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Aviso
As únicas garantias dos produtos e
serviços HP estão estabelecidas na
declaração expressa de garantia que
acompanha esses produtos e serviços.
As informações contidas no presente
não devem ser interpretadas como
garantia adicional. A HP não se
responsabiliza por erros técnicos ou
editoriais ou omissões aqui contidas.
A Hewlett-Packard Company não se
responsabiliza por danos acidentais ou
não, relacionados ou decorrentes do
fornecimento, execução ou uso deste
documento e do material do programa
que ele descreve.

Informações de segurança

Aviso Para evitar incêndio
ou choque, não exponha este
produto à chuva ou a
qualquer tipo de umidade.

Ao utilizar este produto, siga sempre as
precauções básicas de segurança para
reduzir o risco de lesões decorrentes
de incêndio ou choque elétrico.

Aviso Risco de choque

1. Leia todas as instruções deste
guia.

2. Desconecte o produto da tomada
antes de limpá-lo.

3. Não instale ou utilize o produto
próximo à água ou quando
estiver molhado.

4. Instale o produto com segurança
em uma superfície estável.

5. Instale o produto em um local
protegido, onde ninguém possa
pisar ou tropeçar no fio, e onde o
fio não corra risco de ser
danificado.

6. Não há peças que possam ser
consertadas pelo operador no
interior do produto. Consulte uma
pessoa qualificada para fazer o
serviço.

7. Utilize o produto em uma área
bem arejada.

8. Use somente com o adaptador de
alimentação fornecido pela HP.

Aviso Este equipamento
ficará inoperante quando
houver falha na alimentação
principal.

Descarte de equipamentos
por usuários em residências
da União Européia

Este símbolo no produto ou na
embalagem indica que o produto não
pode ser descartado junto com o lixo
doméstico. No entanto, é sua
responsabilidade levar os
equipamentos a serem descartados a
um ponto de coleta designado para a
reciclagem de equipamentos eletro-
eletrônicos. A coleta separada e a
reciclagem dos equipamentos no
momento do descarte ajudam na
conservação dos recursos naturais e
garantem que os equipamentos serão
reciclados de forma a proteger a saúde
das pessoas e o meio ambiente. Para
obter mais informações sobre onde
descartar equipamentos para
reciclagem, entre em contato com o
escritório local de sua cidade, o serviço
de limpeza pública de seu bairro ou a
loja em que adquiriu o produto.
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1 Bem-vindo
A Estação de acoplamento de câmera digital HP Photosmart 6220 permite que você
faça download de imagens para o seu computador, imprima imagens diretamente em
uma impressora e recarregue a bateria da câmera com facilidade.

Configurando a estação de acoplamento
1. Pressione o encaixe da estação de acoplamento na parte superior da estação de

acoplamento da câmera.
Um ou mais encaixes de plástico se encontram na caixa junto com sua estação de
acoplamento. Cada um desses encaixes possui um adesivo de forma e cor
diferentes. Consulte o Capítulo 1 da versão eletrônica do Guia do usuário da sua
câmera para determinar que encaixe será usado.

2. Conecte o adaptador de alimentação AC e o cabo USB no lado direito da estação
de acoplamento.

1 2

 Ícone Descrição

5V 2A Conecte o adaptador de alimentação AC ao conector
de 5V 2A na estação, conecte o fio ao adaptador de
alimentação e, em seguida, conecte o fio na tomada. Se
houver mais de um fio na caixa, use o que for apropriado
para as tomadas no seu país. O adaptador de
alimentação AC da estação de acoplamento é o mesmo
que é usado na sua câmera (número da peça
L2056-60001). Se nenhum adaptador de alimentação foi
fornecido junto com a estação de acoplamento, use o
que foi fornecido com sua câmera.
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 Ícone Descrição

Miniporta USB para conectar a um computador ou a uma
impressora.
O cabo USB a ser usado para fazer a conexão com um
computador ou uma porta PictBridge de uma impressora
é o de número C8887-80003 (ou 8121-0637), e se
encontra na caixa junto com a estação de acoplamento.

3. Remova todos os cabos que possam estar conectados à câmera. Em seguida, insira
a câmera na estação de acoplamento, como mostrado abaixo. O lado do Visor de
imagens da câmera deve ficar voltado para a margem da estação de acoplamento
que contém o logotipo da HP.

Capítulo 1

2 Estação de acoplamento de câmera digital HP Photosmart 6220



2 Transferir e imprimir imagens
Você pode usar a estação de acoplamento para transferir imagens para um computador
e imprimi-las diretamente em uma impressora.

Transferindo imagens para um computador

Transferindo imagens usando o HP Photosmart Software
1. Conecte a estação de acoplamento ao computador usando o cabo USB.
2. Coloque a câmera na estação de acoplamento.
3. Ligue a câmera e siga as instruções na tela do computador. Consulte a Ajuda na

tela para obter mais informações.

Transferindo imagens sem o HP Photosmart Software
1. Defina a Configuração USB da câmera para Câmera digital ou Unidade de

disco. Consulte a versão eletrônica do Guia do usuário da sua câmera para obter
mais informações.

Nota Se você estiver usando o Windows 98 ou Me, instale o software para
transferir as imagens.

2. Coloque a câmera na estação de acoplamento e ligue-a.
3. Em computadores que tenham o Windows, a câmera será exibida como um

dispositivo ou um disco removível, permitindo que você copie as imagens. No Mac,
as opções Image Capture ou iPhoto são iniciadas automaticamente, permitindo que
você transfira as imagens para o computador.

Imprimindo imagens
1. Conecte a estação de acoplamento à porta PictBridge  da impressora

(normalmente na parte frontal da impressora).
2. Defina a Configuração USB da câmera para Câmera digital (consulte a versão

eletrônica do Guia do usuário da câmera).
3. Insira a câmera na estação de acoplamento e ligue-a.

O menu Configurar impressão é exibido na câmera. Se você já selecionou as
imagens a serem impressas na câmera, o número de imagens selecionadas será
exibido no menu Configurar impressão. Caso contrário, a mensagem Imagens:
TODAS será exibida.

4. Se todas as configurações do menu Configurar impressão estiverem corretas,
pressione o botão Menu/OK da câmera para começar a imprimir. Ou, você pode
alterar as configurações no menu Configurar impressão usando as teclas de
direção da câmera e, em seguida, pressionar Menu/OK para começar a imprimir.

5. Quando a impressão for concluída, você pode deixar a câmera na estação de
acoplamento para recarregar a bateria.
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3 Informações técnicas
Suporte técnico

Consulte a versão eletrônica do Guia do usuário da sua câmera para saber os procedimentos de
suporte e as informações de contato.

Solução de problemas
Nota Para obter informações adicionais sobre soluções de problemas, consulte a seção
Solução de problemas na versão eletrônica do Guia do usuário da sua câmera.

Problema Causa possível Solução

As baterias da câmera não
carregam e a luz de
carregamento está acesa.

As baterias da câmera não são
recarregáveis.

Instale baterias recarregáveis
(de Lítio ou NiMH, conforme
exigido pela câmera).

A câmera não ficou o tempo
suficiente na estação de
acoplamento.

Certifique-se de que a câmera
tenha ficado na estação de
acoplamento por pelo menos 4
ou 6 horas para carregar
completamente e que a luz
tenha parado de piscar.

A voltagem da bateria é muito
baixa para começar a
carregar.

A câmera não tentará carregar
baterias que possam estar
danificadas ou descarregadas
por muito tempo. Se a bateria
não carregar suficientemente,
é provável que ela esteja
danificada. Compre baterias
recarregáveis novas e tente
novamente.

As baterias da câmera não
carregam e a luz de
carregamento está apagada.

A câmera não está
devidamente encaixada na
estação de acoplamento.

Verifique se a câmera está
completamente inserida na
estação de acoplamento.

A estação de acoplamento da
câmera não tem alimentação
elétrica.

Verifique se o fio está
conectado à estação de
acoplamento.

A câmera não é reconhecida
pelo computador quando está
na estação de acoplamento.

A estação de acoplamento
está conectada ao
computador por um hub USB
ou pela porta USB localizada
na frente do computador.

Conecte o cabo USB
diretamente a uma das portas
USB do computador.

O cabo USB que está
conectando a estação de
acoplamento ao computador
está danificado.

Se sua câmera tiver um
conector USB, tente conectar
a câmera diretamente ao
computador, usando o cabo
que conecta a estação de
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Problema Causa possível Solução
acoplamento a ele. Se
funcionar, o problema não
está no cabo. Se não
funcionar, tente usar um cabo
USB diferente.

O HP Photosmart Software
não está instalado no
computador.

Consulte a versão eletrônica
do Guia do usuário da sua
câmera para obter
informações de instalação.

Comprando acessórios da câmera
Para obter informações sobre como comprar acessórios, visite:
● www.hp.com/go/myhpcamera (EUA)
● www.hp.ca/myhpcamera (Canadá)
● www.hp.com (outros países)
Para comprar acessórios, visite nosso revendedor local ou faça pedidos on-line em:
● www.hpshopping.com (EUA)
● www.hpshopping.ca (Canadá)
● www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
Alguns acessórios disponíveis são os seguintes:
● Kit de recarga rápida HP Photosmart para câmeras HP Photosmart–L1810A/B (Não disponível

na América Latina.)
● Bateria de Lítio HP Photosmart R07 recarregável para câmeras–L1812A/B
● Adaptador de alimentação AC HP Photosmart de 5V 2A para câmeras HP Photosmart–L2056–

60001 (Não disponível na América Latina)
● Cartões de memória SD HP Photosmart

– Cartão de memória SD HP Photosmart de 128 MB--L1873A
– Cartão de memória SD HP Photosmart de 256 MB--L1873A
– Cartão de memória SD HP Photosmart de 512 MB--L1873A
– Cartão de memória SD HP Photosmart de 1 GB–L1876A

● Estojo para câmeras HP Photosmart--L1811A
● www.casesonline.com--Visite www.casesonline.com para criar um estojo personalizado para

sua câmera HP Photosmart. Escolha o estilo, o material e a cor do seu estojo.

(continuação)
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Declaração de garantial limitada

A. Extensão da garantia limitada
  1. A Hewlett-Packard (HP) garante ao cliente final que os produtos HP especificados acima estarão livres de defeitos de 

materiais e fabricação pelo período mencionado acima, que se inicia na data da compra pelo cliente.
  2. Para produtos de software, a garantia limitada da HP se aplica somente em caso de falha na execução de instruções 

de programação. A HP não garante que a operação de qualquer produto será ininterrupta ou livre de erros.
  3. A garantia limitada HP cobre somente os defeitos surgidos como resultado de uso normal do produto, e não cobre 

outros problemas, incluindo os que surgirem como resultado de:
   a. Manutenção ou modificação inadequada;
   b. Software, mídia, peças ou suprimentos não fornecidos ou aceitos pela HP;
   c. Operação fora das especificações do produto;
   d. Modificação não autorizada ou uso indevido.
  4. Para impressoras HP, o uso de cartuchos de tinta não-HP ou reabastecidos não afeta a garantia do cliente ou 

qualquer contrato de assistência HP com o cliente. Entretanto, se a falha ou dano for atribuído ao uso de um cartucho 
de tinta não-HP ou reabastecido, a HP cobra pelo número de horas e materiais necessários para executar o serviço na 
impressora referentes a essa falha ou dano particular.

  5. Se a HP for informada, durante o período de garantia aplicável, sobre um defeito em qualquer produto coberto pela 
garantia HP, poderá optar por substituir ou consertar o produto.

  6. Se a HP não puder consertar ou substituir o produto defeituoso coberto pela garantia HP, como for aplicável, ela irá, 
dentro de um período de tempo razoável após a notificação do defeito, ressarcir o valor pago pelo produto.

  7. A HP não tem obrigação de consertar, substituir ou ressarcir o valor pago até o cliente retornar o produto 
   defeituoso à HP.
  8. Qualquer produto de reposição pode ser novo ou em estado de novo, desde que a sua funcionalidade seja ao menos 

igual àquela do produto que está sendo substituído.
  9. Os produtos HP podem conter peças manufaturadas, componentes, ou materiais equivalentes a novos no 

desempenho.
  10. A Declaração de garantia limitada da HP é válida em qualquer país onde o produto coberto HP for distribuído pela HP. 

Contratos para serviços de garantia adicionais, como serviços nas instalações do cliente, podem estar disponíveis em 
qualquer representante de serviços HP em países onde o produto é distribuído pela HP ou por importador autorizado.

B. Limitações da garantia
DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, NEM A HP NEM OS SEUS FORNECEDORES FAZEM 
QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, 
GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA E 
ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO PARTICULAR.

C. Limitações de responsabilidade
  1. Para a extensão permitida pela lei local, as soluções fornecidas nesta Declaração de Garantia são as únicas e 

exclusivas do cliente.
  2. DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, EXCETO PELAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAMENTE 

MENCIONADAS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU OS SEUS 
FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU 
CONSEQÜENCIAIS, SEJAM ELES BASEADOS EM CONTRATO, AÇÃO DE PERDAS E DANOS OU QUALQUER 
OUTRO RECURSO JURÍDICO, MESMO QUE HP TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

D. Lei local
  1. Esta Declaração de Garantia fornece ao cliente direitos legais específicos. O cliente pode também ter outros direitos 

que podem variar de estado para estado nos Estados Unidos, de província para província no Canadá e de país para 
país em outros lugares no mundo.

  2. Na medida em que esta declaração de garantia for inconsistente com as leis locais, deve ser considerada emendada 
para se tornar consistente com tais leis. Sob elas, certas limitações desta declaração e isenções de responsabilidade 
podem não ser aplicáveis ao cliente. Por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, assim como alguns governos 
fora dos EUA (incluindo províncias canadenses), poderão:

   a. Impedir que isenções de responsabilidades e limitações nesta Declaração de garantia limitem os direitos legais de 
um consumidor (por exemplo, Reino Unido);

   b. Ou restringir a capacidade de um fabricante para impor tais renúncias ou limitações; ou
   c. Conceder ao cliente direitos de garantia adicionais, especificar a duração de garantias implícitas das quais 

fabricantes não podem isentar-se ou permitir limitações na duração de garantias implícitas.
  3. Você poderá desfrutar de direitos legais adicionais junto ao vendedor, com base no contrato de compra. Tais direitos 

não são afetados de maneira nenhuma por essa Declaração de garantia.
 4.  OS TERMOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EXCETO PARA OS LIMITES LEGALMENTE PERMITIDOS, 

NÃO EXCLUEM, RESTRIGEM OU SE MODIFICAM, E SÃO UM ACRÉSCIMO AOS DIREITOS LEGAIS APLICÁVEIS 
À VENDA DE PRODUTOS HP A TAIS CLIENTES.

Informações relativas à Garantia Limitada da HP
Estimado Cliente,
Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP de entre as quais consta o nome e morada da empresa 
responsével pela prestação da Garantia Limitada da HP (garantia do fabricante) no- seu país.
Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, poderá também. Beneficiar, nos termos da legislação em 
vigor, de outros direitos adicionais de garantia, perante o vendedor, ao abrigo do respectivo Contrato de Compra 
e Venda.
Portugal: Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco de Arcos, 

P-Oeiras

Produto HP Duração da garantia limitada
Acessórios Um ano na Europa, Oriente Médio e África;
 90 dias nos outros lugares
Software Um ano na Europa, Oriente Médio e África;
 90 dias nos outros lugares

Capítulo 3
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