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1 HP Photosmart aygıtına genel
bakış
Bellek kartından veya depolama aygıtından fotoğraf yazdırma gibi görevleri hızlı ve kolay
tamamalamak için HP Photosmart kullanın. Birçok HP Photosmart işlevine bilgisayarınızı
açmadan, doğrudan kontrol panelinden erişebilirsiniz.

Not Bu kılavuzda HP desteği ve sarf malzemeleri siparişi için iletişim bilgileri
verilmesinin yanı sıra temel işlemler ve sorun giderme de tanıtılmaktadır.
Ekrandaki Yardım'da ise HP Photosmart ile birlikte verilen HP Photosmart yazılımının
kullanımı dahil olmak üzere tüm özellikler ve işlevler hakkında ayrıntılı bilgi
verilmektedir.

Bir bakışta HP Photosmart

Etiket Açıklama

1 Açma düğmesi

2 Mürekkep kartuşu kapağı

3 Renkli grafik ekran (ekran olarak da bilinir)

4 Kontrol paneli

5 Bellek kartı yuvası ve Fotoğraf ışığı

6 Ön USB bağlantı noktası

7 Fotoğraf tepsisi

8 Ana giriş tepsisi (giriş tepsisi olarak da bilinir)

9 Kağıt tepsisi genişleticisi (tepsi genişletici olarak
da bilinir)

10 Çıktı tepsisi

11 Güç bağlantısı*
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Etiket Açıklama

12 Ethernet bağlantı noktası

13 Arka USB bağlantı noktası

14 Arka kapak

* Yalnızca HP tarafından verilen güç bağdaştırıcısıyla kullanın.

Kontrol paneli özellikleri
Aşağıdaki şema ve ilgili tablo HP Photosmart kontrol paneli işlevleri hakkında hızlı bir
referans sağlar.

Etiket Adı ve Açıklaması

1 Display (Ekran): Menüleri, fotoğrafları ve mesajları görüntüler. Dokunmatik ekran farklı
konumlara ayarlanabilir. Bu, kullanıcının farklı aygıt yerleşimlerine ve ışık konumlarına uyması
için ekran açısını değiştirmesine olanak sağlar.

2 Print Photos (Fotoğraf Yazdır): Fotoğraflara View (Görünüm), Print (Yazdır) veya Create
(Oluştur) menüsünden erişmenize bağlı olarak Print Photos (Fotoğraf Yazdır) düğmesi Print
Preview (Yazdırma Önizlemesi) ekranını görüntüler veya seçili fotoğrafı (fotoğrafları) yazdırır.
Seçili fotoğraf yoksa, kartınızdaki veya depolama aygıtınızdaki tüm fotoğrafları yazdırmak
isteyip istemediğinizi soran bir uyarı görüntülenir.

3 Wireless light (Kablosuz ışığı): 802.11 b ve g kablosuz radyonun açık olduğunu gösterir.

4 Attention light (Uyarı ışığı): Sorun olduğunu gösterir. Daha fazla bilgi için ekrana bakın.

5 Cancel (İptal): Geçerli işlemi durdurur, bir menüden veya ayarlardan çıkar.

Bölüm 1
(devamı)

6 HP Photosmart D7400 series

Türkçe



Etiket Adı ve Açıklaması

6 Red Eye Removal (Kırmızı Gözü Kaldır): Red Eye Removal (Kırmızı Gözü Kaldır) özelliğini
Kapatır veya Açar. Varsayılan olarak bu özellik kapalıdır. Özellik açıldığında, HP Photosmart
aygıtı otomatik olarak ekranda görüntülenen fotoğraftaki kırmızı göz renklenmesini düzeltir.

Ek bilgilere ulaşma
HP Photosmart aygıtının kurulumu ve kullanımı hakkında bilgi veren çeşitli kaynaklar
vardır. Bu kaynakların bazıları basılıdır; bazılarıysa ekranda görüntülenir.
• Kurulum Kılavuzu

Kurulum Kılavuzu, HP Photosmart aygıtının kurulumu ve yazılımın yüklenmesiyle ilgili
yönergeler sağlar. Kurulum Kılavuzu'ndaki adımları sırasıyla izlemeye dikkat edin.
Kurulum sırasında sorunlarla karşılaşırsanız, Kurulum Kılavuzu'nun son kısmında yer
alan Sorun Giderme veya bu kılavuzun “Sorun giderme ve destek” sayfa 30
bölümüne bakın.

• Ekran Yardımı
Ekrandaki Yardım, HP Photosmart aygıtının bu Temel Çalışma Kılavuzu'nda
belirtilmeyen ve yalnızca HP Photosmart ile yüklenen yazılımı kullanırken bulunan
özellikler hakkında ayrıntılı yönergeler sağlar.

• www.hp.com/support
Internet erişiminiz varsa HP Web sitesinden yardım ve destek alabilirsiniz: Bu Web
sitesinde teknik destek, sürücüler, sarf malzemeleri ve siparişle ilgili bilgiler bulunur.

(devamı)
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2 Ağ kurulumu
Bu bölümde HP Photosmart aygıtının ağa nasıl bağlanacağı, ağ ayarlarının nasıl
görüntüleneceği ve yönetileceği açıklanmaktadır.

Yapmak istediğiniz işlem: Bakacağınız bölüm:

Kablolu (Ethernet) bir ağa bağlama. “Kablolu ağ kurulumu” sayfa 8

Kablosuz yönlendiriciyle kablosuz ağa
bağlanma (altyapı).

“Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı
kurulumu” sayfa 10

Kablosuz yönlendirici olmadan kablosuz
özellikli bilgisayara doğrudan bağlanma (ad
hoc).

“Kablosuz ad hoc ağ kurulumu” sayfa 13

Ağ ortamında kullanmak üzere HP Photosmart
yazılımını yükleme.

“Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme”
sayfa 17

Ağda birden çok bilgisayara bağlantı ekleme. “Ağda diğer bilgisayarlara bağlanma”
sayfa 18

HP Photosmart aygıtının USB olan bağlantısını
ağ bağlantısı olarak değiştirme.

Not HP Photosmart aygıtını önce USB
bağlantısıyla yüklediyseniz ve şimdi kablosuz
veya Ethernet ağ bağlantısına geçmek
istiyorsanız, bu bölümdeki yönergeleri kullanın.

“HP Photosmart aygıtınızın USB bağlantısını ağ
bağlantısıyla değiştirme” sayfa 18

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme. “Ağ ayarlarınızı yönetme” sayfa 19

Sorun giderme bilgilerini bulma. “Ağ sorunlarını giderme” sayfa 32

Not HP Photosmart aygıtını kablosuz veya kablolu ağa bağlayabilirsiniz; ancak iki
bağlantıyı aynı anda yapamazsınız.

Kablolu ağ kurulumu
Bu bölümde Ethernet kablosu kullanılarak HP Photosmart aygıtının yönlendiriciye,
anahtara veya hub'a nasıl bağlanacağı ve ağ bağlantısı için HP Photosmart yazılımının
nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. Bu, kablolu veya Ethernet ağı olarak bilinir.
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HP Photosmart aygıtını kablolu bir ağda
kurmak için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Bakacağınız bölüm:

Önce gerekli tüm malzemeleri toplayın. “Kablolu ağ için neler gerekir” sayfa 9

Ardından, kablolu ağa bağlayın. “HP Photosmart aygıtını ağa bağlama”
sayfa 10

Son olarak, yazılımı yükleyin. “Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme”
sayfa 17

Kablolu ağ için neler gerekir
HP Photosmart aygıtını ağa bağlamadan önce, gerekli tüm malzemelerin elinizde
olduğundan emin olun.
❑ Ethernet yönlendiricisi, anahtarı veya hub'ının bulunduğu çalışan bir Ethernet ağı.
❑ CAT-5 Ethernet kablosu.

Standart Ethernet kabloları standart telefon kablolarına benzer görünseler de, bunlar
birbirlerinin yerine kullanılamaz. Her birinde farklı sayıda tel ve farklı konektör vardır.
Ethernet kablosunun konektörü (RJ-45 konektör de denir) daha geniş ve daha kalındır
ve ucunda 8 temas noktası vardır. Telefon konektöründe ise 2 - 6 arası temas noktası
bulunur.

❑ Ethernet bağlantısı olan bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar.

Not HP Photosmart hem 10 Mb/sn hem de 100 Mb/sn Ethernet ağları destekler.
Bir ağ arabirim kartı (NIC) satın alıyor veya aldıysanız her iki hızda da
çalışabildiğinden emin olun.

Kablolu ağ kurulumu 9
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HP Photosmart aygıtını ağa bağlama
HP Photosmart aygıtını ağa bağlamak için aygıtın arkasındaki Ethernet bağlantı noktasını
kullanın.

HP Photosmart ürününü ağa bağlamak için
1. HP Photosmart aygıtınızın arkasından sarı fişi çekin.

2. Ethernet kablosunu HP Photosmart aygıtının arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına
takın.

3. Ethernet kablosunun diğer ucunu Ethernet yönlendiricinizdeki, anahtarınızdaki veya
kablosuz yönlendiricinizdeki uygun bir bağlantı noktasına bağlayın.

4. HP Photosmart aygıtını ağa bağladıktan sonra, “Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme”
sayfa 17 bölümünde açıklandığı gibi yükleyin.

Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı kurulumu
HP, kablosuz ağınızda en iyi performansı ve güvenliği sağlamak için HP Photosmart
aygıtınızın ve diğer ağ elemanlarının bağlantısında kablosuz yönlendirici veya erişim
noktası (802.11) kullanmanızı önerir. Ağ elemanları kablosuz yönlendirici veya erişim
noktası üzerinden bağlandığında, buna altyapı ağı denir.

Bölüm 2
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Ad hoc ağ ile karşılaştırıldığında kablosuz altyapı ağının avantajları şunlardır:
• Gelişmiş ağ güvenliği
• Artırılmış güvenirlik
• Ağ esnekliği
• Daha yüksek performans, özellikle 802.11 g modunda
• Paylaşılan Geniş Bant Internet erişimi

Tümleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına
HP Photosmart aygıtını kurmak için
aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Bakacağınız bölüm:

Önce gerekli tüm malzemeleri toplayın. “Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı için
gereksinimleriniz” sayfa 11

Sonra, HP Photosmart aygıtını kablosuz
yönlendiriciye bağlayın ve Kablosuz Kurulum
Sihirbazı'nı çalıştırın.

“Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına
bağlan” sayfa 11

Son olarak, yazılımı yükleyin. “Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme”
sayfa 17

Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı için gereksinimleriniz
Tümleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına HP Photosmart aygıtını bağlamak için
aşağıdakiler gerekir:
❑ Kablosuz yönlendirici veya erişim noktasına sahip kablosuz 802.11 ağı.
❑ Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü

bilgisayar. Bilgisayarın HP Photosmart aygıtını kurmayı planladığınız kablosuz ağa
bağlı olması gerekir.

❑ HP Photosmart aygıtını Internet erişimi olan kablosuz bir ağa bağlarsanız HP olarak,
Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) kullanan kablosuz
yönlendirici (erişim noktası veya baz istasyonu) kullanmanızı öneririz.

❑ Ağ adı (SSID).
❑ WEP anahtarı veya WPA Parolası (gerekiyorsa).

Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına bağlan
Kablosuz Kurulum Sihirbazı, HP Photosmart aygıtını ağınıza bağlamak için kolay bir yol
sağlar. Kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanız bu özelliği destekliyorsa,

Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı kurulumu 11

Tü
rk

çe



SecureEasySetup da kullanabilirsiniz. Kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanızın
EasySetup özelliğini destekleyip desteklemediğini öğrenmek ve ek kurulum yönergelerini
görmek için kablosuz yönlendiriciniz veya erişim noktanızla birlikte verilen belgelere
bakın.

Dikkat uyarısı Diğer kullanıcıların kablosuz ağınıza erişmesini engellemek
amacıyla HP, kablosuz yönlendiriciniz için bir parola veya anahtar (WPA veya WEP
güvenliği) ve benzersiz ağ adı (SSID) kullanılmasını kesinlikle önerir. Kablosuz
yönlendiriciniz, genellikle üreticinin adı olan varsayılan ağ adıyla gelmiş olabilir.
Varsayılan ağ adını kullanırsanız, aynı varsayılan ağ adını (SSID) kullanan diğer
kullanıcılar ağınıza kolaylıkla erişebilir. Bu aynı zamanda HP Photosmart aygıtının,
aynı ağ adını kullanan bölgenizdeki farklı bir kablosuz ağa yanlışlıkla bağlanabileceği
anlamına da gelir. Bu gerçekleşirse, HP Photosmart aygıtına erişemezsiniz. Ağ adını
değiştirme hakkında daha fazla bilgi için kablosuz yönlendiricinizle birlikte verilen
belgelere bakın.

Not Kablosuz altyapı ağına bağlanmadan önce ethernet kablosunun HP Photosmart
aygıtına bağlı olmadığından emin olun.

HP Photosmart aygıtını Kablosuz Kurulum Sihirbazı'na bağlamak için
1. Kablosuz yönlendirici veya erişim noktasınızla ilgili aşağıdaki bilgileri bir yere not edin:

• Ağ Adı (SSID olarak da bilinir)
• WEP Anahtarı, WPA Parolası (gerekiyorsa)
Bu bilgileri nerede bulacağınızı bilmiyorsanız, kablosuz yönlendirici veya erişim
noktanızla birlikte verilen belgelere bakın. Ağ adını (SSID) ve WEP anahtarını veya
WPA parolasını, kablosuz yönlendiricinin Gömülü Web Sunucusu'nda bulabilirsiniz.

Not HP, kablosuz güvenlik ayarlarınızı otomatik olarak bulabilecek çevrimiçi bir
araç sağlıyor. Şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/go/networksetup.

2. Ekranda Setup (Kurulum) öğesine dokunun.
3. Network (Ağ) seçeneğine dokunun.

Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü
seçeneklerinde ilermek için  veya  düğmesine basın.

4. Wireless Setup Wizard (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) seçeneğine dokunun.
Böylece Wireless Setup Wizard (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) uygulaması çalışır.

5. Adım 1'de yazdığınız ağ adına dokunun.

Listede ağ adınızı görmüyorsanız,
a. Enter a New Network Name (SSID) (Yeni Ağ Adını (SSID) Gir) seçeneğine

dokunun.
Sanal klavye görüntülenir.

b. Ağ adını (SSID) girin. Sanal klavyede uygun harflere ve rakamlara dokunun.

Not Büyük ve küçük harflerinin tam aynısını girin. Aksi halde kablosuz
bağlantıda sorun çıkar.

Bölüm 2
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c. Yeni ağ adını girmeyi tamamladığınızda, sırasıyla Done (Bitti) ve OK (Tamam)
seçeneğine dokunun.
HP Photosmart girdiğiniz ağ adına dayanan ağı bulamıyorsa, d ve e adımlarında
açıkladığı biçimiyle ağınız hakkında daha fazla soruyu yanıtlamanız istenebilir.
Devam etmeden önce HP Photosmart aygıtını bilgisara daha fazla yaklaştırıp
HP Photosmart aygıtının ağı otomatik olarak bulup bulamayacağını görmek için
Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı yeniden çalıştırın.

d. Infrastructure (Altyapı) seçeneğine dokunun.
e. WEP encryption (WEP şifrelemesi) veya WPA encryption (WPA şifrelemesi)

seçeneğine dokunun.
WEP şifrelemesini kullanmak istemiyorsanız, No, my network does not use
encryption (Hayır, ağım şifreleme kullanmıyor) seçeneğine dokunun. 7. adıma
gidin.

6. İstenirse, aşağıda gösterildiği gibi WPA veya WEP anahtarınızı girin:
a. Sanal klavyede uygun harflere ve rakamlara dokunun.

Not Büyük ve küçük harflerinin tam aynısını girin. Aksi halde kablosuz
bağlantıda sorun çıkar.

b. WPA veya WEP anahtarı girmeyi bitirdiğinizde Done (Bitti) seçeneğine dokunun.
c. Onaylamak için OK (Tamam) seçeneğine dokunun.

HP Photosmart ağa bağlanmayı dener. Geçersiz WPA veya WEP anahtarı
girdiğinizi belirten bir mesaj çıkarsa, yeni ağınız için girdiğiniz anahtarı kontrol
edin, anahtarı düzeltmeyle ilgili uyarıları izleyin ve yeniden deneyin.

7. HP Photosmart ağa sorunsuz bir şekilde bağlandığında ağ üzerinden aygıtı
kullanacak tüm bilgisayarlara yazılımı yükleyin.

HP Photosmart aygıtını SecureEasySetup ile bağlamak için
1. Kablosuz yönlendiricinizde veya erişim noktanızda SecureEasySetup özelliğini

etkinleştirin.
2. Ekranda Setup (Kurulum) düğmesine basın.
3. Network (Ağ) düğmesine basın.

Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü
seçeneklerinde ilermek için  veya  düğmesine basın.

4. Wireless Setup Wizard (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) düğmesine basın.
5. Bağlantıyı tamamlamak için ekranda gösterilen bilgi istemlerini izleyin.
6. HP Photosmart aygıtı sorunsuz olarak ağa bağlandığında, ağı kullanacak her

bilgisayarda yazılımı yüklemek için bilgisayarınıza gidin.

Not Bağlantı başarısız olursa, SecureEasySetup özelliğini etkinleştirdikten
sonra kablosuz yönlendirici veya erişim noktası zaman aşımına uğrayabilir.
Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası düğmesine bastıktan hemen sonra
HP Photosmart aygıtının kontrol panelindeki adımları tamamladığınızdan emin
olarak yukarıdaki görevi yineleyin.

Kablosuz ad hoc ağ kurulumu
HP Photosmart aygıtını, kablosuz özelliği olan bilgisayara kablosuz yönlendirici veya
erişim noktası kullanmadan bağlamak istiyorsanız bu bölümü kullanın.
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Not Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası yoksa ad hoc bağlantı kullanılabilir.
Ancak kablosuz yönlendirici veya erişim noktası olan bir ağa göre daha az esneklik
sağlar, ağ güvenliği ve ağ performansı daha düşüktür.

HP Photosmart aygıtını bilgisayarınıza bağlamak için (ad hoc), bilgisayarınızda ad hoc
ağ profili oluşturmanız gerekir. Bu, ad hoc ağınız için ağ adı (SSID) e WEP güvenliği
(isteğe bağlıdır ancak önerilir) seçmeyi içerir.

HP Photosmart aygıtını kablosuz ad hoc
ağında kurmak için aşağıdakileri yapmanız
gerekir:

Bakacağınız bölüm:

Önce gerekli tüm malzemeleri toplayın. “Ad hoc ağ için gereksinimleriniz” sayfa 14

Ardından ağ profili oluşturarak bilgisayarınızı
hazırlayın.

“Windows XP yüklü bilgisayar için ağ profili
oluşturma” sayfa 14
“Diğer işletim sistemleri için ağ profili
oluşturma” sayfa 15

Sonra, Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırın. “Kablosuz ad hoc ağına bağlanma” sayfa 16

Son olarak, yazılımı yükleyin. “Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme”
sayfa 17

Ad hoc ağ için gereksinimleriniz
HP Photosmart aygıtını kablosuz ağa bağlamak için kablosuz ağ adaptörü olan Windows
bilgisayarı gerekir.

Windows XP yüklü bilgisayar için ağ profili oluşturma
Ağ profili oluşturarak bilgisayarınızı ad hoc bağlantı için hazırlayın.

Ağ profili oluşturmak için

Not HP Photosmart aygıtı, ağ adı (SSID) değeri hpsetup olan bir ağ profiliyle
yapılandırılmış olarak verilir. Bununla birlikte güvenlik ve gizlilik için HP, burada
açıklandığı gibi bilgisayarınızda yeni ağ profili oluşturmanızı önerir.

1. Denetim Masası'nda Ağ Bağlantıları'nı çift tıklatın.
2. Ağ Bağlantıları penceresinde Kablosuz Ağ Bağlantısı'nı sağ tıklatın. Açılır menüde

Etkinleştir'i görüyorsanız bunu seçin. Aksi halde, menüde Devre Dışı Bırak'ı
görüyorsanız, kablosuz bağlantı zaten etkindir.
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3. Kablosuz Ağ Bağlantısı simgesini sağ tıklatın ve sonra Özellikler'i tıklatın.
4. Kablosuz Ağlar sekmesini tıklatın.
5. Kablosuz ağ ayarlarımı yapılandırmak için Windows'u kullan onay kutusunu

seçin.
6. Ekle'yi tıklatın ve ardından şunları yapın:

a. Ağ adı (SSID) kutusuna istediğiniz benzersiz ağ adını yazın.

Not Ağ adı küçük - büyük harfe duyarlıdır, bu nedenle büyük ve küçük harfleri
akılda tutmak önemlidir.

b. Ağ Doğrulaması listesi varsa, Aç'ı seçin. Aksi takdirde, sonraki adıma geçin.
c. Veri şifreleme listesinden WEP'i seçin.

Not WEP anahtarı kullanmayan bir ağ oluşturmak mümkündür. Bununla
birlikte HP, ağınızın güvenliği için WEP anahtarı kullanmanızı önerir.

d. Anahtar otomatik olarak bana verildi öğesinin yanındaki onay kutusunun
seçilmemiş olmasına dikkat edin. Seçiliyse, temizlemek için onay kutusunu
tıklatın.

e. Ağ anahtarı kutusuna tam olarak 5 veya tam olarak 13 alfanümerik (ASCII)
karakterden oluşan bir WEP anahtarı yazın. Örneğin, 5 karakter girerseniz bu
ABCDE veya 12345 olabilir. 13 karakter girerseniz, bu da ABCDEF1234567
olabilir. (12345 ve ABCDE sadece örnektir. İstediğiniz bileşimi seçin.)
Alternatif olarak, WEP anahtarı için HEX (onaltılık) karakterler de kullanabilirsiniz.
HEX karakterlerden oluşan bir WEP anahtarının 40 bit şifreleme için 10 karakter,
128 bit şifreleme için ise 26 karakter olması gerekir.

f. Ağ anahtarını onayla kutusuna, önceki adımda yazdığınız WEP anahtarının
aynısını yazın.

g. Büyük ve küçük harfler dahil olmak üzere WEP anahtarını tam olarak daha önce
yazdığınız şekilde yazın.

Not Büyük ve küçük harfleri tam olarak hatırlamanız gerekir. WEP anahtarını
HP Photosmart aygıtına yanlış girerseniz kablosuz bağlantısı yapılamaz.

h. Bu bir bilgisayardan bilgisayara (ad hoc) ağdır; kablosuz erişim noktaları
kullanılmaz onay kutusunu seçin.

i. Kablosuz ağ özellikleri penceresini kapatmak için OK düğmesini tıklatın, sonra
OK düğmesini bir daha tıklatın.

j. Kablosuz Ağ Bağlantısı Özellikleri penceresini kapatmak için tekrar OK
düğmesini tıklatın.

Diğer işletim sistemleri için ağ profili oluşturma
Windows XP dışında bir işletim sisteminiz varsa HP kablosuz LAN kartınızla birlikte
verilen yapılandırma programını kullanmanızı önerir. Kablosuz LAN kartı için olan
yapılandırma programını bulmak için bilgisayarınızın programlar listesini açın.
Yerel ağ kartı programını kullanarak aşağıdaki değerlerin olduğu bir ağ profili oluşturun:
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• Ağ adı (SSID): Ağım (örnektir; zorunlu değildir)

Not Benzersiz ve hatırlamanızın kolay olacağı bir ağ adı oluşturmanız gerekir.
Ağ adının büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmamanız yeterlidir. Hangi
harflerin büyük, hangi harflerin küçük olduğunu hatırlamanız önemlidir.

• İletişim modu: Ad Hoc
• Şifreleme: etkin

Kablosuz ad hoc ağına bağlanma
HP Photosmart aygıtını kablosuz ad hoc ağına bağlamak için Kablosuz Kurulum
Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz.

Kablosuz ad hoc ağına bağlamak için
1. Ekranda Setup (Kurulum) öğesine dokunun.
2. Network (Ağ) seçeneğine dokunun.

Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü
seçeneklerinde ilermek için  veya  düğmesine basın.

3. Wireless Setup Wizard (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) seçeneğine dokunun.
Böylece, Wireless Setup Wizard (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) uygulaması
çalıştırılır. Kurulum sihirbazı bağlanılabilecek ağları arar ve algılanan ağ adlarının
(SSID) listesini görüntüler. Altyapı ağları listede önce, ardından da kullanılabilir ad
hoc ağlar görüntülenir. Sinyali en güçlü ağ en üstte, en zayıf ağ ise en altta
görüntülenir.

4. Ekranda, bilgisayarınızda oluşturduğunuz ağ adını arayın (örneğin, Benimağım).
5. Ağ adına dokunun.

Ağ adınızı bulup seçtiyseniz 6. adıma gidin.

Listede ağ adınızı görmüyorsanız,
a. Enter a New Network Name (SSID) (Yeni Ağ Adı (SSID) Gir) öğesine dokkunun.

Sanal klavye görüntülenir.
b. SSID'yi girin. Sanal klavyede uygun harflere ve rakamlara dokunun.

Not Büyük ve küçük harflerinin tam aynısını girin. Aksi halde kablosuz
bağlantıda sorun çıkar.

c. Yeni SSID girmeyi tamamladığınızda, sanal klavyede sırasıyla Done (Bitti) ve
OK (Tamam) seçeneğine dokunun.
HP Photosmart girdiğiniz ağ adına dayanan ağı bulamıyorsa, d ve e adımlarında
açıkladığı biçimiyle ağınız hakkında daha fazla soruyu yanıtlamanız istenebilir.
Devam etmeden önce HP Photosmart aygıtını bilgisara daha fazla yaklaştırıp
HP Photosmart aygıtının ağı otomatik olarak bulup bulamayacağını görmek için
Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı yeniden çalıştırın.

d. Ad Hoc seçeneğine dokunun.
e. Yes, my network uses WEP encryption (Evet, ağım WEP şifrelemesi

kullanıyor) seçeneğine dokunun. Sanal klavye görüntülenir.
WEP şifrelemesini kullanmak istemiyorsanız, No, my network does not use
encryption (Hayır, ağım şifreleme kullanmıyor) seçeneğine dokunun. 7. adıma
gidin.
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6. İstenirse, aşağıda gösterildiği gibi WEP anahtarınızı girin: Aksi halde 7. adıma geçin.
a. Sanal klavyede uygun harflere ve rakamlara dokunun.

Not Büyük ve küçük harflerinin tam aynısını girin. Aksi halde kablosuz
bağlantıda sorun çıkar.

b. WEP anahtarı girmeyi tamamladığınızda, sanal klavyede Done (Bitti) seçeneğine
dokunun.

7. Onaylamak için bir kez daha OK (Tamam) seçeneğine dokunun.
HP Photosmart ağa bağlanmay ı dener. Geçersiz WEP anahtarı girdiğinizi belirten
bir mesaj çıkarsa, yeni ağınız için girdiğiniz anahtarı kontrol edin, WEP anahtarını
düzeltmeyle ilgili uyarıları izleyin ve yeniden deneyin.

8. HP Photosmart aygıtı sorunsuz olarak ağa bağlandığında yazılımı yüklemek için
bilgisayarınıza gidin.

Ağ bağlantısı için yazılımı yükleme
Bu bölümü, ağa bağlı bir bilgisayara HP Photosmart yazılımını yüklemek için kullanın.
Yazılımı yüklemeden önce, HP Photosmart aygıtını ağa bağladığınızdan emin olun.

Not Bilgisayarınız bir dizi ağ sürücüsüne bağlanacak şekilde yapılandırıldıysa,
yazılımı yüklemeden önce bilgisayarınızın bu sürücülere bağlı olduğundan emin olun.
Aksi takdirde, HP Photosmart yükleme yazılımı ayrılan sürücü harflerinden birini
kullanmayı deneyebilir ve bilgisayarınızda ağ sürücüsüne erişemez.

Not Yükleme süresi, işletim sisteminize, var olan alan miktarına ve işlemci hızına
göre 20 ila 45 dakika arası bir zaman alabilir.

Windows HP Photosmart yazılımını yüklemek için
1. Bilgisayarınızda çalışan tüm uygulamalardan, virüs algılama yazılımları da dahil

olmak üzere çıkın.
2. HP Photosmart aygıtınızla birlikte verilen Windows CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM

sürücüsüne takın ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
3. Güvenlik duvarlarıyla ilgili bir iletişim kutusu görüntülenirse, yönergeleri izleyin.

Güvenlik duvarı açılır mesajları görüntülenirse, mesajları her zaman kabul etmeli
veya istenen işleme izin vermelisiniz.

4. Bağlantı Türü ekranında, Ağ üzerinden seçeneğini seçin ve İleri'yi tıklatın.
Kurulum programı, ağ üzerinde HP Photosmart aygıtını ararken Arıyor ekranı
görünür.

5. Yazıcı Bulundu ekranında yazıcı tanımlamasının doğru olduğunu doğrulayın.
Ağ üzerinde birden fazla yazıcı bulunduysa, Bulunan Yazıcılar ekranı görünür.
Bağlanmak istediğiniz HP Photosmart aygıtını seçin.

6. Yazılımı yüklemek için uyarıları izleyin.
Yazılımı yüklemeyi bitirdiğinizde HP Photosmart aygıtı hizmete hazırdır.

7. Bilgisayarınızda herhangi bir virüs algılama yazılımını devre dışı bıraktıysanız,
yeniden etkinleştirdiğinizden emin olun.

8. Ağ bağlantınızı sınamak için, bilgisayarınıza gidin ve HP Photosmart aygıtınıza bir
otomatik sınama raporu yazdırın.
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Ağda diğer bilgisayarlara bağlanma
HP Photosmart aygıtını ağda paylaşabilirsiniz; böylece daha fazla bilgisayar tarafındar
kullanılabilir. HP Photosmart aygıtı ağ üzerindeki bilgisayarlardan birine zaten bağlıysa,
eklenen her bilgisayara da HP Photosmart yazılımını yüklemeniz gerekir. Yükleme
sırasında yazılım her bilgisayar için ağda HP Photosmart aygıtını bulacaktır.
HP Photosmart aygıtını ağda bir kez kurduktan sonra, diğer bilgisayarları eklerken
yeniden yapılandırmanız gerekmez.

Not HP Photosmart aygıtını kablosuz veya kablolu ağa bağlayabilirsiniz; ancak iki
bağlantıyı aynı anda yapamazsınız.

HP Photosmart aygıtınızın USB bağlantısını ağ bağlantısıyla
değiştirme

HP Photosmart aygıtını ilk önce USB bağlantısıyla kurarsanız, daha sonra kablosuz veya
Ethernet ağ bağlantısına geçebilirsiniz. Ağa nasıl bağlanacağınızı anladıysanız,
aşağıdaki genel yönergeleri kullanabilirsiniz.

Not Kablosuz ağınızda en yğksek performans ve güvenlik için HP Photosmart
aygıtına erişmek üzere bir erişim noktası (kablosuz yöneltici gibi) kullanın.

USB bağlantısını yerleşik kablosuz WLAN 802.11 bağlantısı olarak değiştirmek için
1. HP Photosmart aygıtının arkasındaki USB bağlantısını çıkarın.
2. Ekranda Setup (Kurulum) düğmesine basın.
3. Network (Ağ) düğmesine basın.

Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü
seçeneklerinde ilermek için  veya  düğmesine basın.

4. Wireless Setup Wizard (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) düğmesine basın.
Bu, Wireless Setup Wizard (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) uygulamasını çalıştırır.

5. Ağ bağlantısı için yazılımı yükleyin, Aygıt Ekle seçeneğini, ardından Ağ
Aracılığıyla seçeneğini belirleyin.

6. Kurulum tamamlandığında, Denetim Masası'nda Yazıcılar ve Fakslar'ı (veya
Yazıcılar'ı) açın ve USB kurulumuna ilişkin yazıcıları silin.

USB bağlantısını kablolu (Ethernet) bağlantıyla değiştirmek için
1. HP Photosmart aygıtının arkasındaki USB bağlantısını çıkarın.
2. HP Photosmart aygıtının arkasındaki Ethernet bağlantı noktasıyla yönlendirici veya

anahtardaki kullanılabilir Ethernet bağlantı noktasını bir Ethernet kablosuyla birbirine
bağlayın.

3. Ağ bağlantısı için yazılımı yükleyin, Aygıt Ekle seçeneğini, ardından Ağ
Aracılığıyla seçeneğini belirleyin.

4. Kurulum tamamlandığında, Denetim Masası'nda Yazıcılar ve Fakslar'ı (veya
Yazıcılar'ı) açın ve önceki USB kurulumundan gelen yazıcıları silin.
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HP Photosmart aygıtını ağa bağlama hakkında daha ayrıntılı yönergeler için bkz.
• “Kablolu ağ kurulumu” sayfa 8
• “Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı kurulumu” sayfa 10
• “Kablosuz ad hoc ağ kurulumu” sayfa 13

Ağ ayarlarınızı yönetme
HP Photosmart aygıtının ağ ayarlarını HP Photosmart kontrol panelinden yönetebilirsiniz.
HP Photosmart aygıtının varolan ağ bağlantısını kullanarak Web tarayıcınız üzerinden
erişeceğiniz bir yapılandırma ve durum aracı olan Katıştırılmış Web Sunucusu'nda başka
gelişmiş ayarlar da bulabilirsiniz.

Temel ağ ayarlarını kontrol panelinden değiştirme
HP Photosmart kontrol paneli, kablosuz bağlantı kurmanıza ve yönetmenize, ayrıca
çeşitli ağ yönetim görevleri gerçekleştirmenize olanak verir. Bunlar arasında, ağ ayarlarını
görüntüleme, varsayılan ağ değerlerine geri dönme, kablosuz radyoyu açma ve kapatma
ve ağ ayarlarını değiştirme de vardır.

Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanma
Kablosuz Kurulum Sihirbazı, HP Photosmart aygıtıyla kolayca kablosuz bağlantı
kurulmasını ve bu bağlantının yönetilmesini sağlar.
1. Ekranda Setup (Kurulum) öğesine dokunun.
2. Network (Ağ) seçeneğine dokunun.

Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü
seçeneklerinde ilermek için  veya  düğmesine basın.

3. Wireless Setup Wizard (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) seçeneğine dokunun.
Böylece Wireless Setup Wizard (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) uygulaması çalışır.

Ağ ayarlarını görüntüleme ve yazdırma
HP Photosmart kontrol panelinde ağ ayarlarının özetini görüntüleyebilir veya daha
ayrıntılı bir yapılandırma sayfası yazdırabilirsiniz. Ağ yapılandırma sayfası IP adresi,
bağlantı hızı, DNS ve mDNS gibi tüm önemli ağ ayarlarını listeler.
1. Ekranda Setup (Kurulum) öğesine dokunun.
2. Network (Ağ) seçeneğine dokunun.

Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü
seçeneklerinde ilermek için  veya  düğmesine basın.

3. View Network Settings (Ağ Ayarlarını Görüntüle) seçeneğine dokunun.
4. Aşağıdakilerden birini yapın:

• Kablolu ağ ayarlarını görüntülemek için Display Wired Summary (Kablolu
Özetini Görüntüle) seçeneğine dokunun.

• Kablosuz ağ ayarlarını görüntülemek için Display Wireless Summary (Kablosuz
Özetini Görüntüle) seçeneğine dokunun.

• Ağ yapılandırma sayfası yazdırmak için Print Network Configuration Page (Ağ
Yapılandırma Sayfasını Yazdır) seçeneğine dokunun.
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Varsayılan ağ ayarlarını geri yükleme
Ağ ayarlarını, HP Photosmart aygıtını satın aldığınız sıradaki değerlerine
sıfırlayabilirsiniz.

Dikkat uyarısı Bu, girmiş olduğunuz tüm kablosuz kurulum bilgilerini siler. Bu
bilgilere geri dönmek için Kablosuz Kurulum Sihizbazı'nı yeniden çalıştırmanız
gerekecektir.

1. Ekranda Setup (Kurulum) öğesine dokunun.
2. Network (Ağ) seçeneğine dokunun.

Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü
seçeneklerinde ilermek için  veya  düğmesine basın.

3. Restore Network Defaults (Ağ Varsayılanlarını Geri Yükle) seçeneğine dokunun.
4. Yes (Evet) veya No (Hayır) seçeneğine dokunun.

Kablosuz radyosunu açma ve kapatma
Kablosuz radyo varsayılan olarak kapalıdır. Kablosuz ağa bağlı kalmak için radyonun
açık kalması gerekir. Radyo açıkken, HP Photosmart aygıtının önündeki mavi ışık yanar:
Ancak, HP Photosmart aygıtı kablolu bir ağa bağlıysa veya USB bağlantınız varsa, radyo
kullanılmaz. Bu durumda radyoyu kapatmanız daha iyi olur.
1. Ekranda Setup (Kurulum) öğesine dokunun.
2. Network (Ağ) seçeneğine dokunun.

Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü
seçeneklerinde ilermek için  veya  düğmesine basın.

3. Wireless Radio (Kablosuz Radyo) seçeneğine dokunun.
4. On (Açık) veya Off (Kapalı) seçeneğine dokunun.

Kablosuz ağ sınaması yazdır
Ağ kurulumunun başarılı olup olmadığını belirlemek için kablosuz ağ sınaması bir dizi
tanılama sınamasını gerçekleştirir. Kablosuz ağ sınaması, Kablosuz Kurulum Sihirbazı
çalştığında otomatik olarak yazdırılır. İstediğiniz zaman kablosuz ağ sınaması
yazdırabilirsiniz.
1. Ekranda Setup (Kurulum) öğesine dokunun.
2. Network (Ağ) seçeneğine dokunun.

Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü
seçeneklerinde ilermek için  veya  düğmesine basın.

3. Wireless Network Test (Kablosuz Ağ Sınaması) seçeneğine dokunun.
Wireless Network Test (Kablosuz Ağ Sınaması) yazdırılır.

Gelişmiş ağ ayarlarını kontrol paneli ayarlarından değiştirme
Gelişmiş ağ ayarları, size kolaylık sağlamak için sunulmuştur. Ancak, ileri düzeyde bir
kullanıcı değilseniz, bu ayarların hiçbirini değiştirmemelisiniz.

Bölüm 2
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IP ayarlarını değiştirme
IP ayarlarında, varsayılan IP ayarı Automatic (Otomatik) değeridir ve bu, IP ayarlarını
otomatik olarak yapar. Bununla birlikte, ileri düzey bir kullanıcıysanız, IP adresini, alt ağ
maskesini veya varsayılan ağ geçidini el ile değiştirmek isteyebilirsiniz. HP Photosmart
aygıtının IP adresi ile alt ağ maskesini görmek için HP Photosmart aygıtından bir ağ
yapılandırma sayfası yazdırın.

Not Bir IP ayarını el ile girerken etkin bir ağa bağlanmış olmalısınız, aksi takdirde
menüden çıktığınızda ayar korunmayacaktır.

Dikkat uyarısı IP adresini el ile atarken dikkatli olun. Yükleme sırasında geçersiz
bir IP adresi girerseniz, ağ bileşenleriniz HP Photosmart aygıtıyla bağlantı kuramaz.

1. Ekranda Setup (Kurulum) öğesine dokunun.
2. Network (Ağ) seçeneğine dokunun.

Not İstediğiniz menü seçeneği ekranda görünür değilse, tüm menü
seçeneklerinde ilermek için  veya  düğmesine basın.

3. Advanced Setup (Gelişmiş Kurulum) seçeneğine dokunun.
4. IP Settings (IP Ayarları) seçeneğine dokunun.
5. Manual (El İle) seçeneğine dokunun.
6. Aşağıdaki IP ayarlarından birine dokunun.

• IP Address (IP Adresi)
• Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi)
• Default Gateway (Varsayılan Ağ Geçidi)
Ekranda sanal klavye görüntülenir.

7. IP ayarlarınızı girmek için sanal klavye kullanın.
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3 HP Photosmart özelliklerini
kullanma
Bu bölümde HP Photosmart aygıtının temel işlemler için kullanılması hakkında bilgiler
vardır. Buna ek olarak, kağıt yerleştirme, fotoğrafları görüntüleme, seçme ve yazdırma,
mürekkep kartuşlarını değiştirme yönergelerini de sağlar.

Kağıt yükleme
Bu bölümde, yazdırma işleri için HP Photosmart aygıtına farklı türde ve boyutta kağıt
yerleştirmeye ilişkin yordam açıklanır.

İpucu Yırtılmaları, kırışmaları, kenarların kıvrılmasını ya da katlanmasını
engellemek için, tüm kağıtları tekrar sıkıca kapanabilen torbalarda yatık biçimde
saklayın. Aşırı ısı ve nem değişiklikleri ortamların kıvrılmasına neden olabilir ve bu
ortamlar gerektiği gibi saklanmazsa HP Photosmart aygıtında iyi sonuç vermezler.

Tam boyutlu kağıt yükleme
HP Photosmart aygıtının ana giriş tepsisine Letter veya A4 gibi çeşitli türlerde kağıt
yerleştirebilirsiniz.

Tam boyutlu kağıt yerleştirmek için
1. Ana giriş tepsisini dışarı çekin ve ardından kağıt eni ve boyu kılavuzlarını en açık

konumlarına gelecek biçimde kaydırın.

2. Kenarların hizalanmasını sağlamak için bir deste kağıdı düz bir yüzeye hafifçe vurun
ve sonra kağıdı aşağıdakiler için kontrol edin.
• Kağıtlarda yırtılma, tozlanma, buruşma olmamalı ve kenarları katlanmış veya

kıvrılmış olmamalıdır.
• Yığındaki tüm kağıtlar aynı türde ve boyutta olmalıdır.

3. Yazdırma yüzü alta gelecek şekilde, kağıtların kısa kenarını ileriye doğru kaydırarak
ana giriş tepsisine yerleştirin. Kağıt yığınını durana dek ileriye doğru kaydırın.
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Dikkat uyarısı Ana giriş tepsisine kağıt yerleştirirken HP Photosmart aygıtının
boşta ve sessiz olduğundan emin olun. HP Photosmart mürekkep kartuşlarını
kullanıyorsa veya bir görevle başka şekilde meşgulse, aygıtın içindeki kağıt
durdurucu yerinde olmayabilir. Kağıdı çok ileri itmiş olabilirsiniz; bu,
HP Photosmart aygıtının boş kağıtlar çıkarmasına yol açar.

İpucu Antetli kağıt kullanıyorsanız, yazdırma yüzü alta gelecek şekilde kağıdın
üst kısmını önce yerleştirin. Tam boyutlu kağıt ve antetli kağıt yerleştirilmesine
ilişkin daha fazla bilgi için ana giriş tepsinin altında yer alan şemaya bakın.

4. Kağıt en ve boy kılavuzlarını kağıt destesinin kenarlarına dayanarak durana dek içe
doğru kaydırın.
Ana giriş tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın; Kağıt destesinin ana giriş
tepsisine sığdığından ve kağıt eni kılavuzundan daha yüksek seviyede olmadığından
emin olun.

5. Ana giriş tepsisini HP Photosmart aygıtının içine geri itin.
6. Çıkış tepsisi genişleticisini kendinize doğru mümkün olduğunca çekin.
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Not Legal boyutlu kağıt kullanırken, tepsi genişleticiyi kapalı tutun.

10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdını yükleme
HP Photosmart aygıtının fotoğraf tepsisine en çok 10 x 15 cm boyutlu fotoğraf kağıdı
yükleyebilirsiniz. En iyi sonuçları elde etmek için 10 x 15 cm boyutunda HP Premium Plus
Fotoğraf Kağıdı veya HP Premium Fotoğraf Kağıdı kullanın.

Fotoğraf tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yüklemek için
1. Çıkış tepsisini kaldırıp fotoğraf tepsisini çekin.

2. Yazdırma yüzü alta gelecek şekilde, fotoğraf kağıtlarının kısa kenarını ileriye doğru
kaydırarak fotoğraf tepsisine yerleştirin. Fotoğraf kağıdı yığınını durana dek ileriye
doğru kaydırın.
Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikleri varsa, delikleri size yakın kenarında kalacak
şekilde yerleştirin.

3. Kağıt eni ve boyu kılavuzlarını fotoğraf kağıdı destesinin kenarlarına dayanarak
durana kadar içe doğru kaydırın.
Fotoğraf tepsisini kapasitesinin üzerinde doldurmayın. Fotoğraf kağıdı destesinin
fotoğraf tepsisine sığdığından ve kağıt eni kılavuzunu aşmadığından emin olun.

4. Fotoğraf tepsisini içeri itip çıkış tepsisini indirin.

Kağıt sıkışmalarından kaçınma
Kağıt sıkışmasını önlemek için bu yönergeleri izleyin.
• Çıkış tepsisinden, yazdırılmış kağıtları sık sık kaldırın.
• Kullanılmayan tüm kağıdı sıkıca kapanabilen bir torbada saklayarak, kağıtların

kıvrılmasını ya da buruşmasını önleyin.
• Giriş tepsisine yüklenen ortamın yatay konumda düz olarak durduğundan ve

kenarlarının kıvrılmış ya da buruşmuş olmadığından emin olun.

Bölüm 3
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• Farklı kağıt türlerini ve kağıt boyutlarını giriş tepsisinde aynı anda kullanmayın; giriş
tepsisindeki tüm kağıtlar aynı türde ve aynı boyutta olmalıdır.

• Giriş tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak
şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzlarının, giriş tepsisindeki kağıtları
kıvırmadığından emin olun.

• Kağıdı giriş tepsisinde çok ileri doğru zorlamayın.
• HP Photosmart aygıtınız için önerilen kağıt türlerini kullanın.

Fotoğrafları görüntüleme, seçme ve yazdırma
Fotoğraflarınızı bastırmadan önce veya bastırırken bellek kartınızdaki ya da depolama
aygıtınızdaki fotoğrafları görebilir ve seçebilirsiniz.

Fotoğrafları görüntülemek, seçmek ve yazdırmak için
1. HP Photosmart aygıtında uygun olan yuvaya bellek kartını yerleştirin veya ön USB

bağlantı noktasına depolama aygıtını takın.

1 xD-Picture Kartı

2 CompactFlash (CF) tip I ve II

3 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate,
Memory Stick Duo veya Duo Pro (bağdaştırıcı isteğe bağlı) veya Memory Stick Micro
(bağdaştırıcı gerekir)

4 Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (bağdaştırıcı gerekir), Secure Digital High
Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, MMC Mobile (RS-MMC;
bağdaştırıcı gerekir), TransFlash MicroSD Card veya Secure MultiMedia Card

Ekranda en son fotoğraflarla birlikte Photosmart Express menüsü görüntülenir.
2. Fotoğraf tepsisine 10 x 15 cm fotoğraf kağıdı yerleştirebileceğiniz gibi ana giriş

tepsisine de tam boy fotoğraf kağıdı yerleştirebilirsiniz.
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3. View (Görünüm) seçeneğine dokunun.
View Photos (Fotoğrafları Görüntüle) ekranı görüntülenir.

4. Fotoğraf küçük resimlerinde dolaşmak için  veya  seçeneğine dokunun.
5. Görüntülenmesini istediğiniz fotoğrafın küçük resmi görüntülendiğinde buna

dokunun.
6. Fokoğraf ekranda kendi kendine görüntülendiğinde görüntüye bir kez daha dokunun.

Photo Options (Fotoğraf Seçenekleri) ekranı görüntülenir.
7. Print Preview (Yazdırma Önizlemesi) seçeneğine dokunun.

Fotoğraflarınız yazdırıldığında nasıl görüntüleneceklerini gösteren Print Preview
(Yazdırma Önizlemesi) ekranı görüntülenir.
Görüntülemek ve yazdırmak için yeni fotoğraflar seçmek isterseniz Add More (Daha
Ekle) seçeneğine dokunup adım 4-6 arasını tekrarlayın.

8. (İsteğe bağlı) yazdırma ayarlarınıdan denetlemek ve/veya değiştirmek istedikleriniz
varsa Settings (Ayarlar) seçeneğine doknun.

9. Fotoğrafları yazdırmak için Print (Yazdır) seçeneğine dokunun veya kontrol
panelindeki Print Photos (Fotoğraf Yazdır) düğmesine basın.
Yazdırılacak sayfa sayısını ve tamamlanması için gereken tahmini süreyi gösteren
baskı durumu ekranı görüntülenir.

Tahmini mürekkep seviyelerini kontrol etme
Mürekkep kartuşunun ne kadar süre sonra değiştirilmesi gerektiğini anlamak için
mürekkep seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz. Mürekkep seviyesi, mürekkep
kartuşlarında kalan tahmini mürekkep miktarını gösterir.

Not HP Photosmart, yalnızca orijinal HP mürekkeplerinde mürekkep düzeyini
algılar. Yeniden doldurulan veya diğer aygıtlarda kullanılmış mürekkep kartuşundaki
mürekkep düzeyleri doğru kaydedilemeyebilir.

Not Kartuşlardan gelen mürekkep, aygıtı ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan
başlatma işlemi ve baskı püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin sorunsuzca
akmasını sağlayan yazıcı kafası bakımı dahil olmak üzere baskı işleminde farklı
biçimlerde kullanılır. Ayrıca, kartuşta kullanıldıktan sonra biraz mürekkep bırakılır.
Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/inkusage.

Mürekkep düzeylerini kontrol panelinden kontrol etme
1. Ekranda Setup (Kurulum) düğmesine basın.
2. Tools (Araçlar) düğmesine basın.
3. Display Ink Gauge (Mürekkep Ayarını Görüntüle) düğmesine basın.

HP Photosmart, takılı tüm kartuşlardaki tahmini mürekkep düzeylerini gösteren bir
ayar görüntüler.

Bölüm 3
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Mürekkep kartuşlarını değiştirme
Mürekkep kartuşlarını değiştirmeniz gerektiğinde bu yönergeleri izleyin.

Not Mürekkep kartuşlarını HP Photosmart aygıtına ilk kez takıyorsanız, yalnızca
aygıtla gelen mürekkep kartuşlarını kullandığınızdan emin olun. Bu mürekkep
kartuşlarındaki mürekkep, ilk kurulumda özellikle yazıcı kafası grubundaki
mürekkeple karışacak şekilde formüle edilir.

HP Photosmart için henüz yedek mürekkep kartuşu sipariş etmediyseniz bunları
bilgisayarınızdaki HP Sarf Malzemeleri Alışverişi simgesini tıklatarak sipariş
edebilirsiniz. Windows bilgisayarlarda bu simge Başlat menüsündeki HP klasöründe yer
alır.
Daha fazla bilgi için, bkz. www.hp.com/buy/supplies.

Mürekkep kartuşlarını değiştirmek için
1. HP Photosmart aygıtının açık olduğundan emin olun.
2. Yerine oturuncaya kadar aygıtın ön orta bölümünü kaldırarak mürekkep kartuşu

kapağını açın.

3. Değiştirmek istediğiniz mürekkep kartuşunun altındaki mandalı sıkın ve ardından
mandalı bırakın.
Siyah mürekkep kartuşunu değiştiriyorsanız sol uçtaki mandalı kaldırın.
Sarı, açık mavi (mavi), açık macenta (pembe) veya macenta gibi renkli beş mürekkep
kartuşundan birini değiştiriyorsanız, orta kısımdaki ilgili mandalı kaldırın.
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1 Siyah mürekkep kartuşunun mürekkep kartuşu mandalı

2 Renkli mürekkep kartuşlarının mürekkep kartuşu mandalları

4. Çıkarmak için mürekkep kartuşunu yuvasından kendinize doğru çekin.

5. Yeni mürekkep kartuşunu paketinden çıkarın ve sonra mandalından tutarak boş
yuvaya itin.
Mürekkep kartuşunun rengini ve desenini, yazıcı kartuşunun üzerindeki renk ve
desenle eşleştirin.

6. Mandalı kapatın ve düzgün olduğundan emin olun.

Bölüm 3
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7. Değiştirdiğiniz her mürekkep kartuşu için 3 ile 6 arasındaki adımları yineleyin.
8. Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.
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4 Sorun giderme ve destek
Bu bölümde HP Photosmart aygıtıyla ilgili sorun giderme bilgileri bulunur. Yükleme ve yapılandırma
sorunlarıyla ve bazı işletim konuları hakkında özel bilgiler verilmektedir. Daha fazla sorun giderme
bilgisi için yazılımınızla birlikte verilen ekrandaki Yardım'a bakın.
Pek çok sorunun nedeni HP Photosmart yazılımı bilgisayara yüklenmeden önce HP Photosmart
aygıtının bilgisayara USB kablosuyla bağlanmasından kaynaklanır. HP Photosmart aygıtını
bilgisayarınıza yazılım yükleme ekranı sizden istemeden önce bağlamışsanız şu adımları
uygulamanız gerekir:

Genel kurulum konularında sorun giderme
1. USB kablosunu bilgisayarınızdan çekin.
2. Yazılımı kaldırın (yüklemeyi tamamladıysanız).
3. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.
4. HP Photosmart aygıtını kapatıp bir dakika bekleyin ve aygıtı yeniden açın.
5. HP Photosmart yazılımını yeniden yükleyin.

Dikkat uyarısı Yazılım yükleme ekranında istenene kadar USB kablosunu bilgisayarınıza
bağlamayın.

Destek iletişim bilgileri için bu kılavuzun arka kapağının içine bakın.

Yazılımı kaldırma ve yeniden yükleme
Yüklemeniz tamamlanmadıysa veya USB kablosunu yazılım yükleme ekranı istemeden önce
bilgisayara bağladıysanız, yazılımı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir. Bilgisayarınızdan
HP Photosmart uygulama dosyalarını silme yöntemini kullanmayın. Dosyaları, HP Photosmart
aygıtıyla birlikte verilen yazılımı yüklediğinizde edindiğiniz kaldırma yardımcı programıyla düzgün
kaldırdığınızdan emin olun.

Windows yüklü bilgisayardan kaldırmak ve yeniden yüklemek için
1. Windows görev çubuğunda, Başlat, Ayarlar, Denetim Masası (veya sadece Denetim

Masası) seçeneğini tıklatın.
2. Program Ekle/Kaldır (veya Program kaldır) öğesini çift tıklatın.
3. HP Photosmart All-in-One Sürücü Yazılımı öğesini seçip, Değiştir/Kaldır seçeneğini tıklatın.

Ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. HP Photosmart aygıtının bilgisayarınızla olan bağlantısını kesin.
5. Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Not Bilgisayarınızı başlatmadan önce HP Photosmart aygıtının bağlantısını kesmeniz
önemlidir. HP Photosmart aygıtını, yazılım yeniden yüklenene dek bilgisayarınıza
bağlamayın.

6. HP Photosmart CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne takıp Kur programını
başlatın.

7. Yüklemeye devam etmek için ekrandaki yönergeleri ve HP Photosmart aygıtıyla birlikte verilen
Kurulum Kılavuzu'nda yer alan yönergeleri izleyin.

Donanım ayarları sorunlarını giderme
Bu bölümü HP Photosmart donanımını kurarken karşılaşabileceğiniz sorunları gidermek amacıyla
kullanın.

HP Photosmart aygıtı açılmıyor
Neden: HP Photosmart güç kaynağına doğru bağlanmamış.
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Çözüm
• Güç kablosunun HP Photosmart aygıtına ve güç adaptörüne sıkıca bağlı olduğundan emin

olun. Güç kablosunu bir prize, akım düzenleyici regülatöre ya da uzatma kablosuna takın.

1 Güç bağlantısı

2 Güç kablosu ve adaptör

3 Elektrik prizi

• Uzatma kablosu kullanıyorsanız kablo düğmesinin açık olup olmadığına bakın. Bunun
yerine HP Photosmart aygıtını doğrudan elektrik prizine takmayı da deneyebilirsiniz.

• Prizin bozuk olup olmadığına bakın. Çalıştığını bildiğiniz bir aygıtı takıp elektrik olup
olmadığına bakın. Aygıt çalışmıyorsa prizde sorun olabilir.

• HP Photosmart aygıtını anahtarlı bir prize taktıysanız, anahtarın açık olduğundan emin olun.
Açıksa ancak yine de çalışmıyorsa, elektrik prizinde bir sorun olabilir.

Neden: On (Açık) düğmesine çok hızlı bastınız.
Çözüm: On (Açık) düğmesine çok hızlı basarsanız HP Photosmart aygıtı yanıt vermeyebilir.
On (Açık) düğmesine bir kez basın. HP Photosmart aygıtının açılması birkaç dakika sürebilir.
Bu süre içinde On (Açık) düğmesine yeniden basarsanız, aygıtı kapatabilirsiniz.

Dikkat uyarısı HP Photosmart aygıtı yine de açılmazsa mekanik bir arızası olabilir.
HP Photosmart aygıtını elektrik prizinden çıkarın ve HP'ye başvurun. Bu adrese gidin:
www.hp.com/support. İstendiğinde ülkenizi/bölgenizi seçin ve telefonla teknik destek alma
hakkında bilgi için Bize Ulaşın'ı tıklatın.

USB kablosunu bağladım ama HP Photosmart'ı bilgisayarımla kullanırken sorunlar
yaşıyorum

Neden: Yazılım yüklenmeden önce USB kablosu bağlanmış. USB kablosunun istenmeden
önce bağlanması hatalara neden olabilir.
Çözüm: USB kablosunu takmadan önce, HP Photosmart aygıtıyla birlikte sağlanan yazılımı
yüklemeniz gerekir. Yükleme sırasında, ekran yönergeleri tarafından istenmedikçe USB
kablosunu takmayın.
Yazılımınızı yükledikten sonra bilgisayarınızı USB kablosuyla HP Photosmart aygıtına
bağlamak gayet basittir. USB kablosunun bir ucunu bilgisayarınızın arka tarafına, diğer ucunu
HP Photosmart'in arka tarafına takmanız yeterlidir. Kabloyu, bilgisayarınızın arkasındaki
herhangi bir USB bağlantı noktasına takabilirsiniz.
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Yazılımı yükleme ve USB kablosunu bağlamayla ilgili daha fazla bilgi için HP Photosmart ile
gelen Kurulum Kılavuzu'na bakın.

HP Photosmart yazdırmıyor
Neden: HP Photosmart ve bilgisayar birbirleriyle iletişim kurmuyor.
Çözüm: HP Photosmart ve bilgisayar arasındaki bağlantıyı kontrol edin.

Neden: Bir ya da daha fazla kartuşta sorun olabilir.
Çözüm: Mürekkep kartuşlarının doğru takıldığından ve mürekkep olduğundan emin olun.

Neden: HP Photosmart açık olmayabilir.
Çözüm: HP Photosmart aygıtının üzerindeki ekrana bakın. Ekran boşsa ve On (Açık)
düğmesinin ışığı yanmıyorsa, HP Photosmart kapalıdır. Güç kablosunun HP Photosmart
aygıtına ve prize sıkıca takıldığından emin olun. HP Photosmart aygıtını açmak için On (Açık)
düğmesine basın.

Neden: HP Photosmart aygıtında kağıt bitmiş olabilir.
Çözüm: Giriş tepsisine kağıt yerleştirin.

Ağ sorunlarını giderme
Bu bölümde, ağ kurulumu sırasında karşılaşabileceğiniz sorunlara değinilmektedir.

Kablolu ağ kurulumunda sorun giderme
Bu bölümde, kablolu ağ kurulumu sırasında karşılaşabileceğiniz sorunlara değinilmektedir.

Bilgisayar HP Photosmart aygıtını bulamıyor
Neden: Kablolar doğru bağlanmamış.
Çözüm: Aşağıdaki kabloların doğru bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol edin.
• HP Photosmart ve hub ya da yönlendirici arasındaki kablolar
• Hub ya da yönlendirici ve bilgisayarınız arasındaki kablolar
• Modeminize ya da HP Photosmart Internet bağlantısına giren ve çıkan kablolar (varsa)

Neden: Bilgisayarınızın Yerel Ağ kartı (LAN kartı) düzgün takılmamış.

Bölüm 4

32 HP Photosmart D7400 series

Türkçe



Çözüm: LAN kartınızın düzgün takılmış olduğundan emin olun.

LAN kartınızı kontrol etmek için (Windows 2000 ve XP)
1. Bilgisayarım'ı sağ tıklatın.
2. Sistem Özellikleri iletişim kutusunda, Donanım sekmesini tıklatın.
3. Aygıt Yöneticisi seçeneğini tıklatın.
4. Kartınızın Ağ Bağdaştırıcıları altında görüntülendiğinden emin olun.
5. Kartınızla birlikte verilen belgelere bakın.

LAN kartınızı kontrol etmek için (Windows Vista)
1. Windows görev çubuğunda sırasıyla Başlat, Bilgisayar ve ardından Özellikler seçeneğini

tıklatın.
2. Aygıt Yöneticisi seçeneğini tıklatın.
3. Kartınızın Ağ Bağdaştırıcıları altında görüntülendiğinden emin olun.
4. Kartınızla birlikte verilen belgelere bakın.

Neden: Etkin bir ağ bağlantınız yok.
Çözüm: Etkin bir ağ bağlantınız olup olmadığını kontrol edin.

Etkin bir ağ bağlantınız olup olmadığını kontrol etmek için
▲ HP Photosmart arkasında bulunan RJ-45 Ethernet girişinin üstünde ve altında bulunan iki

Ethernet gösterge ışığını kontrol edin. Işıklar şu durumları belirtir:
a. Üst ışık: Işık sürekli yeşilse, aygıt doğru olarak ağa bağlıdır ve tüm iletişim kurulmuş

demektir. Üst ışık kapalı ise, ağ bağlantısı yok demektir.
b. Alt ışık: Bu sarı ışık, aygıt ağ üzerinden veri alış verişi yaparken yanıp söner.

Etkin ağ bağlantısı kurmak için
1. Kablo bağlantılarının sağlam olduğundan emin olmak için HP Photosmart aygıtıyla ağ

geçidi, yönlendirici ya da hub arasındaki bağlantıların oturup oturmadığını kontrol edin.
2. Bağlantılar sıkıca oturmuşsa, HP Photosmart aygıtını kapatmak için kontrol panelindeki

On (Açık) düğmesine basın. Ardından hub veya yönlendiricinizi de kapatın. Önce hub veya
yönlendiriciyi açın; ardından da HP Photosmart aygıtını açmak için On (Açık) düğmesine
basın.

Neden: Daha önce HP Photosmart aygıtını ağa bağlayabiliyordunuz, ancak şimdi
bağlanmayacak.
Çözüm: HP Photosmart, bilgisayar ve yönlendiriciyi kapatın. 30 saniye bekleyin. Sırasıyla
yönlendirici, HP Photosmart ve bilgisayarı açın.

Neden: HP Photosmart ve bilgisayar aynı ağa bağlanmadı.
Çözüm: HP Photosmart aygıtındaki Gömülü Web Sunucusu'na erişmeye çalışın. IP adresini
bulmak için ağ yapılandırma sayfasını yazdırın.

Yükleme sırasında Yazıcı Bulunmadı ekranı görünüyor.
Neden: HP Photosmart açık değil.
Çözüm: HP Photosmart aygıtını açın.

Neden: Etkin bir ağ bağlantınız yok.
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Çözüm: Etkin bir ağ bağlantınız olduğundan emin olun.

Ağ bağlantınızın etkin olduğundan emin olmak için
1. Bağlantılar güvenliyse, HP Photosmart aygıtını kapatıp tekrar açın. HP Photosmart aygıtını

kapatmak için kontrol panelindeki On (Açık) düğmesine basın, aygıtı açmak için de bu
düğmeye tekrar basın. Aynı şekilde, yönlendirici veya hub'ı da kapatıp yeniden açın.

2. Kablo bağlantılarının sağlam olduğundan emin olmak için HP Photosmart aygıtından ağ
geçidinize, yönlendiricinize ya da hub'a olan bağlantıların güvenli olup olmadığını kontrol
edin.

3. HP Photosmart aygıtının ağa CAT-5 Ethernet kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.

Neden: Kablolar doğru bağlanmamış.
Çözüm: Aşağıdaki kabloların doğru bağlanıp bağlanmadıklarını kontrol edin:
• HP Photosmart ve hub ya da yönlendirici arasındaki kablolar
• Hub ya da yönlendirici ve bilgisayarınız arasındaki kablolar
• Modeminize ya da HP Photosmart Internet bağlantısına giren ve çıkan kablolar (varsa)

Neden: Güvenlik duvarı, virüsten koruma veya casus yazılım önleyici uygulama
HP Photosmart aygıtının bilgisayarınıza erişmesini engelliyor.
Çözüm: HP Photosmart yazılımını kaldırıp bilgisayarı yeniden başlatın. Virüsten koruma veya
casus yazılım önleyici uygulamalarını geçici olarak devre dışı bırakıp HP Photosmart yazılımını
yeniden yükleyin. Yükleme tamamlandıktan sonra virüsten koruma veya casus yazılım önleyici
uygulamaları yeniden etkinleştirebilirsiniz. Güvenlik duvarı açılır mesajları görüntülenirse, her
zaman mesajları kabul etmeli veya istenen işleme izin vermelisiniz.
Ekran görüntülenmeye devam ediyorsa HP Photosmart yazılımını kaldırmayı, bilgisayarı
yeniden başlatmayı deneyin; HP Photosmart yazılımını yeniden yüklemeden önce geçici olarak
güvenlik duvarını devre dışı bırakın. Yükleme tamamlandıktan sonra güvenlik duvarı
uygulamanızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Güvenlik duvarı açılır mesajları gene de
görüntülenirse her zaman mesajları kabul etmeli veya istenen işleme izin vermelisiniz.
Daha fazla bilgi için güvenlik duvarıyla birlikte verilen belgelere bakın.

Neden: Sanal Özel Ağ (VPN) HP Photosmart aygıtının bilgisayarınıza erişmesini engeller.
Çözüm: Yüklemeye devam etmeden önce VPN'yi geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin.

Not VPN oturumu sırasında HP Photosmart aygıtına erişilemez. Bununla birlikte yazdırma
işleri baskı kuyruğunda kaydedilir. VPN oturumundan çıktığınızda, baskı kuyruğundaki
yazdırma işleri yazdırılır.

Kablosuz kurulumunda sorun giderme
Bu bölümde, ağ kurulumu sırasında karşılaşabileceğiniz sorunlara değinilmektedir. Özel hata
mesajları için aygıtın ekranını kontrol edin.

Not HP, kablosuz güvenlik ayarlarınızı otomatik olarak bulabilecek çevrimiçi bir araç sağlıyor.
Şu adresi ziyaret edin: www.hp.com/go/networksetup.

Kablosuz ağ kurulumu sırasında görüntülenen SSID (ağ adı) görmezsiniz
Neden: Broadcast SSID (Yayın SSID) seçeneği kapalı olduğundan kablosuz yönlendiriciniz
kendi ağ adına (SSID) yayın yapmıyor.
Çözüm: Yönlendiriciye ait Gömülü Web Sunucusu'na erişip Broadcast SSID (Yayın SSID)
seçeneğini açın. Gömülü Web Sunucusu'na nasıl erişileceği ve Yayın SSID ayarının nasıl
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kontrol edileceği hakkında bilgi için kablosuz yönlendiricinizle birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna
bakın.
Daha fazla bilgi için, bkz.
“Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına bağlan” sayfa 11

Neden: Kablosuz yönlendirici (altyapı) veya bilgisayar (ad hoc) HP Photosmart aygıtından çok
uzaktır veya parazit vardır.
Çözüm: HP Photosmart ile kablosuz yönlendirici (altyapı) ya da bilgisayar (ad hoc) arasındaki
sinyali iyi almak için biraz deneme yapmanız gerekebilir. Ekipmanın doğru çalıştığını varsayarak
aşağıda belirtilenleri ayrı ayrı ya da birlikte yapmaya çalışın:
• Bilgisayarınızla veya kablosuz yönlendiriciyle HP Photosmart aygıtı arasındaki mesafe

uzaksa birbirine yaklaştırın.
• Aktarım yolu üzerinde madeni nesneler (madeni kitaplık veya buzdolabı gibi) varsa,

HP Photosmart aygıtıyla bilgisayar ya da kablosuz yönlendirici arasındaki yolu boşaltın.
• Yakınlarda 2.4 GHz radyo dalgaları yayan telsiz telefon, mikrodalga fırın ya da başka bir

aygıt bulunuyorsa radyo parazitini gidermek için bu aygıtı uzaklaştırın.
• Bilgisayarınız veya kablosuz yönlendiriciniz dış duvara yakında, bunları duvardan

uzaklaştırın.

Neden: Ağ adınız (SSID), kablosuz ağa HP Photosmart yüklediğinizde görüntülenen SSID
listesinin en altında bulunabilir.
Çözüm: Listenin altına gitmek için  düğmesine dokunun. Önce altyapı girişleri, sonra da ad
hoc girişleri sıralanır.

Zayıf sinyal
Neden: HP Photosmart kablosuz yönlendiriciden çok uzaktır ya da parazit vardır.
Çözüm: HP Photosmart ile kablosuz yönlendirici arasındaki sinyali iyi almak için biraz deneme
yapmanız gerekebilir. Ekipmanın doğru çalıştığını varsayarak aşağıda belirtilenleri ayrı ayrı ya
da birlikte yapmaya çalışın:
• Bilgisayarınızla veya kablosuz yönlendiriciyle HP Photosmart aygıtı arasındaki mesafe

uzaksa birbirine yaklaştırın.
• Aktarım yolu üzerinde madeni nesneler (madeni kitaplık veya buzdolabı gibi) varsa,

HP Photosmart aygıtıyla bilgisayar ya da kablosuz yönlendirici arasındaki yolu boşaltın.
• Yakınlarda 2.4 GHz radyo dalgaları yayan telsiz telefon, mikrodalga fırın ya da başka bir

aygıt bulunuyorsa radyo parazitini gidermek için bu aygıtı uzaklaştırın.
• Bilgisayarınız veya kablosuz yönlendiriciniz dış duvara yakında, bunları duvardan

uzaklaştırın.

Kurulum sırasında ağa bağlanamazsınız
Neden: Donatı açık değil.
Çözüm: Altyapı ağı için kablosuz yönlendirici veya ad hoc ağ için bilgisayar gibi ağa bağlı
aygıtlarını açın. Kablosuz yönlendiriciaçma hakkında daha fazla bilgi için kablosuz
yönlendiricinizle birlikte verilen belgelere bakın.

Neden: HP Photosmart sinyal almıyor.
Çözüm: Kablosuz yönlendiriciyi ve HP Photosmart aygıtını birbirlerine biraz daha yaklaştırın.
Ardından, kablosuz kurulum sihirbazını çalıştırın.
Daha fazla bilgi için, bkz.
“Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağı kurulumu” sayfa 10

Neden: Ağ adınızı (SSID) elle girdiyseniz yanlış girmiş olabilirsiniz.
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Çözüm: Kablosuz kurulum işlemini yeniden çalıştırıp ağ adını (SSID) girerken dikkatli olun.
SSID'nin büyük/küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın.
Daha fazla bilgi için, bkz.
“Yerleşik kablosuz WLAN 802.11 ağına bağlan” sayfa 11

Neden: MAC adresi filtre ayarı kablosuz yönlendiricinizde etkin olabilir.
Çözüm: Kablosuz yönlendiricinizdeki MAC adres filtresini HP Photosmart ağınıza başarılı bir
şekilde bağlanana kadar devre dışı bırakın. Kablosuz yönlendiricinizde MAC adres filtresini
yeniden etkinleştirirseniz HP Photosmart MAC adresinin kabul edilir MAC adresleri listesinde
olduğundan emin olun.

Kablosuz ayar sırasında geçersiz WEP anahtarı
Neden: WEP güvenliği kullanıyorsanız kablosuz kurulum işlemi sırasında WEP anahtarını
yanlış girmiş olabilirsiniz.
Çözüm: Kablosuz kurulum işlemi sırasında WEP anahtarını yanlış girmiş olabilirsiniz. Bazı
kablosuz yönlendiriciler dörde varan sayıda WEP anahtarı sağlar. HP Photosmart ilk WEP
anahtarını (kablosuz yönlendirici tarafından varsayılan WEP anahtarı olarak seçilen) kullanır.
Kablosuz kurulum işlemini bir kez daha çalıştırıp kablosuz yönlendiricinin sağladığı ilk WEP
anahtarını kullandığınızdan emin olun. WEP anahtarını tam olarak kablosuz yönlendirici
ayarlarında olduğu haliyle doğru girin. WEP anahtarının büyük/küçük harf duyarlıdır.
WEP anahtarını bilmiyorsanız, yönlendiricinin Gömülü Web Sunucusu'na erişme hakkında bilgi
için kablosuz yönlendiriciyle birlikte verilen belgelere bakın. WEP anahtarını, kablosuz ağdaki
bir bilgisayarı kullanıp yönlendiricinin Gömülü Web Sunucusu'nda oturum açarak bulabilirsiniz.

Kablosuz ayar sırasında geçersiz pardla
Neden: Kablosuz kurulum işlemi sırasında WPA parolasını yanlış girmiş olabilirsiniz.
Çözüm: Kablosuz kurulum işlemini yeniden çalıştırıp doğru parolayı girin. Parola büyük/küçük
harf duyarlıdır.

Yükleme sırasında Yazıcı Bulunmadı ekranı beliriyor
Neden: Güvenlik duvarı, virüsten koruma veya casus yazılım önleyici uygulama
HP Photosmart aygıtının bilgisayarınıza erişmesini engelliyor.
Çözüm: HP Photosmart yazılımını kaldırıp bilgisayarı yeniden başlatın. Virüsten koruma veya
casus yazılım önleyici uygulamalarını geçici olarak devre dışı bırakıp HP Photosmart yazılımını
yeniden yükleyin. Yükleme tamamlandıktan sonra virüsten koruma veya casus yazılım önleyici
uygulamaları yeniden etkinleştirebilirsiniz. Güvenlik duvarı açılır mesajları görüntülenirse, her
zaman mesajları kabul etmeli veya istenen işleme izin vermelisiniz.
Ekran görüntülenmeye devam ediyorsa HP Photosmart yazılımını kaldırmayı, bilgisayarı
yeniden başlatmayı deneyin; HP Photosmart yazılımını yeniden yüklemeden önce geçici olarak
güvenlik duvarını devre dışı bırakın. Yükleme tamamlandıktan sonra güvenlik duvarı
uygulamanızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Güvenlik duvarı açılır mesajları gene de
görüntülenirse her zaman mesajları kabul etmeli veya istenen işleme izin vermelisiniz.
Daha fazla bilgi için güvenlik duvarıyla birlikte verilen belgelere bakın.

Neden: Sanal Özel Ağ (VPN) HP Photosmart aygıtının bilgisayarınıza erişmesini engeller.
Çözüm: Yüklemeye devam etmeden önce VPN'yi geçici olarak devre dışı bırakın.

Not VPN oturumları sırasında HP Photosmart aygıtının işlevselliği sınırlanacaktır.

Neden: HP Photosmart açık değil.
Çözüm: HP Photosmart aygıtını açın.
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Kağıt sıkışmalarını giderme
HP Photosmart aygıtında kağıt sıkışması varsa önce arka kapağı kontrol edin. Sıkışan kağıt arka
tamburlarda değilse, üst kapağı kontrol edin.

Kağıt sıkışmasını arka kapaktan gidermek için
1. HP Photosmart aygıtını kapatın.
2. Kapağı çıkarmak için arka kapaktaki tırnağa bastırın. Kapağı HP Photosmart aygıtından dışarı

çekerek çıkartın.

Dikkat uyarısı Bir kağıt sıkışmasını, HP Photosmart aygıtının ön tarafından gidermeye
çalışmak yazdırma mekanizmasına zarar verebilir. Kağıt sıkışmalarına her zaman arka
kapaktan erişin ve sıkışmayı buradan giderin.

3. Kağıdı yavaşça silindirlerden dışarı çıkarın.

Dikkat uyarısı Kağıt, silindirlerden dışarı çekilirken yırtılırsa, silindirlerde ve dişlilerde kağıt
parçası kalıp kalmadığını kontrol edin. HP Photosmart aygıtından tüm kağıt parçalarını
çıkarmazsanız daha fazla kağıt sıkışması oluşabilir.

4. Arka kapağı yerine takın. Yerine oturuncaya kadar yavaşça itin.
5. HP Photosmart aygıtını açın ve geçerli işe devam etmek için OK (Tamam) düğmesine basın.

Kağıt sıkışmasını üst kapaktan gidermek için
1. HP Photosmart aygıtını kapatın.
2. Mürekkep kartuşu kapağını açın.

3. Mürekkep kartuşları ve yazıcı kafası aksamı arkasında kalan üst kapağı kaldırın.
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4. Kağıdı yavaşça silindirlerden dışarı çekin.

Dikkat uyarısı Kağıt, silindirlerden dışarı çekilirken yırtılırsa, silindirlerde ve dişlilerde kağıt
parçası kalıp kalmadığını kontrol edin. HP Photosmart aygıtından tüm kağıt parçalarını
çıkarmazsanız daha fazla kağıt sıkışması oluşabilir.

5. Üst kapağı kapatın.
6. Mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

7. HP Photosmart aygıtını açıp geçerli işle devam etmek için OK (Tamam) öğesine dokunun.

Mürekkep kartuşları ve yazıcı kafası bilgileri
Aşağıdaki ipuçları, HP mürekkep kartuşlarının bakımı ve tutarlı bir baskı kalitesi sağlanması
konularında yardımcı olacaktır.
• Mürekkep kartuşunu, paketinde yazılı Son takma tarihinde veya daha önce takın.
• Tüm mürekkep kartuşlarını takmanız gerektiği zamana kadar kapalı ambalajlarda saklayın.
• Aygıttaki On (Açık) düğmesine basarak HP Photosmart aygıtını kapatın. Aygıtı uzatma kablosu

anahtarından veya güç kablosunu HP Photosmart aygıtından çekerek kapatmayın.
HP Photosmart aygıtını doğru kapatmazsanız yazıcı kafası düzeneği doğru konuma geri
gitmeyebilir.

• Mürekkep kartuşlarını oda sıcaklığında saklayın (15,6°-26,6° C ya da 60°-78° F).
• HP, değiştirmek üzere yeni mürekkep kartuşlarınız elinize ulaşana dek yazıcı kartuşlarını

HP Photosmart aygıtından çıkarmamanızı önerir.
HP Photosmart aygıtını taşıyorsanız düzgün kapatmak için On (Açık) düğmesine basılarak
aygıtın kapalı olduğundan emin olun. Mürekkep kartuşlarını takılı bıraktığınızdan da emin olun.
Bu eylemlerin yapılması yazıcı kafası düzeneğinden mürekkep sızmasını önleyecektir.

• Yazdırma kalitesinde gözle görülür bir düşüş fark ettiğinizde yazıcı kafasını temizleyin (Yazıcı
Araç Kutusu Yazılımı bakımı aracılığıyla).

Bölüm 4
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• Yazıcı kafasını gereksiz yere temizlemeyin. Bu, mürekkep sarfına neden olur ve kartuşların
ömrünü kısaltır.

• Mürekkep kartuşlarını dikkatli tutun. Takma sırasında düşürme, sarsma veya dikkatsiz tutma
geçici yazdırma sorunlarına neden olabilir.

Destek işlemleri
Bir sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:
1. HP Photosmart aygıtınızla birlikte verilen belgelere bakın.
2. www.hp.com/support adresindeki HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin. HP çevrimiçi

yardımı tüm HP müşterilerine açıktır. Bu, en güncel aygıt bilgileri ve uzman yardımı için en hızlı
ulaşılabilecek kaynaktır ve aşağıdaki özellikleri kapsar:
• Yetkili çevrimiçi destek uzmanlarına hızlı erişim
• HP Photosmart için yazılım ve sürücü güncellemeleri
• Sık karşılaşılan sorunlar için değerli HP Photosmart ve sorun giderme bilgileri
• Etkileşimli aygıt güncellemeleri, destek uyarıları ve HP Photosmart aygıtını

kaydettirdiğinizde kullanabileceğiniz HP haber programları
3. HP desteği arayın. Destek seçenekleri aygıt, ülke/bölge ve dile göre değişebilir.

Telefon numaralarının listesi için aygıtla gelen basılı belgelere bakın.
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5 Teknik bilgiler
HP Photosmart aygıtı için teknik özelikler ve uluslararası yasal bilgiler bu bölümde verilmektedir.

Sistem gereksinimleri
Yazılım sistem gereksinimleri Benioku dosyasında yer almaktadır.

Ürün teknik özellikleri
Daha fazla ürün bilgisi için www.hp.com/support adresinde bulunan HP Web sitesine gidin.
Kağıt özellikleri
• Ana giriş tepsisi kapasitesi: Düz kağıt sayfası: En çok 100 (20 lb./75 gm kağıt)
• Çıkış tepsisi kapasitesi: Düz kağıt sayfası: En çok 50 (20 lb./75 gm kağıt)
• Fotoğraf tepsisi kapasitesi: Fotoğraf kağıdı: En çok 20

Not Desteklenen ortam boyutlarının tam listesi için yazıcı yazılımına bakın.

Fiziksel özellikler
• Yükseklik: 17,2 cm
• Genişlik: 46 cm
• Derinlik: 38,7 cm
• Ağırlık: 7,8 kg, sarf malzemeleri takılı olarak
Güç özellikleri
• Güç tüketimi: En çok 25 vat (ortalama yazdırma)
• Giriş voltajı: AC 100 - 240 V ~ 1300 mA 50-60 Hz
• Çıkış voltajı: DC +32 V===1560 mA

Not Yalnızca HP tarafından verilen elektrik adaptörüyle kullanın.

Çevresel özellikler
• Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15º - 32º C (59º - 90º F)
• İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığı: 5º - 35º C (41º - 95º F)
• Nem: %15 - %80 RH yoğunlaşmasız
• Çalışma dışında (Saklama) sıcaklık aralığı: -20º - 60º C (-4º - 140º F)
• Yüksek elektromanyetik alanların bulunması durumunda, HP Photosmart aygıtının çıkışında

biraz bozulma olabilir
•

ft) uzunlukta ya da daha kısa USB kablosu kullanılmasını önerir.

Energy Star® bildirimi
Bu ürün güç tüketimini azaltmak ve peformansından ödün vermeden doğal kaynakları korumak
üzere tasarlanmıştır. Hem çalıştığı, hem de çalışmadığı sırada toplam enerji tüketimini azaltmak
üzere tasarlanmıştır. Bu ürün, enerji verimini arttıran ofis ürünlerini teşvik etmek için kurulmuş
gönüllü bir program olan ENERGY STAR® niteliklerini karşılayan özelliklere sahiptir.
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Energy Star ABD Çevre Koruma Kuruluşu’nun ABD’de kayıtlı hizmet markasıdır. HewlettPackard
Company, bir Energy Star ortağı olarak bu ürünün verimli enerji kullanımına yönelik Energy Star
talimatlarına uygun olduğunu belirlemiştir.
ENERGY STAR kullanımı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesine gidin:
www.energystar.gov

Mürekkep kartuşu verimi
Kartuşta bulunan mürekkep bir dizi farklı biçimde yazdırma işleminde kullanılır; bunlar arasında
aygıtı ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlangıç işlemi ve püskürtme uçlarını temiz tutup
mürekkep akışını düzgünleştiren yazıcı kafası servisi de vardır. Kullanıldıktan sonra bir miktar
mürekkep kartuşta kalabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/inkusage.
Tahmini kartuş verimleri hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/pageyield adresini ziyaret edin.

Düzenleyici bildirimler
HP All-in-One, ülkenizdeki/bölgenizdeki yasal kuruluşlar tarafından belirlenen ürün gerekliliklerine
uygundur. Yasal bildirimlerin tam listesini görmek için ekran Yardımı'na bakın.

Ürününüzün Yasal Model Numarası:
Yasal olarak tanımlama amacıyla, ürününüze Yasal bir Model Numarası verilmiştir. Ürününüzün
Yasal Model Numarası: SDGOB-0711. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (HP Photosmart
D7400 series, vb.) veya ürün numaralarıyla (CC247A, vb.) karıştırılmamalıdır.

Mürekkep kartuşu verimi 41

Tü
rk

çe

http://www.energystar.gov
http://www.hp.com/go/inkusage
http://www.hp.com/pageyield


Garanti

A. Sınırlı garanti kapsamı
  1. Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı müşteriye yukarıda belirtilen ürünlerde, müşteri tarafından satın alınmaları 

tarihinden başlayarak yine yukarıda belirtilen süre boyunca malzemeler ve işçilik yönünden hata veya kusur 
bulunmayacağını garanti eder.

  2. Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisi yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmemesi durumu için 
geçerlidir. HP ürünlerinin, kesintili ve hatasız çalışacağını garanti etmez.

  3. HP'nin sınırlı garantisi yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda 
sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:

   a. Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
   b. HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri;
   c. Ürünün şartnamelerinin dışında kullanılması;
   d. Yetkisiz değişiklik veya yanlış kullanım.
  4. HP yazıcı ürünlerinde, HP üretimi olmayan veya yeniden doldurulmuş kartuş kullanılması, müşteriye verilen garantiyi 

veya müşteriyle yapılan herhangi bir HP destek sözleşmesini etkilemez. Ancak, yazıcıdaki arıza veya hasar HP ürünü 
olmayan veya yeniden doldurulmuş ya da kullanım süresi dolmuş bir mürekkep kartuşunun kullanımına bağlanıyorsa 
HP söz konusu arıza veya hasar için yazıcının onarım servisi karşılığında standart saat ve malzeme ücretini alır.

  5. İlgili garanti süresi içinde HP garantisi kapsamındaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması 
durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, ürünü onarır veya yenisi ile değiştirir.

  6. HP'nin onarım yapamaması veya ürünü değiştirememesi durumunda HP garantisi kapsamındaki kusurlu ürünün satın 
alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.

  7. Kusurlu ürün müşteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya 
ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.

  8. En azından değiştirilen ürünün işlevlerine eşit işlevleri olması kaydıyla, değiştirilen ürün yeni veya yeni gibi olabilir.
  9. HP ürünlerinde performansı yenileriyle eşit değiştirilerek yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler 

bulunabilir.
  10. HP'nin Sınırlı Garanti Bildirimi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde 

geçerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı  veya HP 
tarafından da  tümünün yapıldığı ülkelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir.

B. Garanti sınırlamalar
YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI 
BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ YA DA TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE 
VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA GARANTİ VERMEZ.

C. Sorumluluk sınırlamalar
  1. Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu garanti bildirimi ile sağlanan tazminatlar müşterinin yegane ve özel 

tazminatlarıdır.
  2. YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER 

SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN 
OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHİ HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZA VEYA 
DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE 
OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

D. Yerel yasalar
  1. İşbu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD'de eyaletlere, 

Kanada'da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelere göre değişen başka hakları da olabilir.
  2. Uyumsuz olduğu ölçüde bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara uyacak biçimde değiştirilmiş kabul edilecektir. 

Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi'ndeki bazı feragat bildirimleri ve sınırlamalar müşteriler için geçerli 
olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada'daki bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD'deki bazı eyaletler 
şunları yapabilir:

   a. Bu Garanti Bildirimi'ndeki feragat bildirimlerinin ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin 
vermeyebilir (ör., İngiltere);

   b. Üreticinin söz konusu feragat bildirimlerini veya sınırlamaları uygulamasını kısıtlayabilir veya
   c. Müşteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin itiraz edemeyeceği koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya 

koşulsuz garanti süresine sınırlama getirilmesine izin verebilir.
  3. BU GARANTİ BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİNİN SATIŞI 

İÇİN GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARİÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA 
DEĞİŞTİRMEZ.

HP ürünü Sınırlı garanti süresi
Yazılım Ortamı 90 gün
Yazıcı 1 yıl
Yazıcı veya mürekkep kartuşları HP mürekkebi bitene veya kartuş üzerinde yazılı olan "garanti 

sonu" tarihine kadar ve bunlardan hangisi daha önceyse. Bu 
garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, üzerinde 
değişiklik yapılmış, kötü kullanılmış veya herhangi bir şekilde 
değişiklik yapılmış HP mürekkep ürünlerini içermez.

Aksesuarlar Aksi belirtilmedikçe 1 yıl

Bölüm 5
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1 HP Photosmart - áttekintés
Használja a HP Photosmart készüléket arra, hogy gyorsan és egyszerűen végezzen el
olyan feladatokat, mint a fotók nyomtatása memóriakártyáról vagy tárolóeszközről. A
HP Photosmart számos funkciója a számítógép bekapcsolása nélkül is használható,
közvetlenül a készülék vezérlőpultjáról.

Megjegyzés Az útmutató az alapvető üzemeltetési és hibaelhárítási tudnivalókat
ismerteti, ezenkívül tájékoztatást nyújt a HP-vel való kapcsolatfelvétellel és
kellékanyagok rendelésével kapcsolatban is.
A képernyőn megjelenő súgó részletes útmutatással szolgál a HP Photosmart összes
szolgáltatásáról és funkciójáról, beleértve a HP Photosmart készülékhez járó szoftver
használatát is.

A HP Photosmart készülék bemutatása

Címke Megnevezés

1 Be gomb

2 Tintapatron ajtaja

3 Színes grafikus kijelző (röviden: kijelző)

4 Vezérlőpult

5 Memóriakártya-nyílások és Fotó jelzőfény

6 Elülső USB-port

7 Fotótálca

8 Fő adagolótálca (röviden: adagolótálca)

9 Papírtálca-hosszabbító (röviden:
tálcahosszabbító)

10 Kimeneti tálca

11 Tápcsatlakozó*
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Címke Megnevezés

12 Ethernet-port

13 Hátsó USB-port

14 Hátsó ajtó

A vezérlőpanel funkciói
Az alábbi ábra és a hozzá kapcsolódó táblázat a HP Photosmart vezérlőpultjának
funkcióit mutatja be.

Címke Név és leírás

1 Display (Megjelenítés) : Itt jelennek meg a menük, fényképek és üzenetek. Az érintőképernyő
pozíciója állítható. Így a felhasználó a környezeti megvilágítás és az elhelyezés függvényében
megváltoztathatja a megjelenítési szöget.

2 Print Photos (Fotók nyomtatása) : Attól függően, hogy a View (Nézet), Print (Nyomtatás) vagy
Create (Létrehozás) menüből éri el a fényképeket, a Print Photos (Fotók nyomtatása) gomb
megjeleníti a Print Preview (Nyomtatási előnézet) képernyőt, vagy kinyomtatja a kijelölt fotókat.
Ha nincsenek kiválasztott fényképek, az eszköz rákérdez, hogy ki szeretné-e nyomtatni a
kártyán vagy tárolóeszközön lévő összes fotót.

3 Wireless light (Vezeték nélküli hálózat jelzőfénye): Azt jelzi, be van-e kapcsolva a 802.11 b és g
vezeték nélküli rádió.

4 Attention light (Figyelmeztető jelzőfény): Probléma jelzése. További tájékoztatást a kijelzőn
talál.

5 Cancel (Visszavonás) : Leállítja az aktuális műveletet, kilép a menüből vagy a beállításokból.

1. fejezet
(folytatás)
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Címke Név és leírás

6 Red Eye Removal (Vörösszem-hatás eltávolítása) : A Red Eye Removal (Vörösszem-hatás
eltávolítása) be- és kikapcsolása. Alapértelmezés szerint a funkció ki van kapcsolva. Ha a
funkció be van kapcsolva, a HP Photosmart automatikusan korrigálja a jelenleg megjelenített
fotó vörösszem-hibáit.

További tudnivalók
A HP Photosmart készülék üzembe helyezéséről és használatáról számos nyomtatott és
on-line forrásból tájékozódhat.
• Telepítési útmutató

Az Üzembe helyezési útmutató a HP Photosmart készülék és a szoftver telepítéséhez
nyújt segítséget. Az Üzembe helyezési útmutató lépéseit a megadott sorrendben
hajtsa végre.
Ha a telepítés során problémába ütközik, lapozza fel a Telepítési útmutató utolsó
fejezetének hibaelhárítással foglalkozó szakaszát, vagy nézze meg ebben az
útmutatóban a „Hibaelhárítás és támogatás,” 71. oldal részt.

• Képernyőn megjelenő súgó
A képernyőn megjelenő súgó részletes útmutatással szolgál a HP Photosmart azon
funkcióival kapcsolatban, melyeket ez az Útmutató nem tárgyal, beleértve a csak a
HP Photosmart készülékkel együtt telepített szoftver használatával elérhető
funkciókat is.

• www.hp.com/support
Ha rendelkezik internet-hozzáféréssel, a HP webhelyéről is kaphat segítséget és
támogatást. Ez a webhely műszaki támogatást, illesztőprogramokat, kellékeket és
rendelési tudnivalókat kínál.

(folytatás)
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2 Hálózat beállítása
Ez az alfejezet a HP Photosmart hálózati csatlakoztatásának, valamint a hálózati
beállítások megtekintésének és kezelésének módját ismerteti.

Téma Szakasz

Csatlakozás vezetékes (Ethernet-) hálózatra „Telepítés vezetékes hálózatra,” 48. oldal

Csatlakozzon egy vezeték nélküli hálózathoz
vezeték nélküli útválasztón keresztül
(infrastruktúra).

„Integrált vezeték nélküli WLAN 802.11-hálózat
telepítése,” 51. oldal

Kapcsolódjon közvetlenül egy wi-fi
képességekkel ellátott számítógépre vezeték
nélküli útválasztó nélkül (ad hoc).

„Telepítés vezeték nélküli ad hoc-
hálózatra,” 54. oldal

A HP Photosmart szoftverének telepítése
hálózati környezetben való használatra

„A szoftver telepítése hálózati
csatlakozáshoz,” 58. oldal

Csatlakozás a hálózat több számítógépéhez „Csatlakozás a hálózat további
számítógépeihez,” 58. oldal

A HP Photosmart átállítása USB-csatlakozásról
hálózati csatlakozásra

Megjegyzés Ha USB-csatlakozással
telepítette a HP Photosmart készüléket, de át
szeretne térni vezeték nélküli vagy Ethernet-
hálózati csatlakozásra, akkor ennek az
alfejezetnek az útmutatása alapján járjon el.

„A HP Photosmart átállítása USB-
csatlakozásról hálózati
csatlakozásra,” 59. oldal

Hálózati beállítások megtekintése és
módosítása

„A hálózati beállítások kezelése,” 59. oldal

Hibaelhárítási tudnivalók „A hálózattal kapcsolatos problémák
elhárítása,” 73. oldal

Megjegyzés A HP Photosmart készüléket vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatra
is csatlakoztathatja, de nem egyszerre.

Telepítés vezetékes hálózatra
Ez az alfejezet írja le, hogyan csatlakoztatható a HP Photosmart készülék Ethernet-kábel
segítségével egy útválasztóhoz, kapcsolóhoz vagy hubhoz, és hogyan telepíthető a
HP Photosmart szoftver a hálózati kapcsolathoz. Ezt a megoldást vezetékes vagy
Ethernet-hálózatnak hívják.
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A következőképpen telepítheti vezetékes
hálózatra a HP Photosmart készüléket:

Szakasz

Először is, gondoskodjon mindenről, ami a
csatlakozáshoz szükséges.

„Ami a vezetékes hálózathoz
szükséges,” 49. oldal

Ezek után csatlakoztassa a készüléket a
vezetékes hálózatra.

„A HP Photosmart csatlakoztatása a
hálózatra,” 50. oldal

Végül telepítse a szoftvert. „A szoftver telepítése hálózati
csatlakozáshoz,” 58. oldal

Ami a vezetékes hálózathoz szükséges
A HP Photosmart hálózati csatlakoztatása előtt ellenőrizze, megvan-e minden, ami a
csatlakoztatáshoz szükséges.
❑ Működő Ethernet-hálózat Ethernet-porttal rendelkező útválasztóval, kapcsolóval

vagy hubbal
❑ CAT-5 Ethernet-kábel.

Bár a szabványos Ethernet-kábelek hasonlítanak a telefonkábelekhez, ezek azonban
nem cserélhetők fel. Eltérő számú vezetéket tartalmaznak, és a csatlakozójuk sem
egyforma. Az Ethernet-kábelcsatlakozó (más néven RJ-45-ös csatlakozó) szélesebb,
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vastagabb, és mindig nyolc érintkezőt tartalmaz.A telefoncsatlakozó érintkezőinek
száma 2 és 6 között van.

❑ Ethernet-csatlakozással rendelkező asztali számítógép vagy laptop

Megjegyzés A HP Photosmart a 10 Mb/s és a 100 Mb/s sebességű Ethernet-
hálózatokat is támogatja. Ha hálózati illesztőkártyát (NIC) szándékozik vásárolni,
vagy már vásárolt ilyet, akkor győződjön meg róla, hogy az mindkét sebességen
működik.

A HP Photosmart csatlakoztatása a hálózatra
A HP Photosmart hálózathoz való csatlakoztatásához használja az eszköz hátlapján lévő
Ethernet-portot.

A HP Photosmart csatlakoztatása hálózathoz
1. A HP Photosmart készülék hátoldalából húzza ki a sárga színű dugót.

2. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a HP Photosmart hátulján levő Ethernet-porthoz.

3. Csatlakoztassa az Ethernet-kábel másik végét az Ethernet-útválasztó, -kapcsoló
vagy vezeték nélküli útválasztó szabad portjához.

2. fejezet
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4. Miután csatlakoztatta a HP Photosmart készüléket a hálózathoz, a „A szoftver
telepítése hálózati csatlakozáshoz,” 58. oldal fejezetben leírtak szerint telepítse a
szoftvert.

Integrált vezeték nélküli WLAN 802.11-hálózat telepítése
A vezeték nélküli hálózat optimális teljesítménye és biztonsága érdekében a HP vezeték
nélküli útválasztó vagy hozzáférési pont (802.11) használatát javasolja a HP Photosmart
készülék és az egyéb hálózati elemek csatlakoztatásához. Ha a hálózati elemeket
vezeték nélküli útválasztón vagy hozzáférési ponton keresztül csatlakoztatja, ennek
infrastruktúra-hálózat a neve.

A vezeték nélküli infrastruktúra-hálózat előnyei az ad hoc-hálózattal szemben:
• Fokozott hálózati biztonság
• Javított megbízhatóság
• Hálózati rugalmasság
• Nagyobb hatékonyság, különösen a 802.11 g módban
• Megosztott szélessávú internet-hozzáférés

A következőképpen telepítheti a
HP Photosmart készüléket integrált vezeték
nélküli WLAN 802.11 hálózatra:

Szakasz

Először is, gondoskodjon mindenről, ami a
csatlakozáshoz szükséges.

„Mire van szükség egy integrált vezeték nélküli
WLAN 802.11-hálózathoz?,” 51. oldal

Ezek után csatlakoztassa a HP Photosmart
készüléket a vezeték nélküli útválasztóhoz, és
futtassa a Vezeték nélküli beállítás varázslót.

„Csatlakoztatás integrált vezeték nélküli WLAN
802.11-hálózathoz,” 52. oldal

Végül telepítse a szoftvert. „A szoftver telepítése hálózati
csatlakozáshoz,” 58. oldal

Mire van szükség egy integrált vezeték nélküli WLAN 802.11-hálózathoz?
A következők szükségesek a HP Photosmart készülék integrált vezeték nélküli WLAN
802.11-hálózatra történő csatlakoztatásához:
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❑ Egy vezeték nélküli 802.11 hálózat vezeték nélküli útválasztóval vagy hozzáférési
ponttal

❑ Asztali számítógép vagy laptop vezeték nélküli hálózati támogatással vagy hálózati
illesztőkártyával (NIC). A számítógépet ahhoz a vezeték nélküli hálózathoz kell
csatlakoztatni, amelyre a HP Photosmart készüléket telepíteni szeretné.

❑ Ha a HP Photosmart készüléket internet-hozzáféréssel rendelkező vezeték nélküli
hálózathoz csatlakoztatja, a HP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol,
dinamikus gazdagép-konfigurációs protokoll) segítségével működő vezeték nélküli
útválasztó (hozzáférési pont vagy bázisállomás) használatát javasolja.

❑ Hálózatnév (SSID)
❑ WEP-kulcs vagy WPA-azonosítókulcs (ha szükséges)

Csatlakoztatás integrált vezeték nélküli WLAN 802.11-hálózathoz
A Vezeték nélküli beállítás varázsló egyszerű lehetőséget kínál a HP Photosmart hálózati
csatlakoztatására. A SecureEasySetup is használható, ha a vezeték nélküli útválasztó
vagy a hozzáférési pont támogatja ezt a funkciót. A vezeték nélküli útválasztóhoz vagy
hozzáférési ponthoz kapott dokumentációban ellenőrizheti, támogatja-e az eszköz ez
EasySetup használatát, és további útmutatást is talál a dokumentációban.

Vigyázat! A vezeték nélküli hálózat illetéktelen felhasználók elleni védelme
érdekében a vezeték nélküli útválasztóhoz mindenképpen használjon jelszót vagy
azonosítókulcsot (WPA vagy WEP biztonság), valamint egyedi hálózatnevet (SSID).
Lehetséges, hogy a vezeték nélküli útválasztón gyárilag be van állítva egy
alapértelmezett hálózatnév, ami általában a gyártó neve. Ha az alapértelmezett
hálózatnevet használja, akkor a hálózathoz illetéktelen felhasználók is könnyedén
hozzáférhetnek, ha ugyanazt az alapértelmezett hálózatnevet használják. Az
alapértelmezett hálózatnév használata továbbá azzal járhat, hogy a HP Photosmart
véletlenül egy másik, a közelben működő vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amely
ugyanazt a hálózatnevet használja. Ha ez történik, a HP Photosmart eszközhöz nem
fog hozzáférni. A hálózatnév megváltoztatásának módjáról a vezeték nélküli
útválasztó dokumentációjában olvashat.

Megjegyzés A HP Photosmart vezeték nélküli infrastruktúra-hálózathoz történő
csatlakoztatása előtt húzza ki a készülékből az Ethernet-kábelt.

A HP Photosmart csatlakoztatása a Vezeték nélküli beállítás varázsló segítségével
1. Jegyezze fel az alábbi adatokat a vezeték nélküli útválasztóról vagy hozzáférési

pontról:
• A hálózat neve (más néven SSID)
• WEP-kulcs, WPA-azonosítókulcs (ha szükséges)
Ha nem tudja, hogy hol keresse ezeket az adatokat, akkor nézze át a vezeték nélküli
útválasztó vagy hozzáférési pont dokumentációját. A hálózatnevet (SSID) és a WEP-
kulcsot vagy WPA-azonosítókulcsot esetleg a hozzáférési pont beágyazott
webszervere (EWS) segítségével is megállapíthatja.

Megjegyzés A HP egy olyan online eszközt biztosít, amelynek segítségével
automatikusan megtalálhatja vezeték nélküli biztonsági beállításait. Látogasson
el a következő címre: www.hp.com/go/networksetup.

2. Érintse meg a Setup (Beállítások) pontot a kijelzőn.

2. fejezet
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3. Érintse meg a Network (Hálózat) pontot.

Megjegyzés Ha a kívánt menüpont nem látható a képernyőn, a  és  nyilakkal
lépkedhet végig a menüpontokon.

4. Érintse meg a Wireless Setup Wizard (Vezeték nélküli beállítás varázsló) pontot.
Elindul a Wireless Setup Wizard (Vezeték nélküli beállítás varázsló).

5. Érintse meg az 1. lépésben beírt hálózatnevet.

Ha nem találja a listán a keresett hálózat nevét
a. Érintse meg a Enter a New Network Name (SSID) (Új hálózatnév megadása

(SSID)) pontot.
Megjelenik a vizuális billentyűzet.

b. Írja be a hálózatnevet (SSID). Érintse meg a megfelelő betűket és számokat a
vizuális billentyűzeten.

Megjegyzés A kis- és nagybetűket pontosan kell beírnia. Másképp a
vezeték nélküli kapcsolat nem fog működni.

c. Ha végzett az új hálózatnév beírásával, érintse meg a Done (Kész), majd az
OK elemet.
Ha az ön által beírt hálózatnév alapján a HP Photosmart nem találja a hálózatot,
a rendszer további kérdéseket tesz fel a hálózattal kapcsolatban, ahogy a d és e
lépésekben már leírtuk. Mielőtt továbblépne, mozgassa a HP Photosmart
készüléket közelebb a számítógéphez és futtassa ismét a Vezeték nélküli
beállítás varázslót annak ellenőrzésére, hogy a HP Photosmart megtalálja-e a
hálózatot automatikusan.

d. Érintse meg a Infrastructure (Infrastruktúra) pontot.
e. Érintse meg a WEP encryption (WEP-titkosítás) vagy a WPA encryption (WPA-

titkosítás) gombot.
Ha nem kíván WEP-titkosítást használni, érintse meg a No, my network does
not use encryption (Nem, a hálózat nem használ titkosítást) lehetőséget.
Folytassa a 7. lépéssel.

6. Kérésre adja meg a WPA- vagy WEP-kulcsot a következőképpen:
a. Érintse meg a megfelelő betűket és számokat a vizuális billentyűzeten.

Megjegyzés A kis- és nagybetűket pontosan kell beírnia. Másképp a
vezeték nélküli kapcsolat nem fog működni.

b. Ha beírta a WPA vagy WEP kulcsot, érintse meg a Done (Kész) elemet.
c. A jóváhagyáshoz érintse meg az OK gombot.

A HP Photosmart megpróbál kapcsolódni a hálózathoz. Ha egy üzenet helytelen
WPA- vagy WEP-kulcs beírásáról tájékoztatja, akkor ellenőrizze a hálózat
feljegyzett kulcsát, majd a megjelenő utasításokat követve javítsa ki a WEP-
kulcsot, és próbálkozzon újra.

7. Ha a HP Photosmart sikeresen csatlakozott a hálózathoz, telepítse a szoftvert minden
olyan számítógépre, amely a hálózaton keresztül használni fogja az eszközt.
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A HP Photosmart csatlakoztatása SecureEasySetup segítségével
1. Aktiválja a SecureEasySetup funkciót a vezeték nélküli útválasztón vagy a

hozzáférési ponton.
2. Érintse meg a Setup (Beállítások) pontot a kijelzőn.
3. Érintse meg a Network (Hálózat) pontot.

Megjegyzés Ha a kívánt menüpont nem látható a képernyőn, a  és  nyilakkal
lépkedhet végig a menüpontokon.

4. Érintse meg a Wireless Setup Wizard (Vezeték nélküli beállítás varázsló) pontot.
5. A csatlakoztatás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.
6. Ha a HP Photosmart sikeresen kapcsolódik a hálózathoz, akkor telepítse a szoftvert

minden olyan számítógépre, amely használni fogja a hálózatot.

Megjegyzés Ha a kapcsolat megszakad, akkor lehetséges, hogy a vezeték
nélküli útválasztó vagy hozzáférési pont túllépte az engedélyezett időt a
SecureEasySetup aktiválása után. Ismételje meg a fenti eljárást úgy, hogy a
vezeték nélküli útválasztó vagy hozzáférési pont gombjának megnyomása után
azonnal végrehajtja a HP Photosmart készülék vezérlőpultján a szükséges
lépéseket.

Telepítés vezeték nélküli ad hoc-hálózatra
Ez a rész ismerteti, hogyan csatlakoztathatja a HP Photosmart készüléket a
számítógéphez vezeték nélküli útválasztóval vagy hozzáférési ponttal nem rendelkező
vezeték nélküli hálózatban.

Megjegyzés Az ad hoc-csatlakozás akkor használatos, ha nem áll rendelkezésre
vezeték nélküli útválasztó vagy hozzáférési pont. Hátránya a kisebb rugalmasság,
alacsonyabb szintű hálózati biztonság és lassabb hálózati működés, mint a
hozzáférési pont esetén.

A HP Photosmart készülék számítógéphez történő csatlakoztatásához (ad hoc) létre kell
hozni a számítógépen egy hálózati profilt. Ehhez meg kell adni az ad hoc hálózat
hálózatnevét (SSID) és WEP-biztonsági beállításait (nem kötelező, de javasolt).

2. fejezet
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A következőképpen telepítheti vezeték
nélküli ad hoc-hálózatra a HP Photosmart
készüléket:

Szakasz

Először is, gondoskodjon mindenről, ami a
csatlakozáshoz szükséges.

„Mire van szükség egy ad hoc-
hálózathoz?,” 55. oldal

Ezek hozzon létre egy hálózati profilt a
számítógépen.

„Hálózati profil létrehozása Windows XP
számítógéphez,” 55. oldal
„Hálózati profil létrehozása más operációs
rendszerben,” 56. oldal

Ezután futtassa a Vezeték nélküli beállítás
varázslót.

„Csatlakoztatás vezeték nélküli ad hoc-
hálózathoz,” 56. oldal

Végül telepítse a szoftvert. „A szoftver telepítése hálózati
csatlakozáshoz,” 58. oldal

Mire van szükség egy ad hoc-hálózathoz?
A HP Photosmart vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatásához vezeték nélküli
hálózati adapterrel ellátott Windows-számítógép szükséges.

Hálózati profil létrehozása Windows XP számítógéphez
Készítse elő a számítógépet ad hoc kapcsolatra egy hálózati profil létrehozásával.

Hálózati profil létrehozása

Megjegyzés A HP Photosmart készülék gyárilag beállított hálózati profilja szerint a
hálózatnév (SSID) hpsetup. A biztonság és adatvédelem érdekében azonban
célszerű új hálózati profilt létrehozni a számítógépet az itt ismertetett módon.

1. A Vezérlőpult lehetőségei között kattintson duplán a Hálózati csatlakozások
elemre.

2. A Hálózati csatlakozások ablakban kattintson jobb gombbal a Vezeték nélküli
hálózati kapcsolat ikonra. Ha az előugró menüben megjelenik a Engedélyezés
pont, akkor válassza azt. Ha a Letiltás lehetőséget látja a menüben, akkor a vezeték
nélküli kapcsolat már engedélyezve van.

3. Kattintson jobb gombbal a Vezeték nélküli hálózati kapcsolat ikonra, majd
kattintson a Tulajdonságok elemre.

4. Kattintson a Vezeték nélküli hálózatok fülre.
5. Válassza ki A vezeték nélküli hálózatot a Windows konfigurálja jelölőnégyzetet.
6. Kattintson a Hozzáadás elemre, majd tegye a következőt:

a. A Hálózatnév (SSID) mezőbe írjon be egy tetszés szerinti egyedi hálózatnevet.

Megjegyzés A hálózatnévben a kis- és nagybetűk különbözőnek
számítanak, ezért fontos, hogy megfelelően írja be a karaktereket.

b. Ha a Hálózati hitelesítés lista jelenik meg, válassza a Nyílt elemet. Máskülönben
folytassa a következő lépéssel.
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c. Az Adattitkosítás listáról válassza a WEP elemet.

Megjegyzés Lehetőség van WEP-kulcs nélküli hálózat létrehozására is. A
hálózat biztonsága érdekében azonban a HP a WEP-kulcs használatát
javasolja

d. Győződjön meg róla, hogy nincs bejelölve A kulcsot automatikusan kapom
négyzet. Ha be van jelölve, akkor kattintással törölje a pipát.

e. A Hálózati kulcs mezőbe írja be a WEP-kulcsot, amely pontosan 5 vagy
pontosan 13 alfanumerikus (ASCII-) karakterből állhat. 5 karakter esetében
például beírhatja: ABCDE vagy 12345. Ha 13 karaktert ír be, a jelszó lehet például
ABCDEF1234567. (Az „12345” és az „ABCDE” csupán példa. Válasszon
tetszése szerinti kombinációt.)
Lehetőség van hexadecimális (HEX-) karakterek használatára is a WEP-
kulcsban. A HEX WEP-kulcs 10 karakterből áll a 40 bites titkosításhoz, illetve 26-
ból a 128 bites titkosításhoz.

f. A Hálózati kulcs megerősítése mezőbe írja be ugyanazt a WEP-kulcsot,
amelyet az előző lépésben írt be.

g. Írja le a beadott WEP-kulcsot pontosan, ügyelve a nagy- és kisbetűk használatára
is.

Megjegyzés Pontosan tudnia kell, hogy hol használt nagy-, és hol kisbetűt.
Ha helytelenül adja meg a WEP-kulcsot a HP Photosmart készüléken, a
vezeték nélküli kapcsolat nem fog működni.

h. Jelölje be az Ez egy számítógépek közötti (ad hoc) hálózat; nem használ
vezeték nélküli hozzáférési pontokat négyzetet.

i. Kattintson az OK gombra, bezárva ezzel a Vezeték nélküli hálózat
tulajdonságai ablakot, majd kattintson ismét az OK gombra.

j. Kattintson ismét az OK gombra, bezárva ezzel a Vezeték nélküli hálózati
kapcsolat ablakot.

Hálózati profil létrehozása más operációs rendszerben
Ha nem Windows XP operációs rendszert használ, a HP a vezeték nélküli LAN-kártya
konfigurálóprogramjának használatát javasolja. Ezt a számítógép programlistájában
találhatja meg.
A LAN-kártya konfigurációs programja segítségével a következő értékekkel hozzon létre
hálózati profilt:
• A hálózat neve (SSID): Hálózat (ez csupán példa)

Megjegyzés Egyedi és könnyen megjegyezhető hálózatnevet válasszon. Ne
feledje, hogy a hálózatnévben a kis- és nagybetűk különböznek. Ezért jegyezze
meg, hol van nagy-, és hol van kisbetű.

• Kommunikációs üzemmód: Ad Hoc
• Titkosítás: engedélyezve

Csatlakoztatás vezeték nélküli ad hoc-hálózathoz
A HP Photosmart vezeték nélküli ad hoc-hálózathoz való csatlakoztatásához igénybe
veheti a Vezeték nélküli beállítás varázslót.

2. fejezet
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Csatlakoztatás vezeték nélküli ad hoc-hálózathoz
1. Érintse meg a Setup (Beállítások) pontot a kijelzőn.
2. Érintse meg a Network (Hálózat) pontot.

Megjegyzés Ha a kívánt menüpont nem látható a képernyőn, a  és  nyilakkal
lépkedhet végig a menüpontokon.

3. Érintse meg a Wireless Setup Wizard (Vezeték nélküli beállítás varázsló) pontot.
Elindul a Wireless Setup Wizard (Vezeték nélküli beállítás varázsló). A varázsló
megkeresi az elérhető hálózatokat, majd megjeleníti az észlelt hálózatok nevét
(SSID). A lista elején az infrastruktúra-hálózatok állnak, majd az elérhető ad hoc-
hálózatok következnek. Az erősebb jellel rendelkező hálózatok állnak elöl.

4. A kijelzőn keresse meg a számítógépen létrehozott hálózat nevét (például: Hálózat).
5. Érintse meg a hálózat nevét.

Ha megtalálta a keresett hálózat nevét, és kijelölte azt, akkor folytassa az eljárást a
6. ponttal.

Ha nem találja a listán a keresett hálózat nevét
a. Válassza az Enter a New Network Name (SSID) (Új hálózatnév megadása

(SSID)) lehetőséget.
Megjelenik a vizuális billentyűzet.

b. Írja be a hálózat nevét (SSID). Érintse meg a megfelelő betűket és számokat a
vizuális billentyűzeten.

Megjegyzés A kis- és nagybetűket pontosan kell beírnia. Másképp a
vezeték nélküli kapcsolat nem fog működni.

c. Ha végzett az új SSID beírásával, érintse meg a Done (Kész) gombot a vizuális
billentyűzeten, majd érintse meg az OK gombot.
Ha az ön által beírt hálózatnév alapján a HP Photosmart nem találja a hálózatot,
a rendszer további kérdéseket tesz fel a hálózattal kapcsolatban, ahogy a d és e
lépésekben már leírtuk. Mielőtt továbblépne, mozgassa a HP Photosmart
készüléket közelebb a számítógéphez és futtassa ismét a Vezeték nélküli
beállítás varázslót annak ellenőrzésére, hogy a HP Photosmart megtalálja-e a
hálózatot automatikusan.

d. Érintse meg a Ad Hoc pontot.
e. Érintse meg az Yes, my network uses WEP encryption (Igen, a hálózat WEP

titkosítást használ) lehetőséget. Megjelenik a vizuális billentyűzet.
Ha nem kíván WEP-titkosítást használni, érintse meg a No, my network does
not use encryption (Nem, a hálózat nem használ titkosítást) lehetőséget.
Folytassa a 7. lépéssel.

6. Kérésre adja meg a WEP-kulcsot az itt ismertetett módon. Ellenkező esetben
folyassa az eljárást a 7. lépéssel.
a. Érintse meg a megfelelő betűket és számokat a vizuális billentyűzeten.

Megjegyzés A kis- és nagybetűket pontosan kell beírnia. Másképp a
vezeték nélküli kapcsolat nem fog működni.

b. Ha beírta a WEP kulcsot, érintse meg a Done (Kész) elemet a vizuális
billentyűzeten.
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7. A jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az OK gombot.
A HP Photosmart megpróbál kapcsolódni a SSID hálózathoz. Ha egy üzenet
helytelen WEP-kulcs beírásáról tájékoztatja, akkor ellenőrizze a hálózat feljegyzett
kulcsát, majd a megjelenő utasításokat követve javítsa ki a WEP-kulcsot, és
próbálkozzon újra.

8. Ha a HP Photosmart sikeresen kapcsolódik a hálózathoz, akkor telepítse a
számítógépre a szoftvert.

A szoftver telepítése hálózati csatlakozáshoz
Ennek az alfejezetnek a segítségével telepítheti a HP Photosmart szoftverét a hálózatra
csatlakoztatott Windows- vagy Mac-számítógépre. A szoftver telepítése előtt
csatlakoztassa a HP Photosmart készüléket a hálózatra.

Megjegyzés Ha a számítógépet több hálózati meghajtóval való kapcsolódáshoz
konfigurálták, a szoftver telepítése előtt győződjön meg róla, hogy számítógép
kapcsolódik ezekhez a meghajtókhoz. Ellenkező esetben a HP Photosmart
telepítőszoftvere elfoglalhatja valamelyik fenntartott meghajtóbetűt, és a számítógép
nem fog tudni hozzáférni az adott hálózati meghajtóhoz.

Megjegyzés A telepítés 20-45 percig tarthat az operációs rendszertől, a
rendelkezésre álló szabad helytől és a processzor sebességétől függően.

A Windows HP Photosmart szoftverének telepítése
1. Lépjen ki minden futó alkalmazásból, a víruskereső szoftvert is beleértve.
2. Helyezze be a HP Photosmart készülékhez kapott Windows CD-lemezt a számítógép

CD-ROM-meghajtójába, s kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Ha a tűzfalakkal kapcsolatos párbeszédpanel jelenik meg, kövesse az utasításokat.

Ha előugró tűzfalüzenetek jelennek meg, mindig fogadja el vagy engedélyezze őket.
4. A Kapcsolat típusa képernyőn válassza a Hálózaton keresztül lehetőséget, majd

kattintson a Tovább gombra.
A Keresés képernyő látható, amíg a telepítőprogram keresi a HP Photosmart
készüléket a hálózaton.

5. A Talált nyomtató képernyőn ellenőrizze a nyomtató leírásának helyességét.
Ha a hálózaton több nyomtató is található, megjelenik a Talált nyomtatók képernyő.
Válassza ki a csatlakoztatni kívánt HP Photosmart eszközt.

6. A szoftver telepítéséhez kövesse az utasításokat.
A szoftver telepítésének befejeződése után a HP Photosmart üzemkész.

7. Ha letiltotta a víruskereső szoftvert a számítógépen, ne felejtse el újra engedélyezni.
8. A hálózati kapcsolat ellenőrzésére nyomtasson egy öntesztjelentést a számítógépről

a HP Photosmart segítségével.

Csatlakozás a hálózat további számítógépeihez
A HP Photosmart megosztható a hálózaton keresztül, így más számítógépek is
használhatják. Ha már csatlakoztatta a HP Photosmart készüléket egy hálózat egy
számítógépéhez, minden további gépen telepítse a HP Photosmart szoftverét. A telepítés
során a szoftver minden egyes számítógép esetén észleli a HP Photosmart készüléket
a hálózaton. Ha egyszer már telepítette a HP Photosmart készüléket a hálózatra, akkor
újabb számítógép csatlakoztatásakor nem szükséges további konfigurálást végezni.

2. fejezet
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Megjegyzés A HP Photosmart készüléket vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatra
is csatlakoztathatja, de nem egyszerre.

A HP Photosmart átállítása USB-csatlakozásról hálózati
csatlakozásra

Ha először USB-csatlakozással telepíti a HP Photosmart készüléket, később vezeték
nélküli vagy Ethernet-hálózati csatlakozásra frissíthet. Ha van tapasztalata a hálózati
csatlakoztatás terén, akkor az alábbi általános irányelveket használja.

Megjegyzés Az optimális teljesítmény és a vezeték nélküli hálózat biztonsága
érdekében a HP Photosmart készülék csatlakoztatásához használjon hozzáférési
pontot (például vezeték nélküli útválasztót).

Integrált vezeték nélküli WLAN 802.11-kapcsolathoz való USB-csatlakozás
módosítása
1. Húzza ki az USB-kábelt a HP Photosmart hátulján lévő csatlakozóból.
2. Érintse meg a Setup (Beállítások) pontot a kijelzőn.
3. Érintse meg a Network (Hálózat) pontot.

Megjegyzés Ha a kívánt menüpont nem látható a képernyőn, a  és  nyilakkal
lépkedhet végig a menüpontokon.

4. Érintse meg a Wireless Setup Wizard (Vezeték nélküli beállítás varázsló) pontot.
Elindul a Wireless Setup Wizard (Vezeték nélküli beállítás varázsló).

5. Telepítse a szoftvert a hálózati csatlakozáshoz, és válassza az Eszköz
hozzáadása pontot, majd a Hálózaton keresztül lehetőséget.

6. A telepítés befejezése után nyissa meg a Vezérlőpult, Nyomtatók és faxok (vagy
Nyomtatók) alkalmazását, és törölje az USB-telepítés nyomtatóit.

Áttérés USB-csatlakozásról vezetékes (Ethernet-) hálózati csatlakozásra
1. Húzza ki az USB-kábelt a HP Photosmart hátulján lévő csatlakozóból.
2. Ethernet-kábel segítségével kösse össze a HP Photosmart hátulján lévő Ethernet-

portot az útválasztó vagy kapcsoló egy szabad Ethernet-portjával.
3. Telepítse a szoftvert a hálózati csatlakozáshoz, és válassza az Eszköz

hozzáadása pontot, majd a Hálózaton keresztül lehetőséget.
4. A telepítés befejezése után nyissa meg a Vezérlőpult, Nyomtatók és faxok (vagy

Nyomtatók) alkalmazását, és törölje az előző USB-telepítés nyomtatóit.
Részletes tudnivalók a HP Photosmart hálózati csatlakoztatásáról:
• „Telepítés vezetékes hálózatra,” 48. oldal
• „Integrált vezeték nélküli WLAN 802.11-hálózat telepítése,” 51. oldal
• „Telepítés vezeték nélküli ad hoc-hálózatra,” 54. oldal

A hálózati beállítások kezelése
A HP Photosmart készülékre vonatkozó hálózati beállításokat a HP Photosmart
vezérlőpultjáról kezelheti. Speciális beállítások megadásához a beágyazott webszervert
használja. Ezt a konfigurációs és állapotellenőrző eszközt a webböngészőből érheti el a
HP Photosmart készülék meglévő hálózati kapcsolatán keresztül.
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Alapvető hálózati beállítások módosítása a vezérlőpanelről
A HP Photosmart vezérlőpultja segítségével beállíthatja és felügyelheti a vezeték nélküli
csatlakozást, és különböző hálózatkezelési feladatokat hajthat végre. Ilyen például a
hálózati beállítások megjelenítése vagy megváltoztatása, a hálózat alapértelmezéseinek
visszaállítása vagy a vezeték nélküli rádió ki-be kapcsolása.

A Vezeték nélküli beállítás varázsló használata
A Vezeték nélküli beállítás varázsló egyszerű lehetőséget kínál a HP Photosmart vezeték
nélküli hálózati csatlakozásának beállítására és felügyeletére.
1. Érintse meg a Setup (Beállítások) pontot a kijelzőn.
2. Érintse meg a Network (Hálózat) pontot.

Megjegyzés Ha a kívánt menüpont nem látható a képernyőn, a  és  nyilakkal
lépkedhet végig a menüpontokon.

3. Érintse meg a Wireless Setup Wizard (Vezeték nélküli beállítás varázsló) pontot.
Elindul a Wireless Setup Wizard (Vezeték nélküli beállítás varázsló).

Hálózati beállítások megjelenítése és nyomtatása
Megjelenítheti a hálózati beállítások összesítését a HP Photosmart vezérlőpultján, vagy
ennél részletesebb beállítási oldalt is nyomtathat. A hálózatbeállítási oldal tartalmaz
minden fontos hálózati beállítást, például az IP-címet, a csatlakozási sebességet, a DNS-
t és az mDNS-t.
1. Érintse meg a Setup (Beállítások) pontot a kijelzőn.
2. Érintse meg a Network (Hálózat) pontot.

Megjegyzés Ha a kívánt menüpont nem látható a képernyőn, a  és  nyilakkal
lépkedhet végig a menüpontokon.

3. Érintse meg a View Network Settings (Hálózati beállítások megtekintése) pontot.
4. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

• A vezetékes hálózati beállítások megjelenítéséhez érintse meg a Display Wired
Summary (Összesítés megjelenítése - vezetékes) gombot.

• A vezeték nélküli hálózati beállítások megjelenítéséhez érintse meg a Display
Wireless Summary (Összesítés megjelenít. - vezeték nélküli) gombot.

• A hálózat-beállítási oldal nyomtatásához érintse meg a Print Network
Configuration Page (Hálózat-beállítási oldal nyomtatása) gombot.

Alapértelmezett hálózati beállítások visszaállítása
Visszaállíthatja a HP Photosmart megvásárlásakor eredetileg érvényben lévő gyári
hálózati beállításokat.

Vigyázat! Ezzel kitöröl minden megadott vezeték nélküli beállítást. Ezeket az
adatokat a Vezeték nélküli beállítás varázsló segítségével adhatja meg újra.

1. Érintse meg a Setup (Beállítások) pontot a kijelzőn.
2. Érintse meg a Network (Hálózat) pontot.

Megjegyzés Ha a kívánt menüpont nem látható a képernyőn, a  és  nyilakkal
lépkedhet végig a menüpontokon.
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3. Érintse meg a Restore Network Defaults (Visszaáll. Hál. alapért.) pontot.
4. Érintse meg a Yes (Igen) vagy a No (Nem) gombot.

A vezeték nélküli rádió be- és kikapcsolása
A vezeték nélküli rádió alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A vezeték nélküli
hálózattal való kapcsolattartáshoz bekapcsolt rádió szükséges. Ha a rádió be van
kapcsolva, a HP Photosmart előlapján világít a kék jelzőfény. Vezetékes hálózati
csatlakozás vagy USB-csatlakozás esetén azonban a HP Photosmart készülék nem
használja a rádiót. Ebben az esetben a rádió kikapcsolható.
1. Érintse meg a Setup (Beállítások) pontot a kijelzőn.
2. Érintse meg a Network (Hálózat) pontot.

Megjegyzés Ha a kívánt menüpont nem látható a képernyőn, a  és  nyilakkal
lépkedhet végig a menüpontokon.

3. Érintse meg a Wireless Radio (Vezeték nélküli rádió) pontot.
4. Érintse meg a On (Be) vagy a Off (Ki) gombot.

Vezeték nélküli hálózati teszt nyomtatása
A vezeték nélküli hálózati tesztet diagnosztikai tesztek sorozata alkotja, melyek a hálózat
telepítésének sikerességét ellenőrzik. A Vezeték nélküli beállítás varázsló futtatása
esetén a készülék automatikusan kinyomtatja a vezeték nélküli hálózati teszt jelentését.
Ez a jelentés szükség esetén máskor is kinyomtatható.
1. Érintse meg a Setup (Beállítások) pontot a kijelzőn.
2. Érintse meg a Network (Hálózat) pontot.

Megjegyzés Ha a kívánt menüpont nem látható a képernyőn, a  és  nyilakkal
lépkedhet végig a menüpontokon.

3. Érintse meg a Wireless Network Test (Wireless hálózati teszt) pontot.
A készülék kinyomtatja a Wireless Network Test (Wireless hálózati teszt) jelentést.

Speciális hálózati beállítások módosítása a vezérlőpanelről
A speciális hálózati beállítások kényelmesebbé teszik a készülék hálózati használatát.
Ezeket a beállításokat azonban csak tapasztalt felhasználók módosíthatják.

Az IP-beállítások módosítása
Az alapértelmezett IP-beállítási jellemző az Automatic (Automatikus), mely esetén az
IP-beállítások automatikusan történnek. Gyakorlott felhasználó szükség esetén kézzel is
módosíthatja az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót. A
HP Photosmart készülék IP-címének és alhálózati maszkjának megtekintéséhez
nyomtassa ki a HP Photosmart készülék hálózati beállítási oldalát.

Megjegyzés Valamely IP-beállítás kézi megadása esetén már csatlakoztatva kell
lennie egy aktív hálózathoz, különben a beállítás érvényét veszti, amikor kilép a
menüből.
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Vigyázat! Az IP-cím kézi beállítása során legyen óvatos. Ha érvénytelen IP-címet
ad meg, a telepítés során a hálózat komponensei nem tudnak majd kapcsolatot
létesíteni a HP Photosmart készülékkel.

1. Érintse meg a Setup (Beállítások) pontot a kijelzőn.
2. Érintse meg a Network (Hálózat) pontot.

Megjegyzés Ha a kívánt menüpont nem látható a képernyőn, a  és  nyilakkal
lépkedhet végig a menüpontokon.

3. Érintse meg a Advanced Setup (További beállítások) pontot.
4. Érintse meg a IP Settings (IP beáll.) pontot.
5. Érintse meg a Manual (Kézi) pontot.
6. Érintse meg a következő IP-beállítások egyikét.

• IP Address (IP-cím)
• Subnet Mask (Alhálózati maszk)
• Default Gateway (Alapértelmezett átjáró)
A kijelzőn megjelenik a vizuális billentyűzet.

7. A vizuális billentyűzettel adja meg IP-beállításait.

2. fejezet
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3 A HP Photosmart funkcióinak
használata
Ez a fejezet a HP Photosmart készülékkel végezhető alapvető műveleteket ismerteti.
Mindezek mellett arról is eligazítást nyújt, hogyan töltheti fel a készüléket papírral, miként
tekintheti meg, jelölheti ki és nyomtathatja fotóit, illetve hogyan cserélheti a
nyomtatópatronokat.

Papír betöltése
Ez a rész ismerteti, hogyan kell betölteni a HP Photosmart készülékbe a különböző típusú
és méretű papírokat a nyomtatáshoz.

Tipp Megakadályozhatja a papír szakadását, gyűrődését és egyéb deformációját,
ha azt visszazárható tasakban tárolja. Nem megfelelő tároláskor a papír a
hőmérséklet és a páratartalom jelentős változása miatt deformálódhat, és emiatt a
HP Photosmart készülékben sem működik jól.

Teljes méretű papír betöltése
A HP Photosmart készülék adagolótálcájába számos különböző típusú letter vagy A4-es
méretű papírt tölthet be.

Teljes méretű papír betöltése
1. Húzza ki az adagolótálcát, majd húzza a papírhosszúság- és papírszélesség-

beállítókat a legszélső helyzetükbe.

2. Vízszintes felületen igazítsa el a papíradag széleit, majd ellenőrizze a következőket:
• Nem poros a papír, és nincs elszakadva, szegélyei nincsenek meggyűrődve.
• Minden papír azonos méretű és típusú.

3. Helyezze be a köteget az adagolótálcába rövidebb oldalával befelé, nyomtatandó
oldalával lefelé fordítva. A köteget ütközésig tolja be.
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Vigyázat! Győződjön meg róla, hogy a papír adagolótálcába helyezésekor a
HP Photosmart készülék nyugalmi helyzetben van és már nem ad ki hangot. Ha
ilyenkor a HP Photosmart éppen a nyomtatópatronokat használja, vagy
valamilyen más feladatot hajt végre, a papír nem mindig a megfelelő helyen áll
meg. A papír esetleg túlságosan előre tolódik, és ezért a HP Photosmart üres
lapokat nyomtat.

Tipp Ha a papíron fejléc van, az kerüljön belülre, nyomtatott oldalával lefelé. A
teljes méretű és a fejléces papírok betöltésekor további segítséget nyújt az
adagolótálcába vésett ábra.

4. Tolja a papírszélesség- és a papírhosszúság-beállítót egészen a papír széléig.
Ne tegyen be túl sok papírt az adagolótálcába: a köteg teljesen simuljon a tálcába,
és ne legyen magasabb a papírszélesség-beállító tetejénél.

5. Tolja vissza az adagolótálcát a HP Photosmart készülékbe.
6. Húzza ki teljesen a kimeneti tálca hosszabbítóját.

3. fejezet
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Megjegyzés Amikor legal méretű papírt használ, ne nyissa ki a tálca
hosszabbítóját.

10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) méretű fotópapír betöltése
A HP Photosmart fotótálcájába legfeljebb 10 x 15 cm méretű fotópapírt tölthet. A lehető
legjobb eredmény érdekében használjon 10 x 15 cm méretű HP prémium plusz
fotópapírt vagy HP prémium fotópapírt.

10 x 15 cm méretű fotópapír betöltése a fotótálcába
1. Emelje fel a kimeneti tálcát, és húzza ki a fotótálcát.

2. Helyezze be a fotópapírköteget a fotótálcába rövidebb szélével előre, nyomtatandó
oldalával lefelé fordítva. A köteget ütközésig tolja be.
Ha a fotópapír letéphető fülekkel rendelkezik, a papírt úgy helyezze be, hogy a fülek
kifelé nézzenek.

3. Tolja a papírhosszúság- és papírszélesség-beállítót a fotópapírköteg széléhez.
Ne tegyen be túl sok papírt: a köteg teljesen simuljon a fotótálcába, és ne legyen
magasabb a papírszélesség-beállító tetejénél.

4. Tolja be a fotótálcát, és hajtsa le a kimeneti tálcát.

A papírelakadás elkerülése
A papírelakadás elkerülése érdekében tartsa be az alábbi szabályokat.
• Rendszeresen ürítse a kimeneti tálcát.
• A papír szakadását, gyűrődését és egyéb deformációját elkerülheti, ha a használaton

kívüli papírt visszazárható tasakban tárolja.
• Ügyeljen arra, hogy az adagolótálcába tett papírok simák legyenek, a széleik ne

legyenek meggyűrődve vagy beszakadva.
• Egyszerre mindig csak azonos típusú és méretű papírt tegyen az adagolótálcába.
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• Minden papírtípushoz és papírmérethez gondosan állítsa be az adagolótálca
papírvezetőit. A papírszélesség-beállító ne hajlítsa meg az adagolótálcában található
papírt.

• Ne tolja túlságosan előre a papírt az adagolótálcában.
• Mindig a HP Photosmart készülékhez javasolt papírtípust használjon.

Fényképek megtekintése, kiválasztása és nyomtatása
A memóriakártyán vagy tárolóeszközön lévő fotókat nyomtatás előtt vagy közben is
megtekintheti és kijelölheti.

Fényképek megtekintése, kiválasztása és nyomtatása
1. Helyezzen egy memóriakártyát a HP Photosmart megfelelő nyílásába, vagy

csatlakoztassa a tárolóeszközt az elülső USB-porthoz.

1 xD-Picture Card

2 CompactFlash (CF) I és II

3 Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Select, Memory Stick Magic Gate,
Memory Stick Duo vagy Duo Pro (adapter használható) vagy Memory Stick Micro (adapter
szükséges)

4 Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (adapter szükséges), Secure Digital High
Capacity (SDHC), MultiMediaCard (MMC), MMC Plus, MMC Mobile (RS-MMC; adapter
szükséges), TransFlash MicroSD Card vagy Secure MultiMedia Card

Megjelenik a Photosmart Express menü, a kijelzőn pedig a legújabb fénykép
látható.

2. Töltsön legfeljebb 10 x 15 cm méretű papírt a fotótálcába, vagy teljes méretű
fotópapírt a fő adagolótálcába.

3. Érintse meg a View (Nézet) pontot.
Megjelenik a View Photos (Fényképek megtekintése) képernyő.

3. fejezet
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4. A  és a  gomb érintésével végignézheti a fényképek indexképeit.
5. Amikor megjelenik a megtekinteni kívánt fénykép miniatűrje, érintse meg.
6. Ha csak a fotó látható a kijelzőn, érintse meg a képet ismét.

Megjelenik a Photo Options (Fotóopciók) képernyő.
7. Érintse meg a Print Preview (Nyomtatási előnézet) pontot.

Megjelenik a Print Preview (Nyomtatási előnézet) képernyő, rajta a fotó nyomtatási
képével.
Ha további fotókat szeretne kiválasztani megtekintésre és nyomtatásra, érintse meg
a Add More (Több hozzáadása) elemet, és ismételje meg a 4-6. lépéseket.

8. (Választható) Ha ellenőrizni vagy módosítani szeretné a nyomtatási beállításokat,
érintse meg a Settings (Beállítások) elemet.

9. A fényképek kinyomtatásához érintse meg a Print (Nyomtatás) elemet, vagy nyomja
meg a vezérlőpanel Print Photos (Fotók nyomtatása) gombját.
Egy nyomtatásállapot-képernyő válik láthatóvá a nyomtatandó oldalak számával és
a nyomtatás becsült idejével.

Becsült tintaszintek ellenőrzése
A tintaszinteket egyszerűen ellenőrizheti, így meghatározhatja a tintapatronok
cseréjének várható idejét. A jelzett tintaszint közelítő becslést ad a tintapatronokban lévő
tinta mennyiségéről.

Megjegyzés A HP Photosmart készülék csak eredeti HP tinta esetén tudja
megállapítani a tintaszintet. Az újratöltött vagy más eszközben már használt
tintapatronok tintaszintje pontatlanul jelenhet meg.

Megjegyzés A készülék számos különböző módon használja a
nyomtatópatronokban lévő tintát, többek között a nyomtatópatronok előkészítésére
szolgáló inicializáláshoz, vagy a fúvókákat tisztán tartó és a tinta akadálytalan
áramlását biztosító nyomtatófej-karbantartáshoz. A felhasználás végén a patronban
mindig marad némi tinta. További tudnivalókért látogasson el a www.hp.com/go/
inkusage webhelyre.

A tintaszint ellenőrzése a vezérlőpultról
1. Érintse meg a Setup (Beállítások) pontot a kijelzőn.
2. Érintse meg a Tools (Eszközök) pontot.
3. Érintse meg a Display Ink Gauge (Tintamérő megjelenítése) pontot.

A HP Photosmart kijelzőjén megjelenik egy tintamérő, mely az összes behelyezett
patron becsült tintaszintjét megmutatja.

A tintapatronok cseréje
Ha tintapatront kell cserélni, az itt leírtak szerint járjon el.
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Megjegyzés Ha először helyez tintapatront a HP Photosmart készülékbe, akkor
feltétlenül a készülékhez kapott patronokat használja. Ezeknek a tintapatronoknak a
speciális tintája úgy van kialakítva, hogy a készülék használatbavételekor
elkeveredjen a nyomtatófejben lévő tintával.

Ha nincsenek még csere-tintapatronjai a HP Photosmart készülék számára,
megrendelheti azokat, ha a számítógép HP kellékek vásárlása ikonjára kattint. Windows
operációs rendszerrel rendelkező számítógépeken ez a Start menü HP mappájában
található.
További információ itt olvasható: www.hp.com/buy/supplies.

Tintapatronok cseréje
1. Kapcsolja be a HP Photosmart készüléket.
2. Nyissa ki a tintapatron ajtaját az elülső, középső résznél emelve, amíg az ajtó a

helyére nem pattan.

3. Nyomja a retesz alját a cserélni kívánt tintapatron alá, majd emelje fel a reteszt.
Ha a fekete tintapatront cseréli, akkor a bal szélső reteszt hajtsa fel.
Az öt színes tintapatron - sárga, világoscián (kék), cián, világosbíbor (rózsaszín),
bíbor - egyikének cseréje esetén hajtsa fel középen a megfelelő reteszt.

1 A fekete tintapatron rögzítőretesze

2 A színes tintapatronok rögzítőretesze

4. Húzza ki a nyílásból a tintapatront.

3. fejezet
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5. Csomagolja ki az új patront, és fogantyújánál fogva helyezze be az üres nyílásba.
A tintapatronon lévő színeket és mintákat illessze a nyomtatópatron-tartón lévő
színekhez és mintákhoz.

6. Zárja be a reteszt, és győződjön meg a megfelelő záródásról.

7. Valamennyi cserét igénylő patronnal hajtsa végre a 3-6. lépést.
8. Csukja be a tintapatron ajtaját.
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3. fejezet
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4 Hibaelhárítás és támogatás
Ez a fejezet a HP Photosmart hibaelhárításával kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. Részletesen
bemutatja a telepítési és a konfigurálási problémák megoldását, és kitér bizonyos üzemeltetési
kérdésekre is. További hibaelhárítási tudnivalókat a szoftverhez tartozó képernyőn megjelenő
súgóban olvashat.
Sok problémát az okoz, hogy a HP Photosmart készüléket az előtt csatlakoztatják USB-kábellel a
számítógéphez, mielőtt telepítenék a HP Photosmart szoftvert a számítógépre. Ha a HP Photosmart
készüléket azt megelőzően csatlakoztatta a számítógéphez, hogy a telepítési képernyő arra felkérte
volna, az alábbi lépéseket kell követnie:

Általános telepítési problémák hibaelhárítása
1. Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
2. Távolítsa el a szoftvert (ha már telepítette).
3. Indítsa újra a számítógépet.
4. Kapcsolja ki a HP Photosmart készüléket, majd egy perc várakozás után újra kapcsolja be.
5. Telepítse újra a HP Photosmart szoftvert.

Vigyázat! Ne csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez, amíg a szoftvertelepítési
képernyő nem kéri erre.

A támogatási kapcsolatfelvételi információkat ezen kézikönyv hátsó borítójának belső oldalán
találhatja.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése
Ha a telepítés nem fejeződött be megfelelően, vagy ha még a szoftver telepítőprogramjának
felszólítása előtt csatlakoztatta az USB-kábelt a számítógéphez, akkor szükség lehet a szoftver
eltávolítására és újratelepítésére. Ne egyszerű törléssel távolítsa el a HP Photosmart
alkalmazásfájljait a számítógépről. A fájlok megfelelő eltávolításához a HP Photosmart készülékkel
kapott szoftver telepítéskor a számítógépre került eltávolító segédprogramot használja.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése Windows rendszer esetén
1. A Windows tálcán kattintson a Start gombra, majd a Beállítások, Vezérlőpult opcióra (vagy

csak a Vezérlőpult parancsra).
2. Kattintson duplán a Programok telepítése/törlése ikonra (vagy kattintson a Program

eltávolítása elemre).
3. Válassza ki a HP Photosmart All-in-One illesztőprogram elemet, majd kattintson a

Módosítás/eltávolítás gombra.
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4. Csatolja le a HP Photosmart készüléket a számítógépről.
5. Indítsa újra a számítógépet.

Megjegyzés Fontos, hogy a számítógép újraindítása előtt leválassza a HP Photosmart
készüléket. Ne csatlakoztassa a HP Photosmart készüléket a számítógéphez a szoftver
újratelepítésének befejezése előtt.

6. Helyezze be a HP Photosmart CD-ROM-ot a számítógép CD-ROM meghajtójába, és indítsa el
a telepítőprogramot (Setup).

7. Kövesse a képernyőn megjelenő, valamint a HP Photosmart készülékhez kapott Üzembe
helyezési útmutatóban olvasható utasításokat.

Hardverbeállítási hibaelhárítás
Ennek a résznek a segítségével megoldhatja a problémákat, amelyekkel a HP Photosmart
hardverének beállítása során találkozhat.
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A HP Photosmart nem kapcsol be
Ok: A HP Photosmart készülék tápkábele nincs megfelelően csatlakoztatva.

Megoldás
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a HP Photosmart készülékhez és

a hálózati adapterhez. Csatlakoztassa a tápkábelt fali csatlakozóhoz, túláramvédelmi
eszközhöz vagy hosszabbítóhoz.

1 Tápkábel csatlakozása

2 Tápkábel és adapter

3 Fali csatlakozó

• Ha hosszabbítót használ, ellenőrizze, hogy a hosszabbító be van-e kapcsolva, vagy
próbálja a HP Photosmart készüléket közvetlenül a fali csatlakozóhoz csatlakoztatni.

• Ellenőrizze, hogy a fali csatlakozó működik-e. Dugaszoljon be egy olyan készüléket,
amelyikről tudja, hogy működik, és nézze meg, hogy kap-e áramot. Ha nem, akkor a fali
aljzattal lehet gond.

• Ha a HP Photosmart készüléket kapcsolóval ellátott tápaljzathoz csatlakoztatta, győződjön
meg róla, hogy az aljzat áramellátása be van-e kapcsolva. Ha be van kapcsolva, és még
mindig nem működik, lehet, hogy a tápaljzat hibás.

Ok: Túl gyorsan nyomta meg a On (Világít) gombot.
Megoldás: Előfordulhat, hogy a HP Photosmart nem reagál, ha a On (Világít) gombot túl
gyorsan nyomja meg. Nyomja meg a On (Világít) gombot. Eltarthat néhány percig, míg a
HP Photosmart bekapcsol. Ha eközben ismét megnyomja a On (Világít) gombot, kikapcsolhatja
a készüléket.

Vigyázat! Ha a HP Photosmart még mindig nem kapcsol be, lehetséges, hogy mechanikai
meghibásodásról van szó. Húzza ki a HP Photosmart készülék csatlakozóját a hálózati
aljzatból és lépjen kapcsolatba a HP-vel. Látogasson el a következő címre: www.hp.com/
support. Kérésre válasszon országot/térséget, majd kattintson a Kapcsolatfelvétel
hivatkozásra. Így a technikai támogatás telefonos elérhetőségével kapcsolatos
információkat kap.

Csatlakoztattam az USB-kábelt, de problémák léptek fel a HP Photosmart készülék
számítógéppel való használatában 

Ok: Az USB-kábel a szoftver telepítése előtt csatlakoztatva lett. Ha az USB-kábelt idő előtt
csatlakoztatja, az hibákat okozhat.

4. fejezet
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Megoldás: Mielőtt csatlakoztatná az USB-kábelt, először a HP Photosmart készülékkel együtt
kapott szoftvert kell telepíteni. A telepítés során ne csatlakoztassa az USB-kábelt, amíg a
képernyőn megjelenő utasítások azt nem kérik.
A szoftver telepítése után könnyen létrehozhatja a számítógép és a HP Photosmart készülék
közötti USB-kapcsolatot. Csatlakoztassa az USB-kábel egyik végét a számítógép, a másikat
pedig a HP Photosmart hátuljához. A számítógép tetszőleges USB-portjához csatlakozhat.

A szoftver telepítésével és az USB-kábel csatlakoztatásával kapcsolatos további információkat
a HP Photosmart Üzembe helyezési útmutató olvashat.

A HP Photosmart készülék nem nyomtat
Ok: Nem működik a kommunikáció a HP Photosmart és a számítógép között.
Megoldás: Ellenőrizze a HP Photosmart és a számítógép csatlakoztatását.

Ok: Probléma lehet egy vagy több tintapatronnal.
Megoldás: Ellenőrizze, jól vannak-e behelyezve a tintapatronok, és van-e bennük tinta.

Ok: Lehet, hogy a HP Photosmart nincs bekapcsolva.
Megoldás: Tekintse meg a HP Photosmart kijelzőjét. Ha a kijelző üres, és a On (Világít) gomb
jelzőfénye nem világít, akkor a HP Photosmart készülék ki van kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a
tápkábel csatlakoztatva van-e a HP Photosmart készülékhez, és hogy be van-e dugva a fali
csatlakozóba. Kapcsolja be a HP Photosmart készüléket a On (Világít) gombbal.

Ok: A HP Photosmart készülékből kifogyhatott a papír.
Megoldás: Töltsön papírt az adagolótálcába.

A hálózattal kapcsolatos problémák elhárítása
Ebben a részben azokkal a problémákkal foglalkozunk, melyek a hálózat beállításakor merülhetnek
fel.

Vezetékes hálózat beállítása - hibaelhárítás
Ebben az alfejezetben azokkal a problémákkal foglalkozunk, melyek vezetékes hálózat beállításakor
merülhetnek fel.

A számítógép nem ismeri fel a HP Photosmart készüléket
Ok: A kábelek nem megfelelően vannak csatlakoztatva.
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Megoldás: Ellenőrizze az alábbi kábelek megfelelő csatlakoztatását.
• A HP Photosmart és a hub vagy útválasztó közötti kábelek
• A hub vagy útválasztó és a számítógép közötti kábelek
• A modem bemeneti vagy kimeneti kábelei, illetve a HP Photosmart internetcsatlakozásához

használt kábel (ha van ilyen)

Ok: A számítógép LAN-kártyája nincs megfelelően beállítva.
Megoldás: Győződjön meg róla, hogy a LAN-kártya megfelelően van beállítva.

A LAN kártya ellenőrzése (Windows 2000 és XP)
1. Kattintson a jobb egérgombbal a Sajátgép elemre.
2. A Rendszertulajdonságok párbeszédpanelen lépjen a Hardver lapra.
3. Kattintson az Eszközkezelő gombra.
4. Ellenőrizze, szerepel-e a kártya a Hálózati kártyák pont alatt.
5. Nézze meg a kártyához mellékelt dokumentációt.

A LAN-kártya ellenőrzése (Windows Vista)
1. A Windows tálcán kattintson a Start gombra, a Számítógép elemre, majd a

Tulajdonságok pontra.
2. Kattintson az Eszközkezelő gombra.
3. Ellenőrizze, szerepel-e a kártya a Hálózati kártyák pont alatt.
4. Nézze meg a kártyához mellékelt dokumentációt.

Ok: Nem rendelkezik aktív hálózati kapcsolattal.
Megoldás: Ellenőrizze, hogy van-e aktív hálózati kapcsolat.

Az aktív hálózati kapcsolat ellenőrzése
▲ Ellenőrizze a HP Photosmart hátoldalán található két Ethernet-jelzőfényt az RJ-45 Ethernet-

csatlakozó tetején és alján. Ezek a jelzőfények a következőket jelzik:
a. Felső jelzőfény: Ha ez a jelzőfény folyamatosan zölden világít, akkor a készüléket

megfelelően csatlakoztatta a hálózathoz, és a kommunikáció létrejött. Ha a felső
jelzőfény nem világít, nincs hálózati kapcsolat.

b. Alsó jelzőfény: Ez a sárga jelzőfény akkor villog, ha a készülék adatot küld vagy fogad
a hálózatról.

Aktív hálózati kapcsolat létrehozása
1. Ellenőrizze a HP Photosmart és az átjáró, útválasztó vagy hub közötti kábelkapcsolatot.
2. Amennyiben a kapcsolatokat rendben találta, a HP Photosmart kikapcsolásához nyomja

meg a vezérlőpult On (Világít) gombját. Ezt követően árammentesítse az útválasztót vagy
hubot. Előbb az útválasztót vagy hubot kapcsolja be, majd a HP Photosmart
bekapcsolásához nyomja meg a On (Világít) gombot.

Ok: Korábban sikerült kapcsolódni a hálózathoz a HP Photosmart készülékkel, de most nem
működik a kapcsolat.
Megoldás: Kapcsolja ki a HP Photosmart készüléket, a számítógépet és az útválasztót.
Várjon 30 másodpercet. Kapcsolja be előbb az útválasztót, majd a HP Photosmart készüléket
és a számítógépet.

Ok: A HP Photosmart és a számítógép nem ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódik.
Megoldás: Próbálkozzon a HP Photosmart beágyazott webszerverének elérésével. Az IP-
cím megállapításához nyomtassa ki a hálózatkonfigurációs oldalt.

A „Nyomtató nem található” üzenet jelenik meg a telepítéskor
Ok: A HP Photosmart nincs bekapcsolva.
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Megoldás: Kapcsolja be a HP Photosmart készüléket.

Ok: Nem rendelkezik aktív hálózati kapcsolattal.
Megoldás: Győződjön meg róla, hogy rendelkezik aktív hálózati kapcsolattal.

A hálózati kapcsolat ellenőrzése
1. Ha a csatlakoztatás megfelelő, kapcsolja ki, majd ismét be a HP Photosmart készüléket. A

vezérlőpult On (Világít) gombjának megnyomásával kapcsolja ki a HP Photosmart
készüléket, majd a gomb újabb megnyomásával kapcsolja be ismét. Emellett kapcsolja ki
az útválasztót vagy a hubot is, majd kapcsolja ismét vissza.

2. Ellenőrizze a HP Photosmart és az átjáró, útválasztó vagy hub közötti kábelkapcsolatot.
3. Ellenőrizze, hogy a HP Photosmart készüléket CAT-5 Ethernet-kábellel csatlakoztatta-e a

hálózathoz.

Ok: A kábelek nem megfelelően vannak csatlakoztatva.
Megoldás: Ellenőrizze az alábbi kábelek megfelelő csatlakoztatását:
• A HP Photosmart és a hub vagy útválasztó közötti kábelek
• A hub vagy útválasztó és a számítógép közötti kábelek
• A modem bemeneti vagy kimeneti kábelei, illetve a HP Photosmart internetcsatlakozásához

használt kábel (ha van ilyen)

Ok: Egy tűzfal, egy vírusirtó vagy egy kémprogramok elleni alkalmazás akadályozza a
HP Photosmart hozzáférését a számítógéphez.
Megoldás: Távolítsa el a HP Photosmart szoftvert, és indítsa újra a számítógépet.
Átmenetileg tiltsa le a vírusirtót vagy a kémprogramok elleni alkalmazást, és telepítse újra a
HP Photosmart szoftvert. A telepítés után ismét engedélyezheti a vírusirtót vagy kémprogramok
elleni alkalmazást. Ha előugró tűzfalüzenetek jelennek meg, mindig fogadja el vagy
engedélyezze őket.
Ha a képernyő újra megjelenik, távolítsa el a HP Photosmart szoftvert, indítsa újra a
számítógépet és ideiglenesen tiltsa le a tűzfalat a HP Photosmart szoftver újratelepítése előtt.
A telepítés után ismét engedélyezheti a tűzfalat. Ha továbbra is előugró tűzfalüzenetek jelennek
meg, mindig fogadja el vagy engedélyezze őket.
További tájékoztatást a tűzfalszoftverhez kapott dokumentáció tartalmaz.

Ok: Egy virtuális magánhálózat (VPN) megakadályozza, hogy a HP Photosmart hozzáférjen
a számítógéphez.
Megoldás: A telepítés folytatása előtt próbálja átmenetileg letiltani a VPN-t.

Megjegyzés A HP Photosmart VPN munkamenetekben nem érhető el. A nyomtatási
feladatok azonban mentésre kerülnek a nyomtatási sorba. A VPN munkamenetből való
kilépés után a nyomtatási várósorban lévő feladatok nyomtatása megkezdődik.

Vezeték nélküli hálózat beállítása - hibaelhárítás
Ebben az alfejezetben azokkal a problémákkal foglalkozunk, melyek hálózat beállításakor
merülhetnek fel. Nézze meg, milyen hibaüzenetek jelennek meg a készülék kijelzőjén.

Megjegyzés A HP egy olyan online eszközt biztosít, amelynek segítségével automatikusan
megtalálhatja vezeték nélküli biztonsági beállításait. Látogasson el a következő címre:
www.hp.com/go/networksetup.

A vezeték nélküli hálózat beállításakor nem jelenik meg az SSID (hálózatnév)
Ok: A vezeték nélküli útválasztó nem küldi szét a hálózatnevet (SSID), mert ki van kapcsolva
az Broadcast SSID (SSID szétküldése) lehetőség.
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Megoldás: Nyissa meg a beágyazott webszervert, és kapcsolja be az Broadcast SSID (SSID
szétküldése) lehetőséget. A beágyazott webszerver eléréséről és az SSID szétküldésének
engedélyezéséről a vezeték nélküli útválasztó felhasználói kézikönyvében olvashat bővebben.
További információk itt olvashatók:
„Csatlakoztatás integrált vezeték nélküli WLAN 802.11-hálózathoz,” 52. oldal

Ok: A vezeték nélküli útválasztó (infrastruktúra) vagy a számítógép (ad hoc) túl messze van
a HP Photosmart készüléktől, vagy interferencia zavarja a vételt.
Megoldás: Lehet, hogy egy kis kísérletezésre lesz szükség a megfelelő jel biztosításához a
HP Photosmart és a vezeték nélküli útválasztó (infrastruktúra) vagy számítógép (ad hoc) között.
Feltételezve, hogy a berendezés megfelelően működik, próbálkozzon meg az alábbi
lehetőségekkel, akár többet is ötvözve:
• Ha a számítógép vagy a vezeték nélküli útválasztó távol van a HP Photosmart készüléktől,

próbálja meg közelebb helyezni egymáshoz a készülékeket.
• Ha valamilyen fémtárgy (például fémből készült szekrény vagy hűtőszekrény) akadályozza

az adást a HP Photosmart és a számítógép vagy vezeték nélküli útválasztó között, akkor
tegye szabaddá az utat.

• Ha 2,4 GHz körüli frekvenciájú rádiójeleket sugárzó vezeték nélküli telefon, mikrohullámú
sütő vagy egyéb eszköz van a készülék közelében, a rádióinterferencia elkerülése
érdekében távolítsa el azokat a közelből.

• Ha a számítógép vagy a vezeték nélküli útválasztó külső fal közelében van, vigye távolabb
a faltól.

Ok: Lehet, hogy a hálózatnév (SSID) a megjelenített SSID lista alján található a
HP Photosmart vezeték nélküli hálózatra való csatlakoztatásakor.
Megoldás: A  segítségével görgessen a lista aljára. A listán elöl vannak az infrastruktúra,
hátul pedig az ad hoc bejegyzések.

Gyenge jel
Ok: A HP Photosmart túl messze van a vezeték nélküli útválasztótól, vagy interferencia
zavarja a vételt.
Megoldás: Lehet, hogy egy kis kísérletezésre lesz szükség a megfelelő jel biztosításához a
HP Photosmart és a vezeték nélküli útválasztó között. Feltételezve, hogy a berendezés
megfelelően működik, próbálkozzon meg az alábbi lehetőségekkel, akár többet is ötvözve:
• Ha a számítógép vagy a vezeték nélküli útválasztó távol van a HP Photosmart készüléktől,

próbálja meg közelebb helyezni egymáshoz a készülékeket.
• Ha valamilyen fémtárgy (például fémből készült szekrény vagy hűtőszekrény) akadályozza

az adást a HP Photosmart és a számítógép vagy vezeték nélküli útválasztó között, akkor
tegye szabaddá az utat.

• Ha 2,4 GHz körüli frekvenciájú rádiójeleket sugárzó vezeték nélküli telefon, mikrohullámú
sütő vagy egyéb eszköz van a készülék közelében, a rádióinterferencia elkerülése
érdekében távolítsa el azokat a közelből.

• Ha a számítógép vagy a vezeték nélküli útválasztó külső fal közelében van, vigye távolabb
a faltól.

Nem sikerül csatlakozni a hálózathoz a telepítés során
Ok: A berendezés nincs bekapcsolva.
Megoldás: Kapcsolja be a hálózati eszközöket, úgymint a vezeték nélküli útválasztót
infrastruktúra-hálózat esetén, illetve a számítógépet ad hoc hálózat esetén. A vezeték nélküli
útválasztó bekapcsolásának módjáról további tudnivalókat a vezeték nélküli útválasztóhoz
kapott dokumentációban talál.
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Ok: A HP Photosmart nem kap jelet.
Megoldás: Helyezze közelebb egymáshoz a vezeték nélküli útválasztót és a HP Photosmart
készüléket. Ezután futtassa újra a vezeték nélküli telepítővarázslót.
További információk itt olvashatók:
„Integrált vezeték nélküli WLAN 802.11-hálózat telepítése,” 51. oldal

Ok: Ha a hálózatnevet (SSID) manuálisan vitte be, lehet, hogy elgépelt valamit.
Megoldás: Futtassa újra a vezeték nélküli beállítási folyamatot, és ügyeljen a hálózatnév
(SSID) pontos megadására. Ne feledje hogy a hálózatnévben a kis- és nagybetűk különbözőnek
számítanak.
További információk itt olvashatók:
„Csatlakoztatás integrált vezeték nélküli WLAN 802.11-hálózathoz,” 52. oldal

Ok: Elképzelhető, hogy a MAC-cím alapján történő szűrés engedélyezve van a vezeték nélküli
útválasztón.
Megoldás: Tiltsa le a MAC-cím alapján történő szűrést a vezeték nélküli útválasztón, amíg a
HP Photosmart nem csatlakozik sikeresen a vezeték nélküli hálózathoz. Ha a vezeték nélküli
útválasztón újra engedélyezi a MAC-cím alapján történő szűrést, győződjön meg arról, hogy a
HP Photosmart MAC-címe szerepel az engedélyezett MAC-címek listáján.

Érvénytelen WEP-kulcs a vezeték nélküli hálózat beállításakor
Ok: Ha WEP alapú hálózati biztonságot használ, előfordulhat, hogy hibásan adta meg a WEP-
kulcsot a vezeték nélküli hálózat beállításakor.
Megoldás: Lehet, hogy a vezeték nélküli hálózat beállításakor hibásan adta meg a WEP-
kulcsot. Egyes vezeték nélküli útválasztók akár négy WEP-kulcsot is biztosítanak. A
HP Photosmart az első WEP-kulcsot használja (ezt a vezeték nélküli útválasztó alapértelmezett
WEP-kulcsként választja ki). Futtassa újra a vezeték nélküli hálózat beállítási folyamatát, és
ügyeljen arra, hogy a vezeték nélküli útválasztó által megadott első WEP-kulcsot használja. Írja
be a WEP-kulcsot pontosan úgy, ahogy az a vezeték nélküli útválasztó beállításai között
megjelenik. A WEP-kulcsban a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak.
Ha nem ismeri a WEP-kulcsot, tekintse át a vezeték nélküli útválasztó dokumentációját a
beágyazott webszerver eléréséhez. A WEP-kulcsot a vezeték nélküli útválasztó beágyazott
webszerverére egy számítógépről bejelentkezve állapíthatja meg.

Érvénytelen azonosítókulcs a vezeték nélküli hálózat beállításakor
Ok: Lehet, hogy a vezeték nélküli hálózat beállításakor hibásan adta meg a WPA-kulcsot.
Megoldás: Ismételje meg a vezeték nélküli hálózat beállítási folyamatát, és ügyeljen az
azonosítókulcs pontos megadására. Az azonosítókulcsban a kis- és nagybetűk különbözőnek
számítanak.

A „Nyomtató nem található” üzenet jelenik meg a telepítéskor
Ok: Egy tűzfal, egy vírusirtó vagy egy kémprogramok elleni alkalmazás akadályozza a
HP Photosmart hozzáférését a számítógéphez.
Megoldás: Távolítsa el a HP Photosmart szoftvert, és indítsa újra a számítógépet.
Átmenetileg tiltsa le a vírusirtót vagy a kémprogramok elleni alkalmazást, és telepítse újra a
HP Photosmart szoftvert. A telepítés után ismét engedélyezheti a vírusirtót vagy kémprogramok
elleni alkalmazást. Ha előugró tűzfalüzenetek jelennek meg, mindig fogadja el vagy
engedélyezze őket.
Ha a képernyő újra megjelenik, távolítsa el a HP Photosmart szoftvert, indítsa újra a
számítógépet és ideiglenesen tiltsa le a tűzfalat a HP Photosmart szoftver újratelepítése előtt.
A telepítés után ismét engedélyezheti a tűzfalat. Ha továbbra is előugró tűzfalüzenetek jelennek
meg, mindig fogadja el vagy engedélyezze őket.
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További tájékoztatást a tűzfalszoftverhez kapott dokumentáció tartalmaz.

Ok: Egy virtuális magánhálózat (VPN) megakadályozza, hogy a HP Photosmart hozzáférjen
a számítógéphez.
Megoldás: A telepítés folytatása előtt átmenetileg tiltsa le a VPN-t.

Megjegyzés A VPN-munkamenetek ideje alatt a HP Photosmart működése korlátozott
lesz.

Ok: A HP Photosmart nincs bekapcsolva.
Megoldás: Kapcsolja be a HP Photosmart készüléket.

Papírelakadás megszüntetése
Ha papírelakadás történt a HP Photosmart készülékben, először a hátsó ajtónál nézze meg azt. Ha
az elakadt papír nem a hátsó görgőknél van, ellenőrizze a felső ajtót.

Papírelakadás megszüntetése a hátsó ajtón keresztül
1. Kapcsolja ki a HP Photosmart készüléket.
2. Nyomja meg a hátsó ajtó fülét; az ajtó kioldódik. Vegye le az ajtót a HP Photosmart készülékről.

Vigyázat! Ha az elakadt papírt a HP Photosmart eleje felől próbálja eltávolítani, azzal kárt
tehet a nyomtatóban. A papírelakadást mindig a hátsó ajtó felől szüntesse meg.

3. Húzza ki óvatosan a papírt a görgők közül.

Vigyázat! Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze, hogy a görgők és kerekek
között nem maradtak-e papírdarabok a készülék belsejében. Ha nem távolítja el a összes
papírmaradványt a HP Photosmart készülékből, a papír továbbra is elakadhat.

4. Helyezze vissza a hátsó ajtót. Óvatosan nyomja befelé, míg a helyére nem pattan.
5. Kapcsolja be a HP Photosmart készüléket, és az aktuális feladat folytatásához érintse meg az

OK gombot.

Papírelakadás megszüntetése a felső ajtón keresztül
1. Kapcsolja ki a HP Photosmart készüléket.
2. Nyissa ki a tintapatron ajtaját.
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3. Emelje fel a tintapatronok és a nyomtatófej-szerelvény mögött található felső fedelet.

4. Húzza ki óvatosan a papírt a görgők közül.

Vigyázat! Ha az eltávolítás során a papír elszakad, ellenőrizze, hogy a görgők és kerekek
között nem maradtak-e papírdarabok a készülék belsejében. Ha nem távolítja el a összes
papírmaradványt a HP Photosmart készülékből, a papír továbbra is elakadhat.

5. Zárja le a felső fedelet.
6. Csukja be a tintapatron ajtaját.

7. Kapcsolja be a HP Photosmart készüléket, és az aktuális feladat folytatásához érintse meg az
OK gombot.

Információ a tintapatronokról és a nyomtatófejről
A következő tanácsok betartása segít a HP tintapatronok karbantartásában és a jó nyomtatási
minőség fenntartásában.
• A patronokat mindig a a patron csomagján feltüntetett lejárati dátum előtt használja fel.
• A tintapatronokat eredeti, lezárt csomagolásukban tárolja, míg nincs szüksége rájuk.
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• Kapcsolja ki a HP Photosmart készüléket a On (Világít) gombbal. Ne használja kikapcsolására
a hosszabbítón lévő kapcsolót, illetve e célból ne húzza ki a HP Photosmart készülék tápkábelét.
A HP Photosmart helytelen kikapcsolása esetén a nyomtatófej esetleg nem tud visszatérni a
helyére.

• A tintapatronokat szobahőmérsékleten (15,6-26,6 °C vagy 60-78 °F) tárolja.
• Javasoljuk, hogy mindaddig ne távolítsa el a régi tintapatronokat a HP Photosmart készülékből,

amíg nem szerezte be az újakat.
Ha szállítja a HP Photosmart készüléket, a On (Világít) gombbal kapcsolja ki, hogy megfelelően
leállítsa. A tintapatronokat hagyja a készülékben. Ha így tesz, megakadályozhatja a
tintaszivárgást a nyomtatófejből.

• A nyomtatási minőség jelentős romlása esetén tisztítsa meg a nyomtatófejet (a Nyomtató
szerszámosládája szoftverkarbantartáson keresztül).

• Szükségtelenül ne tisztítsa a nyomtatófejet, ezzel ugyanis tintát pazarol, és a patronok
élettartama is csökken.

• Óvatosan kezelje a tintapatronokat. A patronok behelyezés közbeni leejtése vagy ütődése
átmeneti nyomtatási problémákat okozhat.

Támogatási eljárás
Probléma esetén hajtsa végre a következő eljárást:
1. Nézze meg a HP Photosmart készülékhez kapott dokumentációt.
2. Látogasson el a HP online támogatási webhelyére (www.hp.com/support). A HP online

támogatását a HP valamennyi ügyfele igénybe veheti. Ez az időszerű termékinformációk és a
szakszerű segítség leggyorsabb forrása. A következőket kínálja:
• Gyorsan elérhető, képzett online támogatási szakembereket
• Szoftver- és illesztőprogram-frissítéseket a HP Photosmart készülékhez
• Hasznos tudnivalókat a HP Photosmart készülékkel és a leggyakoribb problémák

elhárításával kapcsolatban
• Célirányos eszközfrissítéseket, támogatási riasztásokat és HP-híreket (a HP Photosmart

regisztrálása esetén)
3. Hívja a HP támogatási szolgáltatását. A támogatási lehetőségek eszközönként, országonként/

térségenként és nyelvenként változnak.
A támogatási vonalak számának listáját megtalálhatja a készülék nyomtatott
dokumentációjában.
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5 Műszaki információk
A fejezet a HP Photosmart műszaki adatait, valamint a hatósági nyilatkozatokat tartalmazza.

Rendszerkövetelmények
A szoftverre vonatkozó rendszerkövetelmények az Olvass el! fájlban találhatók.

Termékspecifikációk
Termékspecifikációkért keresse fel a HP webhelyét: www.hp.com/support.
Papírspecifikációk
• Fő adagolótálca kapacitása: Sima papírlapok: Max. 100 (75 g/m² súlyú papír)
• Kiadótálca kapacitása: Sima papírlapok: Max. 50 (75 g/m² súlyú papír)
• Fotótálca kapacitása — Fotópapír: Legfeljebb 20

Megjegyzés A támogatott médiaméretek teljes listáját a nyomtatószoftver tartalmazza.

Fizikai specifikációk
• Magasság: 17,2 cm
• Szélesség: 46 cm
• Mélység: 38,7 cm
• Súly: 7,8 kg behelyezett kellékekkel
Tápellátási adatok
• Energiafogyasztás: nyomtatás közben átlagosan 25 W
• Bemeneti feszültség: 100-240 V-os váltóáram, ~ 1300 mA, 50-60 Hz
• Kimenő feszültség: DC +32 V===1560 mA

Megjegyzés Csak a HP által mellékelt tápkábel-adapterrel használja a készüléket.

Környezeti specifikációk
• Működési hőmérséklet ajánlott tartománya: 15-32 ºC
• Működési hőmérséklet megengedett tartománya: 5-35 ºC
• Páratartalom: 15%-80% relatív páratartalom, nem lecsapódó
• Tárolási hőmérséklettartomány: -20º-60º C (-4º-140º F)
• Erős elektromágneses mező közelében a HP Photosmart készülék kimenete kissé torzult lehet
• A HP azt javasolja, hogy a lehetséges elektromágneses zajártalom elkerülése érdekében az

USB-kábel ne legyen hosszabb 3 méternél

Energy Star® megjegyzés
A terméket úgy tervezték, hogy a teljesítmény romlása nélkül csökkentse az energiafogyasztást és
óvja a környezetet. A termék mind működés közben, mind inaktív állapotban takarékoskodik az
energiával. A termék megfelel az ENERGY STAR® előírásainak, ami egy olyan önkéntes
részvételen alapuló program, amelynek célja, hogy ösztönözze az energiatakarékos irodai termékek
kifejlesztését.
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Az ENERGY STAR az U.S. EPA. által az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. A HP mint
ENERGY STAR-partner megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR
energiahatékonysággal kapcsolatos útmutatásainak.
Az ENERGY STAR irányelveiről további tudnivalókat a következő webhelyen talál:
www.energystar.gov

Nyomtatópatronok kapacitása
A készülék számos különböző módon használja a nyomtatópatronokban lévő tintát, többek között
a nyomtatópatronok előkészítésére szolgáló inicializáláshoz, vagy a fúvókákat tisztán tartó és a tinta
akadálytalan áramlását biztosító nyomtatófej-karbantartáshoz. A felhasználás végén a patronban
mindig marad némi tinta. További tudnivalókért látogasson el a www.hp.com/go/inkusage
webhelyre.
Keresse fel a www.hp.com/pageyield weboldalt a nyomtatópatronok hozzávetőleges kapacitásával
kapcsolatos adatokért.

Hatósági nyilatkozatok
A HP All-in-One készülék megfelel az országa/térsége szabályozó hatóságai által megállapított
termékkövetelményeknek. A hatósági nyilatkozatok teljes listáját a képernyőn megjelenő súgóban
olvashatja.

Szabályozási modellszám
Hivatalos azonosítás céljából a termék el van látva egy szabályozási modellszámmal. A termék
szabályozási modellszáma SDGOB-0711. Ez a szabályozási modellszám nem tévesztendő össze
a kereskedelmi névvel (HP Photosmart D7400 series), sem a termékszámmal (CC247A).

5. fejezet

82 HP Photosmart D7400 series

M
agyar

http://www.energystar.gov
http://www.hp.com/go/inkusage
http://www.hp.com/pageyield


Garancia

A. A korlátozott jótállási kötelezettség terjedelme
  1. A Hewlett-Packard cég (HP) garantálja a végfelhasználónak, hogy az előzőekben meghatározott HP-termékek anyaga 

és kivitelezése hibátlan marad a fent megadott időtartamon belül, amely időtartam a beszerzés dátumával veszi 
kezdetét.

  2. Szoftverek esetében a HP által vállalt jótállás korlátozott, az csak a programutasítások végrehajtásának hibáira terjed 
ki. A HP nem garantálja a termékek megszakítás nélküli vagy hibamentes működését.

  3. A HP korlátozott jótállása csak a termék rendeltetésszerű, előírások szerinti használata során jelentkező 
meghibásodásokra érvényes, nem vonatkozik semmilyen egyéb problémára, melyek többek között az alábbiak 
következményeként lépnek fel:

   a. Helytelen karbantartás vagy módosítás;
   b. A HP által nem javasolt, illetve nem támogatott szoftver, média, alkatrész vagy tartozék használata;
   c. A termékjellemzőkben megadott paraméterektől eltérően történő üzemeltetés;
   d. Engedély nélküli módosítás vagy helytelen használat.
  4. A HP nyomtatói esetében a nem a HP-tól származó patronok vagy újratöltött patronok használata nem befolyásolja sem 

a felhasználóval szemben vállalt jótállást, sem az ügyféllel megkötött HP támogatási szerződést. Ha azonban a 
nyomtató meghibásodása a nem a HP-tól származó, illetve az újratöltött patron vagy lejárt szavatosságú tintapatron 
használatának tulajdonítható, a HP az adott hiba vagy sérülés javításáért a mindenkori munkadíjat és anyagköltséget 
felszámítja.

  5. Ha a HP a vonatkozó jótállási időn belül értesül a jótállása alá tartozó bármely termék meghibásodásáról, a terméket 
saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli. Ha a javítást vagy a cserét a HP a meghibásodásról szóló értesítés 
megérkezését követően ésszerű időn belül nem tudja elvégezni, a HP-jótállás hatálya alá tartozó hibás termék vételárát 
visszafizeti a vásárlónak.

  6. A HP nincs javításra, cserére vagy visszafizetésre kötelezve mindaddig, amíg az ügyfél a hibás terméket vissza nem 
küldi a HP-nek.

  7. Bármely cseretermék lehet új vagy újszerű is, amennyiben működőképessége legalább azonos a kicserélt termék 
működőképességével.

  8. A HP-termékek tartalmazhatnak olyan felújított alkatrészeket, összetevőket vagy anyagokat, amelyek az újjal azonos 
teljesítményt nyújtanak.

  9. A HP korlátozott jótállásról szóló nyilatkozata minden olyan országban érvényes, ahol a hatálya alá tartozó HP-terméket 
maga a HP forgalmazza. Kiegészítő garanciális szolgáltatásokra (például helyszíni szervizelésre) vonatkozó 
szerződéseket bármely hivatalos HP szerviz köthet azokban az országokban, ahol a felsorolt HP-termékek 
forgalmazását a HP vagy egy hivatalos importőr végzi.

B. A jótállás korlátozásai
A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEIN BELÜL SEM A HP, SEM KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK EGYÉB 
KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, ÉS VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELADHATÓSÁGRA, 
A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, VALAMINT A SPECIÁLIS CÉLOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ 
BELEÉRTETT JÓTÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET.

C. A felelősség korlátozásai
  1. A helyi jogszabályok keretein belül a jelen jótállási nyilatkozatban biztosított jogorvoslati lehetőségek a vásárló 

kizárólagos jogorvoslati lehetőségei.
  2. A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETEIN BELÜL – A JELEN NYILATKOZATBAN MEGJELÖLT KÖTELEZETTSÉGEK 

KIVÉTELÉVEL – A HP ÉS KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK A 
KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁROKÉRT SEM JÓTÁLLÁS, SEM 
SZERZŐDÉS ESETÉN, MÉG AKKOR SEM, HA A VÁSÁRLÓT ELŐZETESEN NEM TÁJÉKOZTATTÁK EZEN KÁROK 
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

D. Helyi jogszabályok
  1. E nyilatkozat alapján az ügyfél az őt megillető jogokkal élhet. Az ügyfél ettől eltérő jogokkal is rendelkezhet, amelyek az 

Amerikai Egyesült Államokban államonként, Kanadában tartományonként, a világban pedig országonként változhatnak.
  2. Amennyiben ezen jótállási nyilatkozat egyes részei ellentmondanak a helyi jogszabályoknak, a jótállási nyilatkozatot 

úgy kell értelmezni, hogy az ellentmondás megszűnjön. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizárásai és korlátozásai 
nem alkalmazhatók az ügyfélre. Például az Amerikai Egyesült Államok néhány állama, valamint az Amerikai Egyesült 
Államok területén kívül egyes kormányok (beleértve a kanadai tartományokat is)

   a. eleve megakadályozhatják, hogy a jelen jótállási nyilatkozat kizárásai és korlátozásai korlátozzák a vásárló 
törvényes jogait (például az Egyesült Királyságban);

   b. más módon korlátozhatják a gyártó kizárásokra és korlátozásokra vonatkozó lehetőségeit; vagy
   c. az ügyfélnek további jótállási jogokat biztosíthatnak, meghatározhatják a beleértett jótállás időtartamát, amelyet a 

gyártó nem utasíthat el, vagy elzárkózhatnak a beleértett jótállás időtartam-korlátozásának engedélyezésétől.
  3. A JELEN NYILATKOZATBAN BENNFOGLALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK, A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT 

MÉRTÉK KIVÉTELÉVEL, NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK, ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A HP TERMÉK 
ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ, TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT JOGOKAT, HANEM AZOK 
KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTELMEZENDŐK.

HP korlátozott jótállási tájékoztatója
Kedves Vásárló!
A csatolva megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által 
vállalt korlátozott jótállást.
A HP korlátozott jótállásán túlmenően, Önt a HP terméket Önnek értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi 
jogszabályok által biztosított szavatossági jogok. Az Ön jogszabályban biztosított jogait a HP korlátozott jótállási 
nyilatkozata nem korlátozza.
Hungary: Hewlett-Packard Magyarország Kft., 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

HP termék Korlátozott jótállás időtartama
Szoftver média 90 nap
Nyomtató 1 év
Nyomtató- vagy tintapatronok A HP tinta kifogyása illetve a patronra nyomtatott „jótállás vége” 

dátum bekövetkezése közül a korábbi időpontig terjed. Ez a 
jótállás nem vonatkozik az újratöltött, újrakészített, felfrissített, 
hibásan használt és hamisított HP-tintatermékekre.

Tartozékok 1 év, ha nincs másképp szabályozva
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