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Meddelelse
De eneste garantier, der ydes for HP-
produkter og -tjenester, er anført i de
udtrykkelige erklæringer om garanti,
der følger med sådanne produkter og
tjenester. Intet heri skal fortolkes som
en yderligere garanti. HP er ikke
ansvarlig for tekniske eller redaktionelle
fejl eller udeladelser heri.
Hewlett-Packard Company er ikke
ansvarlig for tilfældige skader eller
følgeskader, der opstår som følge af
brug af denne vejledning eller det
materiale, den beskriver, herunder
tilvejebringelse og materialets
anvendelighed.

Sikkerhedsoplysninger

Advarsel! For at forhindre
brand eller elektrisk stød må
produktet ikke udsættes for
regn eller anden fugtighed.

Følg altid de almindelige
sikkerhedsregler ved brug af dette
produkt for at minimere risikoen for
brand eller elektrisk stød.

Advarsel! Fare for elektrisk
stød

1. Læs og følg instruktionerne i
denne vejledning.

2. Afbryd strømmen til produktet,
inden det rengøres.

3. Dette produkt må ikke installeres
eller bruges i nærheden af vand,
eller hvis du selv er våd.

4. Anbring produktet, så det står
sikkert på en stabil flade.

5. Anbring produktet på et sikkert
sted, hvor ingen kan træde på
eller falde over strømledningen,
og hvor strømledningen ikke
bliver beskadiget.

6. Indeholder ingen dele, der skal
services af brugeren. Skal
serviceres af en uddannet
servicetekniker.

7. Skal anvendes i et lokale med
god ventilation.

8. Må kun bruges sammen med den
medfølgende HP-adapter.

Advarsel! Dette udstyr kan
ikke bruges, hvis strømmen
afbrydes.

Bortskaffelse af
affaldsudstyr for brugere i
private husholdninger i EU

Dette symbol på produktet eller på dets
emballage indikerer, at produktet ikke
må bortskaffes sammen med andet
husholdningsaffald. I stedet er det dit
ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved
at aflevere det på dertil beregnede
indsamlingssteder med henblik på
genbrug af elektrisk og elektronisk
affaldsudstyr. Den separate indsamling
og genbrug af dit affaldsudstyr på
tidspunktet for bortskaffelse er med til
at bevare naturlige ressourcer og sikre,
at genbrug finder sted på en måde, der
beskytter menneskers helbred samt
miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor
du kan aflevere dit affaldsudstyr til
genbrug, kan du kontakte kommunen,
det lokale renovationsvæsen eller den
forretning, hvor du købte produktet.
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1 Velkommen
Med HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera kan du let overføre billeder til
computeren, udskrive billeder direkte på en printer og oplade batteriet i kameraet.

Montering af dokken
1. Monter dokindsatsen ved at klikke den på plads oven på kameradokken.

Pakken med kameradokken indeholder flere forskellige dokindsatser i gennemsigtig
plastik. Indsatserne er mærket med etiketter i forskellige faconer og farver. Læs
kapitel 1 i den elektroniske brugervejledning til kameraet for at se, hvilken dokindsats
du skal bruge.

2. Tilslut strømledningen og USB-kablet til stikkene på højre side af dokken.

1 2

 Illustration Beskrivelse

5V 2A Tilslut ledningen fra vekselstrømsadapteren til det stik i
dokken, der er mærket med 5V 2A, sæt strømledningen
i adapteren og i en stikkontakt. Hvis der er flere forskellige
strømledninger i pakken, skal du bruge den ledning, der
passer til stikkene i det land/område, du befinder dig i.
Vekselstrømsadapteren til dokken er den samme model,
der bruges til dit kamera (varenr. L2056-60001). Hvis der
ikke er en adapter i pakken med dokken, kan du bruge
den, du fik sammen med kameraet.

Mini-USB-stik til tilslutning af computer eller printer.
Det USB-kabel, der skal bruges for at tilslutte en
computer eller en PictBridge-port i en printer, har
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 Illustration Beskrivelse
varenummeret C8887-80003 (eller 8121-0637), og det
blev leveret sammen med dokken.

3. Tag eventuelle tilsluttede kabler ud af kameraet. Sæt kameraet i dokken som vist
herunder. Displayet på kameraet skal vende mod den side af dokken, hvor der er
et HP-logo.
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2 Overførsel og udskrivning af
billeder
Du kan bruge dokken til at overføre billeder til en computer og til at udskrive dem direkte
på en printer.

Overførsel af billeder til en computer

Overførsel af billeder med softwaren til HP Photosmart
1. Tilslut dokken til computeren med USB-kablet.
2. Sæt kameraet i dokken.
3. Tænd kameraet, og følg vejledningen på computerskærmen. Yderligere oplysninger

finder du i hjælpen på skærmen.

Overførsel af billeder uden softwaren til HP Photosmart
1. Indstil kameraets USB-konfiguration til enten Digitalkamera eller Harddisk.

Yderligere oplysninger finder du i den elektroniske brugervejledning til kameraet.

Bemærk! Hvis du bruger Windows 98 eller Me, skal du installere softwaren
for at overføre billeder.

2. Sæt kameraet i dokken, og tænd det.
3. På Windows-computere vises kameraet enten som en ny enhed eller som en flytbar

harddisk, som du kan overføre billeder fra. På Mac åbnes enten Billedoverførsel
eller iPhoto automatisk, så du kan overføre billeder til computeren.

Udskrivning af billeder
1. Tilslut dokken til printerens PictBridge-port  (normalt på printerens forside).
2. Indstil kameraets USB-konfiguration til Digitalkamera (se den elektroniske

brugervejledning til kameraet).
3. Sæt kameraet i dokken, og tænd det.

Menuen Udskriftindstillinger vises på displayet. Hvis du allerede har markeret de
billeder, du vil udskrive, i kameraet, vises antallet af markerede billeder i menuen
Udskriftindstillinger. Ellers vises Billeder: Alle.

4. Tryk på knappen Menu/OK på kameraet for at starte udskrivningen, hvis
indstillingerne i menuen Udskriftindstillinger er rigtige. Hvis du vil justere
indstillingerne i menuen Udskriftindstillinger, kan du gøre dette med piletasterne
på kameraet, inden du trykker på knappen Menu/OK for at starte udskrivningen.

5. Når udskrivningen er færdig, kan du lade kameraet sidde i dokken for at oplade
batteriet.
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3 Tekniske oplysninger
Teknisk support

Læs oplysningerne i den elektroniske brugervejledning til kameraet angående muligheder for
support og kontaktoplysninger.

Fejlfinding
Bemærk! Yderligere oplysninger om fejlfinding finder du i afsnittet Fejlfinding i den
elektroniske brugervejledning til kameraet.

Problem Mulig årsag Løsning

Batterierne i kameraet oplades
ikke, men lampen for
opladning på kameraet lyser.

Batterierne i kameraet er ikke
genopladelige.

Sæt genopladelige batterier i
kameraet (enten litium ion eller
NiMH).

Kameraet har ikke siddet
længe nok i dokken.

Kameraet skal sidde i dokken i
mindst 4 til 6 timer for at være
fuldt opladet, og indikatoren for
opladning skal holde op med at
blinke.

Spændingen i batterierne er
for lav til, at opladningen kan
gå i gang.

Kameraet vil ikke forsøge at
oplade batterier, der er
beskadiget eller afladt for
meget. Hvis batteriet ikke
oplades korrekt, er der sikkert
en fejl i batteriet. Køb nye
opladelige batterier, og prøv
igen.

Batterierne i kameraet oplades
ikke, og indikatoren for
opladning på kameraet er
slukket.

Kameraet sidder ikke rigtig i
dokken.

Kontroller, at kameraet sidder
rigtigt i dokken.

Der er ingen strømtilførsel til
dokken.

Kontroller, at strømtilførslen er
tilsluttet.

Computeren kan ikke
genkende kameraet, når det
sidder i dokken.

Dokken er tilsluttet til
computeren via en USB-hub
eller via USB-stikket på
computerens forside.

Tilslut USB-kablet direkte til et
USB-stik i computeren.

Der er en fejl i USB-kablet. Hvis kameraet har et USB-stik,
kan du forsøge at tilslutte
kameraet direkte til
computeren med det kabel,
der ellers bruges til at tilslutte
dokken til computeren. Hvis
det fungerer, er der ikke fejl i
USB-kablet. Hvis det ikke
fungerer, skal du forsøge med
et andet USB-kabel.
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Problem Mulig årsag Løsning

Softwaren til HP Photosmart er
ikke installeret på computeren.

Yderligere oplysninger finder
du i den elektroniske
brugervejledning til kameraet.

Køb af kameratilbehør
Yderligere oplysninger om køb af kameratilbehør finder du på:
● www.hp.com/go/myhpcamera (USA)
● www.hp.ca/myhpcamera (Canada)
● www.hp.com (alle andre lande)
Du kan købe kameratilbehør hos den lokale forhandler eller bestille online på:
● www.hpshopping.com (USA)
● www.hpshopping.ca (Canada)
● www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
Du kan blandt andet købe:
● HP Photosmart-hurtigoplader til HP Photosmart-kameraer L1810A/B (ikke i Latinamerika)
● Genopladeligt HP Photosmart R07 litium ion-batteri til HP Photosmart-kameraer L1812A/B
● HP Photosmart 5V 2A vekselstrømsadapter til HP Photosmart-kameraer L2056–60001 (ikke

i Latinamerika)
● HP Photosmart SD-hukommelseskort

– HP Photosmart 128 MB SD-hukommelseskort--L1873A
– HP Photosmart 256 MB SD-hukommelseskort--L1873A
– HP Photosmart 512 MB SD-hukommelseskort--L1873A
– HP Photosmart 1 GB SD-hukommelseskort–L1876A

● HP Photosmart-taske til HP Photosmart-kameraer--L1811A
● www.casesonline.com--Gå til www.casesonline.com for at designe din helt egen taske til dit

HP Photosmart-kamera. Vælg stil, materiale og farve på tasken.

(fortsat)
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Erklæring om begrænset garanti

A. Varigheden af den begrænsede garanti
  1. Hewlett-Packard (HP) garanterer slutbrugeren, at HP-produkterne, der er angivet ovenfor, er fri for fejl i materialer og 

udførelse i ovennævnte periode, som begynder på datoen for kundens køb af produktet.
  2. I forbindelse med softwareprodukter gælder HP’s begrænsede garanti kun i tilfælde af manglende udførelse af 

programinstruktionerne. HP garanterer ikke, at produkternes drift vil foregå fejlfrit og uden afbrydelser.
  3. HP’s begrænsede garanti dækker kun defekter, som opstår ved normal brug af produktet, og dækker ikke andre 

problemer, herunder problemer, som opstår pga.:
   a. Forkert vedligeholdelse eller ændring.
   b. Software, medier, dele eller tilbehør, der ikke er leveret af eller understøttes af HP.
   c. Drift ud over produktets specifikationer.
   d. Uautoriseret ændring eller forkert brug.
  4. I forbindelse med HP-printerprodukter har brugen af ikke-HP-blækpatroner eller en genopfyldt blækpatron ingen 

indflydelse på kundens garanti eller HP’s supportkontrakt med kunden. Skulle der opstå fejl eller skader på printeren, 
der kan henføres til brugen af en ikke-HP-blækpatron eller en genopfyldt blækpatron, opkræver HP imidlertid 
standardbetaling for tids- og materialeforbrug ved service på printeren i forbindelse med den pågældende fejl eller 
skade.

  5. Hvis HP i garantiperioden adviseres om fejl på et produkt, der er omfattet af HP’s garanti, vil HP efter eget valg enten 
reparere eller ombytte produktet.

  6. Hvis HP ikke kan henholdsvis reparere eller ombytte et defekt produkt, som er omfattet af HP’s garanti, skal HP inden 
for rimelig tid efter at være blevet adviseret om defekten, refundere købsprisen for produktet.

  7. HP er ikke forpligtet til at reparere, ombytte eller refundere, før kunden har returneret det defekte produkt til HP.
  8. Et ombytningsprodukt kan være et nyt produkt eller et produkt svarende til et nyt produkt, forudsat det som minimum 

har samme funktionalitet som det produkt, det erstatter.
  9. HP-produkter kan indeholde oparbejdede dele, komponenter eller materialer, der, hvad ydelse angår, svarer til 
   nye dele.
  10. HP’s begrænsede garanti gælder i alle lande, hvor det dækkede HP-produkt distribueres af HP. Kontrakter om 

yderligere garantiservice, f.eks. service på stedet, kan aftales med alle autoriserede HP-servicesteder i de lande, hvor 
produktet distribueres af HP eller af en autoriseret importør.

B. Begrænsninger i garantien
I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, UDSTEDER HP ELLER HP’S 
TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVERKEN 
UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, 
TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrænsninger
  1. I det omfang, det tillades af lokal lovgivning, er rettighederne i denne garanti kundens eneste og eksklusive 

rettigheder.
  2. I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSER, DER 

SPECIFIKT ER ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING, ER HP ELLER HP’S TREDJEPARTSLEVERANDØRER 
IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER AFLEDT SKADE, HVAD ENTEN DER ER TALE OM 
ET KONTRAKTRETLIGT FORHOLD, ET FORHOLD UDEN FOR KONTRAKT ELLER NOGET ANDET JURIDISK 
BEGREB, OG UANSET OM DER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

D. Lokal lovgivning
  1. Denne garanti giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden kan også have andre rettigheder, der varierer fra 

stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden.
  2. I det tilfælde at denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med lokal lovgivning, skal denne garantierklæring 

modificeres, så den bringes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Under en sådan lokal lovgivning vil 
visse fraskrivelser og begrænsninger i denne garantierklæring muligvis ikke gælde for kunden. Visse stater i USA kan 
i lighed med en række regeringer uden for USA (inkl. provinser i Canada) f.eks.:

   a. Udelukke, at frasigelserne og begrænsningerne i denne garanti begrænser en forbrugers lovmæssige rettigheder 
(f.eks. i Storbritannien).

   b. På anden måde begrænse en producents mulighed for at gennemtvinge sådanne frasigelser og begrænsninger.
   c. Give kunden yderligere garantirettigheder, angive varigheden af underforståede garantier, som producenten ikke 

kan frasige sig, eller ikke tillade begrænsninger i varigheden af underforståede garantier.
  3. Afhængigt af den indgåede købsaftale kan du have yderligere lovbestemte krav over for sælger. Disse krav 

begrænses på ingen måde af denne garantierklæring.
  4. BETINGELSERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING TILSIDESÆTTER, BRGRÆNSER ELLER ÆNDRER 
   IKKE, MED UNDTAGELSE AF HVOR DER ER JURIDISK GRUNDLAG HERFOR, OG ER ET TILLÆG TIL DE 

UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR SALG AF HP-PRODUKTER TIL SÅDANNE 
KUNDER.

Information om HP’s begrænsede mangeludbedring
Kære kunde,
Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP’s mangeludbedring i Danmark.
Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP’s produkter i henhold til Deres købsaftale. HP’s 
regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.
Danmark: Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450 Alleroed

HP-produkt Varigheden af den begrænsede garanti
Tilbehør Ét år i Europa, Mellemøsten og Afrika.
 Andre steder 90 dage
Software Ét år i Europa, Mellemøsten og Afrika.
 Andre steder 90 dage
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