขาไปใหม และพิมพภาพถายที่เลือกไว

ครั้งหนึ่ง ตองใสการดหนวยความจำในเครื่องพิมพไวจนกวาจะพิมพ
หรือบันทึกงานเสร็จ

เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับการดหนวยความจำในอนาคต
 อยาดึงการดออกจากชองเสียบท่ีเครื่องพิมพขณะที่เครื่องกำลังอานการดเ

นั้น สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดด ูการถอดการดหนวยความจำ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Camera selections (DPOF) file has error
(ไฟลการเลือกจากกลอง (DPOF) เกิดขอผิดพลาด)

วิธีแกไข เครื่องพิมพไมสามารถอานไฟล DPOF เพราะขอมูลเกิด
เสียหาย หรือ เกิดขอผิดพลาดที่การดหนวยความจำ ใชแผงควบคุมบน

เคร่ืองพิมพเพ่ือเลือกภาพถายอีกครั้ง สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรดด ู
การพิมพภาพถายจากการดหนวยความจำ

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Some camera-selected photos are not
on card (ภาพถายบางภาพที่เลือกจากกลองไมอยูในการด)

วิธีแกไข ภาพบางภาพที่เลือกจากกลองหายไปหรือถูกลบไปแลว โปรด
ปฏิบัติดังนี้:
● ทบทวนดูวาทานลบภาพจากการดหนวยความจำโดยไมไดต้ังใจหรอื

ไม
● เลือกภาพใหมโดยใชกลองดิจิตอล
● พิมพดัชนีภาพถายใหมเพ่ือดูหมายเลขดัชนีของแตละภาพ สำหรับ

ขอมูลเพิ่มเติมโปรดด ูการพิมพภาพถาย

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Cannot display this photo (ไมสามารถ
แสดงภาพถายนี้) —หรือ— Cannot display all photos (ไมสามารถแสดง
ภาพถายทั้งหมด) —หรือ— Photos are corrupted (ภาพถายเกิด

หาย)
วิธีแกไข การดหนวยความจำมีไฟลภาพที่ใชกับเคร่ืองพิมพไมไดหรอื
ไฟลเกิดความเสียหาย โปรดดูรายการรูปแบบไฟลภาพท่ีใชงานไดที ่ขอมูล
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จำเพาะของเครื่องพิมพ การใชงานภาพถายผานคอมพิวเตอร สำหรับขอมูล
เกี่ยวกับการใชงานภาพถายผานคอมพิวเตอร โปรดดูที่ การพิมพจากเครื่อง
คอมพิวเตอร

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Unsupported card type (ประเภทของการดที่
ใชงานไมได)

วิธีแกไข ใชกลองโอนขอมูลที่เปนภาพถายมาไวที่คอมพิวเตอร และพิมพ
งานจากคอมพิวเตอร

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Some photo numbers are not on card
(ภาพถายบางภาพที่เลือกจากกลองไมอยูในการด)

วิธีแกไข ใชกลองโอนขอมูลที่เปนภาพถายมาไวที่คอมพิวเตอร และพิมพ
งานจากคอมพิวเตอร หากยังมีภาพถายบางภาพหายไป อาจเปนไปไดที่
ภาพถายดังกลาวถูกลบออกจากการดหนวยความจำแลว

Computer and connectivity printing errors (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและการเชื่อมตอการพิมพ)

กอนที่จะติดตอฝายสนับสนุนของ HP โปรดอานหัวขอนี้เพ่ือดคูำแนะนำเกี่ยวกับ
การแกไขปญหาเบื้องตน หรือเขาสูบริการสนับสนุนแบบออนไลนไดที่
 www.hp.com/support

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Printer memory is full. Job was
cancelled. Press OK. (หนวยความจำในเครื่องพิมพเต็ม ยกเลิกงาน กด
OK)

วิธีแกไข เครื่องพิมพเกิดปญหาขณะพิมพภาพถาย โปรดปฏิบัติดังนี้:
● เคลียรหนวยความจำของเครื่องพิมพดวยการปดเครื่องพิมพแลวเปด

ใหมอีกครั้ง
● พิมพภาพครั้งละ 2-3 ภาพ
● บันทึกภาพลงในคอมพิวเตอร และสั่งพิมพจากในคอมพิวเตอร
● บันทึกไฟลลงในคอมพิวเตอรโดยใชเครื่องอานการดหนวยความจำ

แลวส่ังพิมพจากในคอมพิวเตอร
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ขอความแสดงขอผิดพลาด: Communication error. Check computer
connection. Press OK. (ขอผิดพลาดเกี่ยวกับการสื่อสาร ตรวจสอบสายที่
เชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอร กด OK) —หรือ— Data was not received.
Check computer connection. Press OK to continue. (ไมไดรับ
ขอมูล ตรวจสอบสายที่เชื่อมตอไปยังคอมพิวเตอร กด OK เพ่ือดำเนินการตอ
ไป) —หรือ— No response from computer (ไมมีการตอบรับจาก
คอมพิวเตอร)

วิธีแกไข เครื่องพิมพไมสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร ไดรเวอร
เครื่องพิมพอาจไมทำงานหรือสายเคเบิลหลวม ตรวจดูวาเสียบสาย USB
เขากับคอมพิวเตอรและพอรต USB ที่ดานหลังเครื่องพิมพแนนดีหรือไม
หากสายเคเบิลเสียบแนนดีแลว ตรวจดูวาติดตั้งซอฟตแวรเครื่องพิมพแลว
หรือยัง

ขอความแสดงขอผิดพลาด: Camera disconnected during print job
(ตัดการเชื่อมตอกลองขณะพิมพงาน)

วิธีแกไข งานพิมพจะถูกยกเลิก เสียบสาย USB จากกลองไปสู
เคร่ืองพิมพ และสงพิมพอีกครั้งหนึ่ง
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8 ฝายสนับสนุนของ HP
ข้ันตอนการใหการสนับสนุน

หากทานเกิดปญหาในการใชงานอุปกรณ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
1. อานเอกสารที่ใหมากับ HP Photosmart
2. เยี่ยมชมเว็บไซตบริการสนับสนุนออนไลนของ HP ไดที่ www.hp.com/

support บริการสนับสนุนออนไลนของ HP มีไวสำหรับบริการลูกคาของ
HP ทุกราย เว็บไซตนี้เปนแหลงขอมูลที่เขาถึงไดรวดเร็วท่ีสุดเมื่อตองการ
ทราบขอมูลปจจุบันของอุปกรณและเมื่อตองการความชวยเหลือจาก

ชาญ รวมถึงคุณลักษณะตอไปนี้:
– เขาถึงผูเช่ียวชาญที่ทรงคุณวุฒทิี่ใหการสนับสนุนออนไลนไดอยาง

รวดเร็ว
– อัพเดตซอฟตแวรและไดรเวอรสำหรับ HP Photosmart
– ขอมูล HP Photosmart ที่มีคาและขอมูลการแกไขปญหาเบ้ืองตน

สำหรับปญหาทั่วๆไป
– การอัพเดตผลิตภัณฑ ความพรอมใหการสนับสนุนและขาวจาก HP

จะพรอมใหบรกิารทานเมื่อทานลงทะเบียน HP Photosmart
3. เฉพาะยุโรปเทานั้น โปรดติดตอจุดสั่งซื้อผลิตภัณฑในพื้นที่ของทาน ถา

HP Photosmart มีปญหาฮารดแวรไมทำงาน ทานจะตองนำผลิตภัณฑ
นั้นกลับมายังจุดขายในทองถิ่นของทาน (โดยไมตองเสียคาบริการนี้หาก
อุปกรณยังอยูในระยะของการรับประกัน หากเกินระยะเวลาการรบัประกัน
ทานจะตองเสียคาใชจายในการใหบริการ)

4. ติดตอฝายสนับสนุนของ HP ตัวเลือกบริการสนับสนุนและความพรอมใน
การใหบริการจะแตกตางกันไปตามผลิตภัณฑ ประเทศ/พ้ืนที่ และภาษา

บริการสนับสนุนทางโทรศัพทของ hp
สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพทศูนยบริการลูกคา โปรดดูที่ดานในของ
ครอบดานหนา

ระยะเวลาของการสนับสนุนทางโทรศัพท
บริการสนับสนุนทางโทรศัพทโดยไมเสียคาใชจายในระยะเวลาหนึง่ปเปดให
บริการในอเมรกิาเหนือ เอเชียแปซิฟก และละตินอเมริกา (รวมถึงเม็กซิโก) 
หากตองการตรวจสอบระยะเวลาของบริการการสนับสนุนทางโทรศัพทในยุโรป
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ไปที ่www.hp.com/support ซึ่งจะตองเสียคา
บริการโทรศัพทตามปกติ
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การโทรติดตอ
ใหโทรติดตอฝายสนับสนุนของ HP ขณะที่ทานอยูดานหนาเครือ่งคอมพิวเตอร
และ HP Photosmart และเตรียมขอมูลตอไปนี้ไวใหพรอม
● หมายเลขรุนของอุปกรณ (บนฉลากทางดานหนาของอุปกรณ)
● หมายเลขลำดับของอุปกรณ (บนดานหลังหรือดานลางของอุปกรณ)
● ขอความที่ปรากฏเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
● คำตอบสำหรับคำถามเหลานี้

– เคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอนหรือไม
– ทานสามารถสรางใหมไดหรือไม
– ทานเพิ่มฮารดแวรหรือซอฟตแวรใหมลงในคอมพวิเตอรของทานใน

ชวงที่เริ่มเกิดปญหานี้หรือไม
– มีเหตุการณอื่นเกิดข้ึนกอนเหตกุารณนี้หรือไม (เชน ฟารอง อุปกรณ

ถูกยาย ฯลฯ)

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาบริการสนับสนุนทางโทรศัพท
หลังจากระยะเวลาบริการสนับสนุนทางโทรศัพท ทานจะไดรับความชวยเหลือ
จาก HP โดยตองเสยีคาใชจายเพิ่มเติม ทานสามารถขอรับความชวยเหลือไดจาก
เว็บไซตสนับสนุนแบบออนไลนของ HP www.hp.com/support โปรดติดตอ
ตัวแทนจำหนายของ HP หรือติดตอที่หมายเลขโทรศัพทของฝายสนับสนุนใน
ประเทศ/พ้ืนท่ีของทานเพื่อขอดูตัวเลือกการสนับสนุน
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A ขอมูลจำเพาะ

หัวขอนี้ระบุขอกำหนดต่ำสุดของระบบในการติดต้ังซอฟตแวร HP Photosmart และ
มีขอมูลจำเพาะบางสวนของเครื่องพิมพ
หากตองการทราบขอมูลจำเพาะและขอกำหนดของระบบทั้งหมดของเครื่องพิมพ HP
Photosmart โปรดอานวิธใีชบนหนาจอเครื่องพิมพ สำหรับขอมลูเกี่ยวกับการดูวิธีใช
HP Photosmart บนหนาจอ โปรดดู ยินดีตอนรับ

ความตองการของระบบ

องคประกอบ Windows PC ต่ำสุด Macintosh ต่ำสุด

ระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows
98, 2000 Professional,
ME, XP Home และ XP
Professional

Mac® OS X 10.3, 10.4
และสูงกวา

ตัวประมวลผล Intel® Pentium® II (หรือ
เทียบเทา) ข้ึนไป

G3, G4, G5 หรือ Intel
Core Duo หรือท่ีสูงกวา

RAM 64 MB (แนะนำใหใช
128 MB)

Mac OS X 10.3, 10.4
และที่สูงกวา 128 MB

พ้ืนท่ีวางในฮารดดิสก 500 MB 150 MB

การแสดงผลภาพ 800 x 600, 16 บิตข้ึนไป 800 x 600, 16 บิตข้ึนไป

ไดรฟ CD-ROM 4x 4x
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องคประกอบ Windows PC ต่ำสุด Macintosh ต่ำสุด

การเชื่อมตอ USB: Microsoft
Windows 98, 2000
Professional, ME, XP
Home และ XP
Professional
PictBridge: ใชพอรต
ของกลองทางดานหนา

Bluetooth: ใช
อะแดปเตอรเครื่องพิมพ
ไรสาย HP Bluetooth ซึ่ง
เปนอุปกรณเสริม

USB: พอรตดานหนาและ
ดานหลัง (Mac OS X
10.3, 10.4 และที่สูงกวา)
PictBridge: ใชพอรต
ของกลองทางดานหนา

Bluetooth: ใช
อะแดปเตอรเคร่ืองพิมพ
ไรสาย HP Bluetooth ซึ่ง
เปนอุปกรณเสริม

เบราเซอร Microsoft Internet
Explorer 5.5 ข้ึนไป

—

ขอมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ

หมวดหมู ขอมูลจำเพาะ

การเชื่อมตอ USB: Microsoft Windows 98, 2000
Professional, Me, XP Home และ XP
Professional Mac OS X 10.3, 10.4 และที่สูง
กวา

รูปแบบไฟลภาพ JPEG พื้นฐาน
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

รูปแบบไฟลวิดีโอ Motion-JPEG AVI
Motion-JPEG QuickTime
MPEG-1

ขอมูลจำเพาะของสื่อใน
พิมพ

ความยาวสูงสุดท่ีแนะนำ: 61 ซม (24 น้ิว)

ภาคผนวก A

(ทำตอ)
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หมวดหมู ขอมูลจำเพาะ

ความหนาของกระดาษสูงสุดท่ีแนะนำ: 292 µm
(11.5 mil)
ความหนาของซองจดหมายสูงสุดท่ีแนะนำ: 673
µm (26.5 mil)

ขนาดของสื่อท่ีรองรับ ขนาดท่ีรองรับเมื่อมีการพิมพจากคอมพิวเตอร

7.6 x 127  ถึง 22 x 61  (3 x 5 น้ิว ถึง 8.5
x 24 นิ้ว)

ขนาดท่ีรองรับเมื่อมีการพิมพจากแผงควบคุม

เมทริก: A6, A4, 10 x 15  (ท้ังท่ีมีแถบฉีกออก
และไมม)ี; Imperial: 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว (ท้ังท่ี
มีแถบและไมม)ี, 4 x 12 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว,
8 x 10 นิ้ว, 8.5 x 11 นิ้ว; อื่นๆ: Hagaki และ
ขนาด L

ประเภทของสื่อการพิมพท่ี
รองรับ

กระดาษ (กระดาษเปลา กระดาษอิงคเจ็ต กระดาษ
ภาพถาย และกระดาษภาพถายพาโนรามา)

ซองจดหมาย

แผนใส

ปาย

การด ดัชนี บัตรอวยพร Hagaki A6 ขนาด L
แผนรีดบนเสื้อ

Avery C6611 และกระดาษสติกเกอร C6612 :
ขนาด 10 x 15 ซม (4 x 6 นิ้ว) นี้จะมีสติกเตอรรูป
สี่เหล่ียมหรือรูปไข 16 ภาพตอแผน

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

รูปแบบไฟลท่ีรองรับ
หนวยความจำ

การพิมพ: โปรดดูรูปแบบไฟลภาพถายกอนหนาใน
ตารางนี้

การบันทึก: รูปแบบไฟลท้ังหมด

(ทำตอ)
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หมวดหมู ขอมูลจำเพาะ

ถาดกระดาษ – ขนาดสื่อ
พิมพท่ีรองรับ

ถาดกระดาษหลัก

8 x 127  ถึง 22 x 61  (3 x 5 นิ้ว ถึง 8.5 x
24 นิ้ว)

ถาดกระดาษภาพถาย

ขนาดไมเกิน 10 x 15  (4 x 6 นิ้ว) ทั้งประเภท
มีแถบและไมมี

ถาดกระดาษออก

ขนาดท้ังหมดที่รองรับถาดกระดาษหลักและถาด
กระดาษภาพถาย

ความจุของถาดกระดาษ ถาดกระดาษหลัก

กระดาษเปลา 100 แผน

ซองจดหมาย 14 ซอง

การด 20–40 แผน (ข้ึนอยูกับความหนา)

ฉลาก 30 แผน

แผนใส แผนรีดบนเสื้อ หรือกระดาษภาพถาย 25
แผน

กระดาษภาพถาย 10 แผน

ถาดกระดาษภาพถาย

ถาดกระดาษออก

กระดาษภาพถาย 20 แผน

กระดาษเปลา 50 แผน

การดหรือซองจดหมาย 10 ซอง

ฉลากหรือแผนรีดเสื้อ 25 แผน

สภาพแวดลอมใน
การ

ชวงของอุณหภูมิที่แนะนำ: 15–30 °C (59-86 °F)
ชวงของอุณหภูมิสูงสดุ: 5–40 °C (41-104 °F)
ชวงของอุณหภูมิในการเก็บรักษา: -40–40 °C
(-40-104 °F)
ชวงของความชื้นท่ีแนะนำ: 20–80% RH
ชวงของความชื้นสูงสุด: 10–80% RH

ขอมูลจำเพาะทางกายภาพ ความสูง: 17.9 ซม. (6.8 น้ิว)

ความกวาง: 46.25 ซม. (18.2 นิ้ว)

ความยาว: 38.7 ซม. (15.25 นิ้ว)

ภาคผนวก A

(ทำตอ)
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หมวดหมู ขอมูลจำเพาะ

น้ำหนัก: 7.7 กก. (17.0 ปอนด)

การใชพลังงาน ขณะพิมพ เฉลี่ย: 75 วัตต

ขณะพิมพ สูงสุด: 94 วัตต

ไมทำงาน: 13.3-16.6 วัตต

หมายเลขรุนของอุปกรณ
ไฟ

หมายเลขชิ้นสวนของ HP # 0957-2105

ความตองการพลังงาน 100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)

ตลับหมึกพิมพ ตลับหมึกพิมพ HP สีเหลือง
ตลับหมึกพิมพ HP สีน้ำเงิน
ตลับหมึกพิมพHP สีฟา
ตลับหมึกพิมพ HP สีแดง
ตลับหมึกพิมพ HP สีชมพู
ตลับหมึกพิมพ HP สีดำ

หมายเหตุ ทานสามารถคนหาหมายเลขของ
ตลับหมึกพิมพที่ใชกับเครื่องพิมพนี้ไดโดยดู
จากปกหลังของคูมือการพิมพนี ้หากใช
เครื่องพิมพมาหลายครั้งแลว ทานสามารถหา
หมายเลขตลับหมึกพิมพไดจากซอฟตแวร
ของเคร่ืองพิมพ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรด
ดู ใสตลับหมึกพิมพ

ความเร็วการพิมพ (สูงสุด) งานพิมพจากหมึกพิมพสีดำ: 32 หนาตอนาที

งานพิมพจากหมึกพิมพสี: 31 หนาตอนาที

ภาพถาย: 14 วินาทีตอภาพถายขนาด 10 x 15 
(4 x 6 นิ้ว)

การรองรับ USB Microsoft Windows 98, 2000 Professional,
ME, XP Home และ XP Professional
Mac OS X 10.3, 10.4 และที่สูงกวา
HP แนะนำใหใชสาย USB 2.0 เต็มความเร็ว และ
มีความยาวไมเกิน 3 เมตร (10 ฟุต)

(ทำตอ)
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B การรับประกันอยางจำกัดสำหรับ
เครื่องพิมพ HP

HP Photosmart D7100 series คูมือการใชงาน 93
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ดัชนี

A
antique coloration (การ
ใชสีแบบโบราณ) 41

B
Bluetooth

การต้ังคาเมนู 16
การเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอร 45

การเช่ือมตอกับ
เคร่ืองพิมพ 33

อะแดปเตอรเคร่ืองพิมพ
ไรสาย 16

borderless prints (พิมพ
แบบไมมีขอบ) 41

C
color effects 

เอฟเฟกตสี) 41
CompactFlash 28

D
date and time stamps

(ประทับวันท่ีและเวลา)
41

Digital Print Order
Format 34

DPOF 34

E
Energy Star 3

H
HP Instant Share 45
HP Photosmart

Essential 51
HP Photosmart

Premier 51

HP Photosmart
Share 48, 53

HP Photosmart Studio
(เฉพาะ Mac เทานั้น)
53

I
iPod 46

M
Macintosh

ซอฟตแวร
HP Photosmart
Mac 53

Memory Stick 28
Microdrive 28
MultiMediaCard 28

P
photos (ภาพถาย)

antique coloration
(การใชสีแบบโบราณ) 
41

cropping (การตัด)
41

date and time stamp
(ประทับวันท่ีและ
เวลา) 41

framing (การตี
กรอบ) 41

sepia tones (โทนสี
ซีเปย) 41

zooming (การซูม)
41

Photosmart Share. ดู
HP Photosmart Share

Print (การพิมพ) 9

S
Secure Digital 28
sepia tones (โทนสี
ซีเปย) 41

Sony Memory Sticks. ดู
Memory Stick

U
USB

ขอมูลจำเพาะ 88
ประเภทการเชื่อมตอ

45
พอรต 11

X
xD-Picture Card 28

ก
กระดาษ

การซื้อและการเลือก
21

การดูแลรักษา 21
การรักษา 63
ขอมูลจำเพาะ 88
ถาด 11
ใส 21

กลอง
การเช่ือมตอกับ
คอมพิวเตอร 45

กลองดิจิตอล. ด ูกลองถายรูป
กลองดิจิตอลที่สั่งพิมพได
โดยตรงผานเครื่อง
HP 36

กลองถายรูป
PictBridge 36
การพิมพจาก 36
การพิมพโดยตรง 36
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การเช่ือมตอกับ
เคร่ืองพิมพ 33

พอรต 11
กลองถายรูป PictBridge

36
การขนยายเคร่ืองพิมพ 15
การดูแลรักษา 57
การถอด

จำ 31
การทำความสะอาด

หนาสัมผัสสีทองแดง
58

หัวพิมพ 58
เครื่องพิมพ 57

การบันทึกภาพถายใน
คอมพิวเตอร 45

การปรับตำแหนง 
ตองการ 77

การปรับตำแหนง
เครื่องพิมพ 57

การพิมพ
จากกลองถายรูป 36
จากกลองถายรูป

PictBridge 33
จากการดหนวยความ
จำ 33

จากอุปกรณ
BlueTooth 33

จากเครื่อง
คอมพิวเตอร 51

ชวงภาพถาย 33
ภาพถาย 33
หนาทดสอบ 60
โดยไมผานเคร่ือง
คอมพิวเตอร 33

การพิมพสองหนา 16
การอัพเดตซอฟตแวร

HP 61
การอีเมลภาพถาย 48
การเก็บ

กระดาษภาพถาย 63
การเก็บรักษา

ตลับหมึกพิมพ 62
เคร่ืองพิมพ 62

การเปลี่ยน
ตลับหมึกพิมพ 26

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ
26

การแกไขปญหา
ขอความแสดง

พลาด 72
การโทรติดตอ 86
การโทรศัพทไปยังบริการ
สนับสนุนของ HP 86

การใชพลังงาน 3
การใส

การดหนวยความจำ
29

การดหนวยความจำ
การถอด 31
การบันทึกภาพไปยัง
คอมพิวเตอร 48

การพิมพจาก 33
การใส 29
ท่ีรองรับ 28

ข
ขั้นตอนการให
การสนับสนุน 85

ขอความแสดง
พลาด 72

ขอมูลจำเพาะ 87

ค
ความตองการของระบบ

87
คอมพิวเตอร

การบันทึกภาพไปยัง
48

การเชื่อมตอกับ
เคร่ืองพิมพ 45

ความตองการของ
ระบบ 87

คุณภาพ
กระดาษภาพถาย 63
การพิมพหนาทดสอบ

60
ภาพถาย 40

คุณภาพการพิมพ
การเปล่ียน 33

เคร่ืองคอมพิวเตอร
การพิมพจาก 51

เคร่ืองพิมพ
การจัดทำเอกสาร 9
การดูแลรักษา 57
การทำความสะอาด 57
การเก็บรักษา 62
การเช่ือมตอ 33, 45
ขอความแสดง

พลาด 72
ขอมูลจำเพาะ 88
สวนตางๆ 11
หนาแรก 16
อุปกรณเสริม 15

เคร่ืองพิมพ
ขอมูลจำเพาะ 87

ช
ชวง

การพิมพ 33

ซ
ซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ

การอัพเดต 61
ซอฟตแวรเครื่องพิมพ, 

การอัพเดต 51

ต
ตลับหมึกพิมพ

การทดสอบ 60
การปรับตำแหนง
เครื่องพิมพ 77

การเก็บรักษา 62
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การเปลี่ยน 26
การใส 26
ปริมาณหมึกพิมพ 
การตรวจสอบ 26

มีการใชหมึกพิมพ
HP 77

วางเปลา 75
หมดอายุ 76
หมึกพิมพที่ไมใชของ

HP 76
เปลี่ยนทันที 74
เสียหาย 75
ไมถูกตอง 74
ไมมี 75

ถ
ถาด, กระดาษ 11

บ
บริการสนับสนุนทาง
โทรศัพท 85

ป
ประกาศขอบังคับ

หมายเลขรุนตาม
บังคับ 3

ประกาศจากบริษัท
Hewlett-Packard 3

ปริมาณหมึกพิมพ 
การตรวจสอบ 26

ปุม 14

ผ
แผงควบคุม 14

ฟ
ไฟ 15

ภ
ภาพถาย

การบันทึกใน
คอมพิวเตอร 45

การปรับปรุงคุณภาพ
40

การพิมพ 33
การอีเมล 48
รูปแบบไฟลที่
สนับสนุน 28

ม
ไมมีตลับหมึกพิมพ 75

ร
ระยะเวลาของการสนับสนุน
ทางโทรศัพท
ระยะเวลาของการ
สนับสนุน 85

รูปแบบและขนาด
ถาย 38

รูปแบบไฟล JPEG 28
รูปแบบไฟล MPEG-1

28
รูปแบบไฟล TIFF 28
รูปแบบไฟล, รองรับ 88
รูปแบบไฟลท่ีสนับสนุน

28

ว
วิดีโอคลิป

รูปแบบไฟลที่
สนับสนุน 28

วิธีใช. ด ูการแกไขปญหา

ส
สนับสนุน 85
เสียหาย ตลับหมึกพิมพ

75
ใสกระดาษ 21

ห
หนาทดสอบ 60
หนาที่จัดตำแหนง 57
หนาแรก, หนาจอ 16
หมึกพิมพ

การตรวจสอบระดับ
พิมพ 60

วางเปลา 75

เปลี่ยนทันที 74
หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา
บริการสนับสนุน 86

หัวพิมพ
การทำความสะอาด 58
ติดตั้งแลว 78
ลมเหลว 78

อ
อุปกรณเสริม 15
อุปกรณเสริม การพิมพ

สองหนา 16
เอกสารเครื่องพิมพ 9

ดัชนี
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Hak cipta dan merek dagang
© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Informasi yang dimuat dalam dokumen
ini dapat berubah tanpa
pemberitahuan. Dilarang
mereproduksi, mengadaptasi atau
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1 Selamat datang
Terima kasih, Anda telah membeli printer HP Photosmart D7100 series! Dengan printer
foto baru ini, Anda dapat mencetak foto yang prima, menyimpan foto ke komputer, dan
menciptakan berbagai proyek yang menyenangkan dan mudah dengan atau tanpa
komputer.
Panduan ini menjelaskan bagaimana cara mencetak tanpa menghubungkan komputer.
Untuk mempelajari cara mencetak dari komputer, instal perangkat lunak printer dan lihat
Bantuan elektronik. Pandangan umum tentang cara menggunakan komputer bersama
printer, lihat Mencetak dari komputer. Untuk informasi tentang cara menginstal
perangkat lunak, lihat buklet Start Cepat.
Para pengguna di rumah dapat mempelajari bagaimana cara:
● Mencetak foto tanpa bingkai dari printer atau dari komputer
● Memilih tata-letak foto
● Mengubah foto berwarna menjadi foto hitam-putih, atau menambahkan efek warna

seperti Sepia atau Antik
Printer dilengkapi dengan dokumentasi berikut:
● Panduan Start Cepat: Panduan Start Cepat menjelaskan cara mengatur printer,

menginstal perangkat lunak printer dan mencetak foto pertama Anda.
● Panduan Pengguna: Panduan Pengguna adalah buku yang sedang Anda baca.

Panduan ini menguraikan berbagai fitur dasar printer, menjelaskan cara
menggunakan printer tanpa menghubungkan komputer, dan memuat informasi
tentang pemecahan masalah perangkat keras.

● Bantuan layar: Bantuan HP Photosmart pada layar menjelaskan cara
menggunakan printer dengan komputer dan memuat informasi tentang pemecahan
masalah perangkat lunak.

Fitur khusus
Sejumlah fitur dan media baru membuat printer ini menjadi lebih mudah digunakan untuk
menghasilkan foto berkualitas tinggi:
● Apabila Anda menggunakan HP Advanced Photo Paper (juga disebut HP Photo

Paper di sejumlah negara/kawasan) yang baru, terdapat sensor khusus pada printer
yang mendeteksi tanda di bagian belakang kertas dan secara otomatis memilih
pengaturan cetak yang optimal. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai
kertas yang baru ini, lihat Pilih kertas yang benar.

● Teknologi HP Real Life memudahkan Anda untuk mendapatkan foto yang lebih baik.
Penghapusan mata merah dan lampu adaptif otomatis untuk memperjelas rincian
dalam bayangan, hanyalah segelintir dari sekian banyak teknologi yang disertakan.
Anda dapat menjajaki sekian banyak opsi pengeditan dan perluasan dari panel
kontrol maupun dari perangkat lunak printer. Untuk mengakses berbagai fitur ini dari
panel kontrol, lihat Meningkatkan kualitas foto. Untuk mempelajari cara menemukan
berbagai fitur ini dalam perangkat lunak, lihat Fitur teknologi HP Real Life.
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Mengakses bantuan HP Photosmart di layar
Setelah Anda menginstal perangkat lunak HP Photosmart pada komputer, Anda dapat
menampilkan bantuan HP Photosmart di layar:
● Windows PC: Dari menu Start, pilih Programs [Program] (pada Windows XP,

pilih All Programs [Semua Program]) > HP > HP Photosmart D7100 series >
Photosmart Help [Bantuan Photosmart].

● Macintosh: Dari menu Help [Bantuan] finder, pilih Mac Help [Bantuan Mac]. Dari
menu Help Viewer Library [Perpustakaan], pilih Mac Help [Bantuan Mac]
HP Photosmart.

Komponen printer

Bagian depan printer
1 On [Hidup]: Tekan tombol ini untuk menghidupkan printer.
2 Penutup atas: Angkat penutup ini untuk mengakses kartrij tinta dan mengeluarkan kertas

yang macet. Untuk mengangkat penutup, pegang penutup atas yang terletak di bawah logo
HP dan tarik ke arah atas.

3 Layar Printer: Gunakan layar ini untuk menampilkan foto, menu, dan pesan.
4 Baki keluaran: Gunakan baki ini untuk menampung lembar cetakan Anda. Angkat baki ini

untuk mengakses baki foto.
5 Baki utama: Tarik keluar baki ini dan muatkan dengan kertas, transparansi, amplop, atau

media lain dengan permukaan cetak menghadap ke bawah.
6 Baki foto: Angkat baki keluaran, tarik baki ini keluar, dan muatkan kertas ukuran kecil hingga

ukuran 10 x 15 cm (4 x 6 inci) ke dalam baki foto, dengan permukaan cetak menghadap ke
bawah. Kertas yang dimuatkan mungkin bertab atau tanpa tab.

7 Slot kartu memori: Masukkan kartu memori di sini. Untuk daftar kartu memori yang didukung,
lihat Memasukkan kartu memori.

8 Port kamera: Hubungkan kamera digital PictBridge™, adaptor printer nirkabel
HP Bluetooth® opsional, atau iPod.
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Bagian belakang printer
1 Sambungan kabel listrik: Gunakan port ini untuk menghubungkan kabel listrik yang

disertakan dengan printer.
2 Port USB: Gunakan port ini untuk menghubungkan printer ke komputer.
3 Pintu akses belakang: Lepaskan pintu ini untuk mengeluarkan kertas macet atau untuk

memasang Aksesori Mencetak Dua-sisi Otomatis HP. Lihat Aksesori opsional.

Baki utama dan baki keluaran
1 Pemandu lebar kertas: Atur pemandu ini agar terpasang rapat dengan ujung kertas di dalam

baki utama.
2 Baki keluaran: Gunakan baki ini untuk menampung lembar cetakan Anda. Angkat baki ini

untuk mengakses baki foto.
3 Ekstensi baki keluaran: Tarik ke arah Anda untuk memanjangkan baki keluaran untuk

menampung lembar cetakan Anda.
4 Baki utama: Tarik keluar baki ini dan isi dengan kertas biasa, transparansi, amplop, atau

media lain, dengan permukaan cetak menghadap ke bawah.
5 Pegangan baki utama: Tarik ke arah Anda untuk memanjangkan baki utama.
6 Pemandu panjang kertas: Atur pemandu ini agar terpasang rapat dengan ujung kertas di

baki utama.
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Baki foto
1 Pemandu lebar kertas: Atur pemandu ini agar terpasang rapat dengan ujung kertas di baki

foto.
2 Pemandu panjang kertas: Atur pemandu ini agar terpasang rapat dengan ujung kertas di

baki foto.
3 Pegangan baki foto: Tarik ke arah Anda untuk memanjangkan baki foto.

Panel kontrol
1 On [Hidup]: Menghidupkan printer atau menyetel printer ke modus power save [hemat

daya].
2 Back [Kembali]: Memundurkan tampilan satu demi satu.
3 Home [Halaman muka]: Tekan untuk kembali ke tampilan halaman muka.
4 Panah navigasi: Mengatur kotak krop, menavigasi pilihan menu, dan mengontrol

pemutaran ulang klip video.
5 OK: Memilih butir, menu, atau pilihan dialog yang telah ditandai, dan memutar/menghentikan

klip video selama pemutaran.
6 Print Preview [Tinjauan Cetak]: Menampilkan tinjauan foto yang dipilih.
7 Print [Cetak]: Mencetak foto yang dipilih dari kartu memori yang disisipkan, atau dari kamera

yang dihubungkan ke port depan kamera.
8 Cancel [Batal]: Menghentikan tugas cetak.
9 Rotate [Putar]: Memutar foto atau kotak krop.
10 Zoom (+)(-) [Perbesar/perkecil]: Memperbesar atau memperkecil foto atau kotak krop.

Anda juga dapat menekan Zoom (-) untuk menampilkan empat foto sekaligus saat
menampilkan foto dengan pembesaran normal.

11 Photo Fix [Perbaikan Foto]: Secara otomatis akan meningkatkan dan menggunakan fitur
pencahayaan, kontras, fokus, dan penghilang mata merah pada foto yang akan dicetak.
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Lampu indikator
1 Lampu menyala: Biru solid jika printer sedang hidup, jika printer mati, lampu biru padam.
2 Lampu Peringatan: Berkedip-kedip jika ada kesalahan. Lihat petunjuk atau informasi tentang

kesalahan tersebut di layar printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lampu Peringatan
menyala.

3 Lampu cetak: Biru solid jika printer menyala dan siap untuk mencetak, berkedip-kedip bila
printer sedang mencetak atau sibuk melakukan swa-pemeliharaan.

4 Lampu Photo Fix [Perbaikan Foto]: Biru solid jika fungsi Photo Fix [Perbaikan Foto]
menyala.

5 Lampu Kartu Memori: Biru solid jika kartu memori disisipkan, berkedip-kedip jika printer
sedang mengakses kartu memori, tidak menyala jika tidak ada kartu memori yang disisipkan
atau jika lebih dari satu kartu yang disisipkan. Lihat petunjuk pada layar printer.

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.
Untuk membeli persediaan, kunjungi:
● www.hpshopping.com (A.S.)
● www.hp.com/go/supplies (Eropa)
● www.hp.com/jp/supply_inkjet (Jepang)
● www.hp.com/paper (Asia/Pasifik)
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Nama aksesori Keterangan

Aksesori Mencetak Dua-sisi Otomatis
HP

Aksesori ini secara otomatis akan
membalikkan setiap halaman untuk
dicetak pada kedua sisi. Anda akan
menghemat uang (pencetakan dua-sisi
mengurangi pemakaian kertas) dan waktu
(tidak perlu mengeluarkan kertas dan
memasukkannya kembali untuk
mencetak bagian belakang), dan
dokumen Anda yang tebal akan menjadi
lebih mudah diatur.
Aksesori ini mungkin tidak tersedia di
semua negara/kawasan.

HP Bluetooth® adaptor printer nirkabel
1 Masukkan adaptor Bluetooth ke dalam

port depan kamera

Adaptor printer nirkabel HP Bluetooth®

dimasukkan ke dalam port kamera di
bagian depan printer. Dengan adaptor ini,
Anda dapat menggunakan teknologi
nirkabel Bluetooth untuk mencetak dari
banyak perangkat yang berkemampuan
Bluetooth, termasuk kamera digital,
telepon kamera, dan PDA.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai
pencetakan dengan aksesori ini,
kunjungi www.hp.com/go/bluetooth.

Menu printer
Tekan tombol rumah untuk mengakses layar halaman muka. Anda dapat mengakses
semua fungsi dari layar halaman muka dan menu pengaturan.

View & Print [View & Cetak]
Wizard: Gunakan wizard untuk memandu Anda dalam proses pencetakan. Gunakan
juga wizard untuk meningkatkan kualitas foto dan menggunakan efek foto tambahan
seperti efek kecerahan dan warna.
4×6: Digunakan untuk mencetak fotograf ukuran 4×6 inci (10 × 15 cm).
Enlargement [Pembesaran]: Gunakan Enlargement [Pembesaran] untuk mencetak
foto dengan ukuran yang berbeda-beda.
Print All [Cetak semua]: Pilih opsi ini untuk mencetak semua foto dari kartu memori
yang disisipkan ke printer.
Other Print Projects [Projek Cetak Lainnya]: Gunakan Other Projects [Projek Lain]
untuk mencetak panorama, tato HP CD/DVD, cetakan dompet, dan foto paspor.
– Panorama Prints [Cetakan Panorama]: Pilih opsi ini untuk menyetel pencetakan

panorama ke  On [Hidup] atau Off [Mati] (standar). Pilih On [Hidupkan] untuk
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mencetak semua foto yang dipilih dengan aspek rasio 3:1; muatkan kertas ukuran
10 x 30 cm (4 x 12 inci) sebelum mencetak.

– Tato HP CD/DVD: Pilih opsi ini untuk mencetak label CD/DVD.
– Wallet Prints [Cetakan Dompet]: Gunakan opsi ini untuk mencetak foto seukuran

dompet.
– Passport photos [Foto paspor]: Pilih opsi ini untuk mencetak foto paspor.

Save [Simpan]
Pilih Save [Simpan] untuk menyimpan gambar yang dipilih ke PC yang terhubung.

Share [Bagi]
Gunakan Share [Bagi] untuk memilih dan berbagi foto melalui HP Photosmart Share
[Berbagi HP Photosmart].

Settings [Pengaturan]
● Tools [Alat bantu]: Gunakan Tools [Alat bantu] untuk menampilkan indikator tinta,

mengatur kualitas cetakan, mencetak halaman contoh, mencetak halaman uji, dan
membersihkan serta meluruskan kartrij.
– Display Ink Gauge [Tampilkan Indikator Tinta]: Gunakan opsi ini untuk

menampilkan indikator suplai tinta di layar utama.
– Print sample page [Cetak halaman contoh]: Pilih opsi ini untuk mencetak

halaman contoh, yang berguna untuk memeriksa kualitas cetakan printer. Fitur
ini tidak tersedia pada semua model printer.

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

– Clean printheads [Bersihkan kepala cetak]: Pilih opsi ini untuk
membersihkan kepala cetak jika muncul garis putih atau belang-belang pada
hasil cetakan Anda. Setelah proses pembersihan selesai, printer akan
mencetak laporan swa-uji. Anda dapat membersihkan lagi kepala cetak jika
laporan tersebut menunjukkan ada masalah pada kualitas cetakan.

– Align printer [Luruskan printer]: Pilih opsi ini untuk meluruskan printer jika
muncul garis putih atau belang-belang pada hasil cetakan Anda.

● 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
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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.

● Help Menu [Menu Bantuan]: Gunakan menu bantuan untuk melihat petunjuk
tentang penggunaan printer.
– Cartridges [Kartrij]: Pilih opsi ini untuk melihat animasi tentang cara

memasang kartrij tinta.
– Main Tray Loading [Mengisi Baki Utama]: Pilih opsi ini untuk membaca

petunjuk cara pemuatan kertas ke baki utama.
– Photo Tray Loading [Mengisi Baki Foto]: Pilih opsi ini untuk membaca

petunjuk cara pemuatan kertas ke baki foto.
– Paper jams [Kertas macet]: Pilih opsi ini untuk melihat animasi tentang cara

mengeluarkan kertas macet.
– Camera connect [Koneksi kamera]: Pilih opsi ini untuk membaca petunjuk

tentang cara menghubungkan kamera PictBridge ke printer.
● Preferences [Preferensi]

– Kertas cetak ukuran 4 x 6: Pilih Ask before print [Tanya sebelum
mencetak] untuk memilih jenis dan ukuran kertas setiap kali Anda mencetak
(standar).

– Print quality [Kualitas cetak]: Pilih kualitas cetak Best [Terbaik] (standar)
atau Normal.

– Paper Type [Jenis Kertas]: Pilih Automatic [Otomatis] (standar) dan printer
secara otomatis akan mendeteksi jenis dan ukuran kertas.

– Date Stamp [Keterangan Tanggal]: Gunakan opsi ini untuk menyertakan
tanggal dan/atau waktu pada cetakan foto Anda.

– Colorspace: Pilih colorspace. Standar pilih-otomatis menginformasikan printer
untuk menggunakan colorspace Adobe RGB jika ada. Atur standar printer ke
sRGB jika Adobe RGB tidak tersedia.

– PictBridge Tray Select [Pilih Baki PictBridge]: Gunakan opsi ini untuk memilih
baki kertas standar untuk mencetak melalui koneksi PictBridge.

– Video enhancement [Peningkatan kualitas video]: Pilih On [Hidup]
(standar) atau Off [Mati]. Saat Anda memilih On [Hidup], kualitas foto yang
dicetak dari klip video akan meningkat.

– Restore Factory Defaults [Kembali ke Standar Pabrik]: Memulihkan
pengaturan pabrik untuk semua butir menu kecuali Select language [Pilih
bahasa] dan Select country/region [Pilih negara/kawasan] (di bawah
Language [Bahasa] dalam menu Preferences [Preferensi]) dan pengaturan
Bluetooth (di bawah Bluetooth dalam menu printer utama). Pengaturan ini
tidak mempengaruhi standar HP Instant Share atau Jaringan.
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2 Persiapan untuk mencetak
Bagian ini mencakup topik berikut:
● Memuat kertas
● Memasukkan kartrij tinta
● Memasukkan kartu memori

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

Pilih kertas yang benar
Gunakan HP Advanced Photo Paper. Kertas ini didesain khusus untuk digunakan
bersama dengan tinta di printer Anda untuk menghasilkan foto yang indah.
Untuk melihat daftar kertas HP yang tersedia, atau membeli persediaan, 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 Menu printer.

Saran untuk memuatkan kertas
Tips memuatkan kertas:
● Muatkan kertas dengan permukaan cetak menghadap ke bawah.
● Anda dapat mencetak foto dan dokumen pada ukuran kertas yang sangat beragam,

dari 8 x 13 cm (3 x 5 inci) hingga 22 x 61 cm (8,5 x 24 inci). Tersedia juga kertas
foto ukuran 10 x 15 cm (4 x 6 inci) dengan maupun tanpa tab.

● Sebelum memuatkan kertas, tarik keluar baki kertas utama dan geser pemandu
lebar kertas dan panjang kertas untuk memuatkan kertas. Setelah memuatkan
kertas, atur pemandu sehingga menempel dengan tepi kertas, tanpa menekuk
kertas. Jika sudah selesai memuatkan kertas, dorong kembali baki utama hingga
masuk seluruhnya.

● Muatkan hanya satu jenis dan ukuran kertas ke dalam baki yang sama.
● Setelah memuatkan kertas, panjangkan ekstensi baki keluaran dan naikkan

pembatas untuk menampung lembar cetakan Anda.

Memuati baki utama
Foto atau media kertas biasa yang didukung
1. Panjangkan baki utama.
2. Geser pemandu lebar dan pemandu panjang kertas hingga ke posisi paling luar.
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3. Muatkan kertas dengan permukaan cetak menghadap ke bawah. Pastikan
tumpukan kertas yang tersusun di bawah tab pada pemandu panjang kertas tidak
berlebihan.

1 Pemandu lebar kertas
2 Pemandu panjang kertas

4. Atur pemandu lebar kertas dan panjang kertas ke arah dalam sampai berhenti di
tepi kertas.

5. Dorong baki utama hingga masuk seluruhnya.

1 Dorong baki utama hingga masuk seluruhnya

Memuatkan baki foto
Gunakan kertas foto hingga yang berukuran 10 x 15 cm (4 x 6 inci) dengan atau tanpa
tab, kartu Hagaki, kartu A6, kartu ukuran-L
1. Angkat baki keluaran dan panjangkan baki foto.
2. Atur pemandu lebar dan pemandu panjang kertas ke arah luar untuk memuatkan

kertas.

1 Baki keluaran
2 Pemandu lebar kertas
3 Pemandu panjang kertas
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3. Muatkan hingga 20 lembar kertas ke dalam baki foto dengan permukaan cetak
menghadap ke bawah. Jika Anda menggunakan kertas dengan tab, masukkan
kertas sedemikian rupa sehingga tab berada di sisi Anda.

4. Atur pemandu lebar kertas dan panjang kertas ke arah dalam sampai berhenti di
tepi kertas. Pastikan tumpukan kertas yang tersusun di bawah tab pada pemandu
panjang kertas tidak berlebihan.

5. Dorong masuk baki foto.
6. Tutup baki keluaran.

1 Pemandu lebar kertas
2 Pemandu panjang kertas
3 Pegangan baki foto.

Memasukkan kartrij tinta
Pertama kali Anda memasang dan menggunakan HP Photosmart Anda, pastikan Anda
juga memasang kartrij tinta yang menyertai printer Anda. Tinta di dalam kartrij tinta ini,
khusus diformulasi untuk bercampur dengan tinta pada unit kepala cetak.

Membeli kartrij tinta pengganti
Apabila membeli kartrij pengganti, lihat nomor kartrij yang tertera pada sampul belakang
panduan ini. Nomor kartrij ini dapat berbeda menurut negara/kawasan.

Catatan Jika Anda sudah pernah menggunakan printer beberapa kali dan
sudah menginstal perangkat lunak printer HP Photosmart, Anda dapat juga
menemukan nomor kartrij dalam perangkat lunak printer. Pengguna Windows:
Klik kanan ikon HP Digital Imaging Monitor pada baris tugas Windows, dan
pilih Launch/Show HP Solution Center [Luncurkan/Tunjukkan Pusat Solusi
HP]. Pilih Settings [Pengaturan], kemudian Print Settings [Pengaturan
Cetak], dan kemudian pilih Printer Toolbox [Kotak Peralatan Printer]. Klik
tab Estimated Ink Levels [Perkiraan Level Tinta], kemudian klik Ink Cartridge
Information [Informasi Kartrij Tinta]. Untuk memesan kartrij tinta, klik Shop
Online [Belanja Online]. Pengguna Mac: Klik HP Photosmart Studio di Dock.
Pada baris fungsi Studio HP Photosmart, klik Devices [Perangkat]. Dari menu
pop-up Information and Settings [Informasi dan Pengaturan], pilih Maintain
Printer [Perawatan printer] dan klik Launch Utility [Luncurkan utilitas]. Pada
daftar Configuration Settings [Pengaturan Konfigurasi], klikSupply Info [Info
Suplai].
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Saran tentang kartrij tinta
Tinta Vivera HP akan menghasilkan foto dengan kualitas warna yang seindah warna
aslinya dan antipudar, sehingga Anda akan mendapatkan foto dengan warna-warna
yang jelas serta tahan lama! Tinta Vivera HP khusus diformulasikan dan telah diuji secara
ilmiah dalam hal kualitas, kemurnian, dan tahan terhadap kepudaran.
Untuk kualitas cetakan terbaik, HP merekomendasikan agar Anda memasang semua
kartrij tinta sebelum tanggal yang tertera pada kemasan.
Untuk hasil cetakan yang optimal, HP merekomendasikan Anda untuk hanya
menggunakan kartrij tinta asli HP. Kartrij tinta Asli HP didesain dan telah diuji dengan
printer HP untuk membantu Anda menghasilkan cetakan yang sangat bagus setiap
waktu.

Catatan HP tidak dapat menjamin kualitas atau keandalan tinta bukan HP.
Servis atau perbaikan printer yang diperlukan sebagai akibat kegagalan atau
kerusakan printer yang disebabkan oleh penggunaan tinta bukan HP, tidak akan
diganti oleh garansi.

Kartrij tinta
1 Jangan masukkan benda apa pun ke dalam lubang ini

Perhatian Untuk mencegah pemborosan atau tumpahan tinta: biarkan kartrij
tinta tetap terpasang saat memindahkan printer, dan jangan tinggalkan kartrij tinta
yang sudah digunakan tidak terpasang untuk waktu yang lama.

Informasi garansi kartrij tinta
Garansi kartrij tinta HP hanya berlaku jika produk tersebut digunakan di perangkat cetak
HP. Garansi ini tidak meliputi produk tinta HP yang telah diisi ulang, diproduksi ulang,
diperbaiki, tidak digunakan dengan benar, atau dimodifikasi.
Selama masa garansi, produk akan dicakup oleh garansi selama tinta HP tidak habis
dan masa berlaku garansi belum habis. Akhir masa garansi, dalam format YYYY/MM/
DD, dapat dilihat di produk seperti yang diindikasikan:
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Untuk salinan HP Limited Warranty Statement, lihat Garansi HP.

Memasang atau mengganti kartrij tinta
1. Pastikan power [daya] menyala, kemudian angkat penutup atas. Pastikan semua

bahan kemasan sudah dikeluarkan dari dalam printer.

2. Tekan tab abu-abu di bawah slot kartrij tinta untuk melepaskan kait abu-abu di dalam
printer, kemudian angkat kaitnya.
Area kartrij tinta diberi kode warna untuk kemudahan referensi. Angkat kait di bawah
warna yang sesuai untuk memasang atau mengganti kartrij. Dari kiri ke kanan, katrij
tinta hitam, kuning, sian muda, sian, magenta muda, dan magenta.

1 Kait kartrij tinta untuk kartrij tinta hitam
2 Area kartrij tinta untuk kartrij tinta warna

3. Jika Anda mengganti kartrij, lepaskan kartrij lama dengan menariknya keluar dari
slotnya, ke arah Anda.

Daur ulang kartrij lama. Program Daur Ulang Produk Inkjet HP tersedia di banyak
negara/kawasan dan Anda dapat mendaur ulang kartrij tinta bekas tanpa dikenakan
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biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/
environment/recycle/inkjet.html.

4. Keluarkan kartrij tinta yang baru dari kemasannya, dan sambil memegang
gagangnya, masukkan kartrij tinta ke dalam slot yang kosong.
Pastikan Anda memasang kartrij tinta ke dalam slot yang memiliki bentuk ikon dan
warna yang sama seperti kartrij yang baru. Kontak warna tembaga harus
menghadap ke printer saat kartrij tinta dimasukkan.

Catatan Pertama kali Anda menyetel dan menggunakan printer, pastikan
untuk memasang kartrij tinta yang disertakan dengan printer Anda. Tinta di
dalam kartrij tinta ini khusus diformulasi untuk bercampur dengan tinta pada
unit kepala cetak.

5. Tekan kait abu-abu ke bawah sampai terpasang pada tempatnya.

6. Ulangi langkah 2 hingga 5 untuk setiap kartrij tinta yang Anda ganti.
Anda harus memasang keenam kartrij. Printer tidak akan bekerja jika sebuah kartrij
tinta hilang.

7. Tutup penutup atas.

Memasukkan 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 berbagai jenis kartu memori berikut ini:
CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, dan
xD-Picture Card™.

Perhatian Menggunakan jenis kartu memori yang lain dapat merusak kartu
memori dan printer.

Untuk mempelajari cara lain memindahkan foto dari kamera digital ke printer, lihat
Menghubungkan ke perangkat lain.
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Format file yang didukung
Printer dapat mendeteksi dan mencetak format-format file berikut ini langsung dari kartu
memori: JPEG, uncompressed TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime, dan
MPEG-1. Jika kamera digital Anda menyimpan foto dan klip video dalam format file lain,
simpan file-file itu ke dalam komputer lebih dulu dan cetaklah menggunakan program
perangkat lunak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bantuan elektronik.

Menyisipkan kartu memori

Slot kartu memori
1 xD-Picture Card
2 Memory Stick
3 Compact Flash I dan II, Microdrive
4 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)

Jenis kartu memori
Temukan kartu memori Anda dalam tabel berikut dan ikuti petunjuk yang diberikan untuk
menyisipkan kartu ke dalam printer.
Panduan:
● Sisipkan setiap kali hanya satu kartu memori.
● Masukkan kartu memori ke dalam printer dengan hati-hati, hingga kartu berhenti.

Slot kartu memori hanya memungkinkan sebagian kartu yang dapat dimasukkan ke
dalam printer; jangan coba memaksa memasukkan kartu memori sepenuhnya ke
dalam printer.

● 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 keluar saat lampu kartu memori
berkedip-kedip hijau. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengeluarkan kartu
memori.
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Kartu memori Bagaimana cara menyisipkan kartu memori

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

● Bagian tepi dengan lubang-lubang metal masuk terlebih dulu ke
dalam printer

Memory Stick ● Sudut yang 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 menyertai kartu sebelum
Anda menyisipkan kartu ke dalam printer

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

● Bagian tepi dengan lubang-lubang metal masuk terlebih dulu ke
dalam printer

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

Secure Digital ● Sudut yang miring berada di sebelah kanan
● Kontak logam menghadap ke bawah

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

Mengeluarkan kartu memori 
Tunggu sampai lampu Kartu Memori berhenti berkedip, kemudian dengan perlahan-
lahan tarik kartu memori untuk mengeluarkannya dari printer.
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Perhatian Jangan menarik kartu memori saat lampu Kartu Memori berkedip.
Lampu yang berkedip menandakan, bahwa printer sedang mengakses kartu
memori. Mengeluarkan kartu saat kartu masih diakses, dapat merusak printer
dan kartu memori atau merusak informasi pada kartu memori.
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3 Mencetak foto tanpa komputer
Dengan printer HP Photosmart D7100 series, Anda dapat memilih, meningkatkan
kualitas, dan mencetak foto, bahkan tanpa menghidupkan komputer. Setelah Anda
menyetel printer dengan menggunakan petunjuk di Quick Start Guide [Panduan Start
Cepat], Anda dapat memasukkan kartu memori ke printer dan mencetak foto Anda
dengan menggunakan tombol di panel kontrol printer.
Anda juga dapat mencetak foto langsung dari kamera digital. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Mencetak foto dari kamera digital.

Mencetak foto
Anda dapat mencetak foto tanpa komputer dengan cara yang berbeda-beda:
● Sisipkan kartu memori yang berisi foto ke dalam salah satu slot kartu memori pada

printer
● Hubungkan kamera digital PictBridge ke port kamera di bagian depan printer
● Pasang adaptor printer nirkabel HP Bluetooth® opsional dan cetaklah dari kamera

digital dengan teknologi nirkabel Bluetooth

Mencetak foto dari kartu memori
Anda dapat mencetak foto dari kartu memori dengan menyisipkan kartu ke dalam printer
dan menggunakan panel kontrol printer untuk menampilkan, memilih, meningkatkan
kualitas, dan mencetak foto. Anda juga dapat mencetak foto yang dipilih di kamera—foto
yang Anda tandai untuk dicetak dengan menggunakan kamera digital—langsung dari
kartu memori.
Mencetak dari kartu memori merupakan cara yang cepat dan mudah, dan tidak
menguras baterai kamera digital.

Pilih satu atau beberapa foto
Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan ke dalam printer dan baki
kertas yang ingin Anda gunakan sudah diisi dengan kertas yang sesuai.
1. Pilih View & Print [Tampilkan & Cetak], lalu tekan OK.
2. Pilih 4×6 atau Enlargement [Pembesaran] untuk memilih ukuran foto yang

diinginkan, lalu tekan OK.
3. Pilih ukuran kertas yang diinginkan, lalu tekan OK.
4. Pilih tata letak, lalu tekan OK.
5. Dengan menggunakan tombol panah, telusuri foto yang ada.
6. Tekan OK untuk memilih satu atau beberapa gambar.

– Tekan Zoom - [Perkecil] untuk menampilkan hingga 9 gambar pada layar
printer.

– Tekan panah ke atas untuk meningkatkan jumlah cetakan untuk gambar yang
dipilih.

7. Tekan Print [Cetak] untuk mencetak fotograf yang dipilih.
Periksa lampu baki foto untuk memastikan bahwa baki yang dipilih sudah tepat— lampu
harus padam untuk baki utama dan menyala untuk baki foto.
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Mencetak semua foto pada kartu memori
Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki
kertas yang ingin Anda gunakan sudah diisi dengan kertas yang sesuai.
1. Pilih View [Tampilkan]& Print [Cetak], lalu tekan OK.
2. Pilih Print All [Cetak Semua].
3. Pilih ukuran kertas yang diinginkan dan tekan OK.

➔ Pilih satu tata letak dan tekan OK.
4. Pilih Print Now [Cetak Sekarang] dan tekan OK.

Mencetak foto yang dipilih di kamera dari kartu memori
Apabila Anda memilih foto untuk dicetak dengan menggunakan kamera digital, kamera
akan membuat file Digital Print Order Format (DPOF) yang menandai foto yang dipilih.
Printer dapat membaca file DPOF 1.0 dan 1.1 langsung dari kartu memori.
1. Gunakan kamera digital untuk memilih foto yang ingin Anda cetak. Untuk informasi

selengkapnya, lihat dokumentasi yang disertakan dengan kamera.
2. Jika Anda memilih default [standar] sebagai tata letak foto dengan kamera, pilih

Layout [Tata Letak] untuk memilih tata letak foto.
Jika Anda memilih tata letak foto selain default [standar] dengan kamera, foto akan
dicetak dalam tata letak yang dipilih di kamera, tanpa melihat pengaturan printer.

3. Muatkan kertas yang diinginkan.
4. Keluarkan kartu memori dari kamera digital dan sisipkan ke dalam printer.
5. Jika sebuah pesan muncul di layar printer menanyakan kepada Anda apakah Anda

ingin mencetak foto yang dipilih di kamera, tekan OK.
Foto yang Anda pilih dengan kamera mulai dicetak.

Jika printer tidak dapat menemukan atau membaca foto yang dipilih di kamera pada
kartu, printer hanya akan mencetak foto yang dapat dibaca.
Setelah mencetak, printer menghapus file DPOF dan menghapus tanda pada foto.

Mencetak dengan menggunakan Wizard
Print wizard [wizard cetak] memberikan rincian petunjuk tentang cara memilih, memberi
ukuran, mengedit, dan mencetak fotograf.

Catatan Gunakan wizard untuk meningkatkan kualitas foto dan menggunakan
efek tambahan, seperti efek kecerahan dan warna.

1. Pilih View & Print [Tampilkan & Cetak] dan tekan OK.
2. Pilih Wizard dan tekan OK.
3. Ikuti petunjuk yang diberikan untuk mencetak foto yang Anda inginkan.

Mencetak foto dari klip video
Anda dapat menampilkan klip video pada layar printer, dan memilih serta mencetak
setiap frame.
Bila Anda menyisipkan terlebih dahulu kartu memori yang memuat klip video, printer
akan menggunakan frame pertama pada klip video untuk menghadirkan klip pada layar
printer.
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Printer mendeteksi klip video yang direkam dalam format berikut:
● Motion-JPEG AVI
● Motion-JPEG QuickTime
● MPEG-1
Printer mengabaikan klip video dalam format lain.
Sebelum Anda mulai, pastikan kartu memori disisipkan dalam printer dan baki kertas
yang ingin Anda gunakan sudah diisi dengan kertas yang sesuai.
1. Pilih View & Print [Tampilkan & Cetak] dan tekan OK.
2. Untuk memilih ukuran foto yang diinginkan, pilih 4×6 atau Enlargement

[Pembesaran], lalu tekan OK.
3. Pilih ukuran kertas yang diinginkan dan tekan OK.
4. Telusuri untuk memilih video yang ada dengan menggunakan panah kiri dan kanan.

Catatan Video menampilkan ikon kamera video di bagian tengah gambar.

5. Tekan tanda panah ke atas untuk memutar video.
6. Untuk memilih frame yang akan dicetak, tekan tanda panah ke atas untuk

menghentikan video. Video harus dihentikan untuk memilih frame untuk dicetak.
7. Tekan OK untuk memilih frame yang ingin dicetak.
8. Tekan Print [Cetak] untuk mencetak frame yang dipilih.

Mencetak indeks foto
Indeks foto menunjukkan tampilan thumbnail dan nomor indeks hingga 200 foto pada
kartu memori. Gunakan kertas biasa, bukan kertas foto untuk mengurangi biaya.
Indeks foto dapat terdiri dari beberapa lembar.
Sebelum Anda mulai, pastikan bahwa kartu memori disisipkan dalam printer dan baki
kertas yang ingin Anda ingin gunakan sudah diisi dengan kertas yang sesuai.
1. Pilih View & Print [Tampilkan & Cetak] dan tekan OK.
2. Pilih Print All [Cetak Semua] dan tekan OK.
3. Pilih kertas 8,5x11.
4. Pilih ikon lembar indeks (16 gambar per halaman) dan tekan OK.

Menghentikan pencetakan
Untuk menghentikan tugas cetak yang sedang berlangsung, tekan Cancel [Batal].

Mencetak foto dari kamera digital
Anda dapat mencetak foto dengan menghubungkan kamera digital PictBridge langsung
ke port kamera pada printer dengan kabel USB. Jika Anda memiliki kamera digital yang
dilengkapi dengan teknologi nirkabel Bluetooth, Anda dapat memasang adaptor printer
nirkabel HP Bluetooth® opsional dan mengirim foto ke printer tanpa kabel.
Jika Anda mencetak dari kamera digital, printer akan menggunakan pengaturan yang
sudah Anda pilih pada kamera. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang
menyertai kamera.
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Kamera digital dengan teknologi nirkabel Bluetooth
Jika Anda memiliki kamera digital dengan teknologi nirkabel Bluetooth, Anda dapat
membeli adaptor printer nirkabel HP Bluetooth® opsional dan mencetak dari kamera
dengan menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth.

Catatan Anda juga dapat mencetak dari perangkat lain yang dilengkapi
teknologi nirkabel Bluetooth, seperti PDA dan telepon kamera. Untuk informasi
selengkapnya, lihat Menghubungkan ke perangkat lain dan dokumentasi yang
disertakan dengan adaptor Bluetooth.

1. Atur opsi Bluetooth untuk printer dengan menggunakan menu Blueetooth pada
layar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Settings [Pengaturan].

2. Muatkan kertas printer.
3. Pasang adaptor printer nirkabel HP Bluetooth® ke dalam port kamera di bagian

depan printer.
Lampu pada adaptor berkedip bila adaptor sudah siap untuk menerima data.

4. Ikuti petunjuk dalam dokumentasi yang disertakan dengan kamera digital untuk
mengirim foto ke printer.

Kamera digital dengan teknologi PictBridge
1. Hidupkan kamera digital PictBridge dan pilih foto yang ingin Anda cetak.
2. Muatkan kertas.
3. Pastikan kamera berada dalam modus PictBridge, kemudian hubungkan kamera ke

port kamera di bagian depan printer dengan menggunakan kabel USB yang
disertakan dengan kamera.
Setelah printer mendeteksi kamera PictBridge, semua foto yang dipilih akan dicetak
secara otomatis.

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
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[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 Mencetak foto.

Tata letak foto
Pilih fungsi cetak yang diinginkan dari menu View & Print [Tampilkan & Cetak] dan
tekan OK, pilih fungsi cetak yang diinginkan, lalu pilih ukuran kertas yang diinginkan
untuk memilih tata letak.

Tata letak Ukuran kertas (ukuran foto)

1 per halaman tanpa bingkai 4 x 6 inci (4 x 6 inci)
10 x 15 cm (10 x 15 cm)
5 x 7 inci (5 x 7 inci)
8,5 x 11 inci (8,5 x 11 inci)

1 per halaman 3,5 x 5 inci (3,25 x 4,75 inci)
4 x 6 inci (3,75 x 5,75 inci)
10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm)
5 x 7 inci (4,75 x 6,75 inci)
8 x 10 inci (7,75 x 9,75 inci)
8,5 x 11 inci (8 x 10 inci)
A6 (9,86 x 14,16 cm)
A4 (20 x 25 cm)
Hagaki (9,36 x 14,16 cm)
L (8,25 x 12,06 cm)

2 per halaman 3,5 x 5 inci (2,25 x 3,25 inci)
4 x 6 inci (2,75 x 3,75 inci)
5 x 7 inci (3,25 x 4,75 inci)
8 x 10 inci (4,75 x 6,5 inci)
8,5 x 11 inci (5 x 7 inci)
A6 (6,92 x 9,86 cm)
A4 (13 x 18 cm)
Hagaki (6,8 x 9,36 cm)
L (5,87 x 8,25 cm)

3 per halaman 3,5 x 5 inci (1,5 x 2,25 inci)
4 x 6 inci (1,75 x 2,625 inci)
5 x 7 inci (2,25 x 3,375 inci)
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Tata letak Ukuran kertas (ukuran foto)
8 x 10 inci (3,33 x 5 inci)
8,5 x 11 inci (4 x 6 inci)
A6 (4,77 x 7,15 cm)
A4 (10 x 15 cm)
Hagaki (4,52 x 6,78 cm)
L (3,96 x 5,94 cm)

4 per halaman 3,5 x 5 inci (1,5 x 2,25 inci)
4 x 6 inci (1,75 x 2,5 inci)
5 x 7 inci (2,2 x 3,25 inci)
8 x 10 inci (3,5 x 4,75 inci)
8,5 x 11 inci (3,5 x 5 inci)
A6 (4,77 x 6,92 cm)
A4 (9 x 13 cm)
Hagaki (4,52 x 6,5 cm)
L (3,96 x 5,7 cm)

9 per halaman 3,5 x 5 inci (1 x 1,375 inci)
4 x 6 inci (1,125 x 1,5 inci)
5 x 7 inci (1,5 x 2 inci)
8 x 10 inci (2,25 x 3 inci)
8,5 x 11 inci (2,5 x 3,25 inci) – Ukuran
dompet
A6 (3,07 x 4,05 cm)
A4 (6,4 x 8,4 cm)
Hagaki (2,9 x 3,86 cm)
L (2,53 x 3,36 cm)

Catatan Printer mungkin akan memutar foto agar muat dengan tata letaknya.

Meningkatkan kualitas foto 
Printer dilengkapi dengan beragam pengembangan yang dapat meningkatkan kualitas
foto yang dicetak dari kartu memori. Pengaturan cetak ini tidak akan mengubah foto asli.
Pengaturan ini hanya akan mempengaruhi pencetakan.

Mengatur foto dengan pencahayaan yang buruk
1. Pilih View & Print [Tampilkan & Cetak] dan tekan OK.
2. Pilih Wizard dan tekan OK.
3. Ikuti petunjuk di layar untuk memilih ukuran foto kertas dan foto, lalu tekan OK untuk

menampilkan menu.
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4. Pilih Edit Photo [Edit Foto] dan tekan OK.
5. Pilih Photo Brightness [Kecerahan Foto] dan tekan OK.
6. Tekan  dan  untuk meningkatkan atau menurunkan kecerahan foto hingga level

yang diinginkan, lalu tekan OK.

Menghilangkan mata merah dari foto
Fitur penghilangan mata merah otomatis diaktifkan jika Anda mengaktifkan fungsi Photo
fix [Perbaikan foto]. Dengan mengaktifkan fungsi Photo Fix [Perbaikan Foto], fitur Smart
Focus [Fokus Pintar], Adaptive Lighting [Pencahayaan Adaptif], dan penghilang mata
merah akan digunakan pada foto yang dipilih.
➔ Tekan Photo Fix [Perbaikan Foto] untuk mengaktifkan fungsi Photo Fix [Perbaikan

Foto].

Mengatur klip video yang berkualitas buruk
Preferensi ini akan mempengaruhi foto yang dicetak dari klip video.

Meningkatkan kualitas foto yang dicetak dari klip video
1. Pilih Settings [Pengaturan] dan tekan OK.
2. Dengan menggunakan tombol panah, temukan dan pilih Preferences

[Preferensi] dan tekan OK.
3. Dengan menggunakan tombol panah, temukan dan pilih Video Enhancement

[Peningkatan Kualitas Video] dan tekan OK.
4. Pilih On [Hidup], kemudian tekan OK.
Untuk informasi tentang mencetak foto dari klip video, lihat Mencetak foto dari kartu
memori.

Berkreasi
Printer dilengkapi dengan beragam alat bantu dan efek yang memungkinkan Anda
berkreasi dengan foto-foto Anda. Pengaturan cetak ini tidak akan mengubah foto asli
Anda. Pengaturan ini hanya akan mempengaruhi cetakan.

Menambahkan efek warna
Anda dapat mengatur printer untuk mengubah opsi warna yang digunakan pada foto,
dari Color [Warna] (standar) hingga Black & white [Hitam & putih], Sepia, atau
Antique [Antik].
Foto yang dicetak dengan efek Sepia akan dicetak dalam nada coklat dan mirip seperti
foto yang dihasilkan di awal tahun 1900-an. Foto yang dicetak dengan efek Antique
[Antik] akan dicetak dalam nada coklat yang sama, tetapi dengan beberapa tambahan
warna pucat untuk memberikan penampilan seolah-olah foto diwarnai secara manual.
1. Pilih View & Print [Tampilkan & Cetak] dan tekan OK.
2. Pilih Wizard dan tekan OK.
3. Ikuti petunjuk di layar untuk memilih ukuran kertas dan foto, lalu tekan OK.
4. Pilih Done Selecting [Selesai Memilih] dan tekan OK.
5. Pilih Edit Photo [Edit Foto] dan tekan OK.
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6. Pilih Color Effect [Efek Warna] dan tekan OK.
7. Pilih efek warna yang diinginkan dan tekan OK.

Menambahkan tanggal dan waktu pada cetakan Anda
Anda dapat mencetak keterangan di bagian depan foto Anda yang menunjukkan kapan
foto itu diambil. Preferensi ini akan mempengaruhi semua cetakan.
1. Pilih Settings [Pengaturan] dan tekan OK.
2. Dengan menggunakan tombol panah, temukan dan pilih Preferences

[Preferensi] dan tekan OK.
3. Pilih Date Stamp [Keterangan Tanggal] dan tekan OK.
4. Pilih salah satu opsi keterangan tanggal/waktu berikut:

– Date and Time [Tanggal dan Waktu]
– Date only [Hanya Tanggal]
– Off [Mati]

Jika Anda menggunakan komputer untuk memodifikasi foto dan kemudian menyimpan
perubahan yang Anda buat, informasi tanggal dan waktu yang asli akan hilang.
Perubahan yang Anda buat pada foto dengan menggunakan panel kontrol printer tidak
akan mempengaruhi informasi tanggal dan waktu.

Mengubah kualitas cetak
Anda dapat mengubah kualitas cetak foto: Kualitas Best [Terbaik] merupakan standar
dan menghasilkan foto dengan kualitas tertinggi. Kualitas Normal menghemat tinta dan
mencetak lebih cepat.

Untuk mengubah kualitas cetak:
1. Pilih Settings [Pengaturan] dan tekan OK.
2. Pilih Preferences [Preferensi] dan tekan OK.
3. Pilih Print Quality [Kualitas Cetak] dan tekan OK.
4. Pilih kualitas cetak yang diinginkan dan tekan OK.
Kualitas cetak akan kembali ke Best [Terbaik] setelah tugas cetak berikutnya.

Mengkrop foto
Tekan Zoom + [Perbesar] dan Zoom – [Perkecil] untuk menambah atau mengurangi
pembesaran sebanyak 1,25x. Tingkat maksimum adalah 5,0x.
1. Pilih View & Print [Tampilkan & Cetak] dan tekan OK.
2. Pilih 4×6 atau Enlargement [Pembesaran] untuk memilih ukuran foto yang

diinginkan dan tekan OK.
3. Pilih ukuran kertas yang diinginkan dan tekan OK.
4. Pilih foto yang diinginkan dan tekan OK.
5. Tekan Zoom + [Perbesar] untuk menambah pembesaran foto sebanyak 1,25x.

Kotak krop hijau akan muncul. Tekan Zoom + [Perbesar] berulang kali sampai
Anda mencapai pembesaran yang diinginkan. (Setelah pembesaran foto, Anda
masih dapat memperkecil foto dengan menekan Zoom – [Perkecil].)
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Catatan Kotak krop berubah dari hijau ke kuning jika pencetakan pada
pembesaran yang dipilih akan mengurangi kualitas cetakan secara
signifikan.

6. Pada setiap tingkat pembesaran, gunakan panah untuk menggerakkan kotak krop
ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah.

7. Tekan OK bila bagian gambar yang ingin Anda cetak ada di dalam kotak krop.
Mengkrop foto tidak akan mengubah foto aslinya. Ini hanya akan mempengaruhi
cetakan.

Mencetak foto panorama
1. Pilih View & Print [Tampilkan & Cetak] dan tekan OK.
2. Pilih Other Projects [Projek Lain] dan tekan OK.
3. Pilih Panorama Prints [Cetak Panorama] dan tekan OK.
4. Ikuti petunjuk yang diberikan untuk memuatkan media berukuran 10 x 30 cm

(4 x 12 inci), lalu tekan OK.
5. Pilih foto yang diinginkan dan tekan OK. Jika diinginkan, krop foto sebelum dicetak.

Kotak krop memiliki rasio perbandingan 3:1.

Catatan Semua foto yang dicetak dalam modus panorama tidak akan dicetak
dengan bingkai.
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4 Menghubungkan
Gunakan printer untuk tetap terhubung ke perangkat lain dan ke siapa pun.

Menghubungkan ke perangkat lain
Printer ini menawarkan beberapa cara untuk menghubungkan ke komputer atau
perangkat lain. Setiap jenis sambungan memungkinkan Anda untuk melakukan hal yang
berbeda.

Jenis sambungan dan apa yang Anda
perlukan

Ini memungkinkan Anda...

Kartu memori

Kartu memori

Kartu memori kamera digital yang
kompatibel
Sisipkan kartu memori ke dalam slot kartu
memori yang sesuai di bagian depan
printer.

● Mencetak langsung dari kartu
memori ke printer.

● Menyimpan foto dari kartu memori
yang disisipkan di dalam printer ke
komputer, di mana Anda dapat
meningkatkan kualitas atau
mengatur foto dalam HP Photosmart
Premier atau perangkat lunak yang
lain. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Menyimpan foto ke komputer
dan Mencetak foto dari kartu
memori.

USB
● Kabel yang sesuai dengan 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 buklet Quick Start
[Start Cepat].

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

● Mencetak dari komputer ke printer.
Lihat Mencetak dari komputer.

● Menyimpan foto dari kartu memori
yang disisipkan di dalam printer ke
komputer, di mana Anda dapat
meningkatkan kualitas atau
mengatur foto dalam HP Photosmart
Premier atau perangkat lunak yang
lain.

● Berbagi foto melalui HP Photosmart
Share [Berbagi HP Photosmart].

● Mencetak langsung dari kamera
digital cetak-langsung HP
Photosmart ke printer. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Mencetak
foto dari kamera digital dan
dokumentasi kamera.

Panduan Pengguna HP Photosmart D7100 series 35



Jenis sambungan dan apa yang Anda
perlukan

Ini memungkinkan Anda...

PictBridge

Simbol PictBridge

Kamera digital yang kompatibel dengan
PictBridge dan kabel USB.
Hubungkan kamera ke port kamera di
bagian depan printer.

Mencetak langsung dari kamera digital
yang kompatibel dengan PictBridge ke
printer.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mencetak foto dari kamera digital dan
dokumentasi kamera.

Bluetooth
Adaptor printer nirkabel HP Bluetooth
opsional.
Jika printer dilengkapi dengan aksesori ini
atau Anda sudah membelinya secara
terpisah, lihat dokumentasi yang
menyertainya dan petunjuk Bantuan pada
layar.

Mencetak dari perangkat dengan
teknologi nirkabel Bluetooth—seperti
kamera digital, telepon kamera, atau PDA
—ke printer.
Jika Anda menghubungkan adaptor
printer nirkabel HP Bluetooth opsional ke
printer melalui port kamera, pastikan
untuk mengatur opsi menu printer
Bluetooth seperlunya. Lihat Settings
[Pengaturan].

iPod
iPod dan kabel USB yang disertakan.
Hubungkan iPod ke port kamera di
bagian depan printer.

Mencetak langsung dari iPod (dengan foto
yang tersimpan di dalamnya) ke printer.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mencetak foto dari iPod.
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Menyimpan foto ke komputer
Anda dapat menyimpan foto ke komputer dari kartu memori yang disisipkan di dalam
printer, jika Anda telah memasang sambungan USB di antara dua perangkat.

Jika Anda menggunakan komputer Windows
Gunakan salah satu metode ini untuk menyimpan foto ke komputer Anda.
● Sisipkan kartu memori ke dalam printer. Perangkat lunak transfer HP Photosmart

Premier (HP Transfer dan Quick Print) terbuka pada layar komputer Anda dan
memungkinkan Anda untuk menentukan lokasi penyimpanan gambar pada
komputer. Untuk rincian informasi, lihat bantuan perangkat lunak HP Photosmart
pada layar.

● Sisipkan kartu memori ke dalam printer. Kartu memori muncul dalam Windows
Explorer sebagai drive yang dapat dilepas. Buka drive yang dapat dilepas dan seret
foto dari kartu ke lokasi penyimpanan pada komputer Anda.

Jika Anda menggunakan Macintosh
1. Sisipkan kartu memori ke dalam printer.
2. Tunggu sampai iPhoto memulai dan membaca isi kartu memori.

Catatan iPhoto hanya akan mulai jika iPhoto telah diatur ke aplikasi
standar.

3. Klik Import [Impor] untuk menyimpan foto pada kartu ke Macintosh Anda.

Catatan Kartu memori juga akan muncul pada desktop sebagai ikon drive. Anda
dapat membukanya dan menyeret foto dari kartu ke lokasi penyimpanan di
Macintosh Anda.

Menghubungkan melalui HP Photosmart Share [Berbagi
HP Photosmart]

Gunakan HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart] untuk berbagi foto dengan
teman dan kerabat dengan menggunakan e-mail, album online, atau layanan
penyelesaian foto online. Printer harus dihubungkan melalui kabel USB ke komputer
dengan akses Internet dan semua perangkat lunak HP sudah diinstal. Jika Anda
mencoba menggunakan Share [Bagi] dan tidak menginstal atau mengkonfigurasikan
semua perangkat lunak yang diperlukan, sebuah pesan yang mengarahkan Anda ke
langkah-langkah yang harus dilakukan, akan muncul.

Gunakan Share [Bagi] (USB) untuk mengirim foto (pengguna Windows):
1. Sisipkan kartu memori dan pilih beberapa foto.
2. Pilih Share [Bagi] pada layar printer dan tekan OK.
3. Ikuti petunjuk pada komputer untuk berbagi foto pilihan Anda dengan orang lain.
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Gunakan Share [Bagi] (USB) untuk mengirim foto (pengguna Mac)
1. Buka HP Photosmart Studio dan pilih foto yang ingin Anda bagi. Untuk rincian

informasi tentang Studio HP Photosmart, lihat HP Photosmart Premier (Pengguna
Windows).

2. Pada baris fungsi Studio HP Photosmart, klik Share [Bagi].
3. Klik Continue [Lanjutkan], dan ikuti petunjuk pada komputer untuk berbagi foto

yang dipilih dengan orang lain.
Lihat bantuan perangkat lunak pada layar untuk informasi lebih lanjut tentang cara
menggunakan HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart].
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5 Mencetak dari komputer
Untuk mencetak dari komputer, perangkat lunak printer harus diinstal. Selama instalasi
perangkat lunak, HP Photosmart Premier (Pengguna instalasi Windows Full),
HP Photosmart Essential (Pengguna instalasi Windows Express) atau HP Photosmart
Studio (Mac) diinstal pada komputer Anda, sehingga Anda dapat mengatur, berbagi,
mengedit, dan mencetak foto.
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menginstal perangkat lunak, lihat Quick Start
Guide[Panduan Start Cepat] Perbarui perangkat lunak secara teratur untuk memastikan
Anda memiliki fitur dan upgrade terbaru; untuk informasi, lihat Perbarui perangkat
lunak.
Untuk memodifikasi foto, Anda harus mentransfer foto terlebih dahulu ke komputer yang
sudah terhubung ke printer. Lihat Menyimpan foto ke komputer.

Catatan Pengguna Windows: HP Photosmart Premier hanya dapat digunakan
pada komputer dengan prosesor Intel® Pentium® III (atau yang setara) dan versi
yang lebih baru.

Menggunakan opsi kreatif dalam perangkat lunak printer
Baca semua saran yang diberikan untuk membuka dan menggunakan HP Photosmart
Premier, HP Photosmart Essential, HP Photosmart Studio (Mac), dan HP Photosmart
Share [Berbagi HP Photosmart].

HP Photosmart Premier (Pengguna Windows)
HP Photosmart Premier adalah program perangkat lunak yang mudah digunakan untuk
berkreasi dengan foto-foto Anda, selain mengedit dan mencetak foto. Perangkat lunak
ini juga memberikan Anda akses ke HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart],
sehingga Anda dapat dengan mudah berbagi foto dengan orang lain.

Buka HP Photosmart Premier
➔ Klik dua kali ikon HP Photosmart Premier pada desktop Anda. Jika Anda

membutuhkan bantuan, lihat bantuan perangkat lunak di dalam HP Photosmart
Premier.

Telusuri beberapa fitur HP Photosmart Premier:
● View [Tampilkan] — Menampilkan foto dalam beberapa ukuran dan cara.

Memudahkan Anda untuk menyusun dan mengatur foto.
● Edit — Mengkrop foto dan menghilangkan mata merah pada foto Anda. Secara

otomatis akan mengatur dan meningkatkan kualitas foto Anda dalam ukuran yang
berbeda dan dalam beberapa tata letak.

● Print [Cetak] — Mencetak foto Anda dalam ukuran yang berbeda dan dalam
beberapa tata letak.

● Share [Bagi] — Mengirim foto ke keluarga dan teman tanpa lampiran besar, dengan
menggunakan HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart], cara yang lebih baik
untuk mengirim e-mail.
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● Create [Buat] — Membuat halaman album, kartu, kalender, foto panorama, label
CD, dan banyak lagi dengan mudah.

● Back-up [Cadangan] — Membuat cadangan salinan foto Anda untuk disusun dan
disimpan.

HP Photosmart Essential (Pengguna Windows)
HP Photosmart Essential adalah program perangkat lunak yang mudah digunakan,
sehingga Anda dapat mengedit dan mencetak foto. Perangkat lunak ini juga memberikan
Anda akses ke HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart], sehingga Anda dapat
dengan mudah berbagi foto dengan orang lain. HP Photosmart Essential hanya tersedia
untuk pengguna Windows.

Buka HP Photosmart Essential
➔ Klik dua kali ikon HP Photosmart Essential pada desktop Anda. Jika Anda

membutuhkan bantuan, lihat bantuan perangkat lunak di dalam HP Photosmart
Essential.

Telusuri beberapa fitur HP Photosmart Essential:
● View [Tampilkan] — Menampilkan foto dalam beberapa ukuran dan cara.

Memudahkan Anda untuk menyusun dan mengatur foto.
● Edit — Mengkrop foto dan menghilangkan mata merah pada foto Anda. Secara

otomatis akan mengatur dan meningkatkan kualitas foto Anda, sehingga foto Anda
akan terlihat sempurna.

● Print [Cetak] — Mencetak foto Anda dalam ukuran yang berbeda dan dalam
beberapa tata letak.

● Share [Bagi] — Mengirim foto ke keluarga dan teman tanpa lampiran besar, dengan
menggunakan HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart], cara yang lebih baik
untuk mengirim e-mail.

HP Photosmart Studio (Pengguna Macintosh)
➔ Klik ikon HP Photosmart Studio di dock.
Telusuri beberapa fitur perangkat lunak Mac HP Photosmart yang dapat diakses dari
studio HP Photosmart:
● Import [Impor] — Mengimpor foto atau video dari kamera digital HP.
● View and Manage [Tampilkan dan Atur] — Menampilkan, menyusun, dan

mengatur foto dan video Anda.
● Edit — Mengatur dan meningkatkan kualitas gambar Anda.
● Slideshow [Pertunjukan slide] — Membuat pertunjukan slide foto Anda secara

online.
● Panorama — Membuat satu gambar panorama dari beberapa gambar.
● Create [Buat] — Membuat halaman album, kartu, label, poster, banner, dan banyak

lagi.
● Print [Cetak] — Mencetak foto Anda dan frame dari video dengan ukuran standar

atau dalam format lembar indeks.
● Share [Bagi] — Mengirim foto ke keluarga dan teman tanpa lampiran yang besar.
● Shop [Belanja] — Memesan cetakan dan hadiah secara online.
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HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart]
HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart] membuat Anda dapat mengirimkan foto
kepada keluarga dan teman tanpa lampiran e-mail yang besar. Untuk informasi lebih
lanjut, lihat Menghubungkan melalui HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart] dan
bantuan HP Photosmart Premier atau HP Photosmart Essential.

Buka HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart] (pengguna Windows)
➔ Klik tab HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart] dalam HP Photosmart

Premier atau HP Photosmart Essential.

Buka HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart] (pengguna Mac)
➔ Klik tab Applications [Aplikasi] di HP Photosmart Premier, lalu klik dua kali

HP Photosmart Share [Berbagi HP Photosmart].

Mengatur preferensi cetak
Preferensi cetak ditetapkan secara standar, tetapi dapat diubah sesuai kebutuhan Anda.
Anda dapat menetapkan pengaturan pekerjaan tertentu ketika Anda mencetak dari
komputer. Apabila Anda mengubah pengaturan sebelum mencetak, perubahan hanya
mempengaruhi pekerjaan cetak yang sedang berlangsung. Dalam beberapa program
perangkat lunak Windows, Anda harus mengklik Properties [Properti] atau
Preferences [Preferensi] dalam kotak dialog Print [Cetak] untuk mengakses fitur
pencetakan lanjutan. Lihat Bantuan elektronik untuk mengetahui informasi lebih lanjut
mengenai preferensi pencetakan.

Mengakses preferensi cetak (pengguna Windows)
1. Buka kotak dialog Print [Cetak], biasanya dengan memilih Print [Cetak] dari

menu File.
2. Ubah preferensi pencetakan dalam tab kotak dialog Print [Cetak], atau klik

Properties [Properti] atau Preferences [Preferensi] untuk mengakses preferensi
pencetakan lebih lanjut.

Mengakses preferensi cetak (pengguna Macintosh)
1. Buka kotak dialog Print [cetak], biasanya dengan memilih Print [Cetak] dari

menu File.
2. Ubah preferensi pencetakan dalam kotak dialog Print [Cetak] dengan memilih opsi

cetak yang ingin Anda ubah dalam menu drop-down Copies & Pages [Salinan &
Halaman].

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengubahan preferensi pencetakan, lihat Bantuan
elektronik.
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Membuka Bantuan elektronik

Pengguna Windows:
● Tekan F1 pada keyboard Anda.
● Untuk bantuan tingkat-bidang, klik ? di sudut kanan atas kotak dialog Print

[Cetak].

Pengguna Mac:
1. Dari Finder, pilih Help [Bantuan] > Mac Help [Bantuan Mac].
2. Pilih HP Photosmart Mac Help [Bantuan Mac] dari menu Library

[Perpustakaan], lalu pilih nama printer dalam tabel isi HP Photosmart Mac Help
[Bantuan Mac].

Fitur teknologi HP Real Life
Telusuri berbagai opsi pengeditan dan peningkatan kualitas foto dalam fitur perangkat
lunak teknologi HP Real Life. Fitur ini—seperti penghilangan mata merah dan lampu
adaptif otomatis—memudahkan Anda untuk mencetak foto berkualitas tinggi.
Ada tiga opsi yang tersedia:
● Pengaturan Basic [Dasar] akan mempertajam gambar dan meningkatkan kualitas

dan kecerahan gambar beresolusi rendah, seperti gambar-gambar yang
didownload dari internet.

● Pengaturan Full [Penuh] akan memperbaiki gambar yang terpapar atau terpapar
berlebihan, memiliki area gelap atau mata merah, atau memiliki warna yang tampak
memudar.

● Dengan pengaturan Off [Mati], Anda dapat mengedit gambar secara manual dalam
program perangkat lunak seperti perangkat lunak HP Photosmart.

Mengakses fitur teknologi Real Life (pengguna Windows)
1. Buka kotak dialog Print [Cetak], biasanya dengan memilih Print [Cetak] dari

menu File.
2. Klik tab Paper/Quality [Kertas/Kualitas], kemudian klik tombol Real Life Digital

Photography [Fotografi Real Life Digital] —ATAU— Klik tombol Properties
[Properti] atau Preferences [Preferensi], kemudian klik tombol Real Life Digital
Photography [Fotografi Real Life Digital].

Mengakses fitur teknologi Real Life (pengguna Mac)
1. Buka kotak dialog Print [Cetak], biasanya dengan memilih Print [Cetak] dari

menu File.
2. Pilih Real Life Digital Photography [Fotografi Real Life Digital] dari menu

Copies & Pages [Salinan & Halaman].
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6 Perawatan dan pemeliharaan
Printer hanya memerlukan sedikit pemeliharaan. Ikuti panduan dalam bab ini untuk
memperpanjang masa pemakaian printer dan produk pencetakan, dan untuk menjamin
foto-foto yang Anda cetak selalu berkualitas tertinggi.
● Membersihkan dan memelihara printer
● Perbarui perangkat lunak
● Menyimpan dan memindahkan printer serta kartrij tinta
● Memelihara kualitas kertas foto

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

Membersihkan bagian luar printer
1. Matikan printer, kemudian cabut kabel listrik dari bagian belakang printer.
2. Seka bagian luar printer dengan kain halus yang sudah sedikit dilembabkan dengan

air.

Perhatian Jangan gunakan larutan pembersih apa pun. Bahan pembersih dan
deterjen dapat merusak lapisan printer. Jangan bersihkan bagian dalam printer.
Jauhkan semua cairan dari interior printer. Jangan lumasi batang logam tempat
bergesernya kepala cetak. Bunyi yang terdengar saat kepala cetak bergerak
bolak-balik merupakan hal yang normal.

Meluruskan printer 
Gunakan prosedur berikut jika laporan swa-uji menunjukkan adanya garis belang-belang
atau garis putih melintasi blok warna.
Jika Anda masih mengalami masalah kualitas cetak setelah pelurusan printer, coba
bersihkan kepala cetak dengan mengikuti prosedur yang dijelaskan di Perawatan dan
pemeliharaan. Jika kualitas cetak masih belum memuaskan meskipun telah dilakukan
pelurusan dan pembersihan, hubungi Dukungan HP.
1. Muatkan kertas putih biasa ukuran letter atau A4 yang baru ke dalam baki utama.
2. Pilih Settings [Pengaturan] dan tekan OK.
3. Pilih Tools [Alat bantu] dan tekan OK.
4. Telusuri untuk menemukan Align printer [Luruskan printer], lalu pilih.

Printer akan meluruskan kepala cetak, mencetak halaman pelurusan, dan
mengkalibrasi printer. Daur ulang atau buang halaman pelurusan.

5. Tekan OK.
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Mencetak halaman contoh
Anda dapat mencetak halaman contoh untuk menguji kualitas cetakan foto printer dan
untuk memastikan bahwa kertas dimuatkan dengan benar.
1. Muatkan kertas dalam baki utama. Gunakan kertas biasa untuk menghemat kertas

foto.
2. Pilih Settings [Pengaturan] dan tekan OK.
3. Pilih Tools [Alat bantu] dan tekan OK.
4. Pilih Print sample page [Cetak halaman contoh], kemudian tekan OK.

Kepala cetak akan dibersihkan secara otomatis
Jika Anda melihat garis putih atau garis belang-belang pada foto yang Anda cetak, atau
dalam blok warna pada laporan swa-uji, gunakan prosedur ini untuk membersihkan
kepala cetak. Jangan bersihkan kepala cetak jika tidak perlu, karena hal ini akan
memboroskan tinta dan mempersingkat usia pakai nosel tinta pada kepala cetak.
1. Muatkan kertas dalam baki utama. Gunakan kertas biasa untuk menghemat kertas

foto.
2. Pilih Settings [Pengaturan] dan tekan OK.
3. Pilih Tools [Alat bantu] dan tekan OK.
4. Pilih Clean printheads [Bersihkan kepala cetak], kemudian tekan OK.
Jika kualitas cetak tampak buruk setelah Anda membersihkan kepala cetak, cobalah
untuk meluruskan printer dengan menggunakan prosedur yang diuraikan dalam
Meluruskan printer. Jika kualitas cetak masih belum memuaskan meskipun telah
dilakukan pembersihan dan pelurusan, hubungi dukungan HP.

Membersihkan kontak kartrij tinta secara manual:
Bersihkan kontak kartrij tinta warna tembaga jika muncul pesan pada layar printer yang
memberitahu ada kartrij yang hilang atau rusak.
Sebelum membersihkan kontak kartrij tinta, keluarkan kartrij tinta dan pastikan tidak ada
yang menutupi kontak kartrij tinta atau slot kartrij tinta, kemudian pasang kembali kartrij
tinta. Jika Anda terus mendapatkan pesan yang memberitahu ada kartrij yang hilang
atau rusak, bersihkan kontak kartrij tinta. Jika Anda tetap menerima pesan ini setelah
membersihkan kontak, Anda harus mengganti kartrij tinta. Keluarkan kartrij tinta yang
terkena dan lihat tanggal akhir garansi di bagian bawah, dalam format YYYY/MMM/DD
[Tahun/Bulan/Tanggal]. Jika masa garansi belum berakhir, hubungi layanan dukungan
pelanggan HP untuk mendapatkan penggantian kartrij tinta.

Untuk membersihkan kontak kartrij tinta:
1. Sediakan bahan-bahan berikut untuk membersihkan kontak:

– Air sulingan, air saringan atau air botolan (air keran mungkin terkontaminasi
kotoran yang dapat merusak kartrij tinta)
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Perhatian Jangan gunakan bahan pembersih platen atau alkohol
untuk membersihkan kontak kartrij tinta. Bahan ini dapat merusak kartrij
tinta atau HP Photosmart.

– Penyeka dari karet busa kering, kain yang tidak berbulu, atau bahan apa pun
yang halus yang tidak akan mengurai atau meninggalkan serat.

2. Buka penutup atas printer.
3. Tekan tab abu-abu di bawah slot kartrij tinta untuk melepaskan palang abu-abu di

dalam printer, kemudian angkat palang.

Perhatian Jangan keluarkan beberapa kartrij tinta sekaligus. Keluarkan
dan bersihkan kartrij tinta satu per satu. Jangan membiarkan kartrij tinta
berada di luar printer lebih dari 30 menit.

4. Lembabkan sedikit cotton bud atau kain dengan air dan peras air yang berlebih.
5. Pegang kartrij tinta pada gagangnya dan seka dengan hati-hati hanya bagian kontak

warna tembaga dengan menggunakan cotton bud atau kain.

1 Seka dengan hati-hati hanya bagian kontak warna tembaga
6. Taruh kembali kartrij tinta ke slotnya yang kosong dan tekan palang abu-abu sampai

kartrij terdengar terpasang pada tempatnya.
7. Ulangi jika perlu untuk kartrij tinta lainnya.
8. Tutup penutup atas.

Perhatian Pasokan tinta bisa menjadi tertekan. Memasukkan benda asing ke
dalam pasokan tinta, dapat mengakibatkan tinta keluar dan mengenai orang atau
barang milik.

Mencetak laporan swa-uji
Jika Anda mengalami masalah pencetakan, cetaklah laporan swa-uji. Laporan dua
halaman ini—berlabel Extended Self Test Diagnostic Page [Halaman Diagnosis Swa-Uji
Tambahan]—dapat memberikan informasi berharga jika Anda harus menghubungi
dukungan HP. Anda juga dapat menggunakan laporan ini untuk memeriksa perkiraan
persentase sisa tinta dalam kartrij tinta.
1. Pilih Settings [Pengaturan] dan tekan OK.
2. Pilih Tools [Alat bantu] dan tekan OK, lalu telusuri hingga Print test page [Cetak

halaman uji].
3. Pilih Print sample page [Cetak halaman contoh], kemudian tekan OK.
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HP Photosmart mencetak laporan swa-uji dua halaman yang berisi informasi berikut:
● Product information [Informasi produk]: Meliputi nomor model, nomor serial, dan

informasi lainnya tentang produk.
● Revision information [Informasi revisi]: Meliputi nomor versi firmware dan

mengindikasikan apakah Anda sudah menginstal aksesori mencetak dua-sisi HP
(duplexer) atau belum.

● Ink delivery system information [Informasi sistem suplai tinta]: Menampilkan
estimasi level tinta dari setiap kartrij tinta yang terpasang, status setiap kartrij tinta,
tanggal pemasangan setiap kartrij dan tanggal kedaluwarsa untuk setiap kartrij.

● Print head assembly information [Informasi unit kepala cetak]: Berisi informasi
yang dapat digunakan untuk tujuan diagnosis jika Anda harus menghubungi
Dukungan HP.

● Print head parameters [Parameter kepala cetak]: Berisi informasi yang dapat
digunakan untuk tujuan diagnosis jika Anda harus menghubungi Dukungan HP.

● Print quality pattern [Pola kualitas cetak]: Menampilkan enam blok warna,
mewakili keenam kartrij yang terpasang. Apabila muncul garis belang-belang di blok
warna, atau ada blok warna yang hilang, bersihkan kepala cetak dengan
menerapkan prosedur yang diuraikan dalam Perawatan dan pemeliharaan. Jika
blok warna tetap menunjukkan masalah kualitas cetak setelah membersihkan
kepala cetak, luruskan printer dengan menerapkan prosedur yang diuraikan
dalam Meluruskan printer. Jika blok warna masih menunjukkan adanya masalah
kualitas cetakan meskipun telah dilakukan pembersihan dan pelurusan, hubungi
dukungan HP.

● History log [Log Historis]: Berisi informasi yang dapat digunakan untuk tujuan
diagnosis jika Anda harus menghubungi Dukungan HP.

Laporan swa-uji

Perbarui perangkat lunak
Download versi perangkat lunak printer terbaru secara berkala untuk memastikan Anda
memiliki fitur dan upgrade terbaru. Anda dapat mendownload versi perangkat lunak
printer terbaru dengan mengunjungi www.hp.com/support atau dengan menggunakan
HP Software Update [Pembaruan Perangkat Lunak HP].
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Catatan Pembaruan perangkat lunak printer yang Anda download dari situs
Web HP tidak memperbarui perangkat lunak HP Photosmart Premier.

Mendownload perangkat lunak (Windows)

Catatan Pastikan Anda terhubung ke Internet sebelum Anda menggunakan HP
Software Update [Pembaruan Perangkat Lunak HP].

1. Dari menu Windows Start, pilih Programs (dalam Windows XP, pilih All Programs
[Semua Program]) > Hewlett-Packard > HP Software Update [Pembaruan
Perangkat Lunak HP]. Jendela HP Software Update [Pembaruan Perangkat Lunak
HP] terbuka.

2. Klik Check Now [Periksa Sekarang]. HP Software Update (Pembaruan Perangkat
Lunak HP) akan mencari situs web HP untuk pembaruan perangkat lunak printer.
Jika komputer belum menginstal perangkat lunak printer versi terbaru, pembaruan
perangkat lunak akan muncul di jendela HP Software Update [Pembaruan
Perangkat Lunak HP].

Catatan Jika komputer sudah menginstal perangkat lunak printer versi
terbaru, pesan berikut akan muncul di jendela HP Software Update
[Pembaruan Perangkat Lunak HP]: “No updates are available for your
system at this time” [Saat ini tidak ada pembaruan untuk sistem Anda].

3. Jika pembaruan perangkat lunak tersedia, klik kotak tanda centang di samping
pembaruan perangkat lunak untuk memilihnya.

4. Klik Install [Instal].
5. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan.

Mendownload perangkat lunak (Mac)

Catatan Pastikan Anda terhubung ke Internet sebelum Anda menggunakan HP
Photosmart Updater.

1. Pada Mac Anda di Finder, pilih Go [Ke] > Applications [Aplikasi].
2. Pilih Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater.
3. Ikuti petunjuk pada layar untuk memeriksa pembaruan perangkat lunak.

Jika Anda berada di balik firewall, Anda harus memasukkan informasi proxy server
dalam updater.

Menyimpan dan memindahkan printer serta kartrij tinta
Lindungi printer dan kartrij tinta dengan menyimpannya secara benar saat Anda tidak
menggunakannya.

Memelihara dan memindahkan printer
Printer ini dibuat supaya bisa bertahan dalam keadaan tidak aktif untuk jangka pendek
atau periode jangka panjang. Simpan printer di dalam ruangan, di tempat yang tidak
langsung terkena cahaya matahari dan suhunya tidak ekstrim.
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Perhatian Untuk mencegah tinta tumpah atau tercecer: jangan pindahkan atau
simpan printer pada bagian sampingnya, dan biarkan kartrij tinta tetap terpasang
selama penyimpanan atau pemindahan printer.

Menyimpan dan memindahkan kartrij tinta
Apabila Anda memindahkan atau menyimpan printer, selalu tinggalkan kartrij tinta aktif
di dalam printer untuk mencegah tinta mengering.

Perhatian 1 Untuk mencegah tinta tumpah atau tercecer: biarkan kartrij tinta
tetap terpasang selama penyimpanan dan pemindahan printer, dan jangan
pernah meninggalkan kartrij tinta yang sudah digunakan di luar printer untuk
waktu yang lama.

Perhatian 2 Pastikan printer menuntaskan siklus pemutusan listriknya sebelum
Anda mencabut kabel listrik. Hal ini memungkinkan printer untuk menyimpan
kepala cetak dengan benar.

Ikuti saran ini untuk membantu pemeliharaan kartrij tinta HP dan menjamin kualitas cetak
yang konsisten:
Simpan semua kartrij cetak yang tidak digunakan di dalam kemasan aslinya yang disegel
sampai kartrij diperlukan. Simpan kartrij tinta pada suhu ruang (15-35 °C atau 59-95 °F).

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.
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7 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
● Masalah pencetakan
● Pesan error
Untuk informasi tambahan tentang pemecahan masalah, lihat:
● Pemecahan masalah instalasi perangkat lunak: Panduan Start Cepat yang

menyertai printer.
● Pemecahan masalah perangkat lunak printer dan mencetak dari komputer:

Bantuan PrinterHP Photosmart pada layar. Untuk informasi mengenai cara melihat
Bantuan Printer HP Photosmart pada layar, lihat Selamat datang.

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 Cetak berkedip biru, tetapi printer tidak mencetak
Solusi Printer sedang sibuk memproses informasi; tunggu sampai selesai.

Lampu Peringatan menyala

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, kemudian cabut kabel listriknya. Tunggu sekitar 10 detik,
kemudian hubungkan lagi. Hidupkan printer.

Jika lampu Peringatan tetap menyala setelah Anda mencoba solusi di atas,
kunjungi www.hp.com/support, atau hubungi Dukungan HP untuk meminta bantuan.
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Printer tidak menemukan foto yang saya simpan pada kartu memori saya
Solusi Kartu memori mungkin berisi jenis file yang tidak dapat langsung dibaca
printer dari kartu memori.
● Simpan foto ke komputer, kemudian cetak dari komputer. Untuk informasi lebih

lanjut, lihat bantuan HP Photosmart pada layar dan dokumentasi yang
menyertai kamera.

● 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 printer. Untuk
petunjuk mengenai pengaturan kamera digital untuk menyimpan foto dalam
format file tertentu, lihat dokumentasi yang menyertai kamera.

Kartu memori mungkin harus diformat ulang jika masalah terus berlanjut.

Printer sudah dihubungkan, tetapi printer tidak juga hidup

Solusi
● Printer mungkin telah menyedot listrik terlalu banyak. Cabut kabel listrik printer.

Tunggu sekitar 10 detik, kemudian hubungkan kembali kabel listrik. Hidupkan
printer.

● Printer mungkin dihubungkan ke strip listrik yang dimatikan. Hidupkan strip
listrik, lalu hidupkan printer.

● Kabel listrik mungkin rusak. Pastikan lampu hijau pada kabel listrik menyala.

Printer mengeluarkan bunyi berisik saat saya menghidupkan printer, atau mulai
mengeluarkan bunyi berisik setelah printer tidak digunakan beberapa lama

Solusi Printer dapat mengeluarkan bunyi berisik setelah tidak digunakan untuk
jangka waktu lama (sekitar 2 minggu), atau bila catu dayanya terganggu dan
kemudian pulih kembali. Hal ini normal. Printer sedang melakukan prosedur
pemeliharaan otomatis untuk memastikan bahwa printer menghasilkan kualitas
cetakan yang terbaik.

Semua lampu berkedip pada printer
Solusi Printer mengalami gangguan perangkat keras dan perlu diservis. Cabut
kabel listrik printer. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian hubungkan lagi. Hidupkan
printer. Jika lampu masih berkedip, silakan kunjungi www.hp.com/support, atau
hubungi Dukungan HP untuk meminta bantuan.

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.
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Printer tidak mencetak foto tanpa bingkai apabila saya mencetak dari panel kontrol
Solusi Pastikan tata letak yang benar dipilih saat mengatur tugas cetak. Saat
memilih foto dan ukuran kertas, kotak bujur sangkar gambar harus terisi penuh
dengan warna oranye untuk mengindikasikan cetakan tanpa bingkai.

Pencetakan sangat lamban
Solusi Anda mungkin mengalami salah satu situasi berikut: 1) Anda mungkin
mencetak PDF atau proyek yang berisi gambar atau foto beresolusi tinggi, atau 2)
Anda mungkin sudah memilih resolusi tertinggi untuk cetakan Anda. Proyek besar
dan rumit yang memuat gambar atau foto akan dicetak lebih lama daripada
dokumen teks, khususnya pada resolusi yang lebih tinggi.

Kertas tidak memasok dengan benar ke dalam printer dari baki utama.

Solusi
● Kertas yang dimuatkan ke dalam baki mungkin terlalu banyak. Keluarkan

sebagian kertas dan cobalah mencetak lagi.
● Baki utama mungkin tidak masuk seluruhnya. Dorong baki utama hingga masuk

seluruhnya.
● Pemandu kertas mungkin tidak diatur dengan benar. Pastikan pemandu lebar

dan pemandu panjang kertas menempel dengan tepi kertas tanpa menekuk
kertas.

● Dua atau lebih helai kertas mungkin saling menempel. Keluarkan kertas dari
baki utama, kibaskan tepi tumpukan untuk memisahkan lembar kertas,
kemudian muatkan kembali kertas dan cobalah mencetak lagi.

● Jika kertas kusut atau menekuk, coba gunakan kertas yang berbeda.
● Kertas mungkin terlalu tipis atau terlalu tebal. Gunakan kertas inkjet HP untuk

hasil terbaik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pilih kertas yang benar.

Kertas cetakan berjatuhan dari baki keluaran
Solusi Selalu tarik ekstensi baki keluaran saat Anda mencetak.

Lembar cetakan berkerut atau menggulung
Solusi Proyek yang Anda cetak menggunakan tinta lebih banyak daripada
biasanya. Cetak proyek dari komputer, dan gunakan perangkat lunak printer untuk
menurunkan tingkat kejenuhan tinta. Lihat bantuan HP Photosmart pada layar untuk
informasi lebih lanjut.
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Dokumen dicetak pada sudut atau di pinggir

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

arah kertas di dalam baki utama benar dan pemandu lebar serta pemandu
panjang kertas menempel dengan tepi kertas. Untuk petunjuk tentang
memuatkan kertas, lihat Saran untuk memuatkan kertas.

● Jika Anda menggunakan aksesori mencetak dua-sisi, coba lepaskan dan
pasang kembali pintu akses belakang, dan cobalah mencetak lagi.

● Printer mungkin perlu diluruskan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Meluruskan
printer.

Pencetakan warna tidak memuaskan

Solusi
● Tinta dalam salah satu kartrij tinta warna mungkin habis, sehingga digantikan

dengan warna lain saat mencetak. Periksa level estimasi tinta dengan melihat
ikon level tinta dari menu Tools [Alat bantu] (Settings [Pengaturan]> Tools [Alat
bantu] > Display Ink Gauge [Tampilkan Indikator Tinta]). Jika kartrij tinta habis,
ganti kartrijnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memasukkan kartrij tinta.

● Printer mungkin perlu diluruskan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Meluruskan
printer.

● Kepala cetak mungkin perlu dibersihkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Perawatan dan pemeliharaan.

Tidak ada lembar halaman yang keluar dari printer atau kertas macet saat
mencetak

Solusi
● Printer perlu perhatian. Baca petunjuk pada layar printer.
● Power (daya) mungkin mati atau ada sambungan yang longgar. Pastikan daya

menyala dan kabel listrik terhubung dengan benar.
● Di baki utama atau baki foto mungkin tidak ada kertas. Periksa apakah kertas

sudah dimuatkan dengan benar. Untuk petunjuk tentang cara memuatkan
kertas, lihat Saran untuk memuatkan kertas.

● Jika kertas macet saat mencetak, cobalah hal berikut:
– Matikan printer, kemudian cabut dari sumber listrik. Keluarkan kertas yang

menghambat jalur kertas di dalam printer. Lepaskan pintu akses belakang.
Dengan perlahan-lahan, keluarkan kertas macet dari printer, kemudian
tutup lagi pintu akses belakang. Jika semua kertas macet tidak dapat
dikeluarkan dari bagian belakang printer, coba keluarkan kertas macet di
bagian tengah printer dengan membuka pintu kertas macet yang berada
di dalam penutup atas. Gambar mengenai kedua tempat untuk
membersihkan kertas macet, lihat Kesalahan kertas. Jika Anda sudah
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selesai mengeluarkan kertas macet, hubungkan kembali printer, hidupkan
dan cobalah mencetak lagi.

– Jika Anda mencetak label, pastikan label tidak terkelupas dari lembar label
saat melintasi printer.

Halaman kosong keluar dari printer

Solusi
● Anda mungkin sudah mulai mencetak, kemudian membatalkannya.

Jika Anda membatalkan tugas cetak sebelum pencetakan dimulai, printer
mungkin sudah memuatkan kertas untuk dicetak. Kali berikutnya Anda
mencetak, printer akan mengeluarkan halaman kosong sebelum memulai
proyek pencetakan yang baru.

● Tugas cetak dengan jumlah data yang besar mungkin telah dikirim ke printer.
Tunggu sampai printer menservis kepala cetak sebelum printer melanjutkan
pencetakan.

Printer meminta saya untuk mencetak halaman pelurusan
Solusi Secara berkala, printer harus melakukan pelurusan kepala cetak untuk
mempertahankan kualitas cetak yang optimal.
Apabila diminta, muatkan kertas biasa ukuran letter atau A4. Buang atau daur ulang
halaman pelurusan.

Foto tidak dicetak dengan menggunakan pengaturan cetak standar.
Solusi Anda mungkin sudah mengubah pengaturan cetak untuk foto yang dipilih.
Pengaturan cetak yang Anda terapkan pada setiap foto akan menggantikan
pengaturan cetak standar. Hapus semua pengaturan cetak yang sudah digunakan
di setiap foto dengan membatalkan pilihan foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Settings [Pengaturan].

Printer mengeluarkan kertas saat akan mencetak
Solusi Cahaya matahari langsung dapat mengganggu pengoperasian sensor
kertas otomatis. Pindahkan printer, menjauh dari cahaya matahari langsung.

Kualitas cetakan buruk

Solusi
● Tinta dalam salah satu kartrij hampir habis, sehingga digantikan oleh warna lain

saat mencetak. Periksa level estimasi tinta dengan melihat ikon level tinta dari
menu Tools [Alat bantu] (Settings [Pengaturan] > Tools [Alat bantu] > Display
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Ink Gauge [Tampilkan Indikator Tinta]). Jika kartrij tinta hampir habis, ganti
kartrijnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memasukkan kartrij tinta.

● Gunakan kertas foto yang dirancang untuk printer tersebut. Untuk hasil terbaik,
gunakan kertas yang direkomendasikan di Pilih kertas yang benar.

● Anda mungkin mencetak pada permukaan kertas yang salah. Pastikan kertas
dimuatkan dengan permukaan cetak menghadap ke bawah.

● Anda mungkin sudah memilih pengaturan resolusi rendah pada kamera digital.
Kecilkan ukuran gambar dan cobalah mencetak lagi. Untuk hasil yang lebih baik
di masa mendatang, atur kamera digital ke resolusi foto yang lebih tinggi.

● Mungkin ada masalah pada kartrij tinta atau pada kepala cetak. Cobalah hal
berikut ini:
– Keluarkan dan kemudian masukkan lagi kartrij tinta satu persatu, untuk

memastikan semuanya ditempatkan dengan benar.
– Jalankan prosedur pembersihan otomatis kepala cetak. Untuk informasi

lebih lanjut, lihat Perawatan dan pemeliharaan.
– Luruskan printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Meluruskan printer.
– Jika masalah kualitas cetak terus berlanjut setelah Anda mencoba semua

solusi di atas, hubungi Dukungan HP.

Foto tidak dicetak dengan benar

Solusi
● Anda mungkin salah memuatkan kertas foto. Muatkan kertas foto dengan

permukaan cetak menghadap ke bawah.
● Kertas foto tidak dipasok dengan benar ke dalam printer. Cobalah hal berikut

ini:
– Periksa apakah ada kertas macet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat

Kesalahan kertas.
– Masukkan kertas foto ke dalam baki foto.
– Muatkan lembar kertas foto satu per satu.

Foto yang saya tandai untuk dicetak di kamera digital tidak dicetak
Solusi Pada beberapa kamera digital, Anda dapat menandai foto untuk
pencetakan di memori internal kamera dan pada kartu memori. Jika Anda menandai
foto pada memori internal, kemudian memindahkan foto itu dari memori internal
kamera ke kartu memori, tanda tersebut tidak ikut ditransfer. Tandai foto untuk
pencetakan setelah Anda memindahkannya dari memori internal kamera digital ke
kartu memori.

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.
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Pesan error yang muncul pada layar printer dapat dibagi ke dalam jenis berikut ini:
● Kesalahan kertas
● Kesalahan kartrij tinta
● Kesalahan kartu memori
● Kesalahan cetak komputer

Kesalahan kertas
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: Paper jam [Kemacetan kertas]. Clear jam then press OK [Keluarkan
kertas macet, lalu tekan OK].

Solusi Matikan printer, kemudian cabut dari sumber listrik. Keluarkan kertas yang
ada di dalam printer yang mungkin menghalangi jalur kertas. Lepaskan pintu akses
belakang. Dengan perlahan-lahan, keluarkan kertas macet dari printer, kemudian
tutup lagi pintu akses belakang.

1 Lepaskan pintu akses belakang untuk mengeluarkan kertas yang macet.

Jika Anda tidak dapat mengeluarkan semua kertas macet dari bagian belakang
printer, coba keluarkan kertas macet di bagian tengah printer dengan membuka
pintu kertas macet yang berada di dalam penutup atas.

1 Buka pintu kertas macet untuk mengatasi kemacetan kertas di bagian tengah printer.

Hubungkan lagi printer dan hidupkan.
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Pesan error: Out of paper [Kertas habis]. Load paper then press OK [Muatkan
kertas kemudian tekan OK].

Solusi Muatkan kertas, kemudian tekan OK untuk mencetak lagi. Untuk petunjuk
tentang cara memuatkan kertas, lihat Saran untuk memuatkan kertas.

Pesan error: Unsupported media size [Ukuran media tidak didukung].
Solusi Printer tidak dapat menggunakan ukuran kertas yang dimuatkan di dalam
baki kertas. Tekan OK, kemudian muatkan ukuran kertas yang didukung. Untuk
daftar ukuran kertas yang didukung, lihat Spesifikasi printer.

Pesan error: Automatic paper sensor failed [Sensor kertas otomatis gagal].
Solusi Sensor kertas otomatis terhalang atau rusak. Coba pindahkan printer,
menjauhi cahaya matahari langsung, kemudian tekan OK dan coba mencetak lagi.
Jika ini tidak berhasil, kunjungi www.hp.com/support atau hubungi Dukungan HP.

Kesalahan kartrij tinta
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: Wrong ink cartridge(s) installed [Kartrij tinta yang dipasang salah]
Solusi Pertama kali Anda mengatur dan menggunakan printer HP Photosmart,
pastikan Anda memasang kartrij tinta yang disertakan dengan printer Anda. Tinta
di dalam kartrij tinta ini, khusus diformulasi untuk bercampur dengan tinta pada unit
kepala cetak.
Untuk mengataasi kesalahan ini, ganti kartrij tinta yang bermasalah dengan kartrij
yang disertakan dengan printer HP Photosmart Anda.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrij tinta, lihat Memasukkan
kartrij tinta.

Pesan error: Incorrect ink cartridge [Kartrij tinta salah]
Solusi Kartrij tinta yang ditunjukkan, tidak dapat digunakan setelah perangkat
menjalani inisialisasi. Ganti kartrij tinta dengan kartrij tinta yang sesuai untuk printer
HP Photosmart Anda. Nomor kartrij yang dapat Anda gunakan dengan printer ini,
tertera pada sampul belakang buku panduan ini.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrij tinta, lihat Memasukkan
kartrij tinta.

Pesan error: Replace cartridges soon [Segera ganti kartrij]
Solusi Kartrij tinta yang diindikasikan, kosong.
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Anda mungkin dapat melanjutkan pencetakan hanya selama beberapa saat dengan
sisa tinta dalam unit kepala cetak. Gantilah kartrij tinta yang diindikasikan atau
tekan OK untuk melanjutkan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrij tinta, lihat Memasukkan
kartrij tinta.

Pesan error: Ink cartridge(s) are empty [Kartrij tinta kosong]
Solusi Kartrij tinta yang diindikasikan kosong dan tidak ada cukup tinta di wadah
kepala cetak untuk pencetakan normal dan pekerjaan servis. Gantilah kartrij tinta
yang diindikasikan dengan kartrij tinta yang baru.
● Jika kartrij tinta hitam kosong, Anda dapat melanjutkan pencetakan dengan

kartrij tinta warna yang lain dengan memilih opsi di petunjuk layar printer yang
ditampilkan.

● Jika kartrij tinta warna kosong, Anda dapat melanjutkan pencetakan dengan
kartrij tinta hitam dengan memilih opsi di petunjuk layar printer yang
ditampilkan.

Tergantung status tugas cetak, Anda dapat menekan OK untuk melanjutkan. Jika
printer HP Photosmart sedang mencetak, tekan Cancel [Batal] dan mulailah
kembali tugas cetak Anda.

Catatan Kualitas teks dan foto akan berbeda dari kualitas teks dan foto
yang dicetak dengan menggunakan semua kartrij tinta. Jika kartrij tinta yang
kosong tidak segera diganti, semua pencetakan akan terhenti.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrij tinta, lihat Memasukkan
kartrij tinta.

Pesan error: Cannot print [Tidak dapat mencetak]
Solusi Tinta pada kartrij tinta yang diindikasikan habis.
Segera ganti kartrij tinta yang diindikasikan agar Anda dapat melanjutkan kembali
pencetakan.
Printer HP Photosmart tidak dapat melanjutkan pencetakan sampai Anda
mengganti kartrij tinta yang diindikasikan. Semua pencetakan akan berhenti.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrij tinta, lihat Memasukkan
kartrij tinta.

Pesan error: Ink cartridge problem [Masalah kartrij tinta]
Solusi Kartrij tinta yang diindikasikan, tidak ada atau rusak.
Segera ganti kartrij tinta yang diindikasikan agar Anda dapat melanjutkan kembali
pencetakan. Jika semua kartrij tinta pada printer HP Photosmart lengkap, kontak
kartrij tinta mungkin perlu yang dibersihkan.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrij tnta, lihat Memasukkan
kartrij tinta. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pembersihan kontak kartrij tinta,
lihat Perawatan dan pemeliharaan.
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Jika semua kartrij tinta pada printer HP Photosmart lengkap, dan Anda masih
menerima pesan ini setelah membersihkan kontak kartrij tinta, Anda harus
mengganti kartrij tinta. Keluarkan kartrij tinta yang bermasalah dan lihat tanggal
akhir garansi di bagian bawah, dalam format YYYY/MMM/DD [Tahun/Bulan/
Tanggal]. Jika masih dalam masa garansi, hubungi Dukungan HP untuk
mendapatkan kartrij tinta pengganti.

Pesan error: Ink Expiration Nearly Expired [Tinta Hampir Mendekati Tanggal
Kadaluwarsa]. —ATAU— Ink Cartridge(s) Expired [Kartrij Tinta Kadaluwarsa].

Solusi Setiap kartrij tinta memiliki tanggal kadaluwarsa. Tujuan dari tanggal
kadaluwarsa ini adalah melindungi sistem pencetakan dan untuk memastikan
kualitas tinta. Jika Anda menerima pesan kadaluwarsa tinta, lepaskan dan ganti
kartrij tinta, dan lalu tutup pesan tersebut. Anda dapat juga meneruskan pencetakan
tanpa mengganti kartrij tinta, dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer. HP
merekomendasikan untuk mengganti kartrij tinta yang sudah kadaluwarsa. HP tidak
dapat menjamin kualitas atau keandalan tinta yang kadaluwarsa. Servis atau
perbaikan perangkat yang diperlukan sebagai akibat dari penggunaaan tinta yang
kadaluwarsa tidak akan diganti oleh garansi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggantian kartrij tinta, lihat Memasukkan
kartrij tinta.

Pesan error: Non-HP ink [Tinta bukan HP]
Solusi Gantilah kartrij tinta yang diindikasikan atau tekan OK untuk melanjutkan.
HP merekomendasikan agar Anda menggunakan kartrij tinta asli HP. Kartrij tinta
asli HP didesain dan telah diuji dengan printer HP untuk membantu Anda
menghasilkan cetakan yang sangat bagus setiap waktu.

Catatan HP tidak dapat menjamin kualitas atau keandalan tinta bukan HP.
Servis atau perbaikan printer yang diperlukan sebagai akibat kegagalan atau
kerusakan printer yang disebabkan oleh penggunaan tinta bukan HP, tidak
akan diganti oleh garansi.

Jika Anda yakin telah membeli kartrij tinta HP yang asli, kunjungi:
www.hp.com/go/anticounterfeit

Pesan error: Original HP ink depleted [Tinta HP asli berkurang]
Solusi Gantilah kartrij tinta yang diindikasikan atau tekan OK untuk melanjutkan.
HP merekomendasikan agar Anda menggunakan kartrij tinta asli HP. Kartrij tinta
asli HP didesain dan telah diuji dengan printer HP untuk membantu Anda
menghasilkan cetakan yang sangat bagus setiap waktu.
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Catatan HP tidak dapat menjamin kualitas atau keandalan tinta bukan HP.
Servis atau perbaikan printer yang diperlukan sebagai akibat kegagalan atau
kerusakan printer yang disebabkan oleh penggunaan tinta bukan HP, tidak
akan diganti oleh garansi.

Jika Anda yakin telah membeli kartrij tinta HP yang asli, kunjungi:
www.hp.com/go/anticounterfeit

Pesan error: Scheduled maintenance [Pemeliharaan terjadwal]
Solusi Anda harus meluruskan printer untuk menjamin kualitas cetak yang prima.
Muatkan kertas putih biasa ukuran letter atau A4 yang baru ke dalam baki utama,
tekan OK. Printer HP Photosmart meluruskan kepala cetak, mengkalibrasi printer,
kemudian mencetak halaman uji. Daur ulang atau buang halaman uji.

Pesan error: Calibration error [Kesalahan kalibrasi]

Solusi
● Jika Anda sudah memuatkan kertas warna atau kertas foto dalam baki utama

saat Anda meluruskan printer, pelurusan mungkin gagal. Muatkan kertas putih
biasa ukuran letter atau A4 yang baru ke dalam baki utama, kemudian cobalah
lakukan pelurusan lagi. Jika pelurusan tidak juga berhasil, sensor atau kartrij
tinta mungkin rusak; hubungi Dukungan HP.

● Kartrij tinta atau sensor rusak. Hubungi dukungan HP.

Pesan error: Print cartridge cradle is stuck [Pegangan kartrij cetak macet]
Solusi Keluarkan benda apa pun yang memblokir unit kepala cetak.

Untuk membersihkan unit kepala cetak
1. Buka penutup atas, kemudian buka pintu kertas macet.
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1 Buka pintu kertas macet untuk membersihkan unit kepala cetak.
2. Keluarkan benda apa pun yang menghalangi unit kepala cetak, termasuk kertas

dan bahan kemasan apa pun.
3. Matikan printer, kemudian hidupkan lagi.
4. Tutup pintu kertas macet dan penutup atas.

Pesan error: Ink System Failure [Kegagalan Sistem Tinta]
Solusi Unit kepala cetak atau sistem suplai tinta gagal dan printer HP Photosmart
tidak dapat mencetak lagi.
Matikan printer, kemudian cabut kabel listriknya. Tunggu sekitar 10 detik, kemudian
hubungkan lagi. Jika ini tidak menghilangkan pesan error, silakan hubungi
Dukungan HP.

Kesalahan kartu memori
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: Photo is missing [Foto tidak ada]: —ATAU— Some photos are
missing [Beberapa foto tidak ada].

Solusi Printer tidak dapat membaca file pada kartu memori, atau ada satu atau
beberapa file tertentu untuk pekerjaan ini, tidak ada pada kartu memori. Cobalah
menyimpan foto ke komputer dengan menggunakan kamera digital bukan kartu
memori. Jika ada foto yang hilang, mungkin Anda secara tidak sengaja telah
menghapus foto itu dari kartu.
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Pesan error: Card access error [Kesalahan akses kartu]. Job was cancelled [Tugas
telah dibatalkan]. Press OK [Tekan OK].—ATAU— File directory structure is
corrupted [Susunan direktori file rusak] —ATAU— Card may be damaged [Kartu
mungkin rusak]. Job was cancelled [Tugas telah dibatalkan]. Press OK [Tekan OK].

Solusi Printer tidak dapat membaca data pada kartu memori dan tidak dapat
menyelesaikan tugas cetak saat ini. Data mungkin rusak atau ada masalah fisik
pada kartu memori.
● Simpan file ke komputer dan akses file dari sana.
● Jika ini tidak berhasil, gunakan kartu memori baru atau format ulang kartu

memori dengan menggunakan kamera digital. Semua foto pada kartu memori
akan hilang.

● Jika ini tidak berhasil, file foto mungkin rusak atau tidak dapat dibaca. Sebelum
Anda menghubungi Dukungan HP, cobalah kartu memori yang lain untuk
menentukan apakah printer atau kartu memori yang rusak.

Pesan error: Cannot print photos [Tidak dapat mencetak foto].
Solusi Lebih dari 10 foto yang ditentukan untuk tugas cetak mungkin rusak, hilang,
atau bukan jenis file yang didukung. Untuk informasi tentang jenis file didukung,
lihat Spesifikasi printer.
● Simpanlah foto ke komputer dengan menggunakan kamera digital, bukan kartu

memori.
● Simpan file ke komputer dan cetak dari komputer.
● Cetak indeks foto dan pilih kembali foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat

Mencetak foto.

Pesan error: Card is password protected [Kartu dilindungi kata sandi]. Cannot
access card [Tidak dapat mengakses kartu].

Solusi Printer tidak dapat membaca kartu memori karena kartu dilindungi kata
sandi. Ikuti langkah berikut:
1. Keluarkan kartu memori dari printer.
2. Sisipkan kartu memori dalam perangkat yang pertama kali Anda gunakan untuk

menyimpan kata sandi pada kartu memori.
3. Hapus kata sandi dari kartu memori.
4. Keluarkan kartu memori dan sisipkan kembali dalam slot kartu memori printer.
5. Cobalah mencetak lagi.

Pesan error: Card is locked [Kartu terkunci]. Cannot access card [Tidak dapat
mengakses kartu].

Solusi Pastikan switch kunci pada kartu berada pada posisi tidak dikunci.
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Pesan error: Card is not fully inserted [Kartu tidak sepenuhnya disisipkan]. Push
card in a little more [Dorong kartu sedikit lagi].

Solusi Printer dapat mendeteksi kartu memori tetapi tidak dapat membacanya.
Dorong kartu memori perlahan-lahan ke dalam slot kartu memori sampai berhenti.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memasukkan kartu memori.

Pesan error: Use only one (1) card at a time [Gunakan hanya 1 kartu]. Please
remove a memory card [Keluarkan kartu memori]. —ATAU— Use only one (1)
device at a time [Gunakan hanya 1 perangkat]. Please remove/disconnect a device
[Lepaskan/cabut perangkat].

Solusi Ada dua atau lebih jenis kartu memori yang disisipkan secara bersamaan
ke dalam printer atau kartu memori disisipkan dan kamera digital dihubungkan ke
port kamera pada waktu yang bersamaan. Keluarkan kartu memori atau cabut
kamera sampai hanya ada satu kartu dalam printer atau hanya satu kamera yang
terhubung.

Pesan error: Card was removed [Kartu telah dikeluarkan]. Job was cancelled
[Tugas telah dibatalkan]. Press OK [Tekan OK].

Solusi Anda mengeluarkan kartu memori dari printer saat printer masih mencetak
file dari kartu. Ikuti langkah berikut:
1. Tekan OK.
2. Sisipkan kembali kartu memori dan cetak lagi foto yang dipilih. Kartu memori

harus tetap tersisip sampai tugas cetak selesai.
Untuk menghindari kerusakan pada kartu memori di kemudian hari, jangan
keluarkan kartu dari slot kartu memori printer saat kartu masih diakses. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Mengeluarkan kartu memori.

Pesan error: Camera selections (DPOF) file has error [Ada kesalahan pada file
pilihan kamera (DPOF)].

Solusi Printer tidak dapat membaca file DPOF karena data rusak atau ada
kesalahan pada kartu memori. Gunakan panel kontrol printer untuk memilih kembali
foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mencetak foto dari kartu memori.

Pesan error: Some camera-selected photos are not on card [Sejumlah foto yang
dipilih di kamera tidak ada pada kartu].

Solusi Sejumlah foto yang dipilih di kamera hilang atau sudah dihapus. Cobalah
hal berikut ini:
● Pastikan bahwa Anda tidak pernah menghapus foto dari kartu memori.
● Pilih ulang foto dengan menggunakan kamera digital.
● Cetak indeks foto yang baru untuk melihat nomor indeks yang terkait dengan

setiap foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mencetak foto.
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Pesan error: Cannot display this photo [Tidak dapat menampilkan foto ini]. —
ATAU— Cannot display all photos [Tidak dapat menampilkan semua foto]. —ATAU
— Photos are corrupted [Foto rusak].

Solusi Kartu memori memuat format gambar yang tidak didukung printer atau file
rusak. Untuk daftar format gambar yang didukung, lihat Spesifikasi printer. Akses
foto dengan menggunakan komputer. Untuk informasi tentang mengakses foto
melalui komputer, lihat Mencetak dari komputer.

Pesan error: Unsupported card type [Jenis kartu tidak didukung].
Solusi Gunakan kamera Anda untuk mentransfer foto ke komputer, kemudian
cetak dari komputer Anda.

Pesan error: Some photo numbers are not on card [Sejumlah nomor foto tidak ada
pada kartu].

Solusi Gunakan kamera Anda untuk mentransfer foto ke komputer, kemudian
cetaklah dari komputer Anda. Jika ada beberapa foto yang hilang, foto tersebut
mungkin sudah dihapus dari kartu memori.

Kesalahan pencetakan komputer dan konektivitas
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: Printer memory is full [Memori printer penuh]. Job was cancelled
[Tugas telah dibatalkan]. Press OK [Tekan OK].

Solusi Printer menemui masalah saat mencetak foto. Cobalah hal berikut:
● Untuk mengosongkan memori printer, matikan printer, kemudian hidupkan lagi.
● Cetaklah beberapa foto sekaligus.
● Simpan foto ke komputer dan cetak dari sana.
● Simpan file ke komputer dengan menggunakan pembaca kartu memori,

kemudian cetak dari komputer.

Pesan error: Communication error [Kesalahan komunikasi]. Check computer
connection [Periksa sambungan komputer]. Press OK [Tekan OK]. —ATAU— Data
was not received [Data tidak diterima]. Check computer connection [Periksa
sambungan komputer]. Press OK to continue [Tekan OK untuk melanjutkan]. —
ATAU— No response from computer [Tidak ada respons dari komputer].

Solusi Printer tidak dapat berkomunikasi sebagaimana harusnya dengan
komputer. Perangkat lunak printer mungkin tidak berfungsi atau ada kabel yang
longgar. Pastikan kabel USB terpasang kencang pada komputer dan ke port USB
di bagian belakang printer. Jika kabel sudah kencang, verifikasi bahwa perangkat
lunak printer sudah diinstal.
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Pesan error: Camera disconnected during print job [Kamera dicabut saat sedang
mencetak].

Solusi Tugas cetak akan dibatalkan. Pasang kembali kabel USB ke kamera dan
printer, kemudian kirim ulang tugas cetak.
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8 Dukungan HP
Proses dukungan

Jika Anda mengalami masalah, ikuti langkah berikut:
1. Periksa dokumentasi yang menyertai HP Photosmart.
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
– Informasi HP Photosmart 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
3. Hanya untuk Eropa: Hubungi tempat pembelian printer Anda. Jika perangkat keras

HP Photosmart 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.
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)
● Pesan yang muncul saat masalah terjadi
● Jawaban untuk pertanyaan ini:

– Apakah masalah ini pernah terjadi sebelumnya?
– Dapatkan Anda mengulanginya?
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– 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.
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A Spesifikasi
Bagian ini mencantumkan persyaratan sistem minimum untuk menginstal perangkat lunak
HP Photosmart, dan memberikan spesifikasi printer yang dipilih.
Untuk daftar spesifikasi printer dan persyaratan sistem printer, lihat Bantuan Printer HP Photosmart
pada layar. Untuk informasi mengenai cara menampilkan bantuan HP Photosmart pada layar,
lihat Selamat datang.

Persyaratan sistem

Komponen Minimal Windows PC Minimal Macintosh

Sistem Operasi Microsoft® Windows 98, 2000
Professional, Me, XP Home,
dan XP Professional

Mac® OS X 10.3, 10.4 dan
versi yang lebih baru

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

G3, G4, G5, atau Intel Core
Duo atau yang lebih besar

RAM 64 MB (128 MB
direkomendasikan)

Mac OS X 10.3, 10.4, dan
versi yang lebih baru: 128 MB

Ruang disk yang tidak
terpakai

500 MB 150 MB

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

800 x 600, 16-bit atau versi
yang lebih tinggi

Drive CD-ROM 4x 4x

Konektivitas USB: Microsoft Windows 98,
2000 Professional, Me, XP
Home, dan XP Professional
PictBridge: menggunakan
port kamera depan
Bluetooth: menggunakan
Adaptor Nirkabel HP Bluetooth
opsional

USB: Port depan dan
belakang (Mac OS X 10.3,
10.4, dan versi yang lebih
baru)
PictBridge: menggunakan
port kamera depan
Bluetooth: menggunakan
Adaptor Nirkabel HP
Bluetooth

Browser Microsoft Internet Explorer 5.5
atau versi yang lebih baru

—

Spesifikasi printer

Kategori Spesifikasi

Konektivitas USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP
Home, dan XP Professional; Mac OS X 10.3, 10.4, dan
versi yang lebih baru
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Kategori Spesifikasi

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

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

Spesifikasi media Panjang maksimal yang direkomendasikan: 61 cm (24 inci)
Tebal maksimal kertas yang direkomendasikan: 292 µm
(11,5 mil)
Tebal maksimal amplop yang direkomendasikan: 673 µm
(26,5 mili)

Ukuran media yang didukung Ukuran yang didukung apabila mencetak dari
komputer
7,6 x 12,7 cm s/d 22 x 61 cm (3 x 5 inci s/d 8,5 x 24 inci)
Ukuran yang didukung apabila mencetak dari panel
kontrol
Metrik: A6, A4, 10 x 15 cm (dengan tab maupun tanpa tab);
Imperial: 3,5 x 5 inci, 4 x 6 inci (dengan tab maupun tanpa
tab), 4 x 12 inci, 5 x 7 inci, 8 x 10 inci, 8,5 x 11 inci; Lainnya:
Hagaki dan ukuran-L

Jenis media yang didukung Kertas (biasa, inkjet, foto, dan foto panorama)
Amplop
Transparansi
Label
Kartu: indeks, ucapan, Hagaki, A6, ukuran-L
Iron-on transfers
Kertas stiker foto Avery C6611 dan C6612: 10 x 15 cm
(4 x 6 inci), 16 stiker segi empat atau oval per halaman

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

Format file yang didukung kartu
memori.

Mencetak: Lihat format file gambar di awal tabel ini.
Menyimpan: Semua format file

Apendiks A

(bersambung)
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Kategori Spesifikasi

Baki kertas - ukuran media yang
didukung

Baki Utama
8 x 13 cm s/d 22 x 61 cm (3 x 5 inci s/d 8,5 x 24 inci)
Baki Foto
Hingga 10 x 15 cm (4 x 6 inci), dengan atau tanpa tab
Baki Keluaran
Semua ukuran baki utama dan baki foto yang didukung

Kapasitas baki kertas Baki Utama
100 lembar kertas biasa
14 amplop
20–40 kartu (tergantung ketebalannya)
30 lembar label
25 transparansi, iron-on transfers, atau kertas foto
10 lembar kertas foto
Baki Foto
Baki Keluaran
20 lembar kertas foto
50 lembar kertas biasa
10 kartu atau amplop
25 lembar label atau iron-on transfers

Lingkungan operasi Kisaran suhu yang direkomendasikan: 15–30 °C (59-86
°F)
Kisaran suhu maksimum: 5–40 °C (41-104 °F)
Kisaran suhu penyimpanan: -40–60 °C (-40-140 °F)
Kisaran kelembaban yang direkomendasikan: 20–
80% RH 20–80% RH
Kisaran kelembaban maksimum: 10–80% RH

Spesifikasi fisik Tinggi: 17,9 cm (6,8 inci)
Lebar: 46,25 cm (18,2 inci)
Tebal: 38,7 cm (15,25 inci)
Berat: 7,7 kg (17,0 lb)

Pemakaian listrik Pencetakan, Rata-rata: 75 W
Pencetakan, Maksimum: 94 W
Idle: 13,3–16,6 W

Nomor model catu daya HP Part # 0957-2105

Persyaratan daya 100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)

Kartrij tinta Kartrij Tinta HP Yellow [Kuning]
Kartrij Tinta HP Cyan [Sian]
Kartrij Tinta HP Light Cyan [Sian Muda]

(bersambung)
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Kategori Spesifikasi
Kartrij Tinta HP Magenta
Kartrij Tinta HP Light Magenta [Magenta Muda]
Kartrij Tinta HP Black [Hitam]

Catatan Nomor kartrij yang dapat Anda gunakan
dengan printer ini, tertera pada sampul belakang
buku panduan ini. Jika Anda sudah pernah
menggunakan printer beberapa kali, Anda juga
dapat menemukan nomor kartrij dalam perangkat
lunak printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Memasukkan kartrij tinta.

Kecepatan cetak (maksimum) Lembar cetakan hitam: 32 halaman per menit
Lembar cetakan berwarna: 31 halaman per menit
Foto: 14 detik untuk setiap foto ukuran 10 x 15 cm
(4 x 6 inci)

Dukungan USB Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home,
dan XP Professional
Mac OS X 10.3, 10.4, dan versi yang lebih baru
HP merekomendasikan penggunaan kabel yang sesuai
dengan Universal Serial Bus (USB) 2.0 full-speed
sepanjang 3 meter (10 kaki) atau kurang.

Apendiks A

(bersambung)
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B Garansi HP
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Apendiks B
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Indeks

A
aksesori 11
aksesori, mencetak dua-sisi

12

B
baki, kertas 8
bantuan. lihat pemecahan

masalah
Bluetooth

adaptor printer nirkabel 12
menghubungkan ke

printer 25, 35
pengaturan menu 12

C
cetakan tanpa bingkai 31
CompactFlash 20

D
Digital Print Order Format 26
dokumentasi, printer 7
DPOF 26
dukungan 65
dukungan telepon 65

E
efek warna 31
Energy Star 2

F
format file, yang didukung

21, 67
Format file JPEG 21
Format file MPEG-1 21
Format file TIFF 21
foto

format file yang didukung
21

keterangan tanggal dan
waktu 31

membingkai 31
memperbesar 31
mencetak 25
mengirimkan e-mail 37
mengkrop 31

meningkatkan kualitas 30
menyimpan ke komputer

35
nada sepia 31
pewarnaan antik 31

H
halaman muka, layar 12
halaman pelurusan 43
halaman uji 45
HP Instant Share 35
HP Photosmart Essential 39
HP Photosmart Premier 39
HP Photosmart Share [Berbagi

HP Photosmart] 37, 41
HP Photosmart Studio (hanya

Mac) 40

I
informasi peraturan

nomor identifikasi model
resmi 2

Informasi tentang Hewlett-
Packard Company 2

iPod 36

J
Jangka waktu dukungan telepon

jangka waktu untuk
dukungan 65

K
kamera

cetak-langsung 27
mencetak dari 27
menghubungkan ke

printer 25, 35
PictBridge 27
port 8

kamera digital. lihat kamera
Kamera digital langsung-cetak

HP 27
Kamera PictBridge 27
kartrij. lihat kartrij tinta
kartrij tinta

HP ink depleted [Tinta HP
berkurang] 58

kadaluwarsa 58
kosong 57
level tinta, memeriksa 19
memasang 19
mengganti 19
menguji 45
menyimpan 48
pelurusan printer 59
rusak 57
salah 56
segera ganti 56
tidak ada 57
tinta bukan HP 58

kartrij tinta tidak ada 57
kartu memori

jenis yang didukung 20
mencetak dari 25
mengeluarkan 22
menyimpan foto ke

komputer 37
menyisipkan 21

kepala cetak
berhenti 59
kegagalan 60
membersihkan 44

kertas
baki 8
membeli dan memilih 15
memelihara 15, 48
spesifikasi 67

Kertas
memuatkan 15

keterangan tanggal dan
waktu 31

klip video
format file yang didukung

21
komputer

mencetak dari 39
menghubungkan ke

printer 35
menyimpan foto ke 37
persyaratan sistem 67

konsumsi energi 2
kualitas
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foto 30
kertas foto 48
mencetak halaman uji 45

kualitas cetak
mengubah 25

L
lampu 11
level tinta, memeriksa 19

M
Macintosh

Perangkat lunak
HP Photosmart Mac 40

meluruskan printer 43
memasang

kartrij tinta 19
membersihkan

kepala cetak 44
kontak berwarna

tembaga 44
printer 43

memindahkan printer 11
Memory Stick 20
Memuat kertas 15
mencetak

dari kamera 27
dari kamera PictBridge 25
dari kartu memori 25
dari komputer 39
dari perangkat BlueTooth

25
foto 25
halaman uji 45
tanpa komputer 25
variasi foto 25

mencetak dua-sisi 12
menelepon 65
mengeluarkan kartu memori

22
mengganti kartrij tinta 19
menghubungi dukungan HP.

65
mengirimkan foto melalui e-

mail 37
menyimpan

kartrij tinta 48
kertas foto 48
printer 47

menyimpan foto ke komputer
35

menyisipkan

kartu memori 21
Microdrive 20
MultiMediaCard 20

N
nada sepia 31

P
panel kontrol 10
pelurusan, diperlukan 59
Pembaruan Perangkat Lunak

HP 46
pemecahan masalah

pesan error 54
perangkat lunak printer

memperbarui 46
perangkat lunak printer,

memperbarui 39
perawatan dan pemeliharaan

43
persyaratan sistem 67
pesan error 54
pewarnaan antik 31
Photosmart Share [Berbagi

Photosmart]. lihat
HP Photosmart Share
[Berbagi HP Photosmart]

printer
aksesori 11
dokumentasi 7
halaman muka 12
komponen 8
membersihkan 43
menghubungkan 25, 35
menyimpan 47
perawatan dan

pemeliharaan 43
pesan error 54
spesifikasi 67

Printer
Spesifikasi 67

proses dukungan 65

R
rusak, kartrij tinta 57

S
Secure Digital 20
setelah jangka waktu

dukungan 66
Sony Memory Stick. lihat

Memory Stick

Spesifikasi 67

T
tata letak dan ukuran foto 29
tinta

kosong 57
segera ganti 56
tingkat pemeriksaan 45

tombol 10

U
USB

jenis sambungan 35
port 8
spesifikasi 67

V
variasi

mencetak 25

X
xD-Picture Card 20
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© 2006 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
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subject to change without notice.
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translation without prior written
permission is prohibited, except as
allowed under the copyright laws.

Hewlett-Packard Company
notices
The information contained in this
document is subject to change without
notice.
All rights reserved. Reproduction,
adaptation, or translation of this
material is prohibited without prior
written permission of Hewlett-Packard,
except as allowed under copyright
laws.
The only warranties for HP products
and services are set forth in the express
warranty statements accompanying
such products and services. Nothing
herein should be construed as
constituting an additional warranty. HP
shall not be liable for technical or
editorial errors or omissions contained
herein.

Trademarks
HP, the HP logo, and Photosmart are
property of Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
The Secure Digital logo is a trademark
of the SD Association.
Microsoft and Windows are registered
trademarks of Microsoft Corporation.
CompactFlash, CF, and the CF logo are
trademarks of the CompactFlash
Association (CFA).
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PRO Duo are trademarks or registered
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MultiMediaCard is a trademark of
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(MultiMediaCard Association).
Microdrive is a trademark of Hitachi
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xD-Picture Card is a trademark of Fuji
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Ltd.
Mac, the Mac logo, and Macintosh are
registered trademarks of Apple
Computer, Inc.
iPod is a trademark of Apple Computer,
Inc.

Bluetooth is a trademark owned by its
proprietor and used by Hewlett-
Packard Company under license.
PictBridge and the PictBridge logo are
trademarks of the Camera & Imaging
Products Association (CIPA).
Other brands and their products are
trademarks or registered trademarks of
their respective holders.

Regulatory model
identification number
For regulatory identification purposes,
your product is assigned a Regulatory
Model Number. The Regulatory Model
Number for your product is
VCVRA-0603. This regulatory number
should not be confused with the
marketing name (HP Photosmart
D7100 series, etc.) or product numbers
(Q7046A, etc.).

Energy consumption -
Energy Star®
Hewlett-Packard Company is
committed to providing quality products
in a environmentally sound manner. For
information about the HP's
environmental product stewardship
program see the onscreen help.
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1 Welcome
Thank you for purchasing an HP Photosmart D7100 series printer! With this new photo
printer you can print beautiful photos, save photos to a computer, and create fun and
easy projects with or without a computer.
This guide primarily explains how to print without connecting a computer. To learn how
to print from a computer, install the printer software and view the electronic Help. For an
overview of using a computer and the printer together, see Printing from a computer. For
information about installing the software, see the Quick Start guide.
Home users can learn how to:
● Print borderless photos from the printer or from a computer
● Choose a photo layout
● Convert a color photo to black and white, or apply a color effect such as Sepia or

Antique
The printer comes with the following documentation:
● Quick Start Guide: The  Quick Start Guide explains how to set up the printer, install

the printer software, and print your first photo.
● User Guide: The User Guide is the book you are reading. This guide describes the

basic features of the printer, explains how to use the printer without connecting a
computer, and contains hardware troubleshooting information.

● Onscreen help: The onscreen HP Photosmart printer help describes how to use
the printer with a computer and contains software troubleshooting information.

Special features
New features and media make it easier than ever to produce high-quality photos:
● When you use the new HP Advanced Photo Paper (also called HP Photo Paper in

some countries/regions), special sensors in the printer detect a mark on the back of
the paper and automatically select the optimal print settings. For more information
about this new paper, see Choose the right paper.

● HP Real Life technologies make it easy for you to get better photos. Automatic red
eye removal and adaptive lighting to enhance detail in shadows are just a few of the
many technologies included. You can explore the many editing and enhancing
options from both the control panel and from the printer software. To access these
features from the control panel, see Improving photo quality. To learn how to find
them in the software, see HP Real Life technologies features.

Accessing the onscreen HP Photosmart printer help
After you have installed the HP Photosmart printer software on a computer, you can view
the onscreen HP Photosmart printer help:
● Windows PC: From the Start menu, select Programs (in Windows XP, select All

Programs) > HP > HP Photosmart D7100 series > Photosmart Help.
● Macintosh: From the Finder Help menu, choose Mac Help. From the Help

Viewer Library menu, choose HP Photosmart Mac Help.
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Printer parts

Front of printer
1 On: Press this button to turn on the printer.
2 Top cover: Lift this cover to access the ink cartridges and to clear paper jams. To lift the cover,

grasp the top cover below the HP logo and pull upward.
3 Printer Screen: Use this screen to view photos, menus, and messages.
4 Output tray: Use this tray to catch your printouts. Lift this tray to access the photo tray.
5 Main tray: Pull out this tray and load paper, transparencies, envelopes, or other media with

the side to be printed facing down.
6 Photo tray: Lift the output tray, pull out this tray, and load small-size paper up to 10 x 15 cm

(4 x 6 inch) into the photo tray for printing with the side to be printed facing down. The paper
may be tabbed or untabbed.

7 Memory card slots: Insert memory cards here. For a list of supported memory cards, see
Insert memory cards.

8 Camera port: Connect a PictBridge™ digital camera, the optional HP Bluetooth® wireless
printer adapter, or an iPod.

Back of printer
1 Power cord connection: Use this port to connect the power cord included with the printer.
2 USB port: Use this port to connect the printer to a computer.
3 Rear access door: Remove this door to clear paper jams or to install the optional

HP Automatic Two-sided Printing Accessory. See Optional accessories.
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Main and Output trays
1 Paper-width guide: Adjust this guide to fit close to the edge of the paper in the main tray.
2 Output tray: Use this tray to catch your printouts. Lift this tray to access the photo tray.
3 Output tray extender: Pull towards you to extend the output tray to catch your printouts.
4 Main tray: Pull out this tray and load plain paper, transparencies, envelopes, or other media

with the side to be printed facing down.
5 Main tray grip: Pull toward you to extend the Main tray.
6 Paper-length guide: Adjust this guide to fit close to the end of the paper in the main tray.

Photo tray
1 Paper-width guide: Adjust this guide to fit close to the edge of the paper in the photo tray.
2 Paper-length guide: Adjust this guide to fit close to the end of the paper in the photo tray.
3 Photo tray grip: Pull toward you to extend the photo tray.
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Control panel
1 On: Turn on the printer or put it into power save mode.
2 Back: Step back one screen at a time.
3 Home: Press to return to the home screen.
4 Navigation arrows: Adjust the crop box, navigate menu choices, and control the playback

of a video clip.
5 OK: Select a highlighted item, menu or dialog choice, and play/pause a video clip during

playback.
6 Print Preview: View a preview of the selected photo or photos.
7 Print: Print the selected photos from the inserted memory card, or from a camera connected

to the front camera port.
8 Cancel: Stops a print job.
9 Rotate: Rotate a photo or a crop box.
10 Zoom (+)(-): Zoom in or out of a photo or crop box. You can also press Zoom (-) to view

photos four at a time when viewing a photo at normal magnification.
11 Photo Fix: Automatically enhances and applies lighting, contrast, focus and red eye removal

features to all printed photos.

Indicator lights
1 On light: Solid blue if the printer is on, otherwise it is off.
2 Attention light: Flashes when there is an error condition. See the printer screen for

instructions or information about the error. For more information, see The Attention light is
on.

3 Print light: Solid blue when the printer is on and ready to print, flashes blue when the printer
is printing or busy with self-maintenance.

4 Photo Fix light: Solid blue when the Photo Fix function is turned on.
5 Memory Card light: Solid blue if a memory card is inserted, flashes if the printer is accessing

a memory card, off if no memory card is inserted or if more than one card is inserted. See the
printer screen for instructions.
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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.
To purchase supplies, go to:
● www.hpshopping.com (U.S.)
● www.hp.com/go/supplies (Europe)
● www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japan)
● www.hp.com/paper (Asia/Pacific)

Accessory name Description

HP Automatic Two-sided Printing
Accessory

This accessory automatically flips each
page to print on both sides. You will save
money (two-sided printing reduces paper
consumption) and time (no need to
remove the paper and reinsert it to print on
the back), plus you will make bulky
documents more manageable.
This accessory may not be available in all
countries/regions.

HP Bluetooth® wireless printer
adapter
1 Insert the Bluetooth adapter into the

front camera port

The HP Bluetooth® wireless printer
adapter goes into the camera port on the
front of the printer. This adapter lets you
use Bluetooth wireless technology for
printing from many Bluetooth-enabled
devices, including digital cameras,
camera phones, and PDAs.
For more information on printing with this
accessory, go to www.hp.com/go/
bluetooth.

Printer menu
Press the home button to access the home screen. You can access all of the functions
from the home screen as well as setup menus.
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View & Print
Wizard: Use the wizard to guide you through the printing process. Also use the wizard
to improve photo quality and apply advanced photo effects such as brightness and color
effects.
4×6: Use to print 4×6 inch (10 × 15 cm) photographs.
Enlargement: Use Enlargement to print different photo sizes.
Print All: Select to print all the photos from the memory card inserted in the printer.
Other Print Projects: Use Other Projects to print panoramic, HP CD/DVD Tattoos, wallet
prints, and passport photos.
– Panorama Prints: 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.

– HP CD/DVD Tattoos: Select to print labels for CD/DVDs.
– Wallet Prints: Use to print wallet-sized photos.
– Passport Photos: Select to print a passport photo.

Save
Select Save to save selected images to a connected PC.

Share
Use Share to select and share photos through HP Photosmart Share.

Settings
● Tools: Use tools to display the ink gauge, adjust the print quality, print a sample

page, print a test page, and to clean and align cartridges.
– Display Ink Gauge: Use to enable an ink supply gauge on the home screen.
– Print sample page: Select to print a sample page, which is useful for checking

the print quality of the printer. This feature is not available in all printer models.
– Print test page: Select to print a test page containing information about the

printer that can help in troubleshooting problems.
– Clean Printhead: Select to clean the print head when white lines or streaks

appear in your printouts. After the cleaning finishes, the printer prints a self test
report. You have the option to clean the print head again if the report shows
print quality problems.

– Align printer: Select to align the printer when white lines or streaks appear in
your printouts.

● 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.
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– 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 Menu: Use the help menu for instructions about using the printer.
– Cartridges: Select to see an animation of how to install an ink cartridge.
– Main Tray Loading: Select to read main tray paper loading instructions.
– Photo Tray Loading: Select to read photo tray paper loading instructions.
– Paper jams: Select to see an animation of how to clear a paper jam.
– Camera connect: Select to read instructions on how to connect a PictBridge

camera to the printer.
● Preferences

– 4 × 6 print paper size: Choose Ask before print to select the paper type and
size each time you print (default).

– Print quality: Choose either Best (default) or Normal print quality.
– Paper Type: Select Automatic (default) and the printer automatically detects

the paper type and size.
– Date Stamp: Use this option to include the date and/or time on your printed

photos.
– Colorspace: Choose a colorspace. 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.

– PictBridge Tray Select: Use to select the default paper tray for printing through
the PictBridge connection.

– Video enhancement: Select On (default) or Off. When you select On, the
quality of photos printed from video clips is improved.

– Restore Factory Defaults: Restores factory settings for all menu items
except Select language and Select country/region (under Language in
Preference menu) and Bluetooth settings (under Bluetooth in the main printer
menu). This setting does not affect HP Instant Share or Network defaults.
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2 Get ready to print
This section includes the following topics:
● Load paper
● Insert ink cartridges
● Insert memory cards

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.
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 Printer menu.

Paper loading tips
Paper loading tips:
● Load paper with the side to be printed facing down.
● You can print photos and documents on a wide variety of paper sizes, from 8 x 13 cm

(3 x 5 inch) up to 22 x 61 cm (8.5 x 24 inch). The 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo paper
is available with and without tabs.

● Before loading paper, pull the out main paper tray and slide out the paper-width and
paper-length guides to make room for the paper. After loading paper, adjust the
guides to fit close to the edges of the paper without bending the paper. When finished
loading paper, push the main tray back in all the way.

● Load only one type and size of paper at a time in the same tray.
● After loading paper, extend the output tray extension and raise the backstop to catch

your printed pages.

Load the main tray
Any supported photo or plain paper media
1. Extend the main tray.
2. Slide the paper-width and paper-length guides to their outermost positions.
3. Load paper with the side to be printed facing down. Make sure the stack of paper

fits loosely under the tab on the paper-length guide.
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1 Paper-width guide
2 Paper-length guide

4. Adjust the paper-width and paper-length guides inward until they stop at the edges
of the paper.

5. Push the main tray all the way in.

1 Push in the main tray all the way

Load the photo tray
Use photo paper up to 10 x 15 cm (4 x 6 inch) with or without tabs, Hagaki cards, A6
cards, and L-size cards.
1. Lift the output tray and extend the photo tray.
2. Adjust the paper-width and paper-length guides outward to make room for the paper.

1 Output tray
2 Paper-width guide
3 Paper-length guide

3. Load up to 20 sheets of paper into the photo tray with the print side down. If you are
using tabbed paper, insert the paper so the tab is closer to you.

4. Adjust the paper-width and paper-length guides inward until they stop at the edges
of the paper. Make sure the stack of paper fits loosely under the tab on the paper-
length guide.

5. Push in the photo tray.
6. Close the output tray.
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1 Paper-width guide
2 Paper-length guide
3 Photo tray grip.

Insert ink cartridges
The first time you set up and use your HP Photosmart printer, make sure to install the
ink cartridges that were shipped with your printer. The ink in these ink cartridges is
specially formulated to mix with the ink in the print head assembly.

Purchasing replacement ink cartridges
When purchasing replacement cartridges, refer to the cartridge numbers that appear on
the back cover of this guide. These cartridge numbers may vary by country/region.

Note If you have already used the printer several times and you have installed
the HP Photosmart printer software, you can also find the cartridge numbers in
the printer software. Windows users: Right-click the HP Digital Imaging Monitor
icon in the Windows taskbar, and select Launch/Show HP Solution Center.
Select Settings, then Print Settings, and then Printer Toolbox. Click the
Estimated Ink Levels tab, and then click Ink Cartridge Information. To order
ink cartridges, click Shop Online. Mac users: Click HP Photosmart Studio in
the Dock. In the HP Photosmart Studio toolbar, click Devices. From the
Information and Settings pop-up menu, choose Maintain Printer and then
click Launch Utility. In the Configuration Settings list, click Supply Info.
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Ink cartridge tips
HP Vivera Inks deliver true-to-life photo quality and exceptional fade resistance resulting
in vivid colors that last for generations! HP Vivera Inks are specially-formulated and
scientifically tested for quality, purity and fade resistance.
For best print quality, HP recommends that you install all retail ink cartridges before the
install-by date stamped on the box.
For optimum printing results, HP recommends using only genuine HP ink cartridges.
Genuine HP ink cartridges are designed and tested with HP printers to help you easily
produce great results, time after time.

Note HP cannot guarantee the quality or reliability of non-HP ink. Printer service
or repairs required as a result of printer failure or damage attributable to the use
of non-HP ink will not be covered under warranty.

Ink cartridge
1 Do not insert objects into these holes

Caution To prevent ink loss or spillage: leave the ink cartridges installed while
transporting the printer, and avoid leaving used ink cartridge(s) out of the printer
for extended lengths of time.

Ink cartridge warranty information
The HP ink cartridge(s) warranty is applicable when the product is used in its designated
HP printing device. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled,
remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
During the warranty period the product is covered as long as the HP ink is not depleted
and the end of warranty date has not been reached. The end of warranty date, in YYYY/
MM/DD format, may be found on the product as indicated:

For a copy of the HP Limited Warranty Statement, see HP Warranty.
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Inserting or replacing the ink cartridges
1. Make sure the power is on, then lift the top cover. Make sure all packing material

has been removed from inside the printer.

2. Squeeze the gray tab below an ink cartridge slot to release the gray latch inside the
printer, then lift the latch.
The ink cartridge areas are color-coded for easy reference. Lift the latch below the
appropriate color to insert or replace a cartridge. From left to right, the ink cartridges
are black, yellow, light cyan, cyan, light magenta, and magenta.

1 Ink cartridge latch for the black ink cartridge
2 Ink cartridge area for the color ink cartridges

3. If you are replacing a cartridge, remove the old cartridge by pulling it toward you out
of its slot.

Recycle the old cartridge. The HP Inkjet Supplies Recycling Program is available in
many countries/regions and lets you recycle used ink cartridges free of charge. For
more information, go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
inkjet.html.

4. Remove the new ink cartridge from its packaging, and while holding it by the handle,
slide the ink cartridge into the empty slot.
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Make sure you insert the ink cartridge into the slot that has the same shaped icon
and color as the new cartridge. The copper-colored contacts should be facing the
printer as the ink cartridge is inserted.

Note The first time you set up and use the printer, make sure to install the
ink cartridges that were shipped with your printer. The ink in these ink
cartridges is specially formulated to mix with the ink in the print head
assembly.

5. Press down on the gray latch until it clicks into place.

6. Repeat steps 2 through 5 for each ink cartridge you are replacing.
You must install all six cartridges. The printer will not work if an ink cartridge is
missing.

7. Close the top cover.

Insert memory cards
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 Connecting to other devices.

Supported file formats
The printer can recognize and print the following file formats directly from a memory card:
JPEG, uncompressed TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime, and MPEG-1.
If your digital camera saves photos and video clips in other file formats, save the files to
your computer and print them using a software program. For more information, see the
electronic Help.
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Inserting a memory card

Memory card slots
1 xD-Picture Card
2 Memory Stick
3 Compact Flash I and II, Microdrive
4 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)

Memory card types
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 slot

allows for only a portion of the card to insert into the printer; do not try to force the
memory card all the way into the printer.

● 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
green. For more information, see Removing a memory card.

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

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

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

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

Removing a memory card
Wait until the Memory Card light stops flashing, then gently pull the memory card to
remove it from the printer.

Caution Do not pull out a memory card while the Memory Card light is flashing.
A flashing light means that the printer is accessing the memory card. Removing
a memory card while it is being accessed may damage the printer and the memory
card or corrupt the information on the memory card.
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3 Printing photos without a
computer
The HP Photosmart D7100 series printer lets you select, enhance, and print photos
without even turning on the computer. Once you've set up the printer using the
instructions in the Quick Start Guide, you can insert a memory card in the printer and
print your photos using the buttons on the printer control panel.
You can also print photos directly from a digital camera. For more information, see Print
photos from a digital camera.

Printing photos
You can print photos without a computer in several different ways:
● Insert a memory card with photos on it into one of the memory card slots on the

printer
● Connect a PictBridge digital camera to the camera port on the front of the printer
● Install the optional HP Bluetooth® wireless printer adapter and print from a digital

camera with Bluetooth wireless technology

Print photos from a memory card
You can print photos from a memory card by inserting the card into the printer and using
the printer control panel to view, select, enhance, and print photos. You can also print
camera-selected photos—photos you marked for printing using a digital camera—
directly from a memory card.
Printing from a memory card is quick and easy, and does not drain the digital camera
batteries.

Print one or more photos
Before you begin, make sure that the memory card is inserted in the printer and the paper
tray you want to use is loaded with the correct paper.
1. Select View & Print, then press OK.
2. Select 4×6 or Enlargement to select your desired photo size, then press OK.
3. Select your desired paper size, then press OK.
4. Select a layout then press OK.
5. Using the arrow keys, scroll through the available photos.
6. Press OK to select one or more images.

– Press Zoom - to view up to 9 images on the printer screen.
– Press the up arrow to increase the number of prints for the selected image.

7. Press Print to print the selected photographs.
Check the Photo tray light to verify that the correct tray is selected — the light should be
off for the Main tray and on for the Photo tray.
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Print all photos on the memory card
Before you begin, make sure that the memory card is inserted in the printer and the paper
tray you want to use is loaded with the correct paper.
1. Select View & Print, then press OK.
2. Select Print All.
3. Select the desired paper size and press OK.

➔ Select a layout and press OK.
4. Select Print Now and press OK.

Print camera-selected photos from a memory card
When you select photos for printing using a digital camera, the camera creates a Digital
Print Order Format (DPOF) file that identifies the selected photos. The printer can read
DPOF 1.0 and 1.1 files directly from a memory card.
1. Use the digital camera to select the photos you want to print. For more information,

see the documentation that came with the camera.
2. If you select default as the photo layout with the camera, select Layout to select a

photo layout.
If you select a photo layout other than default with the camera, photos print in the
camera-selected layout regardless of the printer setting.

3. Load the desired paper.
4. Remove the memory card from the digital camera and insert it into the printer.
5. When a message appears on the printer screen asking if you want to print the

camera-selected photos, press OK.
The photos you selected with the camera begin printing.

If the printer cannot find or read all of the camera-selected photos on the card, it prints
the photos that it can read.
After printing, the printer deletes the DPOF file and unmarks the photos.

Print using the Wizard
The print wizard provides detailed instructions about selecting, sizing, editing, and
printing photographs.

Note Use the wizard to improve photo quality and apply advance effects such
as brightness and color effects.

1. Select View & Print and press OK.
2. Select Wizard and press OK.
3. Follow the prompts to print your desired photo or photos.

Print photos from video clips
You can view video clips on the printer screen, and select and print individual frames.
When you first insert a memory card containing a video clip, the printer uses the first
frame of the video clip to represent the clip on the printer screen.
The printer recognizes video clips recorded in these formats:
● Motion-JPEG AVI
● Motion-JPEG QuickTime
● MPEG-1
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The printer ignores video clips in any other format.
Before you begin, make sure that the memory card is inserted in the printer and the paper
tray you want to use is loaded with the correct paper.
1. Select View & Print and press OK.
2. To select your desired photo size, select 4×6 or Enlargement then press OK.
3. Select your desired paper size and press OK.
4. Scroll to select the available videos using the left and right arrows.

Note Videos display a video camera icon in the center of the image.

5. Press the up arrow to play the video.
6. To select a frame to print, press the up arrow to pause the video. The video must

be paused to select frames for printing.
7. Press OK to select the desired frame for printing.
8. Press Print to print the selected frames.

Print a photo index
A photo index shows thumbnail views and index numbers for up to 2000 photos on a
memory card. Use plain paper instead of photo paper to reduce costs.
A photo index may be several pages long.
Before you begin, make sure that the memory card is inserted in the printer and the paper
tray you want to use is loaded with the correct paper.
1. Select View & Print and press OK.
2. Select Print All and press OK.
3. Select 8.5×11 paper.
4. Select the index sheet icon (16 images per page) and press OK.

Stop printing
To stop a print job in progress, press Cancel.

Print photos from a digital camera
You can print photos by connecting a PictBridge digital camera directly to the camera
port of the printer with a USB cable. If you have a digital camera with Bluetooth wireless
technology, you can insert the optional HP Bluetooth® wireless printer adapter in the
printer and send photos to the printer wirelessly.
When you print from a digital camera, the printer uses the settings that you selected on
the camera. For more information, see the documentation that came with the camera.

Digital camera with Bluetooth wireless technology
If you have a digital camera with Bluetooth wireless technology, you can purchase the
optional HP Bluetooth® wireless printer adapter and print from a camera using a Bluetooth
wireless connection.

HP Photosmart D7100 series User Guide 25



Note You can also print from other devices with Bluetooth wireless technology,
such as PDAs and camera phones. For more information, see Connecting to
other devices and the documentation that came with your Bluetooth adapter.

1. Set the Bluetooth options for the printer using the Bluetooth menu on the display.
For more information, see Settings.

2. Load printer paper.
3. Insert the HP Bluetooth® wireless printer adapter into the camera port on the front

of the printer.
The light on the adapter flashes when the adapter is ready to receive data.

4. Follow the instructions in the documentation that came with the digital camera to
send photos to the printer.

Digital camera with PictBridge technology
1. Turn on the PictBridge digital camera and select the photos you want to print.
2. Load paper.
3. Make sure the camera is in PictBridge mode, 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
automatically.

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 Printing photos.

Photo layouts
Select the desired print function from the View & Print menu and press OK, choose your
desired print function, then select your desired paper size to select a layout.
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Layout Paper size (photo size)

1 per page borderless 4 x 6 inch (4 x 6 inch)
10 x 15 cm (10 x 15 cm)
5 x 7 inch (5 x 7 inch)
8.5 x 11 inch (8.5 x 11 inch)

1 per page 3.5 x 5 inch (3.25 x 4.75 inch)
4 x 6 inch (3.75 x 5.75 inch)
10 x 15 cm (9.53 x 14.6 cm)
5 x 7 inch (4.75 x 6.75 inch)
8 x 10 inch (7.75 x 9.75 inch)
8.5 x 11 inch (8 x 10 inch)
A6 (9.86 x 14.16 cm)
A4 (20 x 25 cm)
Hagaki (9.36 x 14.16 cm)
L (8.25 x 12.06 cm)

2 per page 3.5 x 5 inch (2.25 x 3.25 inch)
4 x 6 inch (2.75 x 3.75 inch)
5 x 7 inch (3.25 x 4.75 inch)
8 x 10 inch (4.75 x 6.5 inch)
8.5 x 11 inch (5 x 7 inch)
A6 (6.92 x 9.86 cm)
A4 (13 x 18 cm)
Hagaki (6.8 x 9.36 cm)
L (5.87 x 8.25 cm)

3 per page 3.5 x 5 inch (1.5 x 2.25 inch)
4 x 6 inch (1.75 x 2.625 inch)
5 x 7 inch (2.25 x 3.375 inch)
8 x 10 inch (3.33 x 5 inch)
8.5 x 11 inch (4 x 6 inch)
A6 (4.77 x 7.15 cm)
A4 (10 x 15 cm)
Hagaki (4.52 x 6.78 cm)
L (3.96 x 5.94 cm)

4 per page 3.5 x 5 inch (1.5 x 2.25 inch)
4 x 6 inch (1.75 x 2.5 inch)
5 x 7 inch (2.2 x 3.25 inch)

HP Photosmart D7100 series User Guide 27



Layout Paper size (photo size)
8 x 10 inch (3.5 x 4.75 inch)
8.5 x 11 inch (3.5 x 5  inch)
A6 (4.77 x 6.92 cm)
A4 (9 x 13 cm)
Hagaki (4.52 x 6.5 cm)
L (3.96 x 5.7 cm)

9 per page 3.5 x 5 inch (1 x 1.375 inch)
4 x 6 inch (1.125 x 1.5 inch)
5 x 7 inch (1.5 x 2 inch)
8 x 10 inch (2.25 x 3 inch)
8.5 x 11 inch (2.5 x 3.25 inch) – Wallet size
A6 (3.07 x 4.05 cm)
A4 (6.4 x 8.4 cm)
Hagaki (2.9 x 3.86 cm)
L (2.53 x 3.36 cm)

Note The printer may rotate the photos to fit the layout.

Improving photo quality
The printer provides a variety of enhancements that can improve the quality of a photo
printed from a memory card. These print settings do not change the original photo. They
only affect printing.

Adjust photos with poor brightness
1. Select View & Print and press OK.
2. Select Wizard and press OK.
3. Follow the onscreen instructions to select your paper size and photo, then press

OK to view the menu.
4. Select Edit Photo and press OK.
5. Select Photo Brightness and press OK.
6. Press  and  to increase or decrease the photo brightness to the desired level,

then press OK.

Remove red eye from photos
The automatic red eye removal feature is enabled when you turn on the Photo fix function.
Enabling the Photo Fix function applies Smart Focus, Adaptive Lighting, and red eye
removal features to selected photos.
➔ Press Photo Fix to enable the Photo Fix function.

Adjust poor-quality video clips
This preference affects photos printed from video clips.
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Improve the quality of photos printed from video clips
1. Select Settings and press OK.
2. Using the arrow keys, find and select Preferences and press OK.
3. Using the arrow keys, find and select Video Enhancement and press OK.
4. Select On, then press OK.
For information about printing photos from video clips, see Print photos from a memory
card.

Getting creative
The printer provides a variety of tools and effects that let you use your photos in creative
ways. These print settings do not change the original photo. They only affect printing.

Add a color effect
You can set the printer to change the color option applied to a photo from Color (default)
to Black & white, Sepia, or Antique.
Photos printed in Sepia print in brown tones and look similar to photos produced in the
early 1900s. Photos printed in Antique print in the same brown tones, but with some
pale colors added to give the appearance that the photos are hand-colored.
1. Select View & Print and press OK.
2. Select Wizard and press OK.
3. Follow the onscreen instructions to select your paper size and photo, then press

OK.
4. Select Done Selecting and press OK.
5. Select Edit Photo and press OK.
6. Select Color Effect and press OK.
7. Select the desired color effect and press OK.

Add the date and time to your prints
You can print a stamp on the front of your photos that shows when the photo was taken.
This preference affects all prints.
1. Select Settings and press OK.
2. Using the arrow keys, find and select Preferences and press OK.
3. Select Date Stamp and press OK.
4. Select one of the following date/time stamp options:

– Date and Time
– Date Only
– Off

If you use a computer to modify the photo and then save your changes, the original date
and time information are lost. Changes that you make to the photo using the printer
control panel do not affect the date and time information.

Change the print quality
You can change the print quality for photos. Best quality is the default and produces the
highest quality photos. Normal quality conserves ink and prints faster.
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To change the print quality:
1. Select Settings and press OK.
2. Select Preferences and press OK.
3. Select Print quality and press OK.
4. Select the desired print quality and press OK.
Print quality will revert to Best after the next print job.

Crop a photo
Press Zoom + and Zoom – to increase or decrease the magnification by 1.25×. The
maximum level is 5.0×.
1. Select View & Print and press OK.
2. Select 4×6 or Enlargement to select your desired photo size and press OK.
3. Select the desired paper size and press OK.
4. Select the desired photo and press OK.
5. Press Zoom + to increase the magnification of the photo by 1.25×. The green crop

box appears. Press Zoom + repeatedly until you reach the desired magnification.
(After zooming in, you can zoom back out by pressing Zoom –.)

Note The crop box changes from green to yellow if printing at the selected
magnification will noticeably reduce the print quality.

6. At any magnification level, press the arrows to move the crop box left, right, up, or
down.

7. Press OK when the portion of the image you want to print is in the crop box.
Cropping does not change the original photo. It only affects printing.

Print panoramic photos
1. Select View & Print and press OK.
2. Select Other Projects and press OK.
3. Select Panorama Prints and press OK.
4. Follow the prompt to load 10 x 30 cm (4 x 12 inch) media, then pressOK.
5. Select a photo and press OK. If desired, crop the photo before printing. The crop

box has a 3:1 aspect ratio.

Note All photos printed in panoramic mode are printed borderless.
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4 Getting connected
Use the printer to stay connected to other devices and people.

Connecting to other devices
This printer offers several ways of connecting to computers or other devices. Each
connection type lets you do different things.

Connection type and what you need This lets you...

Memory cards

A memory card

A compatible digital camera memory card
Insert the memory card into the
appropriate memory card slot on the front
of the printer.

● Print directly from a memory card to
the printer.

● Save photos from a memory card
inserted in the printer to a computer
where you can enhance or organize
them in the HP Photosmart Premier
or other software. For more
information, see Saving photos to a
computer and Print photos from a
memory card.

USB
● 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 Quick Start
booklet.

● A computer with Internet access (to
use HP Photosmart Share).

● Print from a computer to the printer.
See Printing from a computer.

● Save photos from a memory card
inserted in the printer to a computer
where you can enhance or organize
them in the HP Photosmart Premier
or other software.

● Share photos through HP Photosmart
Share.

● Print directly from an HP Photosmart
direct-printing digital camera to the
printer. For more information, see
Print photos from a digital camera and
the camera documentation.

PictBridge

The PictBridge symbol

Print directly from a PictBridge-compatible
digital camera to the printer.
For more information, see Print photos
from a digital camera and the camera
documentation.
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Connection type and what you need This lets you...
A PictBridge-compatible digital camera
and a USB cable.
Connect the camera to the camera port on
the front of the printer.

Bluetooth
The optional HP Bluetooth wireless printer
adapter.
If the printer came with this accessory or
you have purchased it separately, see the
accompanying documentation and the
onscreen Help for instructions.

Print from any device with Bluetooth
wireless technology—such as a digital
camera, a camera phone, or a PDA—to
the printer.
If you connect the optional HP Bluetooth
wireless printer adapter to the printer
through the camera port, be sure to set the
Bluetooth printer menu options as
needed. See Settings.

iPod
An iPod and the USB cable that came with
it. Connect the iPod to the camera port on
the front of the printer.

Print directly from an iPod (with photos
stored in it) to the printer. For more
information, see Print photos from an
iPod.
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Saving photos to a computer
You can save photos to a computer from any memory card inserted in the printer, if you
set up a USB connection between the two devices.

If you are using a Windows computer
Use either of these methods to save photos to your computer.
● Insert a memory card into the printer. The HP Photosmart Premier transfer software

(HP Transfer and Quick Print) opens on your computer screen and allows you to
designate a location on the computer to save images. For more information, see the
onscreen HP Photosmart printer software help.

● Insert a memory card into the printer. The memory card appears in Windows
Explorer as a removable drive. Open the removable drive and drag photos from the
card to any location on your computer.

If you are using a Macintosh
1. Insert a memory card into the printer.
2. Wait for iPhoto to start and read the contents of the memory card.

Note iPhoto starts only if it is set as the default application.

3. Click Import to save the photos on the card to your Macintosh.

Note The memory card also appears on the desktop as a drive icon. You can
open it and drag photos from the card to any location on your Macintosh.

Connecting through 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. Your 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 Share and do not have all the required software installed or configured, a
message prompts you through the required steps.

Use Share (USB) to send photos (Windows users):
1. Insert a memory card and select some photos.
2. Select Share on the printer screen and press OK.
3. Follow the instructions on your computer to share the selected photos with others.

Use Share (USB) to send photos (Mac users)
1. Open HP Photosmart Studio and select photos to share. For information about

HP Photosmart Studio, see HP Photosmart Premier (Windows users).
2. In the HP Photosmart Studio toolbar, click Share.
3. Click Continue, and follow the instructions on your computer to share the selected

photos with others.
See the onscreen software help for more information about using HP Photosmart Share
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5 Printing from a computer
To print from a computer, the printer software must be installed. During software
installation, either HP Photosmart Premier (Windows Full-install users), HP Photosmart
Essential (Windows Express-install users) or the HP Photosmart Studio (Mac) is installed
on your computer, allowing you to organize, share, edit, and print photos.
For more information on installing the software, see the Quick Start Guide. Update the
software regularly to ensure you have the latest features and improvements; for
instructions, see Update the software.
To work with photos, you need to transfer them to a computer that is connected to the
printer. See Saving photos to a computer.

Note Windows users: HP Photosmart Premier can only be used on computers
with processors that have Intel® Pentium® III (or equivalent) and higher.

Using creative options in the printer software
Read through these tips on how to open and use HP Photosmart Premier, HP Photosmart
Essential, HP Photosmart Studio (Mac), and HP Photosmart Share.

HP Photosmart Premier (Windows users)
HP Photosmart Premier is an easy-to-use software program that gives you everything
you need to have fun with your photos, in addition to basic photo editing and printing.
This software also gives you access to HP Photosmart Share so that you can easily share
your photos.

Open HP Photosmart Premier
➔ Double-click the HP Photosmart Premier icon on your desktop. If you need help,

see the software help within HP Photosmart Premier.
Explore the many features of HP Photosmart Premier:
● View — View photos in multiple sizes and ways. Easily organize and manage your

photos.
● Edit — Crop your photos and fix photos with red eye. Automatically adjust and

enhance your photos in different sizes and in multiple layouts.
● Print — Print your photos in different sizes and in multiple layouts.
● Share — Send photos to family and friends without the bulky attachments using HP

Photosmart Share, a better way to send e-mail.
● Create — Easily create album pages, cards, calendars, panoramic photos, CD

labels, and more.
● Back-up — Make back-up copies of your photos to store and save.

HP Photosmart Essential (Windows users)
HP Photosmart Essential is an easy-to-use software program that gives you basic photo
editing and printing capabilities. This software also gives you access to HP Photosmart
Share so that you can easily share your photos. HP Photosmart Essential is only
available for Windows users.
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Open HP Photosmart Essential
➔ Double-click the HP Photosmart Essential icon on your desktop. If you need help,

see the software help within HP Photosmart Essential.
Explore the many features of HP Photosmart Essential:
● View — View photos in multiple sizes and ways. Easily organize and manage your

photos.
● Edit — Crop your photos and fix photos with red eye. Automatically adjust and

enhance your photos to make them perfect.
● Print — Print your photos in different sizes and in multiple layouts.
● Share — Send photos to family and friends without the bulky attachments with HP

Photosmart Share, a better way to send e-mail.

HP Photosmart Studio (Macintosh Users)
➔ Click the HP Photosmart Studio icon in the Dock.
Explore the many features of the HP Photosmart Mac software that is accessible from
the HP Photosmart Studio:
● Import — Import photos or videos from an HP digital camera.
● View and Manage — View, organize, and manage your photos and videos.
● Edit — Adjust and enhance your images.
● Slideshow — Create an online slideshow of your photos.
● Panorama — Create a single panoramic image from several images.
● Create — Create album pages, cards, labels, posters, banners, and more.
● Print — Print your photos and frames from video in standard sizes or in index sheet

format.
● Share — Send photos to family and friends without the bulky attachments.
● Shop — Order online prints and gifts.

HP Photosmart Share
HP Photosmart Share allows you to send photos to family and friends without bulky e-
mail attachments. For more information, see Connecting through HP Photosmart
Share and the HP Photosmart Premier or HP Photosmart Essential help.

Open HP Photosmart Share (Windows users)
➔ Click the HP Photosmart Share tab within HP Photosmart Premier or

HP Photosmart Essential.

Open HP Photosmart Share (Mac users)
➔ Click the Applications tab in HP Photosmart Premier, then double-click HP

Photosmart Share.

Set print preferences
Print preferences are set by default, but can be altered to suit your needs. You can set
specific job settings when you print from the computer. When you change settings before
printing, the changes only affect the current print job. In some Windows software
programs, you need to click Properties or Preferences within the Print dialog box to
access the advanced printing features. See the electronic Help for more information
about printing preferences.
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Access print preferences (Windows users)
1. Open the Print dialog box, usually by selecting Print from the File menu.
2. Change the printing preferences in the Print dialog box tabs, or click Properties

or Preferences to access more printing preferences.

Access print preferences (Mac users)
1. Open the Print dialog box, usually by selecting Print from the File menu.
2. Change the printing preferences in the Print dialog box by selecting the print options

you want to change in the Copies & Pages drop-down menu.
For more information on changing the printing preferences, see the electronic Help.

Open the electronic help

Windows users:
● Press F1 on your keyboard.
● For field-level help, click the ? in the top right corner of the Print dialog box.

Mac users:
1. From the Finder, choose Help > Mac Help.
2. Choose HP Photosmart Mac Help from the Library menu, and then choose the

printer name in the HP Photosmart Mac Help table of contents.

HP Real Life technologies features
Explore the many photo editing and enhancing options in the HP Real Life technologies
software features. These features—such as automatic red eye removal and adaptive
lighting—make it easy for you to print high-quality photos.
There are three options available:
● The Basic setting sharpens images and improves the quality and clarity of low

resolution images, such as those downloaded from the Internet.
● The Full setting improves images that are under exposed or over exposed, contain

dark areas or red eye, or have colors that appear washed out.
● The Off setting lets you edit the image manually in a software program such as

HP Photosmart software.

Access Real Life technologies features (Windows users)
1. Open the Print dialog box, usually by selecting Print from the File menu.
2. Click the Paper/Quality tab, then click the Real Life Digital Photography button

—OR— Click the Properties or Preferences button, and then click the Real Life
Digital Photography button.

Access Real Life technologies features (Mac users)
1. Open the Print dialog box, usually by selecting Print from the File menu.
2. Select Real Life Digital Photography from the Copies & Pages drop-down menu.
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6 Care and maintenance
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.
● Clean and maintain the printer
● Update the software
● Store and transport the printer and ink cartridges
● Maintain the quality of photo paper

Clean and maintain the printer
Keep the printer and print cartridge clean and well maintained using the simple
procedures in this section.

Clean the outside of the printer
1. Turn off the printer, then disconnect the power cord from the back of the printer.
2. Wipe the outside of the printer with a soft cloth that has been lightly moistened with

water.

Caution Do not use any type of cleaning solution. Household cleaners and
detergents may damage the printer finish. Do not clean the interior of the printer.
Keep all fluids away from the interior. Do not lubricate the metal rod on which the
print head slides. Noise is normal when the print head moves back and forth.

Aligning the printer
Use the following procedure when the self test report shows streaking or white lines
through any of the blocks of color.
If you still have print quality problems after aligning the printer, try cleaning the print head
using the procedure described in Care and maintenance. If print quality problems persist
after aligning and cleaning, contact HP Support.
1. Load letter or A4 unused plain white paper into the Main tray.
2. Select Settings and press OK.
3. Select Tools and press OK.
4. Scroll to find then select Align printer.

The printer aligns the print head, prints an alignment page, and calibrates the printer.
Recycle or discard the alignment page.

5. Press OK.

Print a sample page
You can print a sample page to test the printer photo printing quality and to make sure
the paper is loaded correctly.
1. Load paper in the Main tray. Use plain paper to conserve photo paper.
2. Select Settings and press OK.
3. Select Tools and press OK.
4. Select Print sample page and press OK.
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Automatically clean the printhead
If you notice white lines or streaks on the photos you print, or in the color blocks of the
self test report, use this procedure to clean the print head. Do not clean the print head
unnecessarily, as this wastes ink and shortens the life of the ink nozzles on the print
head.
1. Load paper in the Main tray. Use plain paper to conserve photo paper.
2. Select Settings and press OK.
3. Select Tools and press OK.
4. Select Clean printhead and press OK.
If print quality still seems poor after you clean the print head, try aligning the printer using
the procedure described in Aligning the printer. If print quality problems persist after
cleaning and aligning, contact HP support.

Manually clean the ink cartridge contacts
Clean the copper-colored ink cartridge contacts if a message appears on the printer
screen that says a cartridge is missing or damaged.
Before cleaning the ink cartridge contacts, remove the ink cartridge and verify that
nothing is covering the ink cartridge contacts or the ink cartridge slot, then reinstall the
ink cartridge. If you continue to get a message that says a cartridge is missing or
damaged, clean the ink cartridge contacts. If you still get this message after cleaning the
contacts, you will need a replacement ink cartridge. Remove the affected ink cartridge
and look at the end-of-warranty date on the bottom, in YYYY/MMM/DD format. If it is
before the end-of-warranty date, contact HP support to obtain a replacement ink
cartridge.

To clean the ink cartridge contacts:
1. Gather the following items to clean the contacts:

– Distilled, filtered, or bottled water (tap water may contain contaminants that can
damage the ink cartridge)

Caution Do not use platen cleaners or alcohol to clean the ink cartridge
contacts. These can damage the ink cartridge or the HP Photosmart
printer printer.

– Dry foam rubber swabs, lint-free cloth, or any soft material that will not come
apart or leave fibers.

2. Open the top cover of the printer.
3. Squeeze the gray tab below an ink cartridge slot to release the gray latch inside the

printer, then lift the latch.

Caution Do not remove multiple ink cartridges at the same time. Remove
and clean each ink cartridge one at a time. Do not leave the ink cartridge
outside the printer for more than 30 minutes.

4. Lightly moisten a swab or cloth with water and squeeze out any excess water.
5. Hold the ink cartridge by its handle and gently wipe only the copper-colored contacts

with the swab or cloth.
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1 Gently wipe only the copper-colored contacts
6. Place the ink cartridge back into the empty slot and press down on the gray latch

until it clicks into place.
7. Repeat if necessary for the other ink cartridges.
8. Close the top cover.

Caution The ink supply may become pressurized. Inserting a foreign object into
the ink supply could result in ink being expelled and coming in contact with
persons or property.

Print a self test report
If you are experiencing problems with printing, print a self test report. This two-page report
—labelled the Extended Self Test Diagnostic Page—can help you diagnose printing
problems and can provide valuable information if you need to call HP Support. You can
also use this report to check on the approximate percentage of ink remaining in the ink
cartridges.
1. Select Settings and press OK.
2. Select Tools and press OK, then scroll to Print test page.
3. Select Print test page and press OK.
The HP Photosmart printer prints a two-page self test report that contains the following
information:
● Product information: Includes the model number, serial number, and other product

information.
● Revision information: Includes the firmware version number and indicates whether

or not you have an HP two-sided printing accessory (duplexer) installed.
● Ink delivery system information: Displays the approximate ink level of each

installed ink cartridge, the status of each ink cartridge, the date each cartridge was
installed, and the expiration date for each cartridge.

● Print head assembly information: Contains information that may be used for
diagnostic purposes if you need to call HP Support.

● Print head parameters: Contains information that may be used for diagnostic
purposes if you need to call HP Support.

● Print quality pattern: Displays six color blocks, representing each of the six
installed cartridges. When streaks appear through the color blocks, or there are
missing color blocks, clean the print head using the procedure described in Care
and maintenance. If the color blocks still show print quality problems after cleaning
the print head, align the printer using the procedure described in Aligning the
printer. If the color blocks continue to show print quality problems after cleaning and
aligning, contact HP support.

● History log: Contains information that may be used for diagnostic purposes if you
need to call HP Support.
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Self test report

Update the software
Download the latest printer software update periodically to ensure you have the latest
features and improvements. You can download printer software updates by going to
www.hp.com/support or by using HP Software Update.

Note The printer software update that you download from the HP Web site does
not update the HP Photosmart Premier software.

Downloading the software (Windows)

Note Make sure you are connected to the Internet before you use HP Software
Update.

1. From the Windows Start menu, select Programs (in Windows XP, select All
Programs) > Hewlett-Packard > HP Software Update. The HP Software Update
window opens.

2. Click Check Now. HP Software Update searches the HP Web site for printer
software updates. If the computer does not have the most recent version of the
printer software installed, a software update appears in the HP Software Update
window.

Note If the computer has the most recent version of the printer software
installed, the following message appears in the HP Software Update window:
“No updates are available for your system at this time”.

3. If a software update is available, click the checkbox next to the software update to
select it.

4. Click Install.
5. Follow the onscreen instructions to complete the installation.
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Downloading the software (Mac)

Note Make sure you are connected to the Internet before you use
HP Photosmart Updater.

1. On your Mac in the Finder, choose Go > Applications.
2. Choose Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater.
3. Follow the onscreen instructions to check for software updates.

If you are behind a firewall, you need to enter the proxy server information in the
updater.

Store and transport the printer and ink cartridges
Protect the printer and ink cartridges by storing them properly when you are not using
them.

Store and transport the printer
The printer is built to withstand long or short periods of inactivity. Store the printer indoors
out of direct sunlight in a place without temperature extremes.

Caution To prevent ink loss or spillage: do not transport or store the printer on
its side, and leave the ink cartridges installed while storing and transporting the
printer.

Store and transport the ink cartridges
When you transport or store the printer, always leave the active ink cartridge inside the
printer to prevent the ink from drying out.

Caution 1 To prevent ink loss or spillage: leave the ink cartridges installed while
storing and transporting the printer, and avoid leaving used ink cartridge(s) out of
the printer for extended lengths of time.

Caution 2 Make sure the printer completes its power-down cycle before you
unplug the power cord. This allows the printer to store the print head properly.

Follow this tip to help maintain your HP ink cartridges and ensure consistent print quality:
Keep all unused ink cartridges in their original sealed packages until they are needed.
Store ink cartridges at room temperature (15-35 °C or 59-95 °F).

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.
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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.
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7 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
● Printing problems
● Error messages
For additional troubleshooting information, see:
● Software installation troubleshooting: The Quick Start guide that came with the

printer.
● Printer software and printing from a computer troubleshooting: The onscreen

HP Photosmart Printer Help. For information about viewing the onscreen
HP Photosmart Printer Help, see Welcome.

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 Print light is flashing blue but the printer is not printing
Solution The printer is busy processing information; wait for it to finish.

The Attention light is on

Solution
● Check the printer screen for instructions. If a digital camera is 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, then unplug its power cord. Wait about 10 seconds, then
plug it in again. Turn on the printer.

If the Attention light stays on after trying the above solutions, go to www.hp.com/
support, or contact HP Support for help.
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The printer does not find the photos I stored on my memory card
Solution The memory card may contain file types the printer cannot read directly
from the card.
● Save the photos to a computer, then print them from the computer. For more

information, see the onscreen HP Photosmart printer help and the
documentation that came with the camera.

● 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 Printer specifications. For instructions on setting the digital
camera to save photos in specific file formats, see the documentation that came
with the camera.

The memory card may need to be reformatted if the problem persists.

The printer is plugged in but will not turn on

Solution
● The printer may have drawn too much power. Unplug the printer power cord.

Wait about 10 seconds, then plug the cord back in. Turn on the printer.
● The printer may be plugged into a power strip that is turned off. Turn on the

power strip, then turn on the printer.
● The power cord could be defective. Make sure the green light on the power cord

is lit.

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.

All the lights are flashing on the printer
Solution The printer has encountered a hardware error and may need to be
serviced. Unplug the power cord to the printer. Wait about 10 seconds, and then
plug it in again. Turn on the printer. If the lights are still flashing, please go to
www.hp.com/support, or contact HP Support for help.

Printing problems
Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online
support services at www.hp.com/support.
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The printer does not print borderless photos when I print from the control panel
Solution Make sure the correct layout is selected when setting up the print job.
When selecting photo and paper size, the image rectangle must be solidly filled with
orange to indicate a borderless print.

Printing is very slow
Solution You may have one of the following situations: 1) you may be printing a
PDF or a project containing high-resolution graphics or photos or 2) you may have
selected the highest resolution for your printout. Large, complex projects containing
graphics or photos print slower than text documents, especially at higher resolutions.

Paper does not feed into the printer correctly from the Main tray

Solution
● There may be too much paper loaded in the tray. Remove some paper and try

printing again.
● The Main tray may not be pushed in all the way. Push the Main tray all the way

in.
● The paper guides may not be adjusted correctly. Make sure the paper-width

and paper-length guides fit close to the edges of the paper without bending the
paper.

● Two or more pieces of paper may be sticking together. Remove the paper from
the Main tray, fan the edges of the stack to separate the sheets of paper, then
reload the paper and try printing again.

● If the paper is wrinkled or bent, try using different paper.
● The paper may be too thin or too thick. Use HP inkjet paper for best results. For

more information, see Choose the right paper.

Printed pages are dropping off of the Output tray
Solution Always extend the Output tray extension when you print.

The printout is rippled or curled
Solution The project you are printing uses a larger amount of ink than normal.
Print the project from a computer, and use the printer software to lower the ink
saturation level. See the onscreen HP Photosmart printer help for more information.

The document printed at an angle or is off-center

Solution
● The paper may not be loaded correctly. Reload the paper, making sure it is

correctly oriented in the Main tray and that the paper-width and paper-length
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guides fit close to the edges of the paper. For paper-loading instructions, see
Paper loading tips.

● If you are using a two-sided printing accessory, try removing it, replacing the
rear access door, and printing again.

● The printer may need to be aligned. For more information, see Aligning the
printer.

Colors are not printing satisfactorily

Solution
● One of the color ink cartridges may be empty, resulting in another color being

substituted during printing. Check the estimated ink levels by viewing the ink
level icons from the Tools menu (Settings > Tools > Display Ink Gauge). If an
ink cartridge is empty, replace it. For more information, see Insert ink
cartridges.

● The printer may need to be aligned. For more information, see Aligning the
printer.

● The print head may need to be cleaned. For more information, see Care and
maintenance.

No page came out of the printer or the paper jammed while printing

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 the power

is on and the power cord is securely connected.
● You may not have any paper in the Main tray or Photo tray. Check that the paper

is loaded correctly. For paper-loading instructions, see Paper loading tips.
● If the paper jammed while printing, try the following:

– Turn off the printer, then unplug it from the power source. Clear the printer
of any paper obstructing the paper path. Remove the rear access door.
Gently remove the jammed paper from the printer, then replace the rear
access door. If all jammed paper cannot be removed from the rear area of
the printer, try removing paper jammed in the middle of the printer by
opening the paper jam door located inside the top cover. For illustrations
of the two places to clear a paper jam, see Paper errors. When you are
finished clearing the paper jam, plug the printer back in, turn it on, and try
printing again.

– If you were printing labels, make sure a label did not become unglued from
the label sheet while going through the printer.

A blank page came out of the printer

Solution
● You may have begun printing and then cancelled the print job.
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If you cancelled the print job before printing started, the printer may have already
loaded paper in preparation for printing. The next time you print, the printer
ejects the blank page before starting the new printing project.

● A print job with a large amount of data may have been sent to the printer.
Wait for the printer to service the print head before it continues printing.

The printer asked me to print an alignment page
Solution Periodically, the printer needs to perform a print head alignment to
maintain optimal print quality.
When prompted, load plain letter or A4 paper. Discard or recycle the alignment page.

The photo did not print using the 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 default print settings. Discard
all print settings that have been applied to an individual photo by deselecting the
photo. For more information, see Settings.

The printer ejects the paper when preparing to print
Solution Direct sunlight could be interfering with the operation of the automatic
paper sensor. Move the printer out of direct sunlight.

Print quality is poor

Solution
● One of the ink cartridges may be very low on ink, resulting in another color being

substituted during printing. Check the estimated ink levels by viewing the ink
level icons from the Tools menu (Settings > Tools > Display Ink Gauge). If an
ink cartridge is low on ink, replace it. For more information, see Insert ink
cartridges.

● Use photo paper designed for the printer. For best results, use the papers
recommended in Choose the right paper.

● You may be printing on the wrong side of the paper. Make sure the paper is
loaded with the side to be printed facing down.

● You may have selected a low-resolution setting on the digital camera. Reduce
the size of the image and try printing again. For better results in the future, set
the digital camera to a higher photo resolution.

● There may be a problem with an ink cartridge or with the print head. Try the
following:
– Remove and then reinsert each ink cartridge, one at a time, to make sure

they are all properly seated.
– Run the automatic print head cleaning procedure. For more information,

see Care and maintenance.
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– Align the printer. For more information, see Aligning the printer.
– If print quality problems persist after you have tried all of the above

solutions, contact HP Support.

Photos are not printing correctly

Solution
● You may have loaded the photo paper incorrectly. Load the photo paper with

the side to be printed facing down.
● The photo paper may not have fed into the printer correctly. Try the following:

– Check for a paper jam. For more information, see Paper errors.
– Insert the photo paper as far as it will go into the Photo tray.
– Load one sheet of photo paper at a time.

The photos I marked for printing in the digital camera do not print
Solution Some digital cameras let you mark photos for printing in both 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.

Error messages
Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online
support services at www.hp.com/support.
Error messages that appear on the printer screen can be divided into the following types:
● Paper errors
● Ink cartridge errors
● Memory card errors
● Computer printing errors

Paper errors
Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online
support services at www.hp.com/support.

Error message: Paper jam. Clear jam then press OK.
Solution Turn off the printer, then unplug it from the power source. Clear the
printer of any paper that may be obstructing the paper path. Remove the rear access
door. Gently remove the jammed paper from the printer, then replace the rear access
door.
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1 Remove the rear access door to clear paper jams.

If you cannot remove all jammed paper from the rear area of the printer, try removing
paper jammed in the middle of the printer by opening the paper jam door located
inside the top cover.

1 Open the paper jam door to clear paper jams in the middle of the printer.

Plug the printer back in and turn it on.

Error message: Out of paper. Load paper then press OK.
Solution Load paper, then press OK to print again. For paper-loading instructions,
see Paper loading tips.

Error message: Unsupported media size.
Solution The printer cannot use the size of paper loaded in the paper tray.
Press OK, then load a supported paper size instead. For a list of supported paper
sizes, see Printer specifications.

Error message: Automatic paper sensor failed.
Solution The automatic paper sensor is obstructed or damaged. Try moving the
printer out of direct sunlight, then press OK and try printing again. If this does not
work, go to www.hp.com/support or contact HP Support.
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Ink cartridge errors
Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online
support services at www.hp.com/support.

Error message: Wrong ink cartridge(s) installed
Solution The first time you set up and use your HP Photosmart printer printer,
make sure to install the ink cartridges that were shipped with your printer. The ink
in these ink cartridges is specially formulated to mix with the ink in the print head
assembly.
To resolve this error, replace the affected ink cartridge(s) with the ink cartridges that
were shipped with your HP Photosmart printer printer.
For more information on replacing ink cartridges, see Insert ink cartridges.

Error message: Incorrect ink cartridge
Solution The indicated ink cartridge(s) cannot be used after the device has
undergone initialization. Replace the ink cartridge(s) with the appropriate ink
cartridges for your HP Photosmart printer. The cartridge numbers you can use with
this printer appear on the back cover of this printed guide.
For more information on replacing ink cartridges, see Insert ink cartridges.

Error message: Replace cartridges soon
Solution The indicated ink cartridge(s) are empty.
You might be able to continue printing for a short period of time with ink remaining
in the print head assembly. Replace the indicated ink cartridge(s) or press OK to
continue.
For more information on replacing ink cartridges, see Insert ink cartridges.

Error message: Ink cartridge(s) are empty
Solution The indicated ink cartridge(s) are empty and there is not enough ink in
the printhead reservoir for normal printing and servicing tasks. Replace the indicated
ink cartridge(s) with new ink cartridge(s).
● If the black ink cartridge is empty, you can continue printing with the other color

ink cartridges by selecting that option in the displayed printer screen prompts.
● If a color ink cartridge is empty, you can continue printing with the black ink

cartridge by selecting that option in the displayed printer screen prompts.
Depending on the status of your print job, you can press OK to continue. If the HP
Photosmart printer is in the middle of a print job, press Cancel and restart your print
job.

Note Text and photo quality will differ from those printed when using all ink
cartridges. If the empty ink cartridge(s) are not replaced soon, all printing will
stop.
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For more information on replacing ink cartridges, see Insert ink cartridges.

Error message: Cannot print
Solution The indicated ink cartridge(s) are out of ink.
Replace the indicated ink cartridge(s) immediately so that you can resume printing.
The HP Photosmart printer cannot continue printing until the indicated ink cartridge
(s) are replaced. All printing will stop.
For more information on replacing ink cartridges, see Insert ink cartridges.

Error message: Ink cartridge problem
Solution The indicated ink cartridge(s) are missing or damaged.
Replace the indicated ink cartridge(s) immediately so that you can resume printing.
If there are no ink cartridges missing from the HP Photosmart printer, the ink
cartridge contacts might need to be cleaned.
For more information on replacing ink cartridges, see Insert ink cartridges. For more
information on cleaning the ink cartridge contacts, see Care and maintenance.
If there are no ink cartridges missing from the HP Photosmart printer, and you still
receive this message after cleaning the ink cartridge contacts, you will need a
replacement ink cartridge. Remove the affected ink cartridge and look at the end-
of-warranty date on the bottom, in YYYY/MMM/DD format. If it is before the end-of-
warranty date, contact HP Support to obtain a replacement ink cartridge.

Error message: Ink Expiration Nearly Expired. —OR— Ink Cartridge(s) Expired.
Solution Each ink cartridge has an expiration date. The purpose of expiration is
to protect the printing system and to ensure ink quality. When you receive an ink
expiration message, remove and replace the ink cartridge, and then close the
message. You can also continue printing without replacing the ink cartridge, by
following the instructions on your computer screen. HP recommends replacing the
expired ink cartridges. HP cannot guarantee the quality or reliability of expired ink
cartridges. Device service or repairs required as a result of using expired ink will not
be covered under warranty.
For more information on replacing ink cartridges, see Insert ink cartridges.

Error message: Non-HP ink
Solution Replace the indicated ink cartridge(s) or press OK to continue.
HP recommends that you use genuine HP ink cartridges. Genuine HP ink cartridges
are designed and tested with HP printers to help you easily produce great results,
time after time.

Note HP cannot guarantee the quality or reliability of non-HP ink. Printer
service or repairs required as a result of printer failure or damage attributable
to the use of non-HP ink will not be covered under warranty.
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If you believe you purchased genuine HP ink cartridge(s), go to:
www.hp.com/go/anticounterfeit

Error message: Original HP ink depleted
Solution Replace the indicated ink cartridge(s) or press OK to continue.
HP recommends that you use genuine HP ink cartridges. Genuine HP ink cartridges
are designed and tested with HP printers to help you easily produce great results,
time after time.

Note HP cannot guarantee the quality or reliability of non-HP ink. Printer
service or repairs required as a result of printer failure or damage attributable
to the use of non-HP ink will not be covered under warranty.

If you believe you purchased genuine HP ink cartridge(s), go to:
www.hp.com/go/anticounterfeit

Error message: Scheduled maintenance
Solution You must align the printer to ensure excellent print quality. With letter or
A4 unused plain white paper in the Main tray, press OK. The HP Photosmart printer
aligns the print head, calibrates the printer, and then prints a test page. Recycle or
discard the test page.

Error message: Calibration error

Solution
● If you have color or photo paper loaded in the Main tray when you align the

printer, the alignment might fail. Load unused plain white letter or A4 paper into
the Main tray, and then try the alignment again. If the alignment fails again, you
might have a defective sensor or ink cartridge; contact HP Support.

● The ink cartridge or sensor is defective. Contact HP support.

Error message: Print cartridge cradle is stuck
Solution Remove any objects that are blocking the print head assembly.

To clear the print head assembly
1. Open the top cover, then open the paper jam door.
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1 Open the paper jam door to clear the print head assembly.
2. Remove any objects that are blocking the print head assembly, including paper

and any packing materials.
3. Turn the printer off, then turn it on again.
4. Close the paper jam door and the top cover.

Error message: Ink System Failure
Solution The print head assembly or the ink delivery system has failed and the
HP Photosmart printer can no longer print.
Turn off the printer, then unplug its power cord. Wait about 10 seconds, then plug it
in again. If this does not clear the error message, please contact HP Support.

Memory card errors
Before contacting HP support, read this section for troubleshooting tips or go to the online
support services at www.hp.com/support.

Error message: Photo is missing. —OR— Some photos are missing.
Solution The printer cannot read the file on the memory card, or one or more files
specified for the job are missing from the memory card. Try saving the photos to the
computer using the digital camera rather than the memory card. If a photo is missing,
you may have accidentally deleted the photo from the card.
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Error message: Card access error. Job was cancelled. Press OK.—OR— File
directory structure is corrupted. —OR— Card may be damaged. Job was
cancelled. Press OK.

Solution The printer cannot read the data on the memory card and cannot
complete any current print jobs. The data may be corrupted or there may be a
physical problem with the memory card.
● Save the files to the computer and access them from there.
● If this does not work, use a new memory card or reformat the memory card

using the digital camera. Any photos on the memory card will be lost.
● If this does not work, the photo files may be damaged or unreadable. Before

you contact HP Support, try another memory card to determine if it is the printer
or the memory card that is failing.

Error message: Cannot print photos.
Solution More than 10 photos specified for a print job may be corrupted, missing,
or are an unsupported file type. For information about supported file types, see
Printer specifications.
● Save the photos to the computer using the digital camera rather than the

memory card.
● Save the files to the computer and print from the computer.
● Print a photo index and reselect photos. For more information, see Printing

photos.

Error message: Card is password protected. Cannot access card.
Solution The printer cannot read the memory card because the card is password-
protected. Follow these steps:
1. Remove the memory card from the printer.
2. Insert the memory card in the device you originally used to store the password

on the memory card.
3. Remove the password from the memory card.
4. Remove the memory card and reinsert it in the printer memory card slot.
5. Try printing again.

Error message: Card is locked. Cannot access card.
Solution Make sure the lock switch on the card is in the unlocked position.

Error message: Card is not fully inserted. Push card in a little more.
Solution The printer can detect the memory card but cannot read it. Push the
memory card gently into the memory card slot until it stops. For more information,
see Insert memory cards.
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Error message: Use only one (1) card at a time. Please remove a memory card. —
OR— Use only one (1) device at a time. Please remove/disconnect a device.

Solution The printer has two or more different types of memory cards inserted
simultaneously, or a memory card is inserted and a digital camera is connected to
the camera port at the same time. Remove memory cards or disconnect the camera
until only one card is in the printer or only a camera is connected.

Error message: Card was removed. Job was cancelled. Press OK.
Solution You removed a memory card from the printer while it was busy printing
a file from the card. Follow these steps:
1. Press OK.
2. Reinsert the memory card and print the selected photos again. The memory

card must remain inserted until the print job is complete.
To avoid damage to memory cards in the future, do not remove them from the printer
memory card slot while they are being accessed. For more information, see
Removing a memory card.

Error message: Camera selections (DPOF) file has error.
Solution The printer is unable to read a DPOF file due to corrupted data or an
error on the memory card. Use the printer control panel to reselect the photos. For
more information, see Print photos from a memory card.

Error message: Some camera-selected photos are not on card.
Solution Some camera-selected photos are missing or have been deleted. Try
the following:
● Confirm that you did not accidentally delete the photo from the memory card.
● Reselect the photos again using the digital camera.
● Print a new photo index to see the index numbers associated with each photo.

For more information, see Printing photos.

Error message: Cannot display this photo. —OR— Cannot display all photos. —
OR— Photos are corrupted.

Solution The memory card contains image formats the printer does not support,
or the files are corrupted. For a list of supported image formats, see Printer
specifications. Access photos using the computer. For information about accessing
photos through the computer, see Printing from a computer.

Error message: Unsupported card type.
Solution Use your camera to transfer the photos to your computer, and then print
from your computer.
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Error message: Some photo numbers are not on card.
Solution Use your camera to transfer the photos to your computer, and then print
from your computer. If some photos are still missing, they may have been deleted
from the memory card.

Computer and connectivity printing errors
Before contacting HP Support, read this section for troubleshooting tips or go to the online
support services at www.hp.com/support.

Error message: Printer memory is full. Job was cancelled. Press OK.
Solution The printer encountered a problem when printing photos. Try the
following:
● To clear the printer memory, turn the printer off, then turn it on again.
● Print fewer photos at a time.
● Save the photos to the computer and print from there.
● Save the files to the computer using a memory card reader and then print from

the computer.

Error message: Communication error. Check computer connection. Press OK. —
OR— Data was not received. Check computer connection. Press OK to continue.
—OR— No response from computer.

Solution The printer cannot communicate properly with the computer. The printer
software may not be working or a cable may be loose. Make sure the USB cable is
securely attached to both the computer and to the USB port on the back of the printer.
If the cable is secure, verify that the printer software is installed.

Error message: Camera disconnected during print job.
Solution The print job will be cancelled. Reattach the USB cable to the camera
and printer and resend the print job.
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8 HP support
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?
– 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.)?
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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.
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A Specifications
This section lists the minimum system requirements for installation of the HP Photosmart printer
software, and provides selected printer specifications.
For a complete list of printer specifications and system requirements, see the onscreen
HP Photosmart Printer Help. For information about viewing the onscreen HP Photosmart printer
help, see Welcome.

System requirements

Component Windows PC minimum Macintosh minimum

Operating system Microsoft® Windows 98, 2000
Professional, Me, XP Home,
and XP Professional

Mac® OS X 10.3, 10.4, and
later

Processor Intel® Pentium® II (or
equivalent) and higher

G3, G4, G5 or Intel Core Duo
or greater

RAM 64 MB (128 MB
recommended)

Mac OS X 10.3, 10.4, and
later: 128 MB

Free disk space 500 MB 150 MB

Video display 800 x 600, 16-bit or higher 800 x 600, 16-bit or higher

CD-ROM drive 4x 4x

Connectivity USB: Microsoft Windows 98,
2000 Professional, Me, XP
Home, and XP Professional
PictBridge: using front
camera port
Bluetooth: using optional
HP Bluetooth Wireless
Adapter

USB: Front and back ports
(Mac OS X 10.3, 10.4, and
later)
PictBridge: using front
camera port
Bluetooth: using optional
HP Bluetooth Wireless
Adapter

Browser Microsoft Internet Explorer 5.5
or later

—

Printer specifications

Category Specifications

Connectivity USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP
Home, and XP Professional; Mac OS X 10.3, 10.4, and later

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
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Category Specifications
TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits
TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman

Video file formats Motion-JPEG AVI
Motion-JPEG QuickTime
MPEG-1

Media specifications Recommended maximum length: 61 cm (24 inch)
Recommended maximum paper thickness: 292 µm (11.5
mil)
Recommended maximum envelope thickness: 673 µm
(26.5 mil)

Media sizes supported Supported sizes when printing from a computer
7.6 x 12.7 cm to 22 x 61 cm (3 x 5 inch to 8.5 x 24 inch)
Supported sizes when printing from the control panel
Metric: A6, A4, 10 x 15 cm (with and without tab); Imperial:
3.5 x 5 inch, 4 x 6 inch (with and without tab), 4 x 12 inch,
5 x 7 inch, 8 x 10 inch, 8.5 x 11 inch; Other: Hagaki and L-
size

Media types supported Paper (plain, inkjet, photo, and panoramic photo)
Envelopes
Transparencies
Labels
Cards: index, greeting, Hagaki, A6, L-size
Iron-on transfers
Avery C6611 and C6612 photo sticker paper: 10 x 15 cm
(4 x 6 inch), 16 rectangular or oval stickers per page

Memory cards CompactFlash Type I and II
Microdrive
MultiMediaCard
Secure Digital
Memory Sticks
xD-Picture Card

Memory card-supported file
formats

Printing: See Image file formats earlier in this table.
Saving: All file formats

Paper tray – media sizes
supported

Main tray
8 x 13 cm to 22 x 61 cm (3 x 5 inch to 8.5 x 24 inch)
Photo tray
Up to 10 x 15 cm (4 x 6 inch), with or without tab
Output tray
All supported Main tray and Photo tray sizes

Paper tray capacity Main tray
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Category Specifications
100 sheets of plain paper
14 envelopes
20–40 cards (depending on thickness)
30 sheets of labels
25 transparencies, iron-on transfers, or photo paper
10 sheets of photo paper
Photo tray
Output tray
20 sheets of photo paper
50 sheets of plain paper
10 cards or envelopes
25 sheets of labels or iron-on transfers

Operating environment Recommended temperature range: 15–30 °C (59-86 °F)
Maximum temperature range: 5–40 °C (41-104 °F)
Storage temperature range: -40–60 °C (-40-140 °F)
Recommended humidity range: 20–80% RH
Maximum humidity range: 10–80% RH

Physical specifications Height: 17.9 cm (6.8 inch).
Width: 46.25 cm (18.2 inch)
Depth: 38.7 cm (15.25 inch)
Weight: 7.7 kg (17.0 lb).

Power consumption Printing, Average: 75 W
Printing, Maximum: 94 W
Idle: 13.3–16.6 W

Power supply model number HP Part # 0957-2105

Power requirement 100–240 VAC (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)

Ink cartridges HP Yellow Ink Cartridge
HP Cyan Ink Cartridge
HP Light Cyan Ink Cartridge
HP Magenta Ink Cartridge
HP Light Magenta Ink Cartridge
HP Black Ink Cartridge

Note The cartridge numbers you can use with this
printer appear on the back cover of this printed
guide. If you have already used the printer several
times, you can also find the cartridge numbers in
the printer software. For more information, see
Insert ink cartridges.

Print speed (maximum) Black printouts: 32 pages per minute
Color printouts: 31 pages per minute

(continued)
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Category Specifications
Photos: 14 seconds for each 10 x 15 cm (4 x 6 inch) photo

USB support Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home,
and XP Professional
Mac OS X 10.3, 10.4, and later
HP recommends using a USB 2.0 full-speed compliant
cable 3 meters (10 feet) or less in length.
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B HP Warranty
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A. Extent of limited warranty
 1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from 

defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase 
by the customer.

 2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does 
not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.

 3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover 
any other problems, including those that arise as a result of:

  a. Improper maintenance or modification;
  b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
  c. Operation outside the product's specifications;
  d. Unauthorized modification or misuse.
 4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the 

customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use 
of a non-HP or refilled ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for 
the particular failure or damage.

 5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's 
warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.

 6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, 
within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.

 7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
 8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the 

product being replaced.
 9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.

  10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts 
for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in 
countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty
TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY 
OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.

C. Limitations of liability
 1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and 

exclusive remedies.
 2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN 

THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR 
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON 
CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF 

   SUCH DAMAGES.
D.  Local law

 1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary 
from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere 
in the world.

 2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed 
modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty 
Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some 
governments outside the United States (including provinces in Canada), may:

  a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer 
   (e.g., the United Kingdom);
  b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
  c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer 

HP product Duration of limited warranty
Software Media 90 days
Printer 1 year
Print or Ink cartridges  Until the HP ink is depleted or the “end of warranty” date printed 
 on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This 

warranty does not cover HP ink products that have been refilled, 
remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.

Accessories 90 days
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Index

A
accessories 11
accessories, two-sided

printing 11
after the support period 60
aligning the printer 39
alignment page 39
alignment, required 54
antique coloration 29

B
Bluetooth

connecting to printer 23,
31

menu settings 11
wireless printer adapter

11
borderless prints 29
buttons 10

C
calling HP support 59
cameras

connecting to printer 23,
31

direct-printing 25
PictBridge 25
port 8
printing from 25

care and maintenance 39
cartridges. See ink cartridges
cleaning

copper-colored contacts
40

print head 40
printer 39

color effects 29
CompactFlash 20
computer

connecting to printer 31
printing from 35
saving photos to 33
system requirements 61

control panel 10

D
damaged, ink cartridge 53

date and time stamps 29
digital cameras. See cameras
Digital Print Order Format 24
documentation, printer 7
DPOF 24

E
e-mailing photos 33
energy consumption 2
Energy Star 2
error messages 50

F
file formats, supported 20, 61
Frequently asked questions

45

G
Getting help 45

H
Help 45
Hewlett-Packard Company

notices 2
home, screen 11
HP direct-printing digital

cameras 25
HP Instant Share 31
HP Photosmart Essential 35
HP Photosmart Premier 35
HP Photosmart Share 33, 36
HP Photosmart Studio (Mac

only) 36
HP Software Update 42

I
ink

checking level 41
empty 52
replace soon 52

ink cartridges
damaged 53
empty 52
expired 53
HP ink depleted 54
incorrect 52
ink level, checking 19

inserting 19
missing 53
non-HP ink 53
printer alignment 54
replace soon 52
replacing 19
storing 43
testing 41

ink level, checking 19
inserting

ink cartridges 19
memory cards 21

iPod 32

J
JPEG file formats 20

L
layout and photo size 26
lights 10
Load paper 15

M
Macintosh

HP Photosmart Mac
software 36

memory cards
inserting 21
printing from 23
removing 22
saving photos to a

computer 33
supported types 20

Memory Sticks 20
Microdrive 20
missing ink cartridge 53
MPEG-1 file format 20
MultiMediaCard 20

P
Paper

load 15
paper

buying and choosing 15
maintaining 15, 43
specifications 61

HP Photosmart D7100 series User Guide 67



trays 8
phone support 59
phone support period

period for support 59
photos

antique coloration 29
cropping 29
date and time stamp 29
e-mailing 33
framing 29
improving quality 28
printing 23
saving to computer 31
sepia tones 29
supported file formats 20
zooming 29

Photosmart Share. See
HP Photosmart Share

PictBridge cameras 25
placing a call 59
print head

cleaning 40
failure 55
stalled 54

print quality
changing 23

Printer
Specifications 61

printer
accessories 11
care and maintenance 39
cleaning 39
connecting 23, 31
documentation 7
error messages 50
home 11
parts 8
specifications 61
storing 43

printer software
updating 42

printer software, updating 35
printing

from a computer 35
from BlueTooth device 23
from cameras 25
from memory cards 23
from PictBridge camera

23
photos 23
range of photos 23
test page 41
without computer 23

Q
quality

photo paper 43
photos 28
printing test page 41

Questions and Answers 45

R
range

printing 23
regulatory notices

regulatory model
identification number 2

removing memory cards 22
replacing ink cartridges 19

S
saving photos to computer 31
Secure Digital 20
sepia tones 29
Sony Memory Sticks. See

Memory Sticks
Specifications 61
storing

ink cartridges 43
photo paper 43
printer 43

support 59
support process 59
system requirements 61

T
test page 41
TIFF file format 20
transporting printer 11
trays, paper 8
Troubleshooting 45
troubleshooting

error messages 50
two-sided printing 11

U
USB

connection type 31
port 8
specifications 61

V
video clip

supported file formats 20

X
xD-Picture Card 20
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