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1 Persiapan awal
Panduan ini memberikan penjelasan tentang cara menggunakan perangkat ini dan
mengatasi masalah.

• Menemukan sumber daya lain untuk produk
• Aksesibilitas
• Mengenal bagian-bagian perangkat
• Tip perjalanan

Menemukan sumber daya lain untuk  produk
Anda dapat memperoleh informasi produk dan sumber daya pemecahan masalah
lebih lanjut yang tidak terdapat dalam panduan ini dari sumber daya berikut:

Sumber daya Deskripsi Lokasi

File readme dan catatan
peluncuran

Memberikan informasi terkini
dan tip pemecahan masalah.

Disertakan pada CD Starter.

Toolbox (Microsoft®

Windows®)
Memberikan informasi
tentang kondisi kartrid cetak
dan akses ke layanan
perawatan.
Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Toolbox (Windows).

Umumnya diinstal bersama
perangkat lunak produk.

HP Printer Utility [Utilitas
Printer HP] (Mac OS)

Berisi piranti untuk
mengkonfigurasi pengaturan
cetak, mengkalibrasi
perangkat, membersihkan
kartrid cetak, mencetak
halaman konfigurasi,
memesan persediaan secara
online, dan mencari informasi
dukungan dari situs Web.
Untuk informasi lebih lanjut,
lihat HP Printer Utility [Utilitas
Printer HP] (Mac OS).

Umumnya diinstal bersama
perangkat lunak produk.

Perangkat lunak Toolbox
untuk PDA (Pocket PC dan
Palm OS)

Memberikan informasi status
dan perawatan untuk
perangkat. Anda dapat
melihat level tinta dan level
daya baterai, memahami
lampu perangkat,
meluruskan kartrid cetak, dan
juga mengkonfigurasikan
pengaturan nirkabel 802.11
dan Bluetooth untuk
pencetakan nirkabel.

Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Perangkat lunak Toolbox
untuk PDA (Pocket PC dan
Palm OS).

Panel kontrol Memberi informasi status,
kesalahan, dan peringatan

Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Referensi lampu panel
kontrol.
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Sumber daya Deskripsi Lokasi

tentang pengoperasian
perangkat.

Log dan laporan Memberi informasi tentang
aktivitas yang telah terjadi.

Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Memantau perangkat.

Halaman diagnostik uji sendiri • Informasi perangkat:
◦ Nama produk
◦ Nomor model
◦ Nomor seri
◦ Nomor versi firmware

• Aksesori terpasang
(misalnya, duplekser)

• Jumlah halaman yang
dicetak dari baki dan
aksesori

• Status persediaan cetak

Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Memahami halaman
informasi perangkat.

Situs Web HP Memuat perangkat lunak
printer terkini, serta informasi
produk dan dukungan.

www.hp.com/support
www.hp.com

Dukungan telepon HP Berisi daftar informasi kontak
untuk menghubungi HP.
Selama masa jaminan,
dukungan ini sering diberikan
secara gratis.

Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Memperoleh dukungan
telepon HP.

Bantuan perangkat lunak foto
dan pencitraan HP

Memberi informasi tentang
menggunakan perangkat
lunak.

 

HP Solution Center [Pusat
Solusi HP] (Windows)

Memungkinkan Anda untuk
mengubah pengaturan
perangkat, memesan
persediaan, memulai, dan
mengakses Help [Bantuan]
pada layar. Tergantung
perangkat yang telah diinstal,
HP Solution Center
menyediakan fitur tambahan,
seperti akses ke perangkat
lunak foto dan pencitraan HP
dan Fax Setup Wizard
[Wizard Pengaturan Faks].
Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Menggunakan HP
Solution Center (Windows).

Umumnya diinstal bersama
perangkat lunak produk.

Aksesibilitas
Perangkat ini dilengkapi beberapa fitur yang memudahkan para penyandang cacat
untuk mengaksesnya.

Visual

(bersambung)
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Perangkat lunak produk ini dapat diakses para penyandang gangguan penglihatan
atau rabun dengan menggunakan opsi dan fitur aksesibilitas sistem operasi Anda.
Perangkat ini juga mendukung teknologi pendamping terkini seperti pembaca layar,
pembaca Braille, dan aplikasi suara ke teks. Bagi pengguna yang buta warna, tombol
dan tab berwarna pada perangkat lunak dan panel kontrol dilengkapi teks singkat atau
label ikon yang menunjukkan tindakan yang sesuai.

Mobilitas
Bagi pengguna dengan cacat mobilitas, fungsi perangkat lunak produk dapat
dijalankan melalui perintah keyboard. Perangkat lunak ini juga mendukung opsi
aksesibilitas Windows seperti StickyKey, ToggleKey, FilterKey, dan MouseKey. Pintu,
tombol, baki kertas, dan pemandu kertas perangkat dapat dioperasikan oleh
pengguna dengan kekuatan dan jangkauan terbatas.

Dukungan
Untuk informasi lebih lanjut mengenai aksesibilitas produk ini dan komitmen HP pada
aksesibilitas produk, kunjungi situs Web HP di www.hp.com/accessibility.

Informasi aksesibilitas untuk Mac OS tersedia di situs Web Apple di www.apple.com/
accessibility.

Mengenal bagian-bagian perangkat
• Tampak depan
• Tampak belakang dan samping
• Panel Kontrol
• Tampak bawah
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Tampak depan

1 Perpanjangan baki masukan (tidak disertakan pada model untuk negara/kawasan
tertentu) – Geser ke atas untuk mendukung media cetak ukuran legal. Hal ini mencegah
kemungkinan masalah pasokan media.

2 Baki masukan – Menampung media. Keluarkan media lalu tutup baki ini apabila
perangkat tidak digunakan.

3 Pemandu kertas media lebar – Letter, legal, dan A4 diisikan tepat menempel pemandu
ini.

4 Pemandu lebar media – Atur untuk menyesuaikan dengan berbagai ukuran media.
Geser ke kanan untuk menyesuaikan dengan media sempit. Ini akan otomatis
menggeser pemandu media sempit ke kiri untuk memastikan media tepat lurus dengan
margin cetak yang benar.

5 Pemandu media sempit – Bila Anda menggeser pemandu lebar media ke kanan,
pemandu ini akan otomatis bergeser ke kiri untuk menyesuaikan dengan media yang
lebih sempit.

6 Kait kartrid cetak – Angkat kait-kait ini untuk memudahkan Anda melepaskan dan
memasukkan kartrid cetak.

7 Ruang dudukan kartrid cetak – Menyangga kartrid cetak.

8 Penutup akses depan – Memberikan akses ke kartrid cetak dan untuk mengeluarkan
kertas macet. Penutup ini harus ditutup sebelum pencetakan dapat dilanjutkan.

9 Slot keluaran – Celah tempat media keluar dari perangkat.

10 Pintu keluaran – Terbuka ke bawah secara otomatis bila perangkat dihidupkan. Dengan
demikian media dapat keluar dari perangkat.
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Tampak belakang dan samping

1 Kontak baterai – Memberikan kontak untuk daya dari baterai opsional. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat Aksesori dan persediaan HP.

2 Penutup kontak baterai – Menutup kontak baterai bila baterai opsional tidak terpasang.

3 Slot baterai – Untuk memasang baterai.

4 Port Host PictBridge/USB – Menghubungkan perangkat PictBridge, seperti kamera
digital, drive USB Flash, atau perangkat 802.11 atau USB.

5 Port USB – Sambungkan kabel USB ke sini.

6 Saklar profil nirkabel – Menyimpan pengaturan untuk hingga tiga komputer atau
jaringan 802.11. Anda dapat dengan mudah memindahkan perangkat dari rumah ke
kantor atau di antara tiga lingkungan jaringan nirkabel yang berbeda.

7 Konektor daya – Sambungkan kabel daya ke sini.

8 Slot kunci pengaman – Sambungkan kunci pengaman ke sini.

9 Slot SD, MMC – Menerima kartu Secure Digital (SD) atau Kartu Multimedia (MMC) untuk
mencetak gambar digital.

10 Slot USB – Menerima aksesori USB nirkabel 802.11 atau Bluetooth.

Panel Kontrol
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1  (tombol Cancel [Batal]) – Membatalkan tugas cetak yang aktif. Waktu
pembatalan tergantung ukuran tugas cetak. Tekan tombol ini hanya sekali untuk
membatalkan tugas cetak dalam antrian.

2  (tombol Resume [Lanjutkan]) – Melanjutkan tugas cetak yang menunggu atau
setelah terputus sejenak (misalnya, bila menambahkan media cetak ke printer).

3 Lampu Resume [Lanjutkan] – Menyala kuning gading bila ada tugas cetak yang
menunggu, dan berkedip atau menyala terang untuk menunjukkan status atau
memerlukan campur tangan pengguna.

4 Lampu pengisian baterai – Menyala hijau bila baterai sedang diisi.

5 Lampu kartrid cetak kiri – Berkedip bila kartrid cetak kiri tidak ada atau tidak
bekerja dengan benar. Menyala terang bila tinta hampir habis atau kosong.

6 Lampu kartrid cetak kanan – Berkedip bila kartrid cetak kanan tidak ada atau tidak
bekerja dengan benar. Menyala terang bila tinta hampir habis atau kosong.

7  (tombol Power [Daya]) – Mematikan atau menghidupkan printer.

8 Lampu Power [Daya] – Menyala hijau bila printer dihidupkan menggunakan adaptor
AC atau baterai yang terisi 41-100%. Bila mendapatkan daya dari baterai, menyala
kuning gading bila daya baterai 10-40%, dan merah bila daya baterai di bawah 10%.
Berkedip selama pencetakan.

Tampak bawah

1 Dudukan kartu – Tempat kartu nama atau kartu bisnis.

2 Penutup modul servis tinta yang dapat diganti – Memberikan akses ke modul servis
tinta. (Lihat Mengganti modul servis tinta.)
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Tip perjalanan
Tip berikut ini akan membantu Anda mempersiapkan perjalanan dengan perangkat:

• Jika Anda membawa kartrid cetak hitam atau foto tambahan, ikuti pedoman ini:
Untuk kartrid cetak hitam yang telah digunakan sebagian atau kartrid cetak foto
yang telah digunakan sebagian atau penuh, simpan di dalam dudukan perjalanan
untuk mencegah kebocoran tinta (lihat Menyimpan persediaan cetak). Kartrid
cetak hitam yang baru dibuka akan sedikit merembes di ketinggian (misalnya di
dalam pesawat terbang). Untuk menghindarinya, jangan pasang kartrid hitam baru
sebelum Anda mencapai tujuan. Sebelumnya, simpan kartrid dalam kemasan
berpita perekat aslinya.

• Anda dapat membawa perangkat di dalam tas jinjing. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Aksesori dan persediaan HP. Tas jinjing dilengkapi wadah untuk notebook
Anda dan perangkat. Wadah ini juga dapat dilepaskan jika Anda ingin membawa
notebook dan perangkat secara terpisah.

• Matikan perangkat menggunakan  (tombol Power [Daya]). Ini memastikan
kartrid cetak kembali ke posisi asalnya dan terkunci di sisi kiri perangkat.

Peringatan Untuk membantu mencegah kerusakan perangkat, tunggu
sampai semua lampu mati sepenuhnya sebelum melepaskan baterai atau
kabel daya. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 16 detik.

• Lepaskan kabel perangkat dan adaptor listrik dari perangkat. Geser perpanjangan
baki masukan ke bawah lalu tutup baki masukan.

• Jika Anda bepergian ke negara/kawasan lain, bawalah adaptor steker yang
diperlukan.

• Jika Anda perlu membeli kartrid cetak saat bepergian ke negara/kawasan lain.
lihat bantuan online berjudul “Traveling with your HP Mobile Printer” [Perjalanan
dengan Printer Portabel HP Anda] untuk informasi kompatibilitas kartrid regional.
Bantuan ini tersedia dari Toolbox (Windows), HP Printer Utility (Mac OS), atau
perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS).

• Gunakan hanya adaptor listrik yang disertakan dengan perangkat. Jangan
gunakan trafo atau konverter tegangan apa pun lainnya. Adaptor listrik dapat
digunakan dengan sumber daya listrik AC 100 s.d 240 volt, 50 atau 60 Hz.

• Keluarkan baterai jika Anda tidak akan menggunakan perangkat selama lebih dari
satu bulan.

• Ketika bepergian dengan kertas foto, bungkus rata sehingga tidak bergelombang
atau melengkung. Kertas foto harus rata sebelum digunakan untuk mencetak. Jika
sudut kertas foto melengkung lebih dari 10 mm (3/8 inci), ratakan kertas dengan
dimasukkan ke kantung penyimpan yang dapat disegel, kemudian geser sambil
menekan kantung di tepi meja sampai kertas rata.
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2 Menginstal aksesori
Bab ini menyajikan informasi tentang aksesori opsional seperti baterai dan aksesori
printer nirkabel yang disertakan dengan model perangkat tertentu. Untuk memesan
aksesori, lihat Memesan persediaan cetak online.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Memasang dan menggunakan baterai
• Menginstal dan menggunakan aksesori 802.11 dan Bluetooth

Memasang dan menggunakan baterai
Printer HP Officejet H470b dan HP Officejet H470wbt dilengkapi baterai isi ulang
lithium-ion. Baterai ini juga dapat dibeli sebagai aksesori opsional. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat Aksesori dan persediaan HP.

Bagian ini berisi topik berikut:
• Keselamatan baterai
• Memahami baterai
• Mengisi dan menggunakan baterai

Keselamatan baterai
• Gunakan hanya baterai yang khusus dirancang untuk perangkat ini. Untuk

informasi lebih lanjut, lihat Aksesori dan persediaan HP dan Spesifikasi perangkat.
• Ketika membuang baterai, hubungi layanan pembuangan limbah setempat

mengenai peraturan pembuangan atau daur ulang baterai yang berlaku. Meskipun
baterai isi ulang lithium-ion bebas merkuri, mungkin perlu didaur ulang atau
ditangani khusus setelah masa pakainya berakhir. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Daur ulang.

• Baterai mungkin meledak jika tidak dipasang dengan benar atau dibuang ke dalam
api. Jangan hubung-singkat kontak baterai.

• Untuk membeli baterai pengganti, hubungi penyalur atau kantor penjualan HP
setempat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Aksesori dan persediaan HP.

• Untuk menghindari risiko kebakaran, luka bakar, atau kerusakan baterai, jangan
sampai benda logam menyentuh kontak baterai.

• Jangan bongkar baterai. Tidak ada komponen yang dapat diperbaiki di dalamnya.
• Tangani baterai yang rusak atau bocor dengan sangat hati-hati. Jika Anda terkena

cairan elektrolit, cuci daerah yang terkena dengan sabun dan air. Jika mengenai
mata, bilas mata dengan air selama 15 menit kemudian minta bantuan medis.

• Jangan simpan baterai pada suhu di atas 50°C (122°F) atau di bawah -20°C (4°F).
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Catatan penting
Catat hal-hal berikut ini bila mengisi daya atau menggunakan baterai:

• Isi baterai selama 4 jam sebelum menggunakan baterai untuk pertama kalinya.
Untuk pengisian berikutnya, dibutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mengisi penuh
baterai.

• Lampu daya baterai menyala hijau saat baterai sedang diisi. Jika menyala merah,
baterai mungkin rusak dan perlu diganti.

• Lampu Power [Daya] menyala hijau bila daya baterai 41-100%, kuning gading bila
daya 10-40%, dan merah bila daya kurang dari 10%. Isi daya baterai bila lampu
Power [Daya] menyala kuning gading. Jika menyala merah, segera isi baterai
secepat mungkin. Status baterai juga ditampilkan pada tab Printer Status [Status
Printer] pada Toolbox (Windows) dan panel Power Management [Manajemen
Daya] pada HP Printer Utility (Mac OS). Jika Anda menggunakan perangkat
Pocket PC atau Palm OS, Anda dapat menggunakan perangkat lunak Toolbox
untuk PDA. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perangkat lunak Toolbox untuk PDA
(Pocket PC dan Palm OS).

• Jika baterai Anda hampir habis, masukkan adaptor AC untuk mengisinya atau
ganti dengan baterai yang telah diisi.

• Baterai yang terisi penuh dapat mencetak hingga sekitar 450 halaman, tergantung
kompleksitas tugas cetak.

• Secara default, jika perangkat menggunakan daya baterai dan dibiarkan diam
selama 15 menit, perangkat akan dimatikan untuk menghemat daya baterai. Anda
dapat mengkonfigurasikan fitur ini pada Toolbox (Windows), HP Printer Utility (Mac
OS), atau perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS). Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan
Palm OS).

• Sebelum disimpan dalam jangka waktu lama, isi penuh baterai. Jangan biarkan
baterai tanpa terisi daya (kosong) selama lebih dari 6 bulan.

• Untuk memaksimalkan masa pakai dan kapasitas baterai, ikuti pedoman suhu
berikut:
◦ Pengisian: 0° s.d 40°C (32° s.d 104°F)
◦ Penggunaan dan penyimpanan: -20° s.d 50°C (-4° s.d 122°F)

Memahami baterai
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1 Baterai – Menyediakan daya untuk perangkat.

2 Penggeser pelepas baterai – Geser untuk melepaskan baterai.

Mengisi dan menggunakan baterai

Peringatan Isi baterai selama 4 jam sebelum menggunakan baterai untuk
pertama kalinya. Karena baterai umumnya menjadi hangat saat diisi, jangan diisi
dalam tas kerja atau tempat tertutup lainnya karena dapat menyebabkan baterai
terlalu panas.

Catatan Adaptor AC umumnya hangat bila disentuh saat ditancapkan ke
stopkontak AC.

Catatan Pencetakan nirkabel menggunakan lebih banyak daya baterai dari
pencetakan dengan kabel. Untuk informasi tentang pemeriksaan level daya
baterai, lihat Memasang dan menggunakan baterai.

Untuk memasang baterai

Catatan Anda dapat memasang baterai dengan perangkat dihidupkan atau
dimatikan.

1. Geser baterai miring ke dalam slot, sampai kontak pada baterai tepat menempel
dengan kontak dalam slot baterai. Penutup kontak baterai akan terbuka.

2. Dorong masuk baterai ke dalam slot baterai sampai terkunci pada tempatnya.
3. Hubungkan adaptor AC, lalu hidupkan perangkat. Biarkan baterai diisi selama

empat jam sebelum menggunakan baterai untuk pertama kalinya. Lampu
pengisian baterai akan menyala hijau ketika baterai diisi, kemudian mati bila
baterai telah terisi penuh.

4. Setelah baterai terisi penuh, Anda dapat menggunakan perangkat tanpa
terhubung ke sumber listrik AC.
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Untuk mengeluarkan baterai
1. Geser penggeser pelepas baterai sesuai dengan arah panah.
2. Keluarkan baterai.

Menginstal dan menggunakan aksesori 802.11 dan
Bluetooth

Beberapa model perangkat dilengkapi aksesori USB nirkabel 802.11 atau Bluetooth.

Lihat www.hp.com/support untuk mempelajari lebih lanjut tentang aksesori nirkabel
yang didukung.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Menginstal aksesori USB nirkabel 802.11 atau Bluetooth
• Pencetakan nirkabel 802.11 dan Bluetooth

Menginstal aksesori USB nirkabel 802.11 atau Bluetooth

Masukkan aksesori nirkabel HP 802.11 atau Bluetooth ke dalam slot ini.

Aksesori 802.11 dilengkapi satu lampu biru. Bila dongle ditancapkan, lampu biru akan
menyala, dan bila ada komunikasi data 802.11, lampu ini akan berkedip.
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LED pada aksesori Bluetooth memberikan informasi tentang statusnya saat itu.

• Menyala terus - Ini adalah keadaan default dan berarti aksesori tersebut terinstal
dan mendapatkan daya.

• Berkedip cepat - Perangkat pengirim sedang mencari aksesori Bluetooth.
• Berkedip - Aksesori Bluetooth sedang menerima data.

Catatan Pastikan perangkat dan sistem operasi host Bluetooth Anda didukung
oleh perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/support.

Pencetakan nirkabel 802.11 dan Bluetooth
Dengan fitur 802.11 dan Bluetooth pada perangkat ini, Anda dapat mencetak tanpa
kabel. Pencetakan 802.11 memungkinkan pencetakan nirkabel hingga 100 meter (300
kaki). Pencetakan Bluetooth memungkinkan pencetakan nirkabel hingga 10 meter (30
kaki).

Untuk petunjuk tentang pencetakan nirkabel dari perangkat portabel, lihat Mencetak
dari perangkat portabel.

Catatan Komunikasi nirkabel tersedia melalui aksesori printer nirkabel yang
disertakan dengan model perangkat tertentu. Perangkat pengirim juga harus
memiliki kemampuan nirkabel terpadu atau dengan kartu nirkabel.

Catatan Pencetakan nirkabel menggunakan lebih banyak daya baterai dari
pencetakan dengan kabel. Untuk informasi tentang pemeriksaan level daya
baterai, Memasang dan menggunakan baterai.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Tentang 802.11
• Tentang Bluetooth

Tentang 802.11
Dengan teknologi nirkabel 802.11 Anda dapat menghubungkan perangkat tanpa kabel
dengan mengatur komunikasi “ad hoc” antara komputer Anda dan perangkat. Pada
koneksi 802.11 perangkat pengirim tidak harus segaris lurus dengan perangkat
penerima.

Bila Anda mengatur komunikasi ad hoc antara komputer dan perangkat, Anda
membuat jaringan yang terdiri dari dua perangkat. Ini adalah pengaturan yang
dianjurkan untuk pencetakan 802.11 ke printer portabel ini.

802.11 juga memungkinkan Anda untuk mengatur perangkat pada jaringan
“infrastruktur” yang ada. Pengaturan pada jaringan infrastruktur menghubungkan
langsung perangkat ke jaringan area lokal (LAN) menggunakan koneksi nirkabel ke
titik akses nirkabel (WAP) 802.11. Setelah perangkat berhasil terhubung ke jaringan
tanpa kabel, semua komputer pada subnet yang sama dapat menggunakan perangkat.

Sebelum mengatur perangkat, Anda disarankan untuk menghubungkan sementara
perangkat ke komputer dengan kabel USB untuk mengatur koneksi nirkabel. Setelah
koneksi nirkabel terhubung, Anda dapat melepaskan kabel dan mencetak tanpa kabel.
Anda juga dapat mengatur perangkat tanpa menggunakan kabel USB.
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Untuk mengatur dan mengkonfigurasikan perangkat untuk pencetakan nirkabel
802.11, lihat Koneksi nirkabel 802.11.

Tentang Bluetooth
Dengan teknologi nirkabel Bluetooth Anda dapat menghubungkan ke perangkat Anda
tanpa kabel menggunakan gelombang radio dalam spektrum 2,4 GHz. Bluetooth
umumnya digunakan untuk jarak pendek (hingga 10 meter atau 30 kaki) dan
perangkat pengirim tidak harus segaris lurus dengan perangkat penerima.

Berbagai profil Bluetooth mengemulasikan jenis koneksi kabel standar yang berbeda
dan memiliki kemampuan yang berbeda. Untuk informasi tentang profil Bluetooth, lihat
Mengkonfigurasikan pengaturan nirkabel Bluetooth.

Bila perangkat Anda terhubung langsung ke komputer (dengan kabel atau Bluetooth),
Anda dapat berbagi pada jaringan menggunakan “berbagi printer”. Namun, komputer
Anda harus terhubung ke jaringan agar pengguna lain dapat menggunakan perangkat.
Untuk mengatur dan mengkonfigurasikan perangkat untuk pencetakan nirkabel
Bluetooth, lihat Koneksi nirkabel Bluetooth.

Catatan Untuk mengkonfigurasikan pengaturan Bluetooth atau memantau status
perangkat (misalnya level tinta) menggunakan Toolbox, Anda harus
menghubungkan perangkat ke komputer Anda dengan kabel USB.
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3 Menggunakan perangkat
Bagian ini berisi topik berikut:

• Memilih media cetak
• Mengisikan media
• Mengubah pengaturan cetak
• Menggunakan HP Solution Center (Windows)
• Mencetak bolak-balik (dupleks)
• Mencetak pada media jenis dan ukuran khusus
• Mencetak tanpa bingkai
• Mencetak dari perangkat portabel
• Menggunakan perangkat memori
• Membatalkan tugas cetak

Memilih media cetak
Perangkat ini dirancang untuk dapat bekerja dengan hampir semua media kantor.
Yang terbaik adalah menguji berbagai jenis media cetak sebelum membeli dalam
jumlah besar. Gunakan media HP untuk kualitas cetak optimal. Kunjungi situs Web HP
di www.hp.com untuk informasi lebih lanjut tentang media HP.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Tip untuk memilih dan menggunakan media cetak
• Memahami spesifikasi media yang didukung
• Mengatur margin minimal

Tip untuk memilih dan menggunakan media cetak
Untuk hasil terbaik, perhatikan pedoman berikut.

• Selalu gunakan media yang memenuhi spesifikasi perangkat. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat Memahami spesifikasi media yang didukung.

• Setiap kali mengisi, isikan hanya satu jenis media.
• Pada model yang dilengkapi perpanjangan baki masukan, pastikan perpanjangan

baki masukan dipanjangkan sepenuhnya.
• Isikan media dengan sisi cetak di atas dan tepat menempel pada pemandu

kelurusan. Untuk informasi tentang pengisian media, lihat Mengisikan media.
• Jangan isi baki melebihi kapasitasnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat

Memahami spesifikasi media yang didukung.
• Untuk mencegah macet, kualitas cetakan buruk, dan masalah pencetakan lainnya,

hindari media berikut:
◦ Formulir beberapa bagian
◦ Media yang rusak, melengkung, atau kusut
◦ Media dengan potongan atau lubang
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◦ Media yang sangat bertekstur, bertulisan timbul, atau tidak menyerap tinta
dengan baik

◦ Media yang terlalu ringan atau mudah tergores
• Jangan biarkan media semalam dalam baki masukan. Hal ini dapat menyebabkan

media melengkung.
• Keluarkan setiap lembaran media setelah dicetak dan biarkan mengering.

Membiarkan penumpukan media basah dapat menyebabkan luntur.
• Untuk petunjuk mengenai kalibrasi warna, lihat Kalibrasi warna.

Kartu dan amplop
• Hindari amplop dengan lapisan akhir sangat licin, berperekat, memiliki jepitan,

atau jendela. Hindari juga kartu dan amplop dengan tepi tebal, tidak rata, atau
melengkung, atau area yang kusut, sobek, atau rusak.

• Gunakan amplop dengan konstruksi kuat, dan pastikan lipatannya tajam.
• Selalu isikan amplop ke dalam printer dengan tutup menghadap ke bagian

belakang printer dan posisi perangko ke arah ikon amplop.

Media foto
• Gunakan modus Best [Terbaik] untuk mencetak foto. Perhatikan bahwa dalam

modus ini, pencetakan lebih lama dan memerlukan lebih banyak memori komputer
Anda.

• Keluarkan setiap lembaran setelah dicetak dan biarkan mengering. Membiarkan
penumpukan media basah dapat menyebabkan luntur.

• Kertas foto harus rata sebelum digunakan untuk mencetak. Jika sudut kertas foto
melengkung lebih dari 10 mm (3/8 inci), ratakan kertas dengan dimasukkan ke
kantong plastik yang dapat disegel, lalu gulung seperti tabung. Gulung lembaran
ke arah yang berlawanan dengan lengkungan kertas. Diameter gulungan tidak
boleh lebih kecil dari 1,5 inci (4 cm).
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Transparansi
• Masukkan transparansi dengan sisi kasar di atas dan strip perekat mengarah ke

bawah.
• Gunakan modus Normal untuk mencetak transparansi. Modus ini memberi waktu

pengeringan lebih lama dan memastikan tinta kering sepenuhnya sebelum
halaman berikutnya dikirim ke baki keluaran.

• Keluarkan setiap lembaran setelah dicetak dan biarkan mengering. Membiarkan
penumpukan media basah dapat menyebabkan luntur.

Media ukuran khusus
• Gunakan hanya media khusus yang didukung oleh perangkat.
• Jika aplikasi Anda mendukung media ukuran khusus, atur ukuran media pada

aplikasi sebelum mencetak dokumen tersebut. Atau dapat juga, atur ukurannya
pada driver printer. Anda mungkin perlu memformat ulang dokumen yang ada
untuk mencetaknya dengan benar pada media ukuran khusus.

Memahami spesifikasi media yang didukung
Gunakan tabel Memahami ukuran yang didukung dan Memahami jenis dan berat
media yang didukung untuk menentukan media yang benar untuk digunakan dengan
perangkat Anda, dan menentukan fitur mana yang akan bekerja dengan media Anda.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Memahami ukuran yang didukung
• Memahami jenis dan berat media yang didukung

Memahami ukuran yang didukung

Ukuran media

Ukuran media standar

U.S. Letter (216 x 279 mm; 8,5 x 11 inci)*

U.S. Legal (216 x 356 mm; 8,5 x 14 inci)*

A4 (210 x 297 mm; 8,3 x 11,7 inci)*

U.S. Executive (184 x 267 mm; 7,25 x 10,5 inci)*

U.S. Statement (140 x 216 mm; 5,5 x 8,5 inci)*

JIS B5 (182 x 257 mm; 7,2 x 10,1 inci)*

A5 (148 x 210 mm; 5,8 x 8,3 inci)*

8,5 x 13 inci (216 x 330 mm)

Amplop

Amplop U.S. #10 (105 x 241 mm; 4,12 x 9,5 inci)

Amplop Monarch (98 x 191 mm; 3,88 x 7,5 inci)

Amplop A2 (111 x 146 mm; 4,37 x 5,75 inci)
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Ukuran media

Amplop DL (110 x 220 mm; 4,3 x 8,7 inci)

Amplop C5 (162 x 229 mm; 6,4 x 9 inci)

Amplop C6 (114 x 162 mm; 4,5 x 6,4 inci)

Kartu

Kartu indeks (76,2 x 127 mm; 3 x 5 inci)*

Kartu indeks (102 x 152 mm; 4 x 6 inci)*

Kartu indeks (127 x 203 mm; 5 x 8 inci)*

Kartu A6 (105 x 148,5 mm; 4,13 x 5,83 inci)*

Media foto 

Foto (76 x 127 mm; 3 x 5 inci)

Foto (88,9 x 127 mm; 3,5 x 5 inci)

Foto (101,6 x 152,4 mm; 4 x 6 inci)

Foto dengan tab (101,6 x 152,4 mm; 4 x 6 inci)

Foto (127 x 177,8 mm; 5 x 7 inci)

Foto (203,2 x 254 mm; 8 x 10 inci)

Foto 10 x 15 cm (100 x 150 mm; 4 x 6 inci)

Foto 10 x 15 cm dengan tab (100 x 150 mm; 4 x 6 inci)

Foto tanpa bingkai (101,6 x 152,4 mm; 4 x 6 inci)

Foto tanpa bingkai dengan tab (101,6 x 152,4 mm; 4 x 6 inci)

Foto tanpa bingkai 10 x 15 cm (100 x 150 mm; 3,93 x 5,9 inci)

Foto tanpa bingkai 10 x 15 cm dengan tab (100 x 150 mm; 3,93 x 5,9 inci)

Foto L (89 x 127 mm; 3,5 x 5 inci)

Foto 2L (178 x 127 mm; 7 x 5 inci)

Foto L tanpa bingkai (89 x 127 mm; 3,5 x 5 inci)

Foto L tanpa bingkai dengan tab sobekan (89 x 127 mm; 3,5 x 5 inci)

Ukuran media foto di antara 89 x 127 mm (3,5 x 5 inci) dan 216 x 279 mm (8,5 x 11 inci)

Media lain 

L (89 x 127 mm; 3,5 x 5 inci)

2L dengan tab (178 x 127 mm; 5 x 7 inci)

Media ukuran khusus berukuran antara lebar 76,2 s.d 216 mm dan panjang 102 s.d 356 mm
(lebar 3 s.d 8,5 inci dan panjang 4 s.d 14 inci)*

* Ukuran media ini mendukung pencetakan dupleks manual. Untuk informasi lebih
lanjut tentang pencetakan dupleks, lihat Mencetak bolak-balik (dupleks).
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Memahami jenis dan berat media yang didukung

Jenis Berat Kapasitas

Kertas 64 s.d 90 g/m2

(16 s.d 24 lb bond)
Hingga 50 lembar kertas
biasa
(tumpukan 5 mm atau 0,2
inci)

Kertas foto 5 s.d 12 mils Hingga 10 lembar

Transparansi  Hingga 20 lembar

Label  Hingga 20 lembar

Kartu Hingga 162 g/m2

(90 lb indeks)
Hingga 5 lembar

Amplop 75 s.d 200 g/m2

(20 s.d 53 lb bond)
Hingga 5 amplop

Mengatur margin minimal
Margin dokumen harus sama (atau lebih dari) pengaturan margin dalam orientasi
tegak.

Media (1) Margin
kiri

(2) Margin
kanan

(3) Margin
atas

(4) Margin
bawah*

A4
U.S. Executive
U.S. Statement
B5
A5

3,3 mm (0,13
inci)

3,3 mm (0,13
inci)

3,3 mm (0,13
inci)

3,3 mm (0,13
inci)

U.S. Letter
U.S. Legal
Media ukuran khusus
8,5 x 13 inci

6,35 mm
(0,25 inci)

6,35 mm
(0,25 inci)

2 mm (0,08
inci)

3 mm (0,12
inci)
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Media (1) Margin
kiri

(2) Margin
kanan

(3) Margin
atas

(4) Margin
bawah*

Kartu
Media foto

2 mm (0,08
inci)

2 mm (0,08
inci)

2 mm (0,08
inci)

0,5 mm (0,02
inci)

Amplop 3,3 mm (0,13
inci)

3,3 mm (0,13
inci)

14,2 mm
(0,56 inci)

14,2 mm
(0,56 inci)

* Untuk mengakses pengaturan margin ini pada komputer berbasis Windows, klik tab
Advanced [Lanjutan] pada printer driver, lalu pilih Minimize Margins [Minimalkan
margin].

Mengisikan media
Bagian ini berisi petunjuk untuk mengisikan media ke dalam perangkat.

Untuk mengisikan media
1. Keluarkan semua media dari baki masukan.
2. Masukkan media dengan sisi cetak di atas dan tegak lurus menempel pemandu

kertas media. Atur pemandu lebar media agar tepat menempel pada sisi media.

3. Jika mencetak pada media legal, panjangkan perpanjangan baki masukan, jika
tersedia pada model Anda.

4. Ubah pengaturan cetak lain, bila perlu, lalu klik OK untuk mencetak.
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Mengubah pengaturan cetak
Anda dapat mengubah pengaturan cetak (misalnya ukuran atau jenis kertas) dari
aplikasi atau driver printer. Perubahan yang dibuat dari aplikasi akan menimpa
perubahan yang dibuat dari driver printer. Namun, setelah aplikasi ditutup, pengaturan
kembali ke nilai default yang dikonfigurasikan pada driver.

Catatan Untuk mengatur pengaturan cetak untuk semua tugas cetak, buat
perubahan pada driver printer.

Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur driver printer Windows, lihat bantuan
online untuk driver. Untuk informasi lebih lanjut tentang mencetak dari aplikasi
tertentu, lihat dokumentasi yang disertakan dengan aplikasi tersebut.

• Untuk mengubah pengaturan dari aplikasi untuk tugas yang aktif (Windows)
• Untuk mengubah pengaturan default untuk semua tugas mendatang (Windows)
• Untuk mengubah pengaturan (Mac OS)

Untuk mengubah pengaturan dari aplikasi untuk tugas yang aktif (Windows)
1. Buka dokumen yang akan dicetak.
2. Pada menu File, klik Print [Cetak], lalu klik Setup [Pengaturan], Properties

[Properti], atau Preferences [Preferensi]. (Opsi tertentu mungkin berbeda
tergantung aplikasi yang Anda gunakan.)

3. Ubah pengaturan yang diinginkan, lalu klik OK, Print [Cetak], atau perintah yang
serupa.

Untuk mengubah pengaturan default untuk semua tugas mendatang (Windows)
1. Klik Start, arahkan ke Settings, lalu klik Printers atau Printers and Faxes.

- Atau -
Klik Start, klik Control Panel, lalu klik dua kali Printers.

2. Klik kanan ikon printer, lalu klik Properties [Properti], Document Defaults [Default
Dokumen], atau Printing Preferences [Preferensi Pencetakan].

3. Ubah pengaturan yang diinginkan, lalu klik OK.

Untuk mengubah pengaturan (Mac OS)
1. Pada menu File, klik Page Setup [Pengaturan Halaman].
2. Ubah pengaturan yang dikehendaki (misalnya ukuran kertas), lalu klik OK.
3. Pada menu File, klik Print [Cetak] untuk membuka driver printer.
4. Ubah pengaturan yang dikehendaki (misalnya jenis media), lalu klik OK atau Print

[Cetak].

Menggunakan HP Solution Center (Windows)
Gunakan HP Solution Center untuk mengubah pengaturan cetak, memesan
persediaan, dan mengakses Bantuan pada layar.
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Fitur yang tersedia pada HP Solution Center [Pusat Solusi HP] berbeda-beda
tergantung perangkat yang telah diinstal. HP Solution Center [Pusat Solusi HP]
disesuaikan untuk menampilkan ikon yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Bila
perangkat yang dipilih tidak dilengkapi fitur tertentu, maka ikon untuk fitur tersebut
tidak ditampilkan dalam HP Solution Center [Pusat Solusi HP].
Jika HP Solution Center [Pusat Solusi HP] pada komputer Anda tidak menampilkan
ikon apa pun, mungkin telah terjadi kesalahan selama penginstalan perangkat lunak.
Untuk memperbaikinya, gunakan Control Panel pada Windows untuk menghapus
penginstalan lalu instal ulang perangkat lunak tersebut.

Mencetak bolak-balik (dupleks)
Anda dapat mencetak bolak-balik secara manual menggunakan perangkat lunak
printer Windows.

Anda dapat mencetak bolak-balik pada lembaran menggunakan Mac dengan
mencetak halaman ganjil terlebih dahulu, balik kertas, lalu mencetak halaman genap.

• Pedoman untuk mencetak pada kedua sisi halaman
• Untuk mencetak dupleks (Windows)
• Untuk mencetak dupleks (Mac OS)

Pedoman untuk mencetak pada kedua sisi halaman
• Selalu gunakan media yang memenuhi spesifikasi perangkat. Untuk informasi

lebih lanjut, lihat Memahami spesifikasi media yang didukung.
• Tentukan opsi dupleks pada aplikasi Anda atau pada driver printer.
• Jangan cetak pada kedua sisi transparansi, amplop, kertas foto, glossy media

(mengkilap), atau kertas yang lebih ringan dari 18 lb bond (75 g/m2). Jenis media
tersebut mungkin menimbulkan kemacetan.

• Beberapa jenis media memerlukan orientasi tertentu bila Anda mencetak pada
kedua sisi halaman, misalnya kop surat, kertas pracetak, dan kertas dengan tanda
air dan pralubang. Bila Anda mencetak dari komputer yang menggunakan
Windows, perangkat akan mencetak sisi pertama media terlebih dahulu. Bila Anda
mencetak dari komputer yang menggunakan Mac OS, perangkat akan mencetak
sisi kedua terlebih dahulu. Isikan media dengan sisi depan menghadap ke bawah.

Untuk mencetak dupleks (Windows)
1. Isikan media yang sesuai. Lihat Pedoman untuk mencetak pada kedua sisi

halaman dan Mengisikan media.
2. Dengan dokumen terbuka, pada menu File, klik Print [Cetak], lalu klik Properties

[Properti].
3. Klik tab Features [Fitur].
4. Pilih Manual dari daftar buka bawah pencetakan bolak-balik.
5. Untuk mengubah ukuran secara otomatis sesuai tata letak dokumen pada layar,

pastikan Preserve Layout [Pertahankan Tata Letak] dipilih. Tidak menandai opsi
ini dapat mengakibatkan batas halaman yang tidak diinginkan.

6. Pilih atau kosongkan kotak penanda Flip Pages Up [Balik Halaman Ke Atas]
tergantung penjilidan yang dikehendaki. Lihat contoh grafis pada driver printer.
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7. Ubah pengaturan lain yang dikehendaki, lalu klik OK.
8. Cetak dokumen Anda.
9. Setelah sisi pertama dokumen dicetak, ikuti petunjuk pada layar lalu isikan ulang

kertas ke dalam baki untuk menyelesaikan pencetakan.
10. Setelah kertas diisikan ulang, klik Continue [Lanjutkan] pada petunjuk pada layar

untuk melanjutkan tugas cetak.

Untuk mencetak dupleks (Mac OS)
1. Isikan media yang sesuai. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pedoman untuk

mencetak pada kedua sisi halaman dan Mengisikan media.
2. Dengan dokumen terbuka, klik Print [Cetak] pada menu File.
3. Dari daftar buka bawah, pilih Paper Handling [Penanganan Kertas], klik Print:

Odd numbered pages [Cetak: halaman ganjil], lalu tekan Print [Cetak].
4. Balikkan kertas lalu cetak halaman bernomor genap.

Mencetak pada media jenis dan ukuran khusus
Bagian ini berisi topik berikut:

• Untuk mencetak pada media jenis atau ukuran khusus (Windows)
• Untuk mencetak pada media jenis dan ukuran khusus (Mac OS)

Untuk mencetak pada media jenis atau ukuran khusus (Windows)
1. Isikan media yang sesuai. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengisikan media.
2. Dengan dokumen terbuka, klik Print [Cetak] pada menu File, lalu klik Setup

[Pengaturan], Properties [Properti], atau Preferences [Preferensi].
3. Klik tab Features [Fitur].
4. Pilih ukuran media dari daftar buka bawah Size is [Ukurannya adalah].

Untuk mengatur ukuran media khusus:
a. Pilih Custom [Khusus] dari daftar buka bawah.
b. Ketikkan nama untuk ukuran khusus baru tersebut.
c. Di kotak Width [Lebar] dan Height [Tinggi], ketikkan dimensinya, lalu klik Save

[Simpan].
d. Klik OK dua kali untuk menutup kotak dialog properti atau preferensi. Buka

kembali kotak dialog.
e. Pilih ukuran khusus baru.

5. Untuk memilih jenis media:
a. Klik More [Lainnya] dalam daftar buka bawah Type is [Jenisnya adalah].
b. Klik jenis media yang dikehendaki, lalu klik OK.

6. Pilih sumber media dari daftar buka bawah Paper Source [Sumber Kertas].
7. Ubah pengaturan lain yang dikehendaki, lalu klik OK.
8. Cetak dokumen Anda.
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Untuk mencetak pada media jenis dan ukuran khusus (Mac OS)
1. Isikan media yang sesuai. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengisikan media.
2. Pada menu File, klik Page Setup [Pengaturan Halaman].
3. Pilih ukuran media.
4. Untuk mengatur ukuran media khusus:

a. Klik Manage Custom Sizes [Mengatur Ukuran Khusus] dalam menu buka
bawah Paper Size [Ukuran Kertas].

b. Klik New [Baru] lalu ketikkan nama untuk ukuran tersebut di kotak Paper Size
Name [Nama Ukuran Kertas].

c. Di kotak Width [Lebar] dan Height [Tinggi], ketikkan dimensi lalu atur
marginnya, jika dikehendaki.

d. Klik Done [Selesai] atau OK, lalu klik Save [Simpan].
5. Pada menu File, klik Page Setup [Pengaturan Halaman], lalu pilih ukuran khusus

baru.
6. Klik OK.
7. Pada menu File, klik Print [Cetak].
8. Buka panel Paper Handling [Penanganan Kertas].
9. Pada Destination Paper Size [Ukuran Kertas Tujuan], klik tab Scale to fit paper

size [Skala sesuai ukuran kertas], lalu pilih ukuran kertas yang disesuaikan.
10. Ubah pengaturan lain yang dikehendaki, lalu klik OK atau Print [Cetak].

Mencetak tanpa bingkai
Dengan pencetakan tanpa bingkai Anda dapat mencetak sampai tepi jenis media
tertentu dan beragam ukuran media standar.

Catatan Buka file pada aplikasi perangkat lunak dan tentukan ukuran gambar.
Pastikan ukurannya sesuai dengan ukuran media untuk mencetak gambar tersebut.

Anda juga dapat mengakses fitur ini dari tab Printing Shortcuts [Pintasan
Pencetakan]. Buka driver printer, pilih tab Printing Shortcuts [Pintasan
Pencetakan], lalu pilih pintasan pencetakan untuk tugas cetak ini dari daftar buka
bawah.

• Untuk mencetak dokumen tanpa bingkai (Windows)
• Untuk mencetak dokumen tanpa bingkai (Mac OS)

Untuk mencetak dokumen tanpa bingkai (Windows)
1. Isikan media yang sesuai. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengisikan media.
2. Buka file yang akan dicetak.
3. Dari aplikasi, buka driver printer:

a. Klik File, lalu klik Print [Cetak].
b. Klik Properties [Properti], Setup [Pengaturan] atau Preferences [Preferensi].

4. Klik tab Features [Fitur].
5. Pilih ukuran media dari daftar buka bawah Size is [Ukurannya adalah].
6. Pilih kotak penanda Borderless [Tanpa Bingkai].
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7. Pilih sumber media dari daftar buka bawah Paper Source [Sumber Kertas].
8. Pilih jenis media dari daftar buka bawah Paper Type [Jenis Kertas].
9. Jika Anda mencetak foto, pilih Best [Terbaik] dari daftar buka bawah Print Quality

[Kualitas Cetak]. Atau dapat juga, pilih Maximum dpi [Dpi maksimal], yang
memberikan 4800 x 1200 dpi teroptimalkan* untuk kualitas cetak optimal.
*Hingga 4800 x 1200 dpi teroptimalkan untuk pencetakan berwarna dan 1200 dpi
masukan. Pengaturan ini mungkin menggunakan sementara banyak ruang hard
disk (400 MB atau lebih) dan akan mencetak lebih lambat.

10. Ubah pengaturan cetak lain yang dikehendaki, lalu klik OK.
11. Cetak dokumen tersebut.
12. Jika Anda mencetak pada media foto dengan tab sobekan, lepaskan tab tersebut

agar dokumen benar-benar tanpa bingkai.

Untuk mencetak dokumen tanpa bingkai (Mac OS)
1. Isikan media yang sesuai. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengisikan media.
2. Buka file yang akan dicetak.
3. Klik File, lalu klik Page Setup [Pengaturan Halaman].
4. Pilih ukuran media tanpa bingkai, lalu klik OK.
5. Klik File, lalu klik Print [Cetak].
6. Buka panel Paper Type/Quality [Jenis Kertas/Kualitas].
7. Klik Paper tab [Kertas], lalu pilih jenis media dari daftar buka bawah Paper type

[Jenis kertas].
8. Jika Anda mencetak foto, pilih Best [Terbaik] dari daftar buka bawah Quality

[Kualitas]. Atau dapat juga, pilih dpi Maximum [Maksimal], yang memberikan
hingga 4800 x 1200 dpi teroptimalkan*.
*Hingga 4800 x 1200 dpi teroptimalkan untuk pencetakan berwarna dan 1200 dpi
masukan. Pengaturan ini mungkin menggunakan sementara banyak ruang hard
disk (400 MB atau lebih) dan akan mencetak lebih lambat.

9. Pilih sumber media. Jika Anda mencetak pada media tebal atau foto, pilih opsi
pengumpanan manual.

10. Ubah pengaturan lain yang dikehendaki, lalu klik Print [Cetak].
11. Jika Anda mencetak pada media foto dengan tab sobekan, lepaskan tab tersebut

agar dokumen benar-benar tanpa bingkai.

Mencetak dari perangkat portabel
Printer mendukung pencetakan dari berbagai perangkat portabel dan kartu memori,
seperti:

• Kamera
• Ponsel
• PDA

Bagian ini berisi topik berikut:

• Mencetak foto digital
• Mencetak dari ponsel
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• Mencetak dari perangkat Pocket PC
• Mencetak dari perangkat Palm OS

Mencetak foto digital
Anda dapat mencetak foto langsung dari kamera digital atau langsung dari kartu
memori, atau Anda dapat mentransfer foto dari kartu atau kamera ke komputer lalu
mencetaknya dari aplikasi perangkat lunak, seperti Perangkat Lunak HP Photo
Printing. Anda juga dapat mencetak foto langsung dari kamera yang kompatibel
dengan PictBridge.

Jika kamera digital Anda menggunakan kartu SD atau MMC, Anda dapat
memasukkan kartu ke printer untuk mencetak foto Anda. Kamera Anda harus
mendukung Digital Print Order Format (DPOF) versi 1 atau 1.1 agar dapat mencetak
langsung dari kartu ke printer. File DPOF juga dicetak langsung secara otomatis dari
drive Flash USB yang terhubung ke port USB printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mencetak dari kartu memori dan drive Flash USB

Bagian ini berisi topik berikut:

• Untuk mencetak dengan enam warna tinta
• Pedoman untuk mencetak foto
• Untuk mencetak dari kamera yang kompatibel dengan PictBridge
• Untuk mentransfer foto ke komputer Anda

Untuk mencetak dengan enam warna tinta
Printer Anda dapat mencetak dengan enam warna tinta untuk meningkatkan kualitas
cetakan foto. Cetak foto skala abu-abu berkualitas tinggi menggunakan kartrid cetak
hitam dan kartrid cetak tri-warna, atau menggunakan kartrid cetak foto abu-abu dab
kartrid cetak tri-warna. Untuk mencetak dengan enam warna tinta, kartrid cetak foto
dan tri-warna harus terpasang.

Catatan Anda dapat mencetak foto hitam putih berkualitas tinggi menggunakan
kartrid cetak foto abu-abu, dipadukan dengan kartrid cetak tri-warna.

Pedoman untuk mencetak foto
• Untuk mendapatkan hasil terbaik saat mencetak foto dan gambar, pilih modus

Best [Terbaik] lalu pilih salah satu kertas foto HP pada driver printer. Modus Best
[Terbaik] menggunakan teknologi pelapisan warna unik PhotoREt IV dan teknologi
optimasi warna ColorSmart III dari HP untuk menghasilkan gambar foto yang
realistis, keluaran warna yang cemerlang, dan teks yang sangat tajam. Dengan
PhotoREt IV, berbagai kisaran warna, nuansa lembut, dan gradasi halus di antara
nada warna dapat dicapai, memastikan kualitas foto dan gambar yang terbaik.
Atau dapat juga, pilih Maximum dpi [Dpi maksimal], yang memberikan hingga 4800
x 1200 dpi teroptimalkan* untuk kualitas cetak optimal.
*Hingga 4800 x 1200 dpi teroptimalkan untuk pencetakan berwarna dan 1200 dpi
masukan. Pengaturan ini mungkin menggunakan sementara banyak ruang hard
disk (400 MB atau lebih) dan akan mencetak lebih lambat. Kartrid foto, jika ada,
akan meningkatkan kualitas cetak.

• Keluarkan setiap lembaran setelah dicetak dan biarkan mengering.
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• Jika warna cetakan tampak bergeser ke arah kuning, cyan atau magenta, atau
ada bias warna dalam skala abu-abu, Anda perlu mengkalibrasi warna. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Kalibrasi warna.

• Jika Anda memasang kartrid cetak foto, atur kartrid cetak untuk mendapatkan
kualitas cetak terbaik. Anda tidak perlu mengatur kartrid cetak setiap kali
menginstal kartrid cetak foto, hanya bila diperlukan. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Meluruskan kartrid cetak.

• Untuk menyimpan kartrid cetak, lihat Tip perjalanan.
• Selalu pegang kertas foto pada tepinya. Sidik jari pada kertas foto mengurangi

kualitas cetak.
• Kertas foto harus rata sebelum digunakan untuk mencetak. Jika sudut kertas foto

melengkung lebih dari 10 mm (3/8 inci), ratakan kertas dengan dimasukkan ke
kantong plastik yang dapat disegel, lalu gulung seperti tabung. Gulung lembaran
ke arah yang berlawanan dengan lengkungan kertas. Diameter gulungan tidak
boleh lebih kecil dari 1,5 inci (4 cm).

Untuk mencetak dari kamera yang kompatibel dengan PictBridge
Printer mendukung fitur standar PictBridge. Lihat dokumentasi kamera digital Anda
untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan fitur PictBridge.
1. Hubungkan kamera ke printer dengan kabel USB yang disertakan dengan kamera.

Printer dan kamera akan membandingkan fitur, dan fitur yang kompatibel
ditampilkan pada kamera.

2. Telusuri menu kamera untuk menjalankan fitur pencetakan foto yang dikehendaki.

Untuk mentransfer foto ke komputer Anda

Catatan Dengan driver printer, komputer Anda dapat membaca kartu memori
yang dimasukkan ke dalam printer sebagai drive fisik bila perangkat terhubung
dengan kabel USB. Anda kemudian dapat mengakses file foto Anda dan
mencetaknya dengan perangkat lunak pilihan Anda.

1. Masukkan kartu memori ke slot kartu yang benar pada printer. Pastikan kartu
dengan pin atau lubang koneksi dimasukkan terlebih dahulu ke dalam printer.

2. Tekan  (tombol Cancel [Batal]) untuk membatalkan pencetakan dari kartu. Jika
komputer Anda terhubung ke printer dengan kabel USB, kartu akan ditampilkan
sebagai drive pada Windows Explorer atau desktop Mac OS. Anda kemudian
dapat mentransfer file foto ke drive lain pada komputer atau membuka dan
mencetak foto Anda dengan aplikasi perangkat lunak pilihan Anda.

Mencetak dari ponsel
Jika ponsel Anda mendukung Bluetooth dan Anda telah menginstal aksesori printer
Bluetooth nirkabel pada perangkat, Anda dapat mencetak dari ponsel Anda.

Beberapa ponsel dilengkapi perangkat lunak HP Mobile Printing Application, yang
dapat meningkatkan kualitas keluaran. Kunjugi www.hp.com/support untuk
mendownload aplikasi ini jika tersedia untuk ponsel Anda dan belum diinstal. Aplikasi
pencetakan lain yang mendukung printer ini mungkin tersedia dari produsen ponsel
Anda.
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Catatan Aplikasi HP Mobile Printing versi 2.0 dan yang lebih baru didukung.
Anda dapat mendownload versi terbaru dari www.hp.com/support atau dari situs
web produsen ponsel Anda.

Lihat dokumentasi untuk aplikasi pencetakan ponsel Anda untuk informasi tentang
mencetak item seperti:

• Gambar
• Pesan: Email, layanan pesan singkat (SMS), dan sistem pesan multimedia (MMS)
• Kontak
• Kalender
• Catatan

Bagian ini berisi topik berikut:

• Untuk menginstal Aplikasi Mobile Printing pada ponsel
• Untuk mencetak dari ponsel

Untuk menginstal Aplikasi Mobile Printing pada ponsel
Gunakan langkah berikut ini untuk menginstal Aplikasi Mobile Printing pada ponsel
Anda, jika belum diinstal. Untuk mendapatkan bantuan dalam menggunakan langkah
ini, lihat dokumentasi ponsel Anda atau kunjungi situs web produsennya.

1. Download Aplikasi Mobile Printing ke komputer dari www.hp.com/support atau dari
situs web produsen ponsel Anda.
Dalam contoh ini, nama file yang didownload adalah print.sis.

2. Transfer file print.sis dari komputer ke ponsel menggunakan salah satu metode
berikut ini.
• Email: Lampirkan file print.sis ke email, kirim email tersebut ke alamat email

Anda. lalu buka di ponsel Anda.
• Bluetooth: Jika komputer Anda dilengkapi Bluetooth, gunakan utilitas Bluetooth

komputer Anda untuk mencari ponsel, kemudian kirim file print.sis dari
komputer ke ponsel.

• Inframerah: Luruskan lensa inframerah ponsel dengan lensa inframerah
komputer. Gunakan fitur Wireless Link pada Windows untuk mengirim file
print.sis ke ponsel.

3. Buka file print.sis pada ponsel Anda.
4. Ikuti petunjuk pada layar untuk menginstal aplikasi.
5. Verifikasi bahwa Aplikasi Mobile Printing telah diinstal dengan bergulir dalam

menu utama ponsel untuk mencari ikon Print [Cetak].
Jika Anda tidak melihat ikon Print [Cetak], ulangi langkah 3-5.

Untuk mencetak dari ponsel
Cetak file menggunakan salah satu metode berikut ini, atau lihat dokumentasi untuk
aplikasi pencetakan ponsel Anda untuk informasi tentang pencetakan.

• Aplikasi Mobile Printing
• Kirim dg Bluetooth
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Catatan Printer dilengkapi font built-in untuk pencetakan Bluetooth. Beberapa
model dilengkapi font Asia untuk mencetak dari ponsel. Font yang disertakan
tergantung negara/kawasan tempat pembelian printer. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Spesifikasi perangkat.

Mencetak dari perangkat Pocket PC
Beberapa model Pocket PC mendukung pencetakan nirkabel 802.11 dan Bluetooth.
Beberapa perangkat Pocket PC dilengkapi fitur nirkabel terpadu dan untuk yang lain
Anda harus menginstal kartu nirkabel terpisah pada perangkat untuk melakukan
pencetakan 802.11 atau Bluetooth.

Catatan Pencetakan nirkabel 802.11 dan Bluetooth dapat dilakukan dengan
aksesori printer nirkabel yang disertakan dengan model printer tertentu. Untuk
mendapatkan keterangan dan ilustrasi aksesori printer nirkabel, lihat Menginstal
dan menggunakan aksesori 802.11 dan Bluetooth.

Anda dapat menginstal HP Mobile Printing untuk Pocket PC untuk mencetak tanpa
kabel dari Pocket PC, jika belum diinstal. Perangkat lunak ini terdapat pada CD Starter.

Jika Anda menggunakan Pocket PC atau perangkat Palm OS, Anda dapat
menggunakan perangkat lunak Toolbox untuk PDA untuk mengkonfigurasikan
pengaturan nirkabel Bluetooth untuk pencetakan nirkabel. Lihat perangkat lunak
Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS).

Untuk petunjuk pencetakan, lihat Mencetak dari perangkat Pocket PC.

Untuk tinjauan umum pencetakan 802.11 dan Bluetooth, lihat Pencetakan nirkabel
802.11 dan Bluetooth.

Untuk informasi terperinci tentang pengaturan dan konfigurasi pengaturan nirkabel
untuk printer, lihat Koneksi nirkabel 802.11 dan Koneksi nirkabel Bluetooth.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Untuk menginstal HP Mobile Printing untuk Pocket PC
• Untuk mencetak dari perangkat Pocket PC

Untuk menginstal HP Mobile Printing untuk Pocket PC
Instal HP Mobile Printing untuk Pocket PC dari komputer desktop atau notebook ke
Pocket PC, misalnya HP iPAQ, melalui Microsoft ActiveSync.

1. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD. Menu CD akan dijalankan secara
otomatis. Jika menu CD tidak dijalankan secara otomatis, klik dua kali ikon setup
pada CD Starter.

2. Hubungkan Pocket PC ke komputer.
Jika Anda memerlukan bantuan dalam menghubungkan dengan ActiveSync, lihat
panduan pengguna Pocket PC.

3. Klik dua kali file yang dapat dijalankan yang telah didownload pada komputer.
Program penginstal akan menyalin file yang diperlukan ke Pocket PC.

Setelah HP Mobile Printing untuk Pocket PC berhasil diinstal, aplikasi ini akan
ditampilkan pada menu Start pada Pocket PC.

Mencetak dari perangkat portabel 33



Untuk mencetak dari perangkat Pocket PC
Petunjuk di bagian ini mengasumsikan Anda telah terhubung ke printer tanpa kabel
menggunakan perangkat lunak Toolbox untuk PDA. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS).

Jika PDA Anda tidak dilengkapi fitur nirkabel terpadu, maka instal kartu nirkabel
Bluetooth pada PDA Anda sesuai petunjuk dari produsennya.

Gunakan langkah berikut ini untuk mencetak file dari Pocket PC. Untuk mendapatkan
bantuan dalam menggunakan langkah ini, lihat dokumentasi PDA atau kartu nirkabel
Anda.

Catatan Petunjuk pencetakan untuk Pocket PC berbeda-beda tergantung aplikasi
pencetakan pihak ketiga yang digunakan. Lihat petunjuk pencetakan dalam
dokumentasi yang menyertai aplikasi pencetakan pihak ketiga.

Untuk mencetak menggunakan koneksi nirkabel
1. Jika menggunakan koneksi Bluetooth, aktifkan radio Bluetooth PDA. Lihat

dokumentasi PDA atau kartu nirkabel Bluetooth Anda untuk petunjuk tentang
mengaktifkan radio Bluetooth.

2. Masukkan aksesori printer nirkabel 802.11 atau Bluetooth ke dalam printer. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Menginstal aksesori USB nirkabel 802.11 atau Bluetooth.

3. Sentuh Start, lalu sentuh HP Mobile Printing.
4. Sentuh ikon kaca pembesar pada baris bawah untuk melihat file.
5. Pilih file yang akan dicetak, lalu sentuh Print Options [Opsi Cetak].
6. Terima default atau ubah pengaturan cetak menggunakan menu buka bawah.
7. Sentuh Print [Cetak].

Layar Printing [Pencetakan] ditampilkan dan file akan dicetak.

Catatan Untuk menggunakan koneksi 802.11, alamat IP di kotak My Printers
harus cocok dengan alamat IP printer.

Mencetak dari perangkat Palm OS
Anda dapat mencetak dari perangkat Palm OS menggunakan koneksi nirkabel 802.11
atau Bluetooth dan utilitas Printboy. Beberapa perangkat Palm OS dilengkapi fitur
nirkabel terpadu dan untuk yang lain Anda harus menginstal kartu nirkabel terpisah
pada perangkat untuk melakukan pencetakan 802.11 atau Bluetooth.

Catatan Pencetakan nirkabel 802.11 dan Bluetooth dapat dilakukan dengan
aksesori printer nirkabel yang disertakan dengan model printer tertentu. Untuk
mendapatkan keterangan dan ilustrasi aksesori printer nirkabel, lihat Menginstal
dan menggunakan aksesori 802.11 dan Bluetooth.

Utilitas Printboy meningkatkan format dokumen yang dicetak dari aplikasi standar
Palm OS seperti Alamat, Memo Pad, Daftar Agenda, dan opsi Pesan. Dengan utilitas
ini Anda juga dapat menggunakan Documents To Go. Untuk informasi lebih lanjut,
kunjungi www.hp.com/support.
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Dengan Documents To Go Anda dapat mencetak file MS Word dan MS Excel.
Temukan Documents To Go pada CD yang menyertai perangkat Palm OS Anda atau
kunjungi situs DataViz di http://www.dataviz.com.

Untuk tinjauan umum pencetakan 802.11 dan Bluetooth, lihat Pencetakan nirkabel
802.11 dan Bluetooth.

Untuk informasi terperinci tentang pengaturan dan konfigurasi pengaturan nirkabel
untuk printer, lihat Koneksi nirkabel 802.11 dan Koneksi nirkabel Bluetooth.

• Untuk menginstal Printboy
• Untuk menginstal kartu nirkabel
• Untuk mencetak menggunakan aplikasi standar Palm OS
• Untuk memilih printer default (opsional)
• Untuk mencetak menggunakan Documents To Go

Untuk menginstal Printboy
Untuk informasi tentang mendownload dan menginstal Printboy pada Windows atau
Mac OS, kunjungi www.hp.com/support.

Untuk informasi tentang cara menggunakan Printboy, lihat dokumentasi yang
menyertai perangkat lunak.

Untuk menginstal kartu nirkabel

Perhatian Anda harus menginstal file perangkat lunak kartu nirkabel sebelum
memasukkan kartu ke dalam perangkat Palm OS. Jika tidak, kartu tidak akan
berfungsi dengan benar.

Jika perangkat Palm OS Anda tidak dilengkapi fitur nirkabel terpadu, maka instal kartu
nirkabel 802.11 atau Bluetooth pada perangkat Anda sesuai petunjuk dari produsen,
atau kunjungi situs web Palm di http://www.palm.com.

Untuk mencetak menggunakan aplikasi standar Palm OS
Untuk petunjuk tentang cara menggunakan Printboy untuk mencetak dari aplikasi
standar Palm OS, lihat dokumentasi yang menyertai utilitas Printboy atau perangkat
Palm OS Anda.

Jika Anda menggunakan Pocket PC atau perangkat Palm OS, Anda dapat
menggunakan perangkat lunak Toolbox untuk PDA untuk mengkonfigurasikan
pengaturan nirkabel Bluetooth untuk pencetakan nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS).

Catatan Petunjuk pencetakan untuk perangkat Palm OS berbeda-beda
tergantung aplikasi pencetakan pihak ketiga yang digunakan. Lihat petunjuk
pencetakan dalam dokumentasi yang menyertai aplikasi pencetakan pihak ketiga.

Untuk memilih printer default (opsional)
Anda dapat memilih printer default untuk semua pencetakan Anda. Untuk petunjuk
tentang cara memilih printer HP Officejet H470 sebagai printer default, lihat
dokumentasi yang menyertai perangkat lunak Printboy.
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Untuk mencetak menggunakan Documents To Go
Untuk petunjuk tentang cara mencetak dengan Documents To Go, lihat dokumentasi
yang menyertai perangkat lunak tersebut, atau kunjungi situs web DataViz di http://
www.dataviz.com untuk informasi lebih lanjut.

Menggunakan perangkat memori
Bagian berikut ini berisi informasi tentang mencetak dari kartu memori dan drive Flash
USB.

• Mencetak dari kartu memori dan drive Flash USB

Mencetak dari kartu memori dan drive Flash USB
Jika kamera digital Anda menggunakan kartu SD atau MMC, Anda dapat
memasukkan kartu ke perangkat untuk mencetak foto Anda. Kamera Anda harus
mendukung Digital Print Order Format (DPOF) versi 1 atau 1.1 agar dapat mencetak
langsung dari kartu ke perangkat. Lihat dokumentasi kamera digital Anda untuk
melihat apakah kamera mendukung file DPOF dan petunjuk tambahan tentang
mencetak foto.

File DPOF adalah file yang dibuat dengan kamera digital. File tersebut disimpan pada
kartu memori kamera dan berisi informasi seperti gambar mana dan berapa banyak
masing-masing yang dipilih untuk dicetak dicetak atau disimpan. Printer dapat
membaca file DPOF dari kartu memori sehingga Anda tidak perlu menggunakan
perangkat lunak printer untuk memilih ulang gambar yang akan dicetak atau disimpan.

File DPOF juga dicetak langsung secara otomatis dari drive Flash USB yang
terhubung ke port USB perangkat.

Anda juga dapat mentransfer foto dari kartu memori atau drive Flash USB ke hard disk
komputer Anda dan mencetaknya dari aplikasi perangkat lunak seperti Perangkat
Lunak HP Photo Printing.

Untuk informasi tentang mengisikan kertas foto, lihat Mengisikan media.

Untuk mencetak dari kartu memori
1. Pilih gambar yang akan dicetak dengan membuat file DPOF saat kartu memori

masih terpasang pada kamera digital Anda. Pengaturan yang dapat ditetapkan
(misalnya jumlah salinan) tergantung kamera Anda. Lihat dokumentasi kamera
digital Anda untuk informasi lebih lanjut.

2. Hidupkan printer.
3. Isikan media yang sesuai. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengisikan media.
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4. Konfigurasikan pengaturan cetak yang diinginkan:
• Windows: Buka Toolbox. Klik tab Printer Services [Layanan Printer], lalu klik

Print Settings [Pengaturan Cetak]. Di kotak dialog, tentukan jenis kertas,
ukuran, dan kualitas cetak. Untuk informasi lebih lanjut tentang Windows
Toolbox, lihat Toolbox (Windows).

• Mac OS: Buka HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]. Klik Direct Print Settings
[Peng. Cetak Langsung]. Di kotak dialog, tentukan jenis kertas, ukuran, dan
kualitas cetak. Untuk informasi lebih lanjut tentang HP Printer Utility, lihat HP
Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS).

Catatan Jika Toolbox atau HP Printer Utility tidak diinstal, cetak halaman
konfigurasi untuk memeriksa pengaturan media printer untuk pencetakan
langsung. Informasi ini akan memverifikasi apakah Anda mengisikan
ukuran dan jenis media yang benar sebelum mencetak. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat Memahami halaman informasi perangkat.

5. Masukkan kartu yang berisi file DPOF ke slot kartu yang benar pada printer.
Pastikan kartu dengan pin atau lubang koneksi dimasukkan terlebih dahulu ke
dalam printer.

Perhatian Jika Anda tidak memasukkan tepi dengan konektor kartu terlebih
dahulu ke dalam printer, Anda dapat merusak kartu, printer, atau keduanya.

Jika ada file DPOF pada kartu, lampu Resume [Lanjutkan] akan berkedip setelah
beberapa detik.

6. Tekan  (tombol Resume [Lanjutkan]) untuk mencetak gambar. Printer akan
mengenail file DPOF pada kartu memori secara otomatis dan mencetak gambar
sesuai spesifikasi yang Anda tentukan dalam file. Jika file besar, printer mungkin
membutuhkan waktu beberapa saat untuk mencetak setelah Anda menekan .

Perhatian Jangan keluarkan kartu memori sebelum tugas cetak selesai. Jika
tidak tugas cetak akan dibatalkan.
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Catatan Pencetakan mungkin membutuhkan waktu beberapa menit, tergantung
pengaturan cetak dan kompleksitas gambar.

Membatalkan tugas cetak
Anda dapat membatalkan tugas cetak menggunakan salah satu metode berikut ini.

Panel kontrol: Tekan  (tombol Cancel [Batal]). Ini akan menghapus tugas yang
sedang diproses perangkat. Tugas yang belum diproses tidak akan terpengaruh.
Windows: Klik dua kali ikon printer yang ditampilkan di sudut kanan bawah layar
komputer. Pilih tugas cetak, lalu tekan tombol Delete [Hapus] pada papan tombol.
Mac OS: Klik dua kali printer pada Printer Setup Utility [Utilitas Pengaturan Printer].
Pilih tugas cetak tersebut, klik Hold [Tahan], lalu klik Delete [Hapus].
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4 Mengkonfigurasi dan mengelola
Bagian ini ditujukan bagi administrator atau orang yang bertanggung jawab untuk
mengelola perangkat. Bagian ini berisi informasi mengenai topik berikut.

• Mengelola perangkat
• Menggunakan piranti manajemen perangkat
• Memahami halaman informasi perangkat
• Mengkonfigurasi perangkat (Windows)
• Mengkonfigurasi perangkat (Mac OS)
• Menghapus penginstalan dan menginstal ulang perangkat lunak
• Koneksi nirkabel 802.11
• Koneksi nirkabel Bluetooth

Mengelola perangkat
Tabel berikut ini berisi daftar piranti umum yang dapat digunakan untuk mengelola
perangkat. Prosedur tertentu mungkin memerlukan metode lain. Untuk informasi
tentang mengakses dan menggunakan piranti tersebut, lihat Menggunakan piranti
manajemen perangkat.

Catatan Prosedur tertentu mungkin memerlukan metode lain.

Windows
• Panel kontrol perangkat
• Driver printer
• Toolbox

Mac OS
• Panel kontrol perangkat
• HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]
• Network Printer Setup Utility [Utilitas Atur Printer Jaringan]

• Memantau perangkat
• Mengelola perangkat

Memantau perangkat
Bagian ini berisi petunjuk untuk memantau perangkat.

Gunakan piranti ini... untuk memperoleh informasi berikut....

Toolbox (Windows) Informasi kartrid cetak: Klik tab Estimated
Ink Levels [Perkiraan Level Tinta] untuk
melihat informasi level tinta, kemudian gulir
untuk menampilkan tombol Cartridge Details
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Gunakan piranti ini... untuk memperoleh informasi berikut....

[Rincian Kartrid]. Klik tombol Cartridge
Details [Rincian Kartrid] untuk melihat
informasi tentang kartrid tinta pengganti dan
tanggal kadaluarsa.*

HP Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac
OS)

• Informasi kartrid cetak: Buka panel
Information and Support [Informasi dan
Dukungan] lalu klik Supplies Status
[Status Persediaan].*

• Status Daya: Klik tombol Power Status
[Status Daya].

PDA Toolbox (Pocket PC dan Palm OS) Informasi kartrid cetak: Klik tab Estimated
Ink Levels [Perkiraan Level Tinta] untuk
melihat informasi level tinta, kemudian gulir
untuk menampilkan tombol Cartridge Details
[Rincian Kartrid]. Klik tombol Cartridge
Details [Rincian Kartrid] untuk melihat
informasi tentang kartrid cetak pengganti dan
tanggal kadaluarsa.*

* Level tinta yang ditampilkan hanya perkiraan. Volume tinta sebenarnya mungkin
berbeda.

Mengelola perangkat
Bagian ini berisi informasi tentang cara mengelola dan mengubah pengaturan
perangkat.

Gunakan piranti ini... untuk melakukan berikut...

Toolbox (Windows) • Menjalankan tugas perawatan perangkat: 
Klik tab Services [Layanan].

• Mengkonfigurasi pengaturan Bluetooth
• Mengkonfigurasi profil WiFi

HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]
(Mac OS)

• Menjalankan tugas perawatan perangkat:
Buka panel Information and Support
[Informasi dan Dukungan], lalu klik opsi untuk
tugas yang akan dilakukan.

• Mengkonfigurasi profil WiFi

HP Network Setup Utility [Utilitas
Pengaturan Jaringan HP] (Mac OS)

Mengkonfigurasi profil WiFi

PDA Toolbox (Pocket PC dan Palm OS) Mengkonfigurasi profil WiFi

Menggunakan piranti manajemen perangkat
Tabel berikut ini berisi daftar piranti umum yang dapat digunakan untuk mengelola
perangkat.

• Toolbox (Windows)
• HP Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS)
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• Network Printer Setup Utility [Utilitas Atur Printer Jaringan] (Mac OS)
• Perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS)
• HP Instant Support [Dukungan Instan HP]
• myPrintMileage

Toolbox (Windows)
Toolbox berisi informasi perawatan untuk perangkat. Toolbox juga berisi link ke
panduan ini untuk membantu menjalankan tugas pencetakan umum dan mengatasi
masalah. Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan nirkabel 802.11 dan Bluetooth
untuk pencetakan nirkabel.

Catatan Toolbox dapat diinstal dari CD Starter dengan memilih opsi penginstalan
penuh jika komputer memenuhi persyaratan sistem.

Catatan Untuk mengkonfigurasikan pengaturan Bluetooth atau memantau status
perangkat (misalnya level tinta) menggunakan Toolbox, Anda harus
menghubungkan perangkat ke komputer Anda dengan kabel USB.

Catatan Jika Anda menggunakan perangkat Pocket PC atau Palm OS, Anda
dapat menggunakan perangkat lunak Toolbox untuk PDA. Untuk informasi lebih
lanjut, Perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS).

Bagian ini berisi topik berikut:

• Untuk membuka Toolbox
• Tab Toolbox

Untuk membuka Toolbox
• Dari HP Solution Center [Pusat Solusi HP], klik menu Settings [Pengaturan],

arahkan ke Print Settings [Pengaturan cetak], lalu klik Printer Toolbox.
• Klik kanan HP Digital Imaging Monitor dalam baki, arahkan ke perangkat lalu klik

Display Printer Toolbox [Tampilkan Toolbox Printer].
• Dari Printer Properties, klik Printing Preferences, Features or Color Tabs, lalu

pilih Printer Services.

Tab Toolbox
Toolbox berisi tab-tab berikut ini.

Tab Isi

Estimated Ink Level [Perkiraan Level
Tinta]

• Ink Level Information [Informasi Level
Tinta]: Menampilkan perkiraan level tinta
masing-masing kartrid.

Catatan Level tinta yang ditampilkan hanya
perkiraan. Volume tinta sebenarnya mungkin
berbeda.

• Shop Online [Belanja Online]: Memberikan
akses ke situs Web di mana Anda dapat
memesan persediaan cetak untuk perangkat
secara online.
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Tab Isi

• Order by Phone [Pesan melalui Telepon]:
Menampilkan nomor telepon yang dapat
dihubungi untuk memesan persediaan untuk
perangkat. Nomor telepon ini tidak tersedia
untuk semua negara/kawasan.

• Cartridge Details [Rincian Kartrid]:
Menampilkan nomor pemesanan dan tanggal
kadaluarsa kartrid tinta yang terpasang.

Information [Informasi] Printer Information [Informasi Printer]:
Memberikan link ke myPrintMileage dan
menampilkan informasi perangkat keras perangkat
dan kondisi kepala cetak. Opsi tab Information
[Informasi] termasuk:
• Hardware information [Informasi perangkat

keras]
• myPrintmileage (jika terinstal)
• HP Instant Support [Dukungan Instan HP]
• Wireless strength [Kekuatan nirkabel]
• Traveling information [Informasi perjalanan]
• Power status [Status daya]

Services [Layanan] • Print Configuration Page [Cetak halaman
konfigurasi]: Memungkinkan Anda untuk
mencetak halaman konfigurasi perangkat.
Halaman ini berisi informasi tentang perangkat
dan persediaan. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Memahami halaman informasi perangkat.

• Align Print Cartridge [Luruskan Kartrid
Cetak]: Memandu Anda dalam mengatur
kelurusan kepala cetak. Untuk informasi lebih
lanjut, lihat Meluruskan kartrid cetak.

• Clean Print Cartridge [Bersihkan Kartrid
Cetak] Memandu Anda dalam membersihkan
kartrid cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Membersihkan kartrid cetak.

• Calibrate Color [Kalibrasi Warna]:
Memungkinkan Anda untuk mengkalibrasi
warna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Kalibrasi warna.

• Print Settings [Pengaturan Cetak]: Memilih
pengaturan cetak default untuk ukuran kertas
dan jumlah cetakan.

• Print Network Configuration Page [Cetak
Halaman Konfigurasi]: Melihat pengaturan
jaringan untuk perangkat.

• Power Settings [Pengaturan Daya]:
Mengatur pengaturan waktu mematikan
perangkat.

Configure WiFi Profiles [Konfigurasi
Profil WiFi]

Tentukan hingga maksimal tiga profil untuk
digunakan saat menghubungkan dengan WiFi.

Catatan Tab Configure WiFi Profiles [Konfigurasi
Profil WiFi] tidak akan ditampilkan bila perangkat
menghubungkan dengan Bluetooth.
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Tab Isi

Configure Bluetooth Settings
[Konfigurasi Pengaturan Bluetooth]

Mengatur koneksi Bluetooth.

Catatan Tab Configure Bluetooth Settings
[Konfigurasi Peng. Bluetooth] tidak akan
ditampilkan bila perangkat menghubungkan
dengan WiFi.

HP Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS)
HP Printer Utility [Utilitas Printer HP] berisi piranti untuk mengkonfigurasi pengaturan
cetak, mengkalibrasi perangkat, membersihkan kepala cetak, mencetak halaman
diagnostik uji sendiri, memesan persediaan secara online, dan mencari informasi
dukungan dari situs Web.

• Untuk membuka HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]
• Panel HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]

Untuk membuka HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]
1. Dari Finder [Pencari], pilih Computer [Komputer] dari menu Go [Jalankan].
2. Pilih Library [Perpustakaan], lalu pilih Printers.
3. Pilih hp, pilih Utilities [Utilitas], lalu pilih HP Printer Selector [Pemilih Printer HP].
4. Pilih perangkat ini lalu klik Launch Utility [Jalankan Utilitas].

Panel HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]

Panel Information and Support [Informasi dan Dukungan]
• Supplies Status [Status Persediaan]: Menampilkan informasi tentang kartrid

cetak yang terpasang.
• Supply Info [Info Persediaan]: Menampilkan opsi penggantian kartrid tinta.
• Device Information [Informasi Perangkat]: Menampilkan informasi tentang

model dan nomor seri. Juga memungkinkan Anda untuk mencetak halaman
diagnostik uji sendiri perangkat. Halaman ini berisi informasi tentang perangkat
dan persediaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memahami halaman informasi
perangkat.

• Clean [Bersihkan]: Memandu Anda dalam membersihkan kartrid cetak. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Membersihkan kartrid cetak.

• Align [Luruskan]: Memandu Anda dalam mengatur kelurusan kepala cetak.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Meluruskan kartrid cetak.

• Calibrate Color [Kalibrasi Warna]: Memungkinkan Anda untuk mengkalibrasi
warna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kalibrasi warna.

• Control Panel Language [Bahasa Panel Kontrol]: Memungkinkan Anda untuk
menentukan bahasa yang digunakan untuk mencetak laporan seperti halaman
diagnostik uji sendiri.

• HP Support [Dukungan HP]: Mendapatkan akses ke situs Web HP di mana Anda
dapat memperoleh dukungan untuk perangkat, mendaftarkan perangkat, dan
mencari informasi pengembalian dan daur ulang persediaan cetak bekas.

(bersambung)
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Network Printer Setup Utility [Utilitas Atur Printer Jaringan] (Mac OS)
Dengan piranti ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan jaringan untuk perangkat.
Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan nirkabel seperti nama lokasi jaringan dan
modus nirkabel, dan pengaturan kabel seperti alamat TCP/IP, router, dan subnet mask.

Untuk membuka Network Printer Setup Utility [Utilitas Atur Printer Jaringan]
1. Dari Finder [Pencari], pilih Computer [Komputer] dari menu Go [Jalankan].
2. Pilih Library [Perpustakaan], lalu pilih Printers.
3. Pilih hp, pilih Utilities [Utilitas], lalu pilih Network Printer Setup Utility [Utilitas

Atur Printer Jaringan].
4. Ikuti petunjuk pada layar untuk mengkonfigurasi pengaturan jaringan untuk

perangkat.

Perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS)
Dengan perangkat lunak Toolbox untuk PDA yang berbasis Pocket PC atau Palm OS,
Anda dapat melihat informasi status dan perawatan perangkat. Anda dapat melihat
level tinta dan level daya baterai, memahami lampu perangkat, meluruskan kartrid
cetak, dan juga mengkonfigurasikan pengaturan nirkabel 802.11 dan Bluetooth untuk
pencetakan nirkabel.

Lihat dokumentasi perangkat lunak Toolbox untuk informasi lebih lanjut tentang
menggunakan Toolbox, atau kunjungi www.hp.com/support.

HP Instant Support [Dukungan Instan HP]
HP Instant Support [Dukungan Instan HP] adalah serangkaian piranti pemecahan
masalah berbasis Web. Piranti ini membantu Anda mengenali, mendiagnosa, dan
mengatasi masalah pencetakan dengan cepat.

HP Instant Support memberikan informasi berikut ini mengenai perangkat Anda:

• Akses mudah ke tip mengatasi masalah: Memberikan tip yang telah
disesuaikan untuk perangkat Anda.

• Resolusi kesalahan perangkat yang spesifik: Memberikan akses langsung ke
informasi yang dapat membantu Anda mengatasi pesan kesalahan spesifik untuk
perangkat Anda.

• Pemberitahuan pembaruan driver printer: Memperingatkan Anda bila ada
pembaruan driver printer. Pesan akan ditampilkan di homepage HP Instant
Support, klik link dalam pesan tersebut untuk langsung ke bagian download situs
Web HP.

• Mengelola penggunaan tinta dan media (myPrintMileage): Membantu Anda
mengelola dan memperkirakan penggunaan persediaan perangkat. 

Bagian ini berisi topik berikut:

• Pengamanan dan privasi
• Untuk mengakses HP Instant Support [Dukungan Instan HP]
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Pengamanan dan privasi
Bila Anda menggunakan HP Instant Support [Dukungan Instan HP], informasi rinci
perangkat, seperti nomor seri, kondisi kesalahan, dan statusnya dikirim ke HP. HP
menghormati privasi Anda dan menangani informasi ini sesuai dengan pedoman yang
diuraikan dalam HP Online Privacy Statement [Pernyataan Kerahasiaan Online HP]
(welcome.hp.com/country/us/en/privacy.html).

Catatan Untuk melihat semua data yang dikirim ke HP, pilih Source [Sumber]
(untuk Internet Explorer dan Opera) atau Page Source [Halaman Sumber] (untuk
Netscape dan Mozilla Firefox) dari menu View [Lihat] pada browser Web Anda.

Untuk mengakses HP Instant Support [Dukungan Instan HP]
Toolbox (Windows): Klik tab Information [Informasi], lalu klik HP Instant Support
[Dukungan Instan HP].

myPrintMileage
myPrintMileage adalah layanan dari HP untuk membantu Anda melacak dan
memperkirakan penggunaan perangkat Anda dan merencanakan pembelian
persediaan.

Untuk menggunakan myPrintMileage, Anda harus memiliki berikut ini:

• Koneksi Internet
• Perangkat terhubung

Di situs Web myPrintMileage, Anda dapat melihat analisa pencetakan, seperti jumlah
tinta yang telah digunakan, apakah Anda lebih banyak menggunakan tinta hitam atau
warna, dan perkiraan jumlah halaman yang dapat dicetak dengan tinta yang tersisa

Untuk mengakses myPrintMileage
• Toolbox (Windows): Klik tab Information [Informasi], lalu klik myPrintMileage

lalu ikuti petunjuk pada layar.
• Baris tugas Windows: Klik kanan ikon HP Digital Imaging di baris tugas

Windows, pilih perangkat yang akan dilihat, lalu klik myPrintMileage.

Catatan Jangan tandai halaman Web yang digunakan untuk membuka
myPrintMileage. Jika Anda menandai situs tersebut sebagai bookmark dan
mengaksesnya dari bookmark, halaman tersebut tidak akan memuat informasi
terbaru.

Memahami halaman informasi perangkat
Halaman informasi perangkat berisi rincian informasi printer, termasuk nomor versi
firmware, nomor seri, ID layanan, informasi kartrid cetak, pengaturan halaman default,
dan pengaturan media printer.

Halaman konfigurasi nirkabel berisi informasi konektivitas 802.11 dan Bluetooth.

Catatan Printer harus tidak sedang memproses tugas cetak saat Anda mencetak
halaman konfigurasi dan diagnostik.
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Jika Anda perlu menghubungi HP, mencetak halaman diagnostik dan konfigurasi akan
membantu.

Mencetak halaman informasi perangkat dari panel kontrol
Anda dapat mencetak halaman informasi perangkat berikut ini dari panel kontrol
printer, tanpa terhubung ke printer.

Untuk mencetak halaman diagnostik
Tekan terus  (tombol Power [Daya]) lalu tekan  (tombol Resume [Lanjutkan])
empat kali.

Untuk mencetak halaman konfigurasi
Tekan terus  (tombol Power [Daya]) lalu tekan  (tombol Cancel [Batal]) empat kali.
Gunakan halaman konfigurasi untuk melihat pengaturan printer yang aktif, status
persediaan tinta, keadaan kartrid cetak, dan untuk mengatasi masalah printer.

Untuk mencetak halaman konfigurasi nirkabel
Tekan terus  (tombol Power [Daya]), lalu tekan  (tombol Cancel [Batal]) dua kali,
lalu tekan  (tombol Resume [Lanjutkan]) tujuh kali.
Gunakan halaman konfigurasi nirkabel untuk melihat informasi 802.11 seperti
pengaturan 802.11 untuk berbagai profil nirkabel, dan informasi Bluetooth seperti
nama perangkat Bluetooth.

Untuk mencetak halaman demo
Tekan terus  (tombol Power [Daya]) lalu tekan  (tombol Resume [Lanjutkan]) satu
kali.
Anda dapat mencetak halaman demo untuk memverifikasi bahwa perangkat Anda
bekerja dengan baik. Namun, jika Anda ingin memverifikasi apakah perangkat
terhubung ke komputer dengan benar, atau perangkat lunak produk bekerja dengan
benar, cetak halaman uji dari tab General [Umum] di kotak dialog Printer Properties
[Properti Printer] (Windows) atau halaman konfigurasi dari panel Device Information
[Informasi Perangkat] pada HP Printer Utility (Mac OS).

Mencetak halaman informasi perangkat dari perangkat lunak
Anda dapat menghubungkan ke printer untuk mencetak halaman informasi perangkat
berikut ini dari perangkat lunak printer.

Untuk mencetak halaman uji dari Toolbox (Windows)
1. Buka Toolbox. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Toolbox (Windows).
2. Klik tab Printer Services [Layanan Printer].
3. Klik Print Configuration Page [Cetak Halaman Konfigurasi].

Catatan Jika Anda menggunakan perangkat Pocket PC atau Palm OS, Anda
dapat menggunakan perangkat lunak Toolbox untuk PDA. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat Perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS).
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Untuk mencetak halaman konfigurasi dari driver printer (Windows)
1. Buka driver printer.
2. Klik Properties [Properti].
3. Klik tab Services [Layanan].
4. Klik Print Configuration Page [Cetak Halaman Konfigurasi].

Untuk mencetak halaman uji dari HP Printer Utility (Mac OS)
1. Buka HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]. Lihat HP Printer Utility [Utilitas Printer

HP] (Mac OS)
2. Pada panel Test [Uji], klik Print Test Page [Cetak Halaman Uji].

Mengkonfigurasi perangkat (Windows)
Anda dapat menghubungkan perangkat langsung ke komputer, atau berbagai pakai
perangkat dengan pengguna lain pada jaringan.

Catatan Microsoft Internet Explorer 6.0 harus terinstal pada sistem komputer
untuk menjalankan program penginstalan.

Anda juga harus memiliki hak akses administrator untuk menginstal driver printer
pada Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, atau Windows Vista.

Ketika mengatur perangkat, HP menyarankan Anda untuk menghubungkan perangkat
setelah menginstal perangkat lunak karena program penginstalan ini dirancang untuk
memudahkan pengaturan Anda. Namun, jika Anda telah menghubungkan kabel
terlebih dahulu, lihat Untuk menghubungkan perangkat sebelum menginstal perangkat
lunak.

Koneksi langsung
Anda dapat menghubungkan langsung perangkat ke komputer Anda menggunakan
kabel USB.

Catatan Jika Anda menginstal perangkat lunak dan menghubungkan perangkat
ke komputer berbasis Windows, Anda dapat menghubungkan perangkat lain ke
komputer yang sama dengan kabel USB tanpa perlu menginstal ulang perangkat
lunak produk.

Ketika memasang perangkat, HP menyarankan Anda untuk menghubungkan
perangkat setelah Anda menginstal perangkat lunak karena program penginstalan ini
dirancang untuk memudahkan pemasangan Anda. Namun, jika Anda telah
menghubungkan kabel terlebih dahulu, lihat Untuk menghubungkan perangkat
sebelum menginstal perangkat lunak.

Untuk menginstal perangkat lunak sebelum menghubungkan perangkat
(disarankan)
1. Tutup semua aplikasi yang sedang berjalan.
2. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD. Menu CD akan dijalankan secara

otomatis. Jika menu CD tidak dijalankan secara otomatis, klik dua kali ikon setup
pada CD Starter.
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3. Pada menu CD, klik tombol untuk metode koneksi yang akan Anda gunakan, lalu
ikuti petunjuk pada layar.

4. Bila diminta, hidupkan perangkat lalu hubungkan ke komputer menggunakan kabel
USB. Wizard Found New Hardware [Perangkat Keras Baru Ditemukan]
ditampilkan pada layar komputer, dan ikon printer dibuat dalam folder Printers.

Catatan Anda dapat menghubungkan kabel USB di lain waktu ketika Anda perlu
menggunakan perangkat.

Anda juga dapat berbagi pakai perangkat dengan komputer lain menggunakan
jaringan sederhana yang disebut jaringan bersama lokal. Untuk informasi lebih
lanjut, lihat Untuk berbagi pakai perangkat pada jaringan bersama lokal.

Untuk menghubungkan perangkat sebelum menginstal perangkat lunak
Jika Anda menghubungkan perangkat ke komputer sebelum menginstal perangkat
lunak produk, wizard Found New Hardware [Perangkat Keras Baru Ditemukan]
ditampilkan di layar komputer.

Catatan Jika Anda menghidupkan perangkat, jangan matikan perangkat atau
lepaskan kabel dari perangkat ketika program penginstalan sedang berjalan. Jika
dilakukan, program penginstalan tidak dapat diselesaikan.

1. Di kotak dialog Found New Hardware [Perangkat Keras Baru Ditemukan] yang
menampilkan metode untuk menemukan driver printer, pilih opsi Advanced
[Lanjutan], lalu klik Next [Lanjut].

Catatan Jangan biarkan wizard Found New Hardware [Perangkat Keras
Baru Ditemukan] mencari driver printer secara otomatis.

2. Pilih kotak penanda untuk menentukan lokasi driver, dan pastikan kotak penanda
lain dikosongkan.

3. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD. Jika menu CD ditampilkan, tutuplah.
4. Jelajah untuk mencari direktori asal CD Starter (misalnya, D), lalu klik OK.
5. Klik Next [Lanjut] lalu ikuti petunjuk pada layar.
6. Klik Finish [Selesai] untuk menutup wizard Found New Hardware [Perangkat

Keras Baru Ditemukan]. Wizard akan menjalankan program penginstalan secara
otomatis (mungkin membutuhkan waktu beberapa saat).

7. Selesaikan proses penginstalan.

Catatan Anda juga dapat berbagi pakai perangkat dengan komputer lain
menggunakan jaringan sederhana yang disebut jaringan bersama lokal. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Untuk berbagi pakai perangkat pada jaringan bersama
lokal.

Untuk berbagi pakai perangkat pada jaringan bersama lokal
Dalam jaringan bersama lokal, perangkat terhubung langsung ke konektor USB dari
komputer yang dipilih (disebut server) dan digunakan bersama dengan komputer lain
(klien).
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Catatan Bila berbagi pakai dengan perangkat yang terhubung langsung, gunakan
komputer dengan sistem opeasi terbaru sebagai server. Misalnya, jika Anda
memiliki komputer berbasis Windows XP dan komputer lain dengan versi Windows
lebih lama, gunakan komputer berbasis Windows XP sebagai server.

Gunakan konfigurasi ini hanya dalam grup kecil atau dengan penggunaan rendah.
Komputer yang terhubung akan melambat bila banyak pengguna yang mencetak
ke perangkat.

1. Klik Start, arahkan ke Settings, lalu klik Printers atau Printers and Faxes.
- Atau -
Klik Start, klik Control Panel, lalu klik dua kali Printers.

2. Klik kanan ikon perangkat, klik Properties [Properti], lalu klik tab Sharing [Berbagi
pakai].

3. Klik opsi untuk berbagi pakai perangkat, dan berikan nama bersama.
4. Untuk berbagi pakai dengan komputer klien yang menggunakan versi Windows

berbeda, klik Additional Drivers [Driver Tambahan] untuk menginstal driver yang
diperlukan pengguna. Anda harus memasukkan CD Starter ke dalam drive CD
Anda.

Mengkonfigurasi perangkat (Mac OS)
Anda dapat menggunakan perangkat dengan satu komputer Macintosh menggunakan
kabel USB, atau berbagi pakai dengan pengguna lain pada jaringan.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Untuk menginstal perangkat lunak
• Untuk berbagi pakai perangkat pada jaringan bersama lokal

Untuk menginstal perangkat lunak
1. Hubungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD. Klik dua kali ikon CD pada desktop, lalu

klik dua kali ikon setup. Anda juga dapat menemukan folder Installer pada CD
Starter.

3. Klik Install Software [Instal Perangkat Lunak] lalu ikuti petunjuk pada layar.
4. Bila perlu, berbagi perangkat dengan pengguna komputer Macintosh lain.

Koneksi langsung: Berbagi perangkat dengan pengguna komputer Macintosh
lain. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Untuk berbagi pakai perangkat pada
jaringan bersama lokal.

Untuk berbagi pakai perangkat pada jaringan bersama lokal
Bila Anda menghubungkan langsung perangkat, Anda dapat berbagi pakai perangkat
dengan komputer lain menggunakan jaringan sederhana yang disebut jaringan
bersama lokal. Gunakan konfigurasi ini hanya dalam grup kecil atau dengan
penggunaan rendah. Komputer yang terhubung akan melambat bila banyak pengguna
yang mencetak ke perangkat.
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Persyaratan dasar untuk berbagi pakai dalam lingkungan Mac OS termasuk berikut ini:

• Komputer Macintosh harus berkomunikasi pada jaringan menggunakan TCP/IP,
dan harus memiliki alamat IP. (AppleTalk tidak didukung.)

• Perangkat yang digunakan bersama harus terhubung ke port USB built-in pada
komputer host Macintosh.

• Perangkat lunak berbagi pakai perangkat, dan driver atau PPD untuk perangkat
yang diinstal, harus terinstal baik pada komputer host Macintosh maupun klien
Macintosh. (Anda dapat menjalankan program penginstalan untuk menginstal
perangkat lunak berbagi pakai dan file Bantuan terkait.)

Untuk informasi lebih lanjut tentang berbagi pakai perangkat USB, lihat dokumentasi
pendukung di situs Web Apple (www.apple.com) atau Help [Bantuan] Apple Macintosh
di komputer.

Untuk berbagi pakai perangkat pada komputer berbasis Mac OS
1. Aktifkan berbagi pakai pada semua komputer Macintosh (host dan klien) yang

terhubung ke printer. Tergantung versi OS yang digunakan, lakukan salah satu
langkah berikut:
• Mac OS 10,3: Buka System Preferences [Preferensi Sistem], klik Print & Fax

[Cetak & Faks], lalu tandai kotak di samping Share my printers with other
computers [Berbagi pakai printer saya dengan komputer lain].

• Mac OS 10,4: Buka System Preferences [Preferensi Sistem], klik Print & Fax
[Cetak & Faks], klik tab Sharing [Berbagi Pakai], tandai kotak di samping
Share these printers with other computers [Berbagi pakai printer ini dengan
komputer lain], lalu pilih printer yang akan digunakan bersama.

2. Untuk mencetak dari komputer Macintosh lain (klien) pada jaringan, lakukan
berikut ini:
a. Klik File, lalu pilih Page Setup [Pengaturan Halaman] pada dokumen yang

akan dicetak.
b. Pada menu buka-bawah di samping Format for [Format Untuk], pilih Shared

Printers [Printer Bersama], lalu pilih perangkat Anda.
c. Pilih Paper Size [Ukuran Kertas], lalu klik OK.
d. Dalam dokumen, klik File, lalu pilih Print [Cetak].
e. Pada menu buka bawah di samping Printer, pilih Shared Printers [Printer

Bersama], lalu pilih perangkat Anda.
f. Buat pengaturan lain, bila perlu, lalu klik Print [Cetak].

Menghapus penginstalan dan menginstal ulang perangkat
lunak

Jika penginstalan Anda tidak sempurna, atau jika Anda menghubungkan kabel USB
ke komputer sebelum diminta oleh layar penginstalan perangkat lunak, Anda mungkin
perlu menghapus penginstalan dan menginstal ulang perangkat lunak. Jangan hanya
menghapus file aplikasi perangkat dari komputer Anda. Pastikan untuk
menghapusnya dengan benar menggunakan utilitas hapus penginstalan yang tersedia
saat Anda menginstal perangkat lunak produk.
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Terdapat tiga metode untuk menghapus penginstalan perangkat lunak pada komputer
Windows, dan satu metode untuk menghapus penginstalan pada komputer Macintosh.

Untuk menghapus penginstalan dari komputer Windows, metode 1
1. Lepaskan sambungan perangkat dari komputer Anda. Jangan hubungkan

perangkat ke komputer sebelum Anda menginstal ulang perangkat lunak.
2. Tekan tombol Power [Daya] untuk mematikan perangkat.
3. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD-ROM komputer Anda, kemudian jalankan

program Setup.
4. Ikuti petunjuk pada layar.
5. Jika ditanya apakah Anda ingin menghapus file yang digunakan bersama, klik No

[Tidak].
Program lain yang menggunakan file ini mungkin tidak bekerja dengan benar jika
file tersebut dihapus.

6. Hidupkan ulang komputer Anda.
7. Untuk menginstal ulang perangkat lunak, masukkan CD Starter perangkat ke

dalam drive CD-ROM komputer, ikuti petunjuk pada layar, dan lihat juga Untuk
menginstal perangkat lunak sebelum menghubungkan perangkat (disarankan).

8. Setelah perangkat lunak terinstal, hubungkan perangkat ke komputer Anda.
9. Tekan tombol Power [Daya] untuk menghidupkan perangkat.

Setelah menghubungkan dan menghidupkan perangkat, Anda mungkin harus
menunggu beberapa menit sampai semua proses Plug and Play selesai.

10. Ikuti petunjuk pada layar.
Setelah perangkat lunak selesai diinstal, ikon HP Digital Imaging Monitor muncul di
baris sistem Windows.

Untuk menghapus penginstalan dari komputer Windows, metode 2

Catatan Gunakan metode ini jika Uninstall tidak tersedia pada menu Start
Windows.

1. Pada baris tugas Windows, klik Start, pilih Settings, pilih Control Panel, lalu klik
Add/Remove Programs.
- Atau -
Klik Start, klik Control Panel, lalu klik dua kali Programs and Features.

2. Pilih perangkat yang akan dihapus penginstalannya, lalu klik Change/Remove
atau Uninstall/Change.

3. Lepaskan sambungan perangkat dari komputer Anda.
4. Hidupkan ulang komputer Anda.

Catatan Penting bagi Anda untuk melepaskan perangkat sebelum
menghidupkan ulang komputer. Jangan hubungkan perangkat ke komputer
sebelum Anda menginstal ulang perangkat lunak.

5. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD-ROM komputer Anda kemudian jalankan
program Setup.

6. Ikuti petunjuk pada layar dan lihat juga Untuk menginstal perangkat lunak sebelum
menghubungkan perangkat (disarankan).
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Untuk menghapus penginstalan dari komputer Windows, metode 3

Catatan Gunakan metode ini jika Uninstall tidak tersedia pada menu Start
Windows.

1. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD-ROM komputer Anda, kemudian jalankan
program Setup.

2. Lepaskan sambungan perangkat dari komputer Anda.
3. Pilih Uninstall [Hapus penginstalan] lalu ikuti petunjuk pada layar.
4. Hidupkan ulang komputer Anda.

Catatan Penting bagi Anda untuk melepaskan perangkat sebelum
menghidupkan ulang komputer. Jangan hubungkan perangkat ke komputer
sebelum Anda menginstal ulang perangkat lunak.

5. Jalankan kembali program Setup untuk perangkat.
6. Pilih Install [Instal].
7. Ikuti petunjuk pada layar dan lihat juga Untuk menginstal perangkat lunak sebelum

menghubungkan perangkat (disarankan).

Untuk menghapus penginstalan dari komputer Macintosh
1. Jalankan HP Device Manager [Manajer Perangkat HP].
2. Klik Information and Settings [Informasi dan Pengaturan].
3. Pilih Uninstall your HP Software dari menu buka bawah.

Ikuti petunjuk pada layar.
4. Setelah penginstalan perangkat lunak dihapus, hidupkan ulang komputer Anda.
5. Untuk menginstal ulang perangkat lunak, masukkan CD Starter ke dalam drive CD-

ROM komputer.
6. Pada desktop, buka CD-ROM, lalu klik dua kali HP Installer.
7. Ikuti petunjuk pada layar dan lihat juga Untuk menginstal perangkat lunak.

Koneksi nirkabel 802.11
Bagian ini menguraikan cara mengatur dan mengkonfigurasi perangkat untuk koneksi
nirkabel 802.11. Metode yang disarankan untuk mengatur perangkat portabel ini untuk
komunikasi nirkabel dengan satu komputer adalah jaringan “ad hoc”. Namun, Anda
mungkin ingin mengaturnya pada jaringan “infrastruktur” yang ada yang menggunakan
titik akses nirkabel (WAP). Untuk tinjauan umum pencetakan nirkabel 802.11, lihat
Tentang 802.11.

Catatan Pencetakan 802.11 tersedia melalui aksesori printer nirkabel yang
disertakan dengan model perangkat tertentu. Untuk mendapatkan keterangan dan
ilustrasi aksesori printer nirkabel 802.11, lihat Menginstal dan menggunakan
aksesori 802.11 dan Bluetooth. Perangkat pengirim juga harus memiliki
kemampuan 802.11 built-in atau dengan kartu nirkabel 802.11 terinstal.

• Tentang saklar profil nirkabel
• Tentang pengaturan jaringan nirkabel 802.11
• Pengaturan 802.11 menggunakan default pabrik
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• Pengaturan untuk jaringan 802.11 yang ada (non-default)
• Mengkonfigurasikan dan menggunakan profil nirkabel 802.11
• Menggunakan saklar profil nirkabel
• Mengatur ulang profil nirkabel 802.11 ke default pabrik
• Mengkonfigurasikan beberapa printer untuk 802.11 (Windows)

Tentang saklar profil nirkabel
Perangkat dilengkapi profil nirkabel 802.11 sehingga Anda dapat menyimpan
pengaturan untuk hingga tiga komputer atau jaringan 802.11. Dengan demikian Anda
dapat dengan mudah memindahkan perangkat dari rumah ke kantor atau di antara
tiga lingkungan jaringan nirkabel yang berbeda.

Bila Anda menginstal driver printer dari CD Starter dan memilih jenis koneksi Wireless
[Nirkabel], pengaturan profil nirkabel 802.11 akan disimpan di posisi saklar profil
nirkabel yang aktif. Setelah Anda menginstal perangkat lunak menggunakan koneksi
nirkabel, Anda dapat mengkonfigurasi ketiga pengaturan profil nirkabel sesuai dengan
jaringan nirkabel yang akan Anda gunakan.

Pengaturan profil nirkabel yang digunakan oleh setiap posisi saklar (1, 2, dan 3) dapat
dikonfigurasikan dengan piranti berikut:
• Toolbox (Windows): Ketika Toolbox berkomunikasi dengan perangkat, Anda

dapat mengkonfigurasi profil nirkabel.

Catatan Jika Anda menggunakan perangkat Pocket PC atau Palm OS, Anda
dapat menggunakan perangkat lunak Toolbox untuk PDA. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat Perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS).

• Wireless Profile Configuration Utility [Utilitas Konfigurasi Profil Nirkabel]
(Windows): Gunakan piranti ini untuk mengatur beberapa printer sekaligus
menggunakan drive Flash USB. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mengkonfigurasikan beberapa printer untuk 802.11 (Windows).

• HP Network Setup Tool [Piranti Pengaturan Jaringan HP] (Mac OS): Piranti ini
dijalankan secara otomatis selama penginstalan, atau Anda dapat
menggunakannya kemudian untuk mengkonfigurasi profil nirkabel 802.11. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat HP Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS).

Untuk petunjuk tentang cara mengkonfigurasi profil nirkabel 802.11 setelah menginstal
perangkat lunak, lihat Mengkonfigurasikan dan menggunakan profil nirkabel 802.11.

Tentang pengaturan jaringan nirkabel 802.11
Agar dapat menghubungkan ke jaringan nirkabel 802.11, Anda perlu mengetahui
pengaturan jaringan. Jika Anda tidak mengetahui pengaturan untuk jaringan, Anda
perlu meminta informasi ini dari administrator jaringan.

Anda dapat mengkonfigurasi opsi 802.11 berikut ini untuk masing-masing profil:

Nama Jaringan Nirkabel (SSID)
Secara default, perangkat akan mencari jaringan ad hoc yang disebut hpsetup. Ini
adalah nama jaringan nirkabel, atau SSID. Jaringan Anda mungkin memiliki SSID
yang berbeda.
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Modus komunikasi:
Terdapat dua opsi modus komunikasi untuk koneksi 802.11:

• Ad hoc (disarankan): Pada jaringan ad hoc, perangkat diatur ke modus
komunikasi ad hoc dan berkomunikasi langsung dengan perangkat nirkabel lain
tanpa menggunakan titik akses nirkabel (WAP).

• Infrastructure (Infrastruktur): Pada jaringan infrastruktur, perangkat diatur ke
modus komunikasi infrastruktur dan berkomunikasi dengan perangkat lain pada
jaringan, kabel atau nirkabel, melalui WAP. WAP umumnya berfungsi sebagai
router atau gateway pada jaringan kecil.

Pengaturan pengamanan nirkabel
• Otentikasi jaringan: Pengaturan default perangkat adalah Open network [Jaringan

terbuka]. Jaringan ini tidak memerlukan pengamanan untuk otorisasi atau enkripsi.
• Enkripsi data: Wired Equivalent Privacy (WEP) memberikan pengamanan dengan

mengenkripsi data yang dikirim melalui gelombang radio dari satu perangkat
nirkabel ke perangkat nirkabel lain. Perangkat pada jaringan berbasis WEP
menggunakan kunci WEP untuk menyandikan data. Jika jaringan Anda
menggunakan WEP, Anda harus mengetahui kunci WEP yang digunakan.
Jika Anda menonaktifkan Data encryption [Enkripsi data], perangkat akan
mencoba mendeteksi dan mengkaitkan secara otomatis ke jaringan nirkabel
terbuka bernama hpsetup.
Semua perangkat pada jaringan ad hoc harus:
◦ Kompatibel dengan 802.11
◦ Menggunakan modus komunikasi ad hoc
◦ Memiliki nama jaringan (SSID) yang sama
◦ Berada pada subnet yang sama
◦ Berada pada saluran yang sama
◦ Memiliki pengaturan pengamanan 802.11 yang sama

Pengaturan 802.11 menggunakan default pabrik
Pengaturan default untuk jaringan nirkabel adalah:

• Communication mode [Modus komunikasi]: ad hoc
• Network name [Nama jaringan] (SSID): hpsetup
• Security [Pengamanan] (enkripsi): disabled [tidak aktif]

Catatan Pada Mac OS, jaringan ad hoc dikenal sebagai jaringan komputer ke
komputer.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Untuk membuat pengaturan menggunakan modus ad hoc dan default pabrik
dengan kabel USB (Windows dan Mac OS)

• Untuk membuat pengaturan menggunakan modus ad hoc dan default pabrik tanpa
kabel USB (Windows dan Mac OS)

• Untuk mengatur koneksi komputer ke komputer (ad hoc) menggunakan default
pabrik tanpa kabel USB (Mac OS)
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Untuk membuat pengaturan menggunakan modus ad hoc dan default pabrik
dengan kabel USB (Windows dan Mac OS)
Anda dapat mengatur perangkat Anda pada jaringan nirkabel ad hoc (Windows) atau
jaringan komputer ke komputer (Mac OS) menggunakan pengaturan default jika
tersedia kabel USB untuk koneksi sementara. Ikuti langkah ini untuk menghubungkan
ke perangkat menggunakan pengaturan jaringan ad hoc default pabrik:

1. Tutup semua aplikasi yang berjalan.
2. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD. Menu CD akan dijalankan secara

otomatis.
Jika menu CD tidak dijalankan secara otomatis, klik dua kali ikon setup pada CD
Starter.

3. Pada menu CD, klik tombol untuk metode koneksi yang akan digunakan.
4. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan perangkat lunak,

dengan menghubungkan sementara kabel USB ketika diminta. Hanya Mac OS:
Selesaikan penginstalan menggunakan HP Network Setup Tool, yang dijalankan
secara otomatis saat setup.

Untuk mengkonfigurasikan profil nirkabel 802.11 tambahan setelah Anda mengatur
perangkat, lihat Mengkonfigurasikan dan menggunakan profil nirkabel 802.11.

Untuk membuat pengaturan menggunakan modus ad hoc dan default pabrik
tanpa kabel USB (Windows dan Mac OS)
Anda dapat mengatur perangkat Anda pada jaringan ad hoc nirkabel menggunakan
pengaturan default meskipun tanpa kabel USB. Ikuti langkah ini untuk
menghubungkan ke perangkat menggunakan pengaturan jaringan ad hoc default
pabrik:

1. Buka utilitas konfigurasi untuk kartu jaringan nirkabel komputer Anda, lalu lakukan
berikut ini:
a. Buat profil nirkabel baru dengan nilai-nilai berikut:

• Communication mode [Modus komunikasi]: ad hoc
• Network name [Nama jaringan] (SSID): hpsetup
• Security [Pengamanan] (enkripsi): disabled [tidak aktif]

b. Aktifkan profil tersebut.
2. Tunggu dua menit sampai perangkat mendapatkan alamat IP, lalu cetak halaman

konfigurasi nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mencetak halaman informasi
perangkat dari panel kontrol.

3. Verifikasi pengaturan jaringan perangkat berikut ini pada halaman konfigurasi:
• Communication mode [Modus komunikasi]: ad hoc
• Network name [Nama jaringan] (SSID): hpsetup
• Alamat IP-nya bukan 0.0.0.0

Catatan Jika salah satu kondisi di atas tidak benar, maka ulangi langkah-
langkah sebelumnya.

4. Tutup semua aplikasi yang berjalan.
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5. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD. Menu CD akan dijalankan secara
otomatis.
Jika menu CD tidak dijalankan secara otomatis, klik dua kali ikon Setup pada CD
Starter.

6. Pada menu CD, klik tombol untuk metode koneksi yang akan digunakan.
7. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan perangkat lunak.
Untuk mengkonfigurasikan profil nirkabel 802.11 tambahan setelah Anda mengatur
perangkat, lihat Mengkonfigurasikan dan menggunakan profil nirkabel 802.11.

Untuk mengatur koneksi komputer ke komputer (ad hoc) menggunakan default
pabrik tanpa kabel USB (Mac OS)
Anda dapat mengatur perangkat Anda pada jaringan komputer ke komputer (ad hoc)
nirkabel menggunakan pengaturan default meskipun tanpa kabel USB. Ikuti langkah
ini untuk menghubungkan ke perangkat menggunakan pengaturan default pabrik:

1. Cetak halaman konfigurasi nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mencetak
halaman informasi perangkat dari panel kontrol.

2. Buka AirPort Setup Assistant, kemudian ikuti petunjuk pada layar untuk bergabung
ke jaringan nirkabel yang ada. Gunakan hpsetup sebagai jaringan yang ada.

3. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD. Menu CD akan dijalankan secara
otomatis.
Jika menu CD tidak dijalankan secara otomatis, klik dua kali ikon setup pada CD
Starter.

4. Pada menu CD, klik Install Driver.
5. Pada layar Connection Type [Tipe Koneksi], pilih Wireless Network [Jaringan

Nirkabel], lalu klik Done [Selesai].
6. Pada layar Pembuka, klik Continue [Lanjutkan].
7. Pilih Wireless [Nirkabel] dari menu buka bawah daftar printer.
8. Pilih perangkat dalam daftar nama printer, lalu klik Continue [Lanjutkan].

Jika perangkat tidak ditampilkan dalam daftar, tunggu satu menit lalu klik Rescan
[Pindai ulang].

9. Masukkan hpsetup sebagai nama jaringan, lalu klik Apply [Gunakan].
10. Pilih None [Tidak ada] untuk pengamanan nirkabel, lalu klik OK.
11. Klik Send Settings [Kirim Pengaturan] untuk mengirim pengaturan ke perangkat.
Untuk mengkonfigurasikan profil nirkabel 802.11 tambahan setelah Anda mengatur
perangkat, lihat Mengkonfigurasikan dan menggunakan profil nirkabel 802.11.

Catatan HP Officejet H470 tidak mendukung lingkungan klasik Mac OS.

Pengaturan untuk jaringan 802.11 yang ada (non-default)
Jika Anda ingin menghubungkan ke jaringan yang ada dengan pengaturan selain
default pabrik (misalnya jaringan infrastruktur), dan telah terhubung tanpa kabel
menggunakan default pabrik, Anda cukup memasukkan pengaturan jaringan untuk
salah satu dari ketiga posisi saklar profil nirkabel menggunakan Toolbox (Windows)
atau HP Network Setup Tool (Mac OS). Lihat Mengkonfigurasikan dan menggunakan
profil jaringan nirkabel 802.11.
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Catatan Untuk menggunakan perangkat dengan koneksi nirkabel apa saja, Anda
harus menjalankan Setup setidaknya satu kali dari CD Starter dan membuat
koneksi nirkabel. Setelah menjalankan setup nirkabel, Anda dapat
menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel tambahan dengan
mengkonfigurasikan profil nirkabel baru pada saklar profil nirkabel.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Untuk membuat pengaturan pada jaringan yang ada dengan kabel USB (Windows
atau Mac OS)

• Untuk mengatur pada jaringan yang ada tanpa kabel USB

Untuk membuat pengaturan pada jaringan yang ada dengan kabel USB
(Windows atau Mac OS)
Anda dapat mengatur perangkat Anda pada jaringan nirkabel mana saja jika ada
kabel USB yang dapat digunakan untuk koneksi sementara. Ikuti langkah ini untuk
membuat koneksi nirkabel ke perangkat:

1. Dapatkan semua pengaturan yang diperlukan untuk koneksi nirkabel. Lihat
Tentang pengaturan jaringan nirkabel 802.11.

2. Tutup semua aplikasi yang berjalan.
3. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD. Menu CD akan dijalankan secara

otomatis.
Pada menu CD, klik tombol untuk metode koneksi yang akan digunakan.

4. Pada menu CD, klik Install (Windows) atau Install Driver (Mac OS).
5. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan perangkat lunak.

a. Masukkan pengaturan jaringan nirkabel ke dalam dialog.
b. Hubungkan sementara kabel USB ketika diminta.
c. Hanya Mac OS: Selesaikan penginstalan menggunakan HP Network Setup

Tool, yang dijalankan secara otomatis saat setup.
Untuk mengkonfigurasikan profil nirkabel 802.11 tambahan setelah Anda mengatur
perangkat, lihat Mengkonfigurasikan dan menggunakan profil nirkabel 802.11.

Untuk mengatur pada jaringan yang ada tanpa kabel USB
Bagian ini menguraikan koneksi ke jaringan yang ada dengan pengaturan selain
default pabrik, atau mengatur jaringan baru ad hoc (Windows) atau komputer ke
komputer (Mac OS) yang tidak menggunakan default pabrik, bila semua kondisi
berikut ini benar:

• Anda memiliki komputer dengan 802.11.
• Anda tidak memiliki kabel USB.
• Anda belum pernah mengatur perangkat untuk koneksi nirkabel.
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Jika semua hal di atas benar, maka Anda perlu melakukan langkah berikut:

1. Atur perangkat dengan koneksi nirkabel menggunakan default pabrik. Lihat
Pengaturan 802.11 menggunakan default pabrik.

2. Konfigurasikan salah satu dari ketiga posisi saklar profil nirkabel dengan
pengaturan jaringan yang diinginkan menggunakan Toolbox (Windows) atau HP
Network Setup Tool (Mac OS). Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mengkonfigurasikan dan menggunakan profil nirkabel 802.11.

Mengkonfigurasikan dan menggunakan profil nirkabel 802.11
Perangkat dilengkapi profil nirkabel 802.11, sehingga Anda dapat menyimpan
pengaturan untuk hingga tiga komputer atau jaringan 802.11. Dengan demikian Anda
dapat dengan mudah memindahkan perangkat dari rumah ke kantor atau di antara
tiga lingkungan jaringan nirkabel yang berbeda.

Anda dapat mengubah profil nirkabel ini menggunakan Toolbox (Windows) atau HP
Network Setup Tool (Mac OS). Untuk informasi lebih lanjut, lihat Toolbox (Windows)
dan Network Printer Setup Utility [Utilitas Atur Printer Jaringan] (Mac OS).

Catatan Anda dapat mengubah profil nirkabel ini menggunakan Toolbox
(Windows) atau HP Network Setup Tool (Mac OS). Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Toolbox (Windows) dan Network Printer Setup Utility [Utilitas Atur Printer
Jaringan] (Mac OS).

Setelah mengkonfigurasikan profil nirkabel, Anda dapat mencetak halaman
konfigurasi nirkabel untuk melihat daftar pengaturan profil dan untuk memastikan
bahwa profil telah diatur dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memahami
halaman informasi perangkat.
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Setelah Anda mengkonfigurasikan lebih dari satu profil nirkabel, Anda dapat
menggunakan saklar profil nirkabel pada perangkat untuk beralih di antara profil yang
berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan saklar profil nirkabel.

Dengan Wireless Profile Configuration Utility (Windows) Anda dapat
mengkonfigurasikan beberapa perangkat dengan pengaturan yang sama. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Mengkonfigurasikan beberapa printer untuk 802.11
(Windows).

Bagian ini berisi topik berikut:

• Untuk mengkonfigurasikan profil nirkabel 802.11 (Windows)
• Untuk mengkonfigurasikan profil nirkabel 802.11 (Mac OS)

Untuk mengkonfigurasikan profil nirkabel 802.11 (Windows)
Bagian ini mengasumsikan bahwa Toolbox berkomunikasi dengan perangkat.

Catatan Untuk menggunakan perangkat dengan koneksi nirkabel apa saja, Anda
harus menjalankan Setup setidaknya satu kali dari CD Starter dan membuat
koneksi nirkabel. Setelah menjalankan setup nirkabel, Anda dapat
menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel tambahan dengan
mengkonfigurasikan profil nirkabel baru lalu mengubah posisi saklar profil nirkabel.

Catatan Jika Anda dapat melihat level tinta pada Toolbox, maka Toolbox
berkomunikasi dengan perangkat.

1. Buka Toolbox. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Toolbox (Windows).
2. Klik tab Configure WiFi Profiles [Konfigurasikan Profil WiFi].
3. Pilih profil nirkabel yang akan diubah.

Catatan Titik biru menunjukkan profil WiFi yang sedang dipilih.

4. Klik Configure [Konfigurasikan].
5. Masukkan informasi profil nirkabel untuk jaringan yang akan dihubungkan, lalu klik

Finish [Selesai].

Untuk mengkonfigurasikan profil nirkabel 802.11 (Mac OS)
1. Pilih profil untuk dikonfigurasikan menggunakan saklar profil nirkabel pada

perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan saklar profil nirkabel.
2. Klik dua kali ikon HD Macintosh pada desktop.
3. Pilih Library [Perpustakaan], lalu pilih Printers.
4. Pilih hp, pilih Utilities [Utilitas], lalu pilih HP Network Setup Tool.
5. Pada layar Pembuka, klik Continue [Lanjutkan].
6. Pilih Wireless [Nirkabel] dari menu buka bawah daftar printer atau USB jika

perangkat terhubung melalui kabel USB.
7. Pilih perangkat dalam daftar nama printer, lalu klik Continue [Lanjutkan].

Jika perangkat tidak ditampilkan dalam daftar, tunggu satu menit lalu klik Rescan
[Pindai ulang].

8. Masukkan informasi profil nirkabel, lalu klik Apply [Gunakan].
9. Klik Send Settings [Kirim Pengaturan] untuk mengirim pengaturan ke perangkat.
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Menggunakan saklar profil nirkabel
Setiap profil yang Anda konfigurasikan pada perangkat lunak (1, 2, dan 3) terkait
dengan posisi saklar profil nirkabel (1, 2, dan 3) pada perangkat. Profil yang “aktif”
berada pada posisi saklar profil nirkabel saat itu (1, 2, atau 3).

Catatan Anda dapat mencetak halaman konfigurasi nirkabel untuk melihat daftar
pengaturan profil dan untuk memastikan bahwa profil telah diatur dengan benar.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memahami halaman informasi perangkat.

Untuk mencetak pada set profil tertentu
1. Ganti nomor pada saklar profil nirkabel ke profil tersebut.

2. Ubah jaringan nirkabel pada jaringan Anda untuk beralih ke profil tersebut.
3. Kirim tugas cetak menggunakan driver printer yang diinstal.

Setelah Anda mengkonfigurasikan lebih dari satu profil nirkabel, Anda dapat
menggunakan saklar profil nirkabel pada perangkat untuk beralih di antara profil yang
berbeda.

Sebagai contoh, jika Anda mengkonfigurasikan profil 1 untuk mencetak di lingkungan
infrastruktur (misalnya, kantor) dan profil 2 untuk pencetakan di lingkungan ad hoc
(misalnya, di luar kantor atau dalam perjalanan), Anda hanya perlu beralih di antara 1
dan 2 untuk beralih di antara kedua profil tersebut.

Pastikan saklar berada di posisi yang benar (1, 2, atau 3) sesuai dengan profil yang
digunakan sebelum Anda mengirim tugas cetak. Sebagai contoh, jika Anda dalam
perjalanan dan telah mengkonfigurasikan posisi saklar 2 untuk pencetakan nirkabel ad
hoc dalam perjalanan, alihkan saklar ke posisi 2 sebelum mengirim tugas cetak.
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Catatan Setelah beralih dari satu profil nirkabel ke profil nirkabel yang lain, tugas
cetak pertama membutuhkan waktu sekitar 10 detik sebelum mulai mencetak.

Mengatur ulang profil nirkabel 802.11 ke default pabrik

Untuk mengatur ulang profil yang aktif (posisi saklar profil nirkabel saat itu)
▲ Tahan  (tombol Power [Daya]) lalu tekan  (tombol Cancel [Batal]) delapan kali.

Untuk mengatur ulang ketiga profil nirkabel 802.11
▲ Tahan  (tombol Power [Daya]), tekan  (tombol Cancel [Batal]) dua kali, lalu

tekan  (tombol Resume [Lanjutkan]) enam kali.

Mengkonfigurasikan beberapa printer untuk 802.11 (Windows)
Anda dapat menggunakan Wireless Profile Configuration Utility untuk mengatur
beberapa perangkat untuk koneksi nirkabel dengan mudah. Utilitas ini mengekspor
pengaturan profil nirkabel perangkat ke drive Flash USB. Pengaturan ini dapat
digunakan untuk mengkonfigurasikan perangkat lain dengan memasukkan drive flash
ke port USB host perangkat lain.

Catatan Wireless Profile Configuration Utility [Utilitas Konfigurasi Profil Nirkabel]
didukung pada sistem operasi berikut: Windows 2000 dan Windows XP.

Untuk menggunakan Wireless Profile Configuration Utility
1. Masukkan aksesori nirkabel 802.11 ke dalam slot.
2. Hubungkan drive Flash USB ke port host USB lain. Untuk mengetahui lokasi port

ini, lihat Tampak belakang dan samping.
Bila drive Flash USB dimasukkan, lampu aksesori USB nirkabel 802.11 akan
dimatikan. Lampu ini akan menyala kembali setelah pengaturan 802.11
dikonfigurasikan pada drive Flash USB.

3. Tutup semua aplikasi yang berjalan.
4. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD. Menu CD akan dijalankan secara

otomatis.
Jika menu CD tidak dijalankan secara otomatis, klik dua kali ikon Setup pada CD
Starter.

5. Pada menu CD, klik Utilities, lalu klik Wireless Configuration Utility.
6. Ikuti petunjuk pada layar untuk mengekspor pengaturan profil nirkabel perangkat

ke drive Flash USB lalu mengkonfigurasikan perangkat lain dengan memindahkan
drive Flash USB ke port host USB masing-masing perangkat.

Koneksi nirkabel Bluetooth
Bagian ini menguraikan cara mengatur dan mengkonfigurasi perangkat untuk koneksi
nirkabel Bluetooth. Untuk tinjauan umum Bluetooth, lihat Tentang Bluetooth.

Anda dapat mengkonfigurasikan pengaturan nirkabel Bluetooth selama penginstalan
perangkat lunak (setup), atau Anda dapat mengkonfigurasikan di lain waktu dengan
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Toolbox (Windows) atau HP Printer Utility (Mac OS). Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Opsi pengaturan nirkabel Bluetooth.

Catatan Jika Anda menggunakan perangkat Pocket PC atau Palm OS, Anda
dapat menggunakan perangkat lunak Toolbox untuk PDA. Untuk informasi lebih
lanjut, lihat Perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS).

Catatan Untuk mengkonfigurasikan pengaturan Bluetooth atau memantau status
perangkat (misalnya level tinta) menggunakan Toolbox (Windows), Anda harus
menghubungkan perangkat ke komputer Anda dengan kabel USB.

Catatan Pencetakan Bluetooth tersedia melalui aksesori printer nirkabel
Bluetooth yang disertakan dengan model perangkat tertentu. Untuk mendapatkan
keterangan dan ilustrasi aksesori printer nirkabel Bluetooth, lihat Menginstal dan
menggunakan aksesori 802.11 dan Bluetooth. Perangkat pengirim juga harus
memiliki kemampuan Bluetooth terpadu atau dengan kartu nirkabel Bluetooth
terpasang.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Mengatur koneksi nirkabel Bluetooth
• Mengkonfigurasikan pengaturan nirkabel Bluetooth
• Opsi pengaturan nirkabel Bluetooth
• Pencarian Bluetooth
• Font Bluetooth
• Wireless configuration page [Halaman konfigurasi nirkabel]
• Bonding [Pasangan]
• Profil nirkabel Bluetooth

Mengatur koneksi nirkabel Bluetooth
Bagian ini menguraikan cara mengatur koneksi nirkabel Bluetooth.

Untuk mengatur koneksi nirkabel Bluetooth (Windows)
1. Simpan semua dokumen yang terbuka. Tutup semua aplikasi yang berjalan pada

sistem komputer Anda.
2. Masukkan CD Starter ke dalam komputer.

Jika menu CD tidak dijalankan secara otomatis, klik dua kali ikon Setup pada CD
Starter.

3. Pada menu CD, klik Install Bluetooth-Connected Device [Install Perangkat
Terhubung-Bluetooth].
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4. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan perangkat lunak.
5. Buka utilitas pengaturan Bluetooth pada komputer, kemudian buat koneksi

Bluetooth antara komputer dan perangkat HP.

Catatan Nama utilitas pengaturan Bluetooth dan fiturnya berbeda-beda,
tergantung pabrikan kartu Bluetooth yang terinstal pada komputer. Namun,
utilitas ini mungkin tersedia pada Control Panel komputer Anda atau dalam
baki (biasanya terdapat di sudut kanan bawah desktop komputer). Untuk
informasi lebih lanjut tentang menggunakan utilitas pengaturan Bluetooth, lihat
dokumentasi yang disertakan dengan komputer Anda.

Untuk mengkonfigurasikan pengaturan nirkabel Bluetooth setelah Anda mengatur
perangkat, lihat Koneksi nirkabel Bluetooth.

Untuk mengatur koneksi nirkabel Bluetooth (Mac OS)
1. Masukkan CD Starter ke dalam drive CD.
2. Klik dua kali ikon setup [pengaturan awal] pada CD Starter, lalu ikuti petunjuk pada

layar.
3. Pilih perangkat HP Officejet/Officejet Pro yang akan diinstal. Jika Anda tidak

melihat perangkat HP Officejet/Officejet Pro tersebut dalam daftar, tandai My
device is not listed [Perangkat saya tidak terdaftar].

4. Ikuti petunjuk pada layar. Saat diminta, pilih USB dari layar Select the Device
Connection [Pilih Koneksi Perangkat].

5. Pada layar Setup Assistant, klik Skip Setup, [Lompati Pengaturan]. lalu klik Skip
[Lompati] dalam pesan yang ditampilkan.

6. Buka Bluetooth Setup Assistant:
• Mac OSX (v. 10.3): Dari Finder, pilih Utilities [Utilitas] dari menu Go [Ke], lalu

klik dua kali Bluetooth Setup Assistant.
• Mac OSX (v. 10.4): Klik System Preferences [Preferensi Sistem] pada Dock,

lalu dari daftar Hardware, klik Bluetooth. Klik Devices [Perangkat], lalu kik
Set Up New Device [Atur Perangkat Baru] untuk membuka Bluetooth Setup
Assistant.

Catatan Pastikan Bluetooth diaktifkan, dan komputer diatur ke Discoverable
[Dapat ditemukan].

7. Ikuti petunjuk pada layar. Saat diminta, pilih Printer, lalu pilih perangkat HP dari
daftar, kemudian ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penginstalan.

Untuk mengkonfigurasikan pengaturan nirkabel Bluetooth setelah Anda mengatur
perangkat, lihat Koneksi nirkabel Bluetooth.

Mengkonfigurasikan pengaturan nirkabel Bluetooth
Anda dapat menggunakan Toolbox (Windows), HP Printer Utility (Mac OS), atau
perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS) untuk
mengkonfigurasikan pengaturan nirkabel Bluetooth.

Catatan Untuk mengubah pengaturan Bluetooth perangkat, Anda harus
menghubungkan perangkat ke komputer Anda dengan kabel USB.
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Untuk mengkonfigurasikan profil nirkabel Bluetooth (Windows)
1. Hubungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Masukkan aksesori nirkabel Bluetooth ke dalam slot pada perangkat. Untuk

informasi lebih lanjut, lihat Menginstal dan menggunakan aksesori 802.11 dan
Bluetooth.

3. Buka Toolbox. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Toolbox (Windows).
4. Klik Configure Bluetooth Settings [Konfigurasikan Pengaturan Bluetooth].
5. Atur opsi nirkabel Bluetooth yang Anda inginkan.

Untuk keterangan tentang opsi nirkabel Bluetooth, lihat Koneksi nirkabel Bluetooth.
6. Setelah Anda mengatur opsi yang diinginkan, klik Apply.
7. Kotak dialog peringatan akan ditampilkan.
8. Klik OK untuk melanjutkan.
9. Tutup Toolbox.

Printer akan mengabaikan perangkat lain yang mencoba membuat koneksi. Perangkat
harus menunggu koneksi aslinya ditutup sebelum dapat menentukan koneksi baru.

Untuk mengkonfigurasikan pengaturan nirkabel Bluetooth (Mac OS)

Catatan Koneksi Bluetooth didukung pada Mac OS X (10.3 dan yang lebih baru),
selama perangkat keras Bluetooth disertakan atau diinstal pada komputer Anda.

1. Hubungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Masukkan aksesori nirkabel Bluetooth ke dalam slot pada perangkat. Untuk

informasi lebih lanjut, lihat Menginstal aksesori USB nirkabel 802.11 atau Bluetooth.
3. Buka HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP

Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS).
4. Pilih perangkat ini lalu klik Launch Utility [Jalankan Utilitas].
5. Klik panel Bluetooth Settings [Pengaturan Bluetooth].
6. Atur opsi nirkabel Bluetooth yang Anda inginkan.

Untuk keterangan tentang opsi nirkabel Bluetooth, lihat Opsi pengaturan nirkabel
Bluetooth.

7. Klik Apply Now [Gunakan Sekarang].

Printer akan mengabaikan perangkat lain yang mencoba membuat koneksi. Perangkat
harus menunggu koneksi aslinya ditutup sebelum dapat menentukan koneksi baru.

Opsi pengaturan nirkabel Bluetooth

Catatan Untuk mengubah pengaturan Bluetooth perangkat Anda harus
menghubungkan perangkat ke komputer Anda dengan kabel USB.

Untuk melihat informasi spesifik Bluetooth untuk perangkat Anda, cetak halaman
konfigurasi nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memahami halaman informasi
perangkat.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Bluetooth device address [Alamat perangkat Bluetooth]
• Bluetooth device name [Nama perangkat Bluetooth]
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• Kode PIN (Kode Pas)
• Reset device access [Atur ulang akses perangkat]
• Untuk mengatur ulang ke pengaturan default pabrik
• Untuk menonaktifkan Bluetooth

Bluetooth device address [Alamat perangkat Bluetooth]
In adalah alamat yang digunakan oleh perangkat Bluetooth untuk mengenali
perangkat. Anda tidak dapat mengubah alamat Bluetooth perangkat.

Bluetooth device name [Nama perangkat Bluetooth]
Bila perangkat lain menemukan perangkat, nama perangkat Bluetooth ditampilkan.
Perangkat dikirim dengan nama perangkat Bluetooth: HP Officejet H470/[nomor seri].

Dengan opsi ini Anda dapat mengubah nama perangkat Bluetooth. Untuk mengubah
nama perangkat Anda harus menghubungkan perangkat ke komputer Anda dengan
kabel USB.

Catatan Anda dapat memasukkan hingga 60 karakter dan menyimpan nama
perangkat Bluetooth. Anda dapat mencetak halaman konfigurasi nirkabel untuk
melihat nama lengkap, 60 karakter.

Catatan Nama perangkat Bluetooth hanya ditampilkan pada aplikasi Bluetooth.
Dalam folder Printers Windows, perangkat diidentifikasi sebagai HP Officejet H470
series.

Untuk mengubah nama perangkat Bluetooth perangkat (Windows)
1. Hubungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Buka Toolbox. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Toolbox (Windows).
3. Klik tab Configure Bluetooth Settings [Konfigurasikan Pengaturan Bluetooth].
4. Masukkan nama perangkat hingga 60 karakter di kotak Device Name [Nama

Perangkat].
5. Klik Apply [Gunakan].

Nama perangkat Bluetooth perangkat diubah.

Untuk mengubah nama perangkat Bluetooth perangkat (Mac OS)
1. Hubungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Buka HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP

Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS).
3. Klik panel Bluetooth Settings [Pengaturan Bluetooth].
4. Masukkan nama perangkat yang baru.
5. Klik Apply Now [Gunakan Sekarang].
Nama perangkat Bluetooth perangkat diubah.
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Kode PIN (Kode Pas)
Dengan opsi ini Anda dapat mengubah kode PIN perangkat. Bila perangkat diatur ke
Encryption required [Enkripsi diperlukan], perangkat lain yang mencoba menggunakan
perangkat ini akan diminta memasukkan kode PIN.

Untuk mengubah kode PIN perangkat, Anda harus menghubungkan perangkat ke
komputer Anda dengan kabel USB.

Untuk mengubah kode PIN perangkat (Windows)
1. Hubungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Buka Toolbox. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Toolbox (Windows).
3. Klik tab Configure Bluetooth Settings [Konfigurasikan Pengaturan Bluetooth].
4. Klik Change Passkey [Kode akses].

Kotak dialog Change PIN Code [Ubah Kode PIN] ditampilkan.
5. Masukkan kode akses baru.
6. Masukkan kode akses baru di kotak Confirm New Passkey [Konfirmasikan Kode

Akses Baru].
7. Klik OK.

Kode PIN diubah.

Untuk mengubah kode PIN perangkat (Mac OS)
1. Hubungkan perangkat Anda ke komputer dengan kabel USB.
2. Buka HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP

Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS).
3. Klik panel Bluetooth Settings [Pengaturan Bluetooth].
4. Klik tombol Change PIN Code [Ubah Kode PIN].

Kotak dialog Change PIN Code [Ubah Kode PIN] ditampilkan.
5. Masukkan Kode PIN baru. Kode PIN default adalah “0000” (empat nol).
6. Masukkan kembali kode PIN baru.
7. Klik Apply Now [Gunakan Sekarang].

Kode PIN diubah.

Reset device access [Atur ulang akses perangkat]
Langkah berikut ini akan menghapus semua pasangan perangkat dari memori
perangkat.

Untuk mengatur ulang akses perangkat (Windows)
1. Buka Toolbox. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Toolbox (Windows).
2. Klik tab Configure Bluetooth Settings [Konfigurasikan Pengaturan Bluetooth].
3. Klik tombol Reset Device Access [Atur Ulang Akses Perangkat].

Kotak dialog peringatan akan ditampilkan.
4. Klik OK untuk menutup kotak dialog peringatan.

Semua pasangan perangkat akan dihapus dari memori perangkat.
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Untuk mengatur ulang akses perangkat (Mac OS)
1. Buka HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP

Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS).
2. Klik panel Bluetooth Settings [Pengaturan Bluetooth].
3. Klik tombol Reset Device Access [Atur Ulang Akses Perangkat].

Kotak dialog peringatan akan ditampilkan.
4. Klik OK untuk menutup kotak dialog peringatan.

Semua pasangan perangkat akan dihapus dari memori perangkat.

Untuk mengatur ulang ke pengaturan default pabrik

Catatan Menggunakan petunjuk berikut ini hanya akan mengatur ulang
pengaturan Bluetooth perangkat.

1. Tekan terus  (tombol Power [Daya]).
2. Saat menekan terus  (tombol Power [Daya]), tekan  (tombol Cancel [Batal]) 4

kali, lalu tekan  (tombol Resume [Lanjutkan]) 6 kali.
3. Lepaskan  (tombol Power [Daya]).

Untuk menonaktifkan Bluetooth
▲ Untuk menonaktifkan pencetakan Bluetooth, lepaskan aksesori printer nirkabel

Bluetooth dari perangkat.

Pencarian Bluetooth
Discovery [Pencarian] adalah proses ketika perangkat yang kompatibel dengan
Bluetooth mencari perangkat kompatibel Bluetooth lain dalam jangkauan.

Bila perangkat lain menemukan printer, nama perangkat Bluetooth printer ditampilkan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bluetooth device name [Nama perangkat Bluetooth].

Metode pencarian berbeda-beda tergantung jenis perangkat lunak Bluetooth yang
digunakan.

Font Bluetooth
Perangkat dilengkapi font built-in untuk pencetakan Bluetooth. Beberapa model
dilengkapi font Asia untuk mencetak dari ponsel. Font yang disertakan tergantung
negara/kawasan tempat pembelian perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Spesifikasi perangkat.

Wireless configuration page [Halaman konfigurasi nirkabel]
Halaman konfigurasi nirkabel menampilkan informasi 802.11 dan Bluetooth yang
diperlukan bila Anda menggunakan perangkat. Untuk informasi lebih lanjut dan
petunjuk tentang mencetak halaman ini, lihat Memahami halaman informasi perangkat.
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Bonding [Pasangan]
Bila printer dan perangkat pengirim dipasangkan, mereka saling menyimpan alamat
perangkat Bluetooth perangkat yang lain. Oleh karenanya perangkat dapat
menemukan printer dalam Private mode [Modus privat].

Printer dapat dipasangkan dengan hingga 31 perangkat. Jika batas ini tercapai dan
Anda ingin memasangkan ke perangkat lain, Anda harus menghapus semua
pasangan perangkat sebelumnya dari memori printer. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Reset device access [Atur ulang akses perangkat].

Profil nirkabel Bluetooth

Serial port profile [Profil port serial] (SPP)
Serial Port Profile [Profil Port Serial] adalah versi port serial pada perangkat yang
dapat digunakan dengan komputer notebook, perangkat Pocket PC seperti HP iPAQ,
dan perangkat PDA lain untuk mencetak dengan teknologi nirkabel Bluetooth. Serial
Port Profile [Profil Port Serial] mengirim data sebagai rangkaian bytes dan tidak
mendukung komunikasi dua arah.

Object push profile [Profil push objek] (OPP)
Dengan Object Push Profile [Profil Push Objek] Anda dapat mencetak dari perangkat
yang menggunakan protokol Object Exchange (OBEX), seperti ponsel dan PDA,
misalnya Pocket PC dan perangkat Palm OS. File yang dapat ditransfer melalui OBEX
termasuk vCard (menyimpan kartu nama, alamat dan nomor telepon), vCalendar
(mendukung pemantauan aktivitas dan daftar agenda), vMessage (mendukung pesan
sederhana dan teks), JPEG (untuk gambar), dan teks ASCII untuk ponsel dan PDA
seperti perangkat Palm OS.

Basic printing profile [Profil pencetakan dasar] (BPP)
• Basic Printing Profile [Profil Pencetakan Dasar] memperluas kemampuan OBEX

sehingga Anda dapat mengontrol pencetakan dari PDA, ponsel dan perangkat lain
yang kompatibel dengan Bluetooth dengan lebih baik. Dengan Basic Printing
Profile [Profil Pencetakan Dasar] Anda dapat mengatur perangkat, jumlah salinan
yang akan dicetak, dan atribut pencetakan lainnya, seperti beberapa halaman per
lembar atau pencetakan handout.

• Basic Printing Profile [Profil Pencetakan Dasar] fleksibel, memungkinkan
pencetakan “tanpa driver”, sehingga semua perangkat yang mendukung profil ini
dapat mencetak data dari perangkat yang juga mendukung profil ini. Profil ini
bersifat dua arah, sehingga informasi status perangkat (kemajuan tugas cetak,
atau kesalahan seperti “kertas habis” atau “kertas macet”) dapat dikirim kembali
untuk ditampilkan pada komputer.

Basic imaging profile [Profil pengolahan gambar dasar] (BIP)
Dengan Basic Imaging Profile [Profil Pengolahan Gambar Dasar] Anda dapat
mencetak gambar dari kamera digital atau perangkat portabel lain yang kompatibel
dengan teknologi nirkabel Bluetooth.
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Hardcopy cable replacement profile [Profil pengganti kabel cetakan] (HCRP)
• Dengan Hardcopy Cable Replacement Profile [Profil Pengganti Kabel Cetakan]

Anda dapat mencetak dengan fitur, kualitas dan kecepatan yang sama dengan
mencetak dengan kabel. Hardcopy Cable Replacement Profile memberikan
fungsionalitas dasar yang sama dengan Serial Port Profile, ditambah komunikasi
dua arah (mis. pesan seperti “kertas habis”, “tinta habis”, dan status tugas). Profil
ini juga mendukung semua fungsi yang ditawarkan perangkat HP all-in-one,
seperti pencetakan, pemindaian, faks, dan fotokopi.

• Tidak seperti Basic Printing Profile, untuk menggunakan Hardcopy Cable
Replacement Profile Anda harus menginstal driver printer pada komputer yang
mencetak, sehingga profil ini terutama berguna untuk mencetak dari PC.
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5 Merawat dan mengatasi masalah
Bagian ini berisi topik berikut:

• Menangani kartrid cetak
• Mengganti modul servis tinta
• Tip dan sumber daya mengatasi masalah
• Mengatasi masalah pencetakan
• Kualitas cetak buruk dan hasil cetak tak terduga
• Mengatasi masalah pasokan kertas
• Mengatasi masalah penginstalan
• Menghilangkan macet

Menangani kartrid cetak
Bagian ini berisi topik berikut:

• Mengganti kartrid cetak
• Meluruskan kartrid cetak
• Mencetak dengan satu kartrid cetak
• Kalibrasi warna
• Merawat perangkat
• Menyimpan persediaan cetak

Mengganti kartrid cetak
Anda dapat memeriksa perkiraan level tinta dari Toolbox (Windows), HP Printer Utility
(Mac OS), atau perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS). Untuk
informasi tentang menggunakan piranti tersebut, lihat Menggunakan piranti
manajemen perangkat. Anda juga dapat mencetak halaman diagnostik uji sendiri
untuk melihat informasi ini (lihat Memahami halaman informasi perangkat).

Catatan Level tinta yang ditampilkan hanya perkiraan. Volume tinta sebenarnya
mungkin berbeda.

Pasang kartrid, segera setelah dikeluarkan dari kemasannya. Jangan keluarkan
kartrid dari perangkat dalam waktu lama.

Untuk mengetahui kartrid cetak mana yang sesuai untuk perangkat Anda, lihat
Persediaan.

Perhatian Untuk mencegah penyumbatan, kegagalan tinta, dan koneksi listrik
yang buruk, jangan sentuh ujung semprot atau kontak tembaga pada kartrid, dan
jangan lepaskan strip tembaga.
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Untuk mengganti kartrid cetak
1. Keluarkan kartrid cetak baru dari kemasannya lalu tarik tab berwarna untuk

melepaskan lapisan film pelindung dari kartrid.

2. Dengan perangkat dihidupkan, buka penutup akses depan. Tunggu sampai
tempat kartrid cetak berhenti bergerak. Ini hanya membutuhkan waktu beberapa
detik.

Perhatian Hanya keluarkan atau pasang tempat kartrid cetak saat tempat
kartrid cetak berhenti bergerak.
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3. Angkat untuk membuka tempat kartrid cetak lalu keluarkan kartrid cetak dengan
hati-hati dari dudukannya.

4. Masukkan kartrid cetak baru ke dudukannya pada sudut yang sama dengan ketika
Anda mengeluarkan kartrid cetak lama. Periksa simbol pada kait dengan simbol
pada kartrid cetak untuk memastikan Anda memasukkan kartrid cetak yang benar.
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5. Tutup kait kartrid cetak. Jika kartrid dimasukkan dengan benar, menutup kait
dengan benar akan mendorong kartrid ke dudukannya. Tekan kait untuk
memastikan kait terpasang rata pada kartrid.

6. Tutup penutup akses depan.
7. Tunggu sampai tempat kartrid cetak menyelesaikan prosedur inisialisasi kartrid

cerak dan kembali ke posisi awal di sebelah kiri perangkat sebelum menggunakan
perangkat.

Catatan Jangan buka penutup akses depan sebelum inisialisasi kartrid cetak
selesai.

Meluruskan kartrid cetak
Setiap kali memasang kartrid cetak baru, Anda harus meluruskan kartrid cetak untuk
mendapatkan kualitas cetak terbaik. Jika hasil cetak Anda berbutir kasar, ada titik-titik
warna, tepinya bergerigi, atau tinta merembes ke warna lain, Anda dapat meluruskan
ulang mengunakan Toolbox atau driver printer (Windows), HP Printer Utility (Mac OS),
atau perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS). Untuk informasi
tentang menggunakan piranti tersebut, lihat Menggunakan piranti manajemen
perangkat.

Catatan Isikan kertas biasa ke dalam baki kertas sebelum meluruskan kartrid
cetak. Halaman pelurusan akan dicetak selama proses pelurusan ini.

• Toolbox (Windows): Buka Toolbox. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Toolbox
(Windows). Klik tab Printer Services [Layanan Printer], lalu klik Align Print
Cartridges [Luruskan Kartrid Cetak] lalu ikuti petunjuk pada layar.

• HP Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS): Buka HP Printer Utility [Utilitas
Printer HP]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]
(Mac OS). Klik Align [Luruskan] lalu ikuti petunjuk pada layar.
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Mencetak dengan satu kartrid cetak
Jika salah satu kartrid cetak kehabisan tinta sebelum ada penggantinya, Anda masih
dapat mencetak dengan satu kartrid cetak.

Kartrid kosong Kartrid digunakan Keluaran

Black [Hitam] Mencetak hanya dengan kartrid
cetak tri-warna

Berwarna dan skala abu-abu

Tri-color [tri-warna] Mencetak hanya dengan kartrid
cetak hitam atau foto

Semua dokumen akan
dicetak dalam skala abu-abu

Photo [Foto] Mencetak hanya dengan kartrid
cetak tri-warna

Berwarna dan skala abu-abu

Catatan Mencetak dengan satu kartrid cetak mungkin lebih lambat dan dapat
mempengaruhi kualitas cetak. Anda disarankan untuk mencetak dengan kedua
kartrid cetak. Untuk pencetakan tanpa bingkau, kartrid cetak tri-warna harus
dipasang.

Kalibrasi warna
Jika Anda belum puas dengan warna yang ditampilkan, Anda dapat mengkalibrasi
warna secara manual untuk memastikan kualitas cetak terbaik.

Catatan Lakukan kalibrasi warna hanya jika kartrid cetak tri-warna dan foto
dipasang bersamaan. Kartrid cetak foto dapat dibeli sebagai aksesori opsional.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Aksesori dan persediaan HP.

Catatan Jika Anda menggunakan perangkat Pocket PC atau Palm OS, Anda
dapat mengkalibrasi warna dengan perangkat lunak Toolbox untuk PDA. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan
Palm OS).

Kalibrasi warna menyeimbangkan bias warna pada halaman cetakan. Ini hanya
diperlukan jika:

• Warna cetakan tampak bergeser ke arah kuning, cyan atau magenta.
• Ada bias warna dalam skala abu-abu.
Level tinta yang rendah dalam kartrid cetak juga dapat menghasilkan warna yang
tidak benar.

• Toolbox (Windows): Buka Toolbox. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Toolbox
(Windows). Klik tab Printer Services [Layanan Printer], lalu klik Calibrate Color
[Kalibrasi Warna] lalu ikuti petunjuk pada layar.

• HP Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS): Buka HP Printer Utility [Utilitas
Printer HP]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]
(Mac OS). Klik Calibrate Color [Kalibrasi Warna] lalu ikuti petunjuk pada layar.

Merawat perangkat
Perangkat tidak memerlukan perawatan berkala, kecuali mengganti modul servis tinta.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengganti modul servis tinta. Namun, Anda harus
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menjaga agar perangkat bebas dari debu dan kotoran. Pembersihan akan menjaga
perangkat dalam kondisi puncak dan dapat memudahkan diagnosa masalah.

Peringatan Matikan perangkat lalu lepaskan kabel daya sebelum membersihkan
perangkat. Jika menggunakan baterai opsional, matikan perangkat lalu keluarkan
baterai sebelum membersihkan.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Membersihkan perangkat
• Membersihkan kartrid cetak

Membersihkan perangkat
Bila Anda membersihkan perangkat, ikuti pedoman ini:

• Bersihkan bagian luar perangkat dengan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan
deterjen lembut dan air.

Catatan Bersihkan perangkat hanya dengan air atau air yang dicampur
deterjen lembut. Menggunakan bahan pembersih lain atau alkohol dapat
merusak perangkat.

• Bersihkan bagian dalam penutup akses depan dengan kain kering, tanpa serat.

Perhatian Berhati-hatilah jangan sampai menyentuh penggulung. Minyak
kulit pada penggulung dapat menyebabkan masalah kualitas cetak.

Membersihkan kartrid cetak
Jika karakter cetakan tidak lengkap, ada titik atau garis yang hilang dari cetakan, Anda
mungkin perlu membersihkan kartrid cetak. Ini adalah gejala penyumbatan ujung
semprot, yang dapat terjadi karena terpapar udara dalam waktu lama.

Catatan Sebelum Anda membersihkan kartrid cetak, pastikan level tinta kartrid
cetak tidak rendah atau kosong. Level tinta yang rendah juga dapat menyebabkan
karakter tidak lengkap, garis hilang, atau titik-titik pada cetakan. Periksa lampu
kartrid cetak untuk memastikan lampu tidak menyala. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Referensi lampu panel kontrol. Anda juga dapat memeriksa status kartrid
cetak dari tab Printer Status [Status Printer] pada Toolbox (Windows), HP Printer
Utility (Mac OS), atau perangkat lunak Toolbox untuk PDA. Ganti semua kartrid
cetak yang hampir habis atau kosong. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengganti
kartrid cetak.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Untuk membersihkan kartrid cetak secara otomatis
• Untuk membersihkan kartrid cetak secara manual
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Untuk membersihkan kartrid cetak secara otomatis

Catatan Bersihkan kartrid cetak hanya bila diperlukan. Pembersihan
menggunakan tinta dan memperpendek masa pakai kartrid cetak. Terdapat tiga
level pembersihan. Setelah dibersihkan pada satu level, jalankan pembersihan
level berikutnya hanya jika hasilnya tidak memuaskan.

Panel kontrol
1. Tekan terus  (tombol Power [Daya]).
2. Saat menekan tombol, lakukan salah satu langkah berikut ini. Lakukan

pembersihan level berikutnya hanya jika hasil dari level sebelumnya tidak
memuaskan.
a. Untuk pembersihan level 1: Tekan  (tombol Cancel [Batal]) dua kali.
b. Untuk pembersihan level 2: Tekan  (tombol Cancel [Batal]) dua kali lalu 

(tombol Resume [Lanjutkan]) satu kali.
c. Untuk pembersihan level 3: Tekan  (tombol Cancel [Batal]) dua kali lalu 

(tombol Resume [Lanjutkan]) dua kali.
3. Lepaskan  (tombol Power [Daya]).

Perangkat memulai proses pembersihan.

Toolbox (Windows)
1. Buka Toolbox. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Toolbox (Windows).
2. Klik tab Printer Services [Layanan Printer], klik Clean Print Cartridges

[Bersihkan Kartrid Cetak], lalu ikuti petunjuk pada layar.

HP Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS)
1. Buka HP Printer Utility [Utilitas Printer HP]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP

Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS).
2. Klik Clean [Bersihkan] lalu ikuti petunjuk pada layar.

Untuk membersihkan kartrid cetak secara manual
Kontak yang buruk antara kartrid cetak dan dudukan kartrid cetak juga dapat
mempengaruhi kualitas hasil cetakan. Bila hal ini terjadi, coba bersihkan kontak listrik
pada kartrid cetak dan dudukan kartrid cetak.

Catatan Sebelum membersihkan kartrid cetak secara manual, keluarkan lalu
masukkan kembali kartrid untuk memastikan apakah sudah terpasang dengan
benar.
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1. Keluarkan kartrid cetak dari perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mengganti kartrid cetak.

2. Bersihkan kontak listrik pada dudukan kartrid cetak dengan tangkai kapas kering.

3. Bersihkan kontak listrik pada kartrid cetak dengan hat-hati menggunakan kain
lembut, kering, tanpa serat.

Perhatian Untuk mencegah kerusakan pada kontak listrik, usap kontak hanya
satu kali. Jangan usap ujung semprot tinta pada kartrid cetak.
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4. Pasang kembali kartrid cetak.

Menyimpan persediaan cetak
Bagian ini berisi topik berikut:

• Menyimpan kartrid cetak

Menyimpan kartrid cetak
Pelindung kartrid cetak dirancang untuk mengamankan kartrid cetak dan mencegah
kartrid cetak mengering bila tidak digunakan. Setiap kali Anda mengeluarkan kartrid
cetak dari perangkat untuk digunakan kembali, simpan dalam pelindung kartrid cetak.
Misalnya, simpan kartrid cetak hitam dalam pelindung kartrid cetak jika Anda
mengeluarkannya agar dapat mencetak foto berkualitas tinggi dengan kartrid cetak
foto dan tri-warna.

Catatan Jika Anda tidak memiliki pelindung kartrid cetak, Anda dapat
memesannya dari HP Support [Dukungan HP]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Dukungan dan jaminan. Anda juga dapat menggunakan wadah kedap udara,
seperti kotak plastik. Pastikan ujung semprot tidak menyentuh apa pun ketika
Anda menyimpan kartrid cetak.
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Untuk memasukkan kartrid cetak ke dalam pelindung kartrid cetak
▲ Masukkan kartrid cetak ke dalam pelindung kartrid cetak agak miring dan dorong

perlahan hingga masuk seluruhnya.

Untuk mengeluarkan kartrid cetak dari pelindung kartrid cetak
▲ Tekan ke bawah bagian atas pelindung kartrid cetak untuk melepaskan kartrid

cetak, kemudian dorong keluar dari pelindung kartrid cetak secara perlahan.

Mengganti modul servis tinta
Modul servis tinta yang dapat diganti menampung limbah tinta dari kartrid cetak hitam.
Bila hampir penuh, lampu perangkat akan mengingatkan Anda untuk menggantinya.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Referensi lampu panel kontrol.
Bila modul servis tinta penuh, perangkat akan berhenti mencetak. Jika Anda memiliki
modul servis tinta baru, segera pasang dengan mengikuti petunjuk yang disertakan.

Atau dapat juga, kunjungi www.hp.com/support atau lihat Dukungan dan jaminan
untuk mendapatkan pengganti. Sementara itu, keluarkan kartrid cetak hitam untuk
melanjutkan pencetakan. Perangkat dapat mencetak hanya dengan kartrid cetak tri-
warna tetapi warna hasil cetak dan kecepatan cetak akan terpengaruh. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Mencetak dengan satu kartrid cetak.

Perhatian Membiarkan modul servis tinta sampai penuh dapat menumpahkan
tinta hitam. Berhati-hatilah agar tinta dalam modul servis tinta tidak tumpah. Tinta
dapat menimbulkan noda permanen pada serat lain dan bahan lain.
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Catatan Jika Anda menginstal Toolbox (Windows), Anda dapat memilih untuk
menampilkan pesan kesalahan pada perangkat jika ada masalah dengan
perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Untuk berbagi pakai perangkat
pada jaringan bersama lokal.

Tip dan sumber daya mengatasi masalah
Gunakan tip dan sumber daya berikut untuk mengatasi masalah pencetakan.

• Untuk kertas macet, lihat Menghilangkan kemacetan dalam perangkat.
• Untuk masalah pasokan kertas, misalnya kertas miring dan pengambilan kertas,

lihat Mengatasi masalah pasokan kertas.
• Pastikan perangkat dalam keadaan siap. Jika lampu menyala atau berkedip, lihat

Referensi lampu panel kontrol.
• Kabel daya dan kabel lain bekerja, dan tersambung dengan baik ke perangkat.

Pastikan perangkat terhubung dengan baik ke stopkontak listrik (AC) yang
berfungsi, dan dihidupkan. Untuk persyaratan tegangan, lihat Spesifikasi listrik.

• Media diisikan dengan benar ke dalam baki dan tidak macet di dalam perangkat.
• Kartrid cetak terpasang dengan baik di slot yang benar. Tekan setiap kartrid ke

bawah dengan kuat untuk memastikan kontak yang baik. Pastikan Anda telah
melepaskan pita pelindung dari setiap kartrid cetak.

• Semua penutup dalam keadaan tertutup.
• Semua pita dan bahan pengiriman telah dilepaskan.
• Perangkat dapat mencetak halaman diagnostik uji sendiri. Untuk informasi lebih

lanjut, lihat Memahami halaman informasi perangkat.
• Perangkat diatur sebagai printer aktif atau default. Untuk Windows, atur sebagai

default [standar] dalam folder Printers. Untuk Mac OS, atur sebagai default
[standar] pada Printer Setup Utility [Utilitas Pengaturan Printer]. Lihat dokumentasi
komputer Anda untuk informasi lebih lanjut.

• Pause Printing [Jeda Pencetakan] tidak dipilih jika Anda menggunakan komputer
berbasis Windows.

• Anda tidak menjalankan terlalu banyak program saat menjalankan tugas cetak.
Tutup program yang tidak digunakan atau hidupkan ulang komputer sebelum
mencoba lagi.

• Semua perangkat yang diperlukan, seperti Printboy untuk pengguna Palm OS,
diinsta pada perangkat host jika menggunakan koneksi Bluetooth. Pastikan
pengaturan Bluetooth Anda sudah benar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Opsi
pengaturan nirkabel Bluetooth.

• Pengaturan jaringan nirkabel Anda sudah benar jika menggunakan koneksi
802.11. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Koneksi nirkabel 802.11.

• Anda telah membuat file DPOF pada kartu memori kamera digital, jika Anda
mencoba untuk mencetak langsung dari kartu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mencetak dari kartu memori dan drive Flash USB.

Beberapa masalah dapat diatasi dengan mengatur ulang perangkat.
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Mengatasi masalah pencetakan
Bagian ini berisi topik berikut:

• Perangkat mati mendadak
• Semua lampu perangkat menyala atau berkedip
• Perangkat tidak menanggapi (tidak ada yang dicetak)
• Perangkat tidak menerima kartrid cetak
• Perangkat mencetak sangat lama
• Halaman kosong atau tercetak sebagian
• Ada yang hilang atau tidak benar pada halaman
• Penempatan teks atau grafis salah

Perangkat mati mendadak

Periksa daya dan koneksi daya
• Pastikan perangkat terhubung dengan baik ke stopkontak listrik (AC) yang

berfungsi. Untuk persyaratan tegangan, lihat Spesifikasi listrik.
• Jika Anda menggunakan baterai, pastikan baterai dipasang dengan benar.

Semua lampu perangkat menyala atau berkedip

Telah terjadi kesalahan yang tidak dapat diperbaiki
Lepaskan semua kabel (seperti kabel daya, kabel jaringan, dan kabel USB), keluarkan
baterai, tunggu sekitar 20 detik, tekan tombol panel kontrol apa saja, lalu sambungkan
kembali kabel. Jika masih bermasalah, kunjungi situs Web HP (www.hp.com/support)
untuk memperoleh informasi terbaru tentang mengatasi masalah, atau perbaikan dan
pembaruan produk.

Perangkat tidak menanggapi (tidak ada yang dicetak)

Periksa antrian cetak
Tuga cetak mungkin tertahan dalam antrian cetak. Untuk mengatasinya, buka antrian
cetak, batalkan pencetakan semua dokumen dalam antrian, kemudian hidupkan ulang
komputer. Setelah komputer dihidupkan ulang, coba mencetak lagi. Lihat bantuan
sistem operasi Anda untuk informasi tentang membuka antrian cetak dan
membatalkan tugas cetak.

Periksa pengaturan perangkat
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Tip dan sumber daya mengatasi masalah.

Periksa penginstalan perangkat lunak produk
Jika perangkat mati saat mencetak, pesan peringatan akan muncul pada layar
komputer Anda; jika tidak, perangkat lunak produk mungkin tidak terinstal dengan
benar. Untuk mengatasinya, hapus penginstalan perangkat lunak sepenuhnya, lalu

Mengatasi masalah pencetakan 81

http://www.hp.com/support


instal kembali perangkat lunak produk. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menghapus
penginstalan dan menginstal ulang perangkat lunak.

Periksa koneksi kabel
Pastikan kedua ujung kabel USB tersambung dengan baik.

Periksa setiap perangkat lunak firewall pribadi yang terinstal pada komputer
Perangkat lunak firewall pribadi adalah program pengamanan yang melindungi
komputer dari penyusupan. Namun, firewall mungkin memblokir komunikasi antara
komputer dan perangkat. Jika terjadi masalah komunikasi dengan perangkat, coba
nonaktifkan sementara firewall. Jika masih bermasalah, firewall bukan penyebab
masalah komunikasi tersebut. Aktifkan kembali firewall.
Jika dengan menonaktifkan firewall Anda dapat berkomunikasi dengan perangkat,
Anda mungkin ingin menetapkan alamat IP statis ke perangkat lalu mengaktifkan
kembali firewall.

Periksa koneksi nirkabel
Mencetak file besar menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth kadang-kadang dapat
menyebabkan kegagalan tugas cetak. Coba cetak file yang lebih kecil. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Masalah pengaturan komunikasi nirkabel 802.11 atau
Bluetooth.

Perangkat tidak menerima kartrid cetak

Periksa kartrid cetak
• Keluarkan lalu pasang kembali kartrid cetak.
• Pastikan kartrid cetak dimasukkan ke slot yang benar. Pastikan pita pelindung

telah dilepaskan sepenuhnya dari kartrid cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mengganti kartrid cetak.

Bersihkan kartrid cetak secara manual
Jalankan prosedur pembersihan kartrid cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Untuk
membersihkan kartrid cetak secara manual.

Matikan perangkat setelah mengeluarkan kartrid cetak
Setelah kartrid cetak dikeluarkan, matikan perangkat, tunggu sekitar 20 detik, lalu
hidupkan kembali tanpa memasang kartrid cetak. Setelah perangkat dihidupkan
kembali, masukkan kembali kartrid cetak.

Perangkat mencetak sangat lama

Periksa sumber daya sistem
Pastikan komputer Anda memiliki cukup sumber daya untuk mencetak dokumen
dalam waktu yang wajar. Jika komputer hanya memenuhi persyaratan sistem minimal,
pencetakan dokumen mungkin lebih lama. Untuk informasi lebih lanjut tentang
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persyaratan sistem minimal dan yang disarankan, lihat Persyaratan sistem. Selain itu,
jika komputer sibuk menjalankan program lain, dokumen mungkin dicetak lebih pelan.

Periksa pengaturan perangkat lunak produk
Kecepatan cetak akan lebih rendah bila Best [Terbaik] atau Maximum dpi [Dpi
maksimal] dipilih sebagai kualitas cetak. Untuk meningkatkan kecepatan cetak, pilih
pengaturan cetak yang berbeda pada driver perangkat. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Mengubah pengaturan cetak.

Periksa apakah ada gangguan radio
Jika perangkat terhubung menggunakan komunikasi nirkabel dan lamban mencetak,
maka sinyal radionya mungkin lemah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Masalah
pengaturan komunikasi nirkabel 802.11 atau Bluetooth.

Periksa koneksi nirkabel
• Mencetak file besar menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth kadang-kadang

dapat menyebabkan kegagalan tugas cetak. Coba cetak file yang lebih kecil.
• Setelah beralih dari satu profil nirkabel 802.11 ke profil nirkabel yang lain, tugas

cetak pertama membutuhkan waktu sekitar 10 detik sebelum mulai mencetak.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Masalah pengaturan komunikasi nirkabel 802.11
atau Bluetooth.

Halaman kosong atau tercetak sebagian

Bersihkan kartrid cetak
Jalankan prosedur pembersihan kartrid cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Membersihkan kartrid cetak.

Periksa pengaturan media
• Pastikan Anda memilih pengaturan kualitas cetak yang benar pada driver printer

untuk media yang diisikan ke dalam baki.
• Pastikan pengaturan halaman pada driver printer sesuai dengan ukuran media

yang diisikan ke dalam baki.

Periksa koneksi nirkabel
Mencetak file besar menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth kadang-kadang dapat
menyebabkan kegagalan tugas cetak. Coba cetak file yang lebih kecil. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Masalah pengaturan komunikasi nirkabel 802.11 atau
Bluetooth.

Lebih dari satu halaman yang diambil
Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatasi masalah pasokan kertas, lihat
Mengatasi masalah pasokan kertas.

Ada halaman kosong dalam file
Periksa file untuk memastikan tidak ada halaman yang kosong.
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Ada yang hilang atau tidak benar pada halaman

Periksa kartrid cetak
• Periksa untuk memastikan bahwa kedua kartrid cetak terpasang dan berfungsi

dengan baik. Kartrid cetak mungkin perlu dibersihkan. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Membersihkan kartrid cetak.

• Kartrid cetak mungkin kehabisan tinta. Ganti semua kartrid yang kosong. Coba
keluarkan lalu pasang kembali kartrid, pastikan kartrid terkunci pada tempatnya.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengganti kartrid cetak.

Periksa pengaturan margin
Pastikan pengaturan margin untuk dokumen tidak melebihi area cetak pada
perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengatur margin minimal.

Periksa pengaturan cetak berwarna
Pastikan Print in Grayscale [Cetak dalam Skala abu-abu] tidak dipilih pada driver
printer.

Periksa lokasi perangkat dan panjang kabel USB
Medan elektromagnetik tinggi (seperti yang dibangkitkan oleh kabel USB) kadang-
kadang dapat sedikit merusak hasil cetak. Jauhkan perangkat dari sumber medan
elektromagnetik tersebut. Anda juga disarankan untuk menggunakan kabel USB yang
lebih pendek dari 3 meter (9,8 kaki) untuk meminimalkan efek medan elektromagnetik.

Periksa pengaturan PictBridge
Jika mencetak menggunakan perangkat PictBridge, pastikan pengaturan media pada
perangkat sudah benar atau mengikuti pengaturan printer yang aktif. Jika mengikuti
pengaturan perangkat yang aktif, maka periksa Toolbox (Windows), HP Printer Utility
(Mac OS), atau perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan Palm OS) untuk
memastikan pengaturan perangkat yang aktif sudah benar.

Periksa pengaturan DPOF
Jika mencetak file DPOF dari kartu memori, pastikan file DPOF telah diatur dengan
benar pada perangkat pembuatnya. Lihat dokumentasi yang menyertai perangkat
tersebut. Selalu isikan media untuk pencetakan tegak.

Periksa pengaturan cetak tanpa bingkai
Jika mencetak menggunakan perangkat PictBridge, pastikan pengaturan media pada
perangkat sudah benar atau mengikuti pengaturan printer yang aktif.

Periksa koneksi nirkabel
Mencetak file besar menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth kadang-kadang dapat
menyebabkan kegagalan tugas cetak. Coba cetak file yang lebih kecil. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Masalah pengaturan komunikasi nirkabel 802.11 atau
Bluetooth.
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Periksa font ponsel
Kotak mungkin terlihat saat mencoba mencetak font Asia dari ponsel pada perangkat
yang dibeli di luar Asia. Font Asia untuk pencetakan ponsel Bluetooth didukung oleh
model yang dibeli di Asia.

Penempatan teks atau grafis salah

Periksa bagaimana media diisikan
Pastikan pemandu lebar dan panjang media tepat menempel pada tepi tumpukan
media, dan pastikan baki tidak diisi melebihi kapasitas. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Mengisikan media.

Periksa ukuran media
• Isi halaman mungkin terpotong jika ukuran dokumen lebih besar dari media yang

digunakan.
• Pastikan ukuran media yang dipilih pada driver printer sesuai dengan ukuran

media yang diisikan ke dalam baki.

Periksa pengaturan margin
Jika teks atau grafis terpotong di tepi halaman, pastikan pengaturan margin untuk
dokumen tidak melebihi area cetakan perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Mengatur margin minimal.

Periksa pengaturan orientasi halaman
Pastikan ukuran media dan orientasi halaman yang dipilih pada aplikasi sesuai
dengan pengaturan pada driver printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengubah
pengaturan cetak.

Periksa lokasi perangkat dan panjang kabel USB
Medan elektromagnetik tinggi (seperti yang dibangkitkan oleh kabel USB) kadang-
kadang dapat sedikit merusak hasil cetak. Jauhkan perangkat dari sumber medan
elektromagnetik tersebut. Anda juga disarankan untuk menggunakan kabel USB yang
lebih pendek dari 3 meter (9,8 kaki) untuk meminimalkan efek medan elektromagnetik.

Jika solusi di atas tidak berhasil, masalah tersebut mungkin disebabkan oleh
ketidakmampuan aplikasi untuk menafsirkan pengaturan cetak dengan benar. Lihat
release notes [catatan peluncuran] untuk konflik perangkat lunak yang diketahui, baca
dokumentasi aplikasi, atau hubungi produsen perangkat lunak untuk bantuan spesifik.

Kualitas cetak buruk dan hasil cetak tak terduga
Bagian ini berisi topik berikut:

• Tip umum
• Karakter tidak beraturan dicetak
• Tinta merembes
• Tinta tidak mengisi teks atau grafis sepenuhnya
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• Keluaran kabur atau berwarna buram
• Warna dicetak sebagai hitam putih
• Warna yang salah dicetak
• Warna hasil cetak tidak melekat
• Batas warna tidak dicetak dengan benar
• Garis atau titik hilang dari teks atau grafis

Tip umum

Periksa kartrid cetak
• Periksa untuk memastikan bahwa kedua kartrid cetak terpasang dan berfungsi

dengan baik. Kartrid cetak mungkin perlu dibersihkan. Lihat Membersihkan kartrid
cetak. Kartrid cetak mungkin kehabisan tinta. Ganti semua kartrid yang kosong.
Coba keluarkan lalu pasang kembali kartrid, pastikan kartrid terkunci pada
tempatnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengganti kartrid cetak.

• Setiap kali memasang kartrid cetak baru, Anda harus meluruskan kartrid cetak
untuk mendapatkan kualitas cetak terbaik. Jika hasil cetak Anda berbutir kasar,
ada titik-titik warna, tepinya bergerigi, atau tinta merembes ke warna lain, Anda
dapat meluruskan ulang mengunakan Toolbox atau driver printer (Windows), HP
Printer Utility (Mac OS), atau perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan
Palm OS). Untuk informasi lebih lanjut, lihat Meluruskan kartrid cetak.

• Jika kartrid cetak jatuh atau terbentur dapat menyebabkan kegagalan sementara
ujung semprot pada kartrid cetak. Untuk mengatasi masalah ini, biarkan kartrid
cetak di dalam perangkat selama 2 hingga 24 jam.

• Gunakan kartrid cetak yang sesuai untuk proyek tersebut. Untuk hasil terbaik,
gunakan kartrid cetak HP untuk mencetak dokumen teks dan gunakan kartrid
cetak foto atau kartrid cetak foto abu-abu HP untuk mencetak foto warna atau
hitam putih.

• Pastikan kartrid cetak belum diubah. Proses pengisian ulang dan penggunaan
tinta yang tidak kompatibel dapat mengganggu sistem pencetakan yang rumit dan
mengakibatkan kualitas cetak yang menurun dan kerusakan pada perangkat atau
kartrid cetak. HP tidak menjamin atau mendukung kartrid cetak isi ulang. Untuk
informasi pemesanan, lihat Aksesori dan persediaan HP.

Periksa kualitas kertas
Kertas mungkin terlalu lembab atau terlalu kasar. Pastikan media memenuhi
spesifikasi HP, dan coba mencetak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memilih
media cetak.

Periksa jenis media yang diisikan ke dalam perangkat
• Pastikan baki mendukung jenis media yang diisikan. Untuk informasi lebih lanjut,

lihat Memahami spesifikasi media yang didukung.
• Pastikan Anda telah memilih baki pada driver printer yang berisi media yang akan

digunakan.
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Periksa penggulung dalam perangkat
Penggulung dalam perangkat mungkin kotor, menimbulkan garis atau noda pada hasil
cetak Anda. Matikan perangkat, keluarkan baterai, lepaskan kabel daya, bersihkan
penggulung keluaran dalam perangkat dengan kain tanpa serat yang sedikit dibasahi
air, kemudian coba mencetak lagi.

Periksa lokasi perangkat dan panjang kabel USB
Medan elektromagnetik tinggi (seperti yang dibangkitkan oleh kabel USB) kadang-
kadang dapat sedikit merusak hasil cetak. Jauhkan perangkat dari sumber medan
elektromagnetik tersebut. Anda juga disarankan untuk menggunakan kabel USB yang
lebih pendek dari 3 meter (9,8 kaki) untuk meminimalkan efek medan elektromagnetik.

Periksa koneksi nirkabel
Mencetak file besar menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth kadang-kadang dapat
menyebabkan kegagalan tugas cetak. Coba cetak file yang lebih kecil. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Masalah pengaturan komunikasi nirkabel 802.11 atau
Bluetooth.

Karakter tidak beraturan dicetak
Jika tugas yang sedang dicetak terhenti, perangkat mungkin tidak mengenali bagian
yang belum dicetak.

Batalkan tugas cetak lalu tunggu sampai perangkat kembali ke status siaga. Jika
perangkat tidak kembali ke status siaga, batalkan semua tugas lalu tunggu kembali.
Setelah perangkat siap, kirim ulang tugas tersebut. Jika diminta oleh komputer untuk
mencoba mencetak ulang tugas tersebut, klik Cancel [Batal].

Periksa koneksi kabel
Jika perangkat dan komputer terhubung dengan kabel USB, masalahnya mungkin
disebabkan koneksi kabel yang buruk.
Pastikan kedua ujung kabel tersambung dengan baik. Jika masih bermasalah,
matikan perangkat, lepaskan kabel dari perangkat, hidupkan perangkat tanpa
menghubungkan kabel, lalu hapus semua tugas yang tersisa dari spooler cetak. Bila
lampu Daya menyala dan tidak berkedip, sambungkan kembali kabel.

Periksa file dokumen
File dokumen mungkin rusak. Jika Anda dapat mencetak dokumen lain dari aplikasi
yang sama, coba mencetak salinan cadangan dari dokumen Anda, jika tersedia.

Periksa font ponsel
Kotak mungkin terlihat saat mencoba mencetak font Asia dari ponsel pada perangkat
yang dibeli di luar Asia. Font Asia untuk pencetakan ponsel Bluetooth didukung oleh
model yang dibeli di Asia.
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Tinta merembes

Periksa pengaturan cetak
• Bila Anda mencetak dokumen yang menggunakan banyak tinta, biarkan lebih

lama agar mengering sebelum memegang hasil cetak. Hal ini terutama berlaku
untuk transparansi. Pada driver printer, pilih kualitas cetak Best [Terbaik],
tambahkan juga waktu pengeringan tinta dan kurangi saturasi tinta menggunakan
volume tinta pada fitur lanjutan (Windows) atau fitur tinta (Mac OS). Namun,
perhatikan bahwa mengurangi saturasi tinta mungkin memberikan kualitas hasil
cetak yang tampak "luntur".

• Dokumen berwarna dengan campuran banyak warna dapat menggulung atau
kotor bila mencetak dengan kualitas cetak Best [Terbaik]. Coba gunakan modus
cetak lain, misalnya Normal, untuk mengurangi tinta, atau gunakan HP Premium
Paper yang dirancang untuk mencetak dokumen warna penuh. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat Mengubah pengaturan cetak.

Periksa ukuran dan jenis media
• Jangan biarkan perangkat mencetak pada media yang lebih kecil dari tugas cetak.

Jika Anda mencetak tanpa bingkai, pasikan ukuran media yang benar diisikan.
Jika Anda menggunakan ukuran yang tidak benar, noda tinta mungkin terlihat di
sebalik halaman berikutnya.

• Beberapa jenis media tidak menyerap tinta dengan baik. Untuk jenis media ini,
tinta akan mengering lebih lama dan mungkin kotor. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Memilih media cetak.

Periksa modul servis tinta
Keluarkan modul servis tinta lalu periksa apakah sudah penuh. Jika belum penuh,
pasang kembali modul. Jika sudah penuh, ganti dengan yang baru. Untuk informasi
tentang mengeluarkan dan mengganti modul servis tinta, lihat Mengganti modul servis
tinta.

Tinta tidak mengisi teks atau grafis sepenuhnya

Periksa kartrid cetak
• Periksa untuk memastikan bahwa kedua kartrid cetak terpasang dan berfungsi

dengan baik. Kartrid cetak mungkin perlu dibersihkan. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Membersihkan kartrid cetak. Kartrid cetak mungkin kehabisan tinta. Ganti
semua kartrid yang kosong. Coba keluarkan lalu pasang kembali kartrid, pastikan
kartrid terkunci pada tempatnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengganti
kartrid cetak.

• Pastikan kartrid cetak belum diubah. Proses pengisian ulang dan penggunaan
tinta yang tidak kompatibel dapat mengganggu sistem pencetakan yang rumit dan
mengakibatkan kualitas cetak yang menurun dan kerusakan pada perangkat atau
kartrid cetak. HP tidak menjamin atau mendukung kartrid cetak isi ulang. Untuk
informasi pemesanan, lihat Aksesori dan persediaan HP.
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Periksa jenis media
Beberapa jenis media tidak sesuai untuk digunakan dengan perangkat ini. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Memilih media cetak.

Keluaran kabur atau berwarna buram

Periksa modus cetak
Dengan modus Draft [Draft] atau Fast [Cepat] Anda dapat mencetak lebih cepat, yang
bagus untuk mencetak draft. Untuk hasil yang lebih baik, pilih Normal [Normal] atau
Best [Terbaik]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengubah pengaturan cetak.

Periksa pengaturan jenis kertas
Bila mencetak pada transparansi atau media khusus lainnya, pilih jenis media yang
sesuai pada driver printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Untuk mencetak pada
media jenis atau ukuran khusus (Windows).

Periksa kartrid cetak
• Periksa untuk memastikan bahwa kedua kartrid cetak terpasang dan berfungsi

dengan baik. Kartrid cetak mungkin perlu dibersihkan. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Membersihkan kartrid cetak. Kartrid cetak mungkin kehabisan tinta. Ganti
semua kartrid yang kosong. Atau coba keluarkan lalu pasang kembali kartrid,
pastikan kartrid terkunci pada tempatnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mengganti kartrid cetak.

• Pastikan kartrid cetak belum diubah. Proses pengisian ulang dan penggunaan
tinta yang tidak kompatibel dapat mengganggu sistem pencetakan yang rumit dan
mengakibatkan kualitas cetak yang menurun dan kerusakan pada perangkat atau
kartrid cetak. HP tidak menjamin atau mendukung kartrid cetak isi ulang. Untuk
informasi pemesanan, lihat Aksesori dan persediaan HP.

Warna dicetak sebagai hitam putih

Periksa pengaturan cetak
• Pastikan Print in Grayscale [Cetak dalam Skala abu-abu] tidak dipilih pada driver

printer. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, lihat Mengubah
pengaturan cetak.

• Pastikan kartrid tri-warna terpasang.
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Periksa kartrid cetak
• Pastikan kartrid tri-warna terpasang dengan benar.
• Periksa untuk memastikan bahwa kedua kartrid cetak terpasang dan berfungsi

dengan baik. Kartrid cetak mungkin perlu dibersihkan. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Membersihkan kartrid cetak. Kartrid cetak mungkin kehabisan tinta. Ganti
semua kartrid yang kosong. Atau coba keluarkan lalu pasang kembali kartrid,
pastikan kartrid terkunci pada tempatnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mengganti kartrid cetak.

• Pastikan kartrid cetak belum diubah. Proses pengisian ulang dan penggunaan
tinta yang tidak kompatibel dapat mengganggu sistem pencetakan yang rumit dan
mengakibatkan kualitas cetak yang menurun dan kerusakan pada perangkat atau
kartrid cetak. HP tidak menjamin atau mendukung kartrid cetak isi ulang. Untuk
informasi pemesanan, lihat Aksesori dan persediaan HP.

Warna yang salah dicetak

Periksa pengaturan cetak
Pastikan Print in Grayscale [Cetak dalam Skala abu-abu] tidak dipilih pada driver
printer. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, lihat Mengubah
pengaturan cetak.

Periksa kartrid cetak
• Periksa untuk memastikan bahwa kedua kartrid cetak terpasang dan berfungsi

dengan baik. Kartrid cetak mungkin perlu dibersihkan. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Membersihkan kartrid cetak. Kartrid cetak mungkin kehabisan tinta. Ganti
semua kartrid yang kosong. Atau coba keluarkan lalu pasang kembali kartrid,
pastikan kartrid terkunci pada tempatnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mengganti kartrid cetak.

• Pastikan kartrid cetak belum diubah. Proses pengisian ulang dan penggunaan
tinta yang tidak kompatibel dapat mengganggu sistem pencetakan yang rumit dan
mengakibatkan kualitas cetak yang menurun dan kerusakan pada perangkat atau
kartrid cetak. HP tidak menjamin atau mendukung kartrid cetak isi ulang. Untuk
informasi pemesanan, lihat Aksesori dan persediaan HP.
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Warna hasil cetak tidak melekat

Periksa kartrid cetak
• Periksa untuk memastikan bahwa kedua kartrid cetak terpasang dan berfungsi

dengan baik. Kartrid cetak mungkin perlu dibersihkan. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Membersihkan kartrid cetak. Kartrid cetak mungkin kehabisan tinta. Ganti
semua kartrid yang kosong. Atau coba keluarkan lalu pasang kembali kartrid,
pastikan kartrid terkunci pada tempatnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mengganti kartrid cetak.

• Pastikan kartrid cetak belum diubah. Proses pengisian ulang dan penggunaan
tinta yang tidak kompatibel dapat mengganggu sistem pencetakan yang rumit dan
mengakibatkan kualitas cetak yang menurun dan kerusakan pada perangkat atau
kartrid cetak. HP tidak menjamin atau mendukung kartrid cetak isi ulang. Untuk
informasi pemesanan, lihat Aksesori dan persediaan HP.

Periksa jenis media
Beberapa jenis media tidak sesuai untuk digunakan dengan perangkat ini. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Memilih media cetak.

Batas warna tidak dicetak dengan benar

Periksa kartrid cetak
• Periksa untuk memastikan bahwa kedua kartrid cetak terpasang dan berfungsi

dengan baik. Kartrid cetak mungkin perlu dibersihkan. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Membersihkan kartrid cetak. Kartrid cetak mungkin kehabisan tinta. Ganti
semua kartrid yang kosong. Atau coba keluarkan lalu pasang kembali kartrid,
pastikan kartrid terkunci pada tempatnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Mengganti kartrid cetak.

• Setiap kali memasang kartrid cetak baru, Anda harus meluruskan kartrid cetak
untuk mendapatkan kualitas cetak terbaik. Jika hasil cetak Anda berbutir kasar,
ada titik-titik warna, tepinya bergerigi, atau tinta merembes ke warna lain, Anda
dapat meluruskan ulang mengunakan Toolbox atau driver printer (Windows), HP
Printer Utility (Mac OS), atau perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan
Palm OS). Untuk informasi lebih lanjut, lihat Meluruskan kartrid cetak.

• Pastikan kartrid cetak belum diubah. Proses pengisian ulang dan penggunaan
tinta yang tidak kompatibel dapat mengganggu sistem pencetakan yang rumit dan
mengakibatkan kualitas cetak yang menurun dan kerusakan pada perangkat atau
kartrid cetak. HP tidak menjamin atau mendukung kartrid cetak isi ulang. Untuk
informasi pemesanan, lihat Aksesori dan persediaan HP.

Periksa penempatan grafis
Gunakan fitur zoom atau pratinjau cetak perangkat lunak Anda untuk memeriksa celah
pada penempatan grafis di halaman.
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Garis atau titik hilang dari teks atau grafis

Periksa modus cetak
Coba gunakan modus Best [Terbaik] pada driver printer. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Mengubah pengaturan cetak.

Periksa kartrid cetak
• Bersihkan kartrid cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Membersihkan kartrid

cetak.
• Setiap kali memasang kartrid cetak baru, Anda harus meluruskan kartrid cetak

untuk mendapatkan kualitas cetak terbaik. Jika hasil cetak Anda berbutir kasar,
ada titik-titik warna, tepinya bergerigi, atau tinta merembes ke warna lain, Anda
dapat meluruskan ulang mengunakan Toolbox atau driver printer (Windows), HP
Printer Utility (Mac OS), atau perangkat lunak Toolbox untuk PDA (Pocket PC dan
Palm OS). Untuk informasi lebih lanjut, lihat Meluruskan kartrid cetak.

• Pastikan kartrid cetak belum diubah. Proses pengisian ulang dan penggunaan
tinta yang tidak kompatibel dapat mengganggu sistem pencetakan yang rumit dan
mengakibatkan kualitas cetak yang menurun dan kerusakan pada perangkat atau
kartrid cetak. HP tidak menjamin atau mendukung kartrid cetak isi ulang. Untuk
informasi pemesanan, lihat Aksesori dan persediaan HP.

Mengatasi masalah pasokan kertas
Untuk informasi menghilangkan kemacetan, lihat Menghilangkan kemacetan dalam
perangkat.

Bagian ini berisi topik berikut:

• Media tidak didukung untuk perangkat
• Media tidak terambil
• Media tidak keluar dengan benar
• Halaman miring
• Beberapa halaman terambil sekaligus

Media tidak didukung untuk perangkat
Gunakan hanya media yang didukung untuk perangkat dan baki yang digunakan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memahami spesifikasi media yang didukung.

Media tidak terambil
• Pastikan media telah diisikan ke dalam baki. Untuk informasi lebih lanjut, lihat

Mengisikan media. Kipaskan media sebelum diisikan.
• Pastikan pemandu kertas diatur ke tanda yang benar di dalam baki untuk ukuran

media yang diisikan. Pastikan juga pemandu tepat menempel, tetapi tidak
menekan tumpukan.
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• Pastikan media di dalam baki tidak melengkung. Ratakan kertas dengan
menekuknya berlawanan dengan arah lengkungan.

• Jika model perangkat Anda dilengkapi perpanjangan baki, pastikan dipanjangkan
sepenuhnya.

Media tidak keluar dengan benar
Keluarkan sisa media dari daerah keluaran. Jika cetakan media menumpuk di luar slot
keluaran, dapat mencegah media untuk keluar dari perangkat dengan benar.

Halaman miring
• Pastikan media yang diisikan ke dalam baki tepat rata dengan pemandu kertas.
• Isikan media ke dalam perangkat hanya ketika tidak sedang mencetak.
• Jika model perangkat Anda dilengkapi perpanjangan baki, pastikan dipanjangkan

sepenuhnya.

Beberapa halaman terambil sekaligus
• Kipaskan media sebelum diisikan.
• Pastikan pemandu kertas diatur ke tanda yang benar di dalam baki untuk ukuran

media yang diisikan. Pastikan juga pemandu tepat menempel, tetapi tidak
menekan tumpukan.

• Pastikan baki tidak diisi kertas melebihi kapasitas.
• Gunakan media HP untuk kinerja dan efisiensi optimal.

Mengatasi masalah penginstalan
Jika topik berikut ini tidak membantu, lihat Dukungan dan jaminan untuk informasi
tentang dukungan HP.

• Saran penginstalan perangkat keras
• Saran penginstalan perangkat lunak
• Masalah pengaturan komunikasi nirkabel 802.11 atau Bluetooth

Saran penginstalan perangkat keras

Periksa perangkat
• Pastikan semua pita dan bahan pengiriman telah dilepaskan dari bagian luar dan

bagian dalam perangkat.
• Pastikan perangkat telah diisi dengan kertas.
• Pastikan tidak ada lampu yang menyala atau berkedip kecuali lampu Power

[Daya], yang harus menyala. Jika lampu selain Power [Daya] menyala atau
berkedip, ada kesalahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Referensi lampu panel
kontrol.

• Pastikan perangkat dapat mencetak halaman diagnostik uji sendiri.
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Periksa koneksi perangkat keras
• Pastikan semua kabel yang Anda gunakan berfungsi dengan baik.
• Pastikan kabel daya tersambung dengan kuat ke perangkat dan stopkontak listrik

yang aktif.

Periksa kartrid cetak
• Setiap kali Anda memasang kartrid cetak baru, perangkat meluruskan kartrid cetak

secara otomatis. Jika pelurusan gagal, periksa untuk memastikan apakah kartrid
dipasang dengan benar, lalu mulai pelurusan kartrid cetak. Untuk informasi lebih
lanjut, lihat Meluruskan kartrid cetak.

• Pastikan semua kait dan penutup telah ditutup dengan benar.

Saran penginstalan perangkat lunak

Periksa sistem komputer
• Pastikan komputer Anda menggunakan salah satu sistem operasi yang didukung.
• Pastikan komputer memenuhi setidaknya persyaratan sistem minimal.
• Pada device manager Windows, pastikan bahwa driver USB tidak dinonaktifkan.
• Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows, dan komputer tidak dapat

mendeteksi perangkat, jalankan utilitas hapus penginstalan (util\ccc\uninstall.bat
pada CD Starter) untuk menghapus sepenuhnya penginstalan driver perangkat.
Hidupkan ulang komputer Anda, lalu instal kembali driver perangkat.

Persiapan verifikasi penginstalan
• Pastikan untuk menggunakan CD Starter yang berisi perangkat lunak penginstalan

yang benar untuk sistem operasi Anda.
• Sebelum menginstal perangkat lunak, pastikan semua program lain ditutup.
• Jika komputer tidak mengenali path ke drive CD-ROM yang Anda ketikkan,

pastikan Anda memasukkan huruf drive yang benar.
• Jika komputer tidak dapat mengenali CD Starter dalam drive CD-ROM, periksa

apakah ada kerusakan CD Starter. Anda dapat mendownload driver perangkat
dari situs Web HP (www.hp.com/support).

Catatan Setelah masalah teratasi, jalankan kembali program penginstalan.

Masalah pengaturan komunikasi nirkabel 802.11 atau Bluetooth
Jika Anda mengalami masalah pencetakan menggunakan koneksi nirkabel 802.11
atau Bluetooth, cobalah saran berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang
mengkonfigurasi pengaturan nirkabel, lihat Koneksi nirkabel 802.11 dan Koneksi
nirkabel Bluetooth.
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Catatan Untuk mengaktifkan komunikasi 802.11, Anda harus menyelesaikan
penginstalan nirkabel dengan menjalankan program penginstal pada CD Starter.
Anda dapat membuat pengaturan komunikasi nirkabel dari Toolbox (Windows) jika
Anda terhubung menggunakan kabel USB, tetapi sebelum Anda menjalankan
penginstal dan mengatur perangkat untuk komunikasi nirkabel, Anda tidak dapat
mencetak menggunakan koneksi nirkabel 802.11.

Ikuti langkah umum ini dan gunakan informasi dalam bagian berikut ini untuk
mengatasi masalah koneksi nirkabel:

Windows
1. Periksa aksesori printer nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Periksa

aksesori printer nirkabel.
2. Periksa pengaturan nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Periksa pengaturan

nirkabel.
3. Tetapkan alamat IP untuk perangkat secara manual pada tab Ports properti

perangkat.
4. PING perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Periksa komunikasi jaringan.

Mac OS
1. Periksa aksesori printer nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Periksa

aksesori printer nirkabel.
2. Hapus lalu tambahkan kembali perangkat pada Print Center (Mac OS).
3. PING perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Periksa komunikasi jaringan.

Periksa aksesori printer nirkabel
• Pastikan aksesori printer nirkabel dimasukkan dengan benar. Untuk informasi lebih

lanjut, lihat Menginstal aksesori USB nirkabel 802.11 atau Bluetooth.
• Pastikan Anda telah memasukkan aksesori printer nirkabel sebelum atau sesudah,

dan tidak selama inisialisasi perangkat.
• Jika lampu pada aksesori printer nirkabel tidak menyala, lakukan langkah berikut:

◦ Lepaskan aksesori printer nirkabel.
◦ Matikan perangkat, tunggu beberapa detik, lalu hidupkan kembali.
◦ Masukkan kembali aksesori setelah perangkat dalam keadaan Ready [Siap].

Jika tidak ada tanggapan, ulangi prosedur ini beberapa kali. Jika masih tidak
ada tanggapan, hubungi HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dukungan dan
jaminan.

• Untuk melihat apakah aksesori printer nirkabel bekerja, coba mencetak dari
perangkat nirkabel lain. Jika Anda masih tidak dapat mencetak, aksesori printer
nirkabel mungkin rusak. Ganti aksesori, bila perlu.
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Periksa pengaturan nirkabel
• Pastikan saklar profil nirkabel di bagian belakang perangkat berada di profil

nirkabel yang benar yang sedang Anda gunakan. Pastikan Anda menggunakan
profil yang dikonfigurasikan selama penginstalan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat
Koneksi nirkabel 802.11.

• Jika Anda tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat setelah menyelesaikan
penginstalan perangkat lunak dan melepaskan kabel USB, maka salah satu
pengaturan nirkabel berikut ini mungkin tidak benar:
◦ Network name [Nama jaringan] (SSID)
◦ Communication mode [Modus komunikasi] (infrastruktur atau ad hoc)
◦ Channel [Saluran] (hanya jaringan ad hoc)
◦ Pengaturan Security [Pengamanan] (seperti Authentication Type [Jenis

Otentikasi] dan Encryption [Enkripsi])
Untuk informasi lebih lanjut tentang mengkonfigurasi pengaturan nirkabel, lihat
Koneksi nirkabel 802.11 dan Koneksi nirkabel Bluetooth.

• Untuk mengkonfigurasikan pengaturan Bluetooth atau memantau status perangkat
(misalnya level tinta) menggunakan Toolbox (Windows), Anda harus
menghubungkan perangkat ke komputer Anda dengan kabel USB.

Periksa komunikasi jaringan
PING adalah program dasar yang mengirim serangkaian paket melalui jaringan atau
Internet ke perangkat tertentu untuk membangkitkan tanggapan dari perangkat
tersebut. Perangkat lain menanggapi dengan pemberitahuan bahwa paket telah
diterima. PING memverifikasi apakah perangkat tertentu pada jaringan atau Internet
ada dan terhubung.

Untuk PING perangkat
1. Cetak halaman konfigurasi nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memahami

halaman informasi perangkat.
2. Menggunakan alamat IP di halaman konfigurasi, PING perangkat untuk

memverifikasi komunikasi jaringan. Dalam contoh ini, alamat IP-nya adalah
169.254.110.107.
a. Buka jendela prompt perintah MS-DOS (Windows) atau Terminal (Mac OS).
b. Pada prompt perintah, ketikkan alamat IP perangkat, lalu tekan Enter

(misalnya: ping 169.254.110.107).
Jika perintah berhasil, utilitas PING akan mengembalikan hasil yang serupa dengan
berikut ini. Informasi sebenarnya yang dikembalikan berbeda-beda tergantung sistem
operasi Anda. Terlepas dari sistem operasinya, hasil tersebut akan menampilkan
alamat IP perangkat, waktu perjalanan bolak-balik dalam milidetik untuk setiap paket,
jumlah paket yang dikirim dan diterima, serta jumlah dan persentase paket yang hilang.

Contoh
Ping 169.254.110.107 dengan data 32 bytes:

Balasan dari 169.254.110.107: bytes=32 time<10ms TTL=128

Balasan dari 169.254.110.107: bytes=32 time<10ms TTL=128
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Balasan dari 169.254.110.107: bytes=32 time<10ms TTL=128

Balasan dari 169.254.110.107: bytes=32 time<10ms TTL=128

Jika perintah tidak berhasil, utilitas PING akan mengembalikan hasil yang serupa
dengan berikut ini:

Contoh
Ping 169.254.110.107 dengan data 32 bytes:

Request timed out [Batas waktu permintaan habis].

Request timed out [Batas waktu permintaan habis].

Request timed out [Batas waktu permintaan habis].

Request timed out [Batas waktu permintaan habis].

Periksa sinyal nirkabel
Komunikasi nirkabel mungkin terputus atau tidak tersedia jika ada gangguan sinyal,
masalah jarak atau kekuatan sinyal, atau jika perangkat belum siap karena alasan
tertentu.

• Pastikan perangkat berada dalam jangkauan perangkat pengirim 802.11 atau
Bluetooth. Pencetakan 802.11 memungkinkan pencetakan nirkabel hingga 100
meter (300 kaki). Pencetakan Bluetooth memungkinkan pencetakan nirkabel
hingga 10 meter (30 kaki).

• Jika dokumen tidak dicetak, mungkin ada gangguan pada sinyal. Jika pesan yang
menjelaskan ada masalah sinyal ditampilkan pada komputer, batalkan tugas cetak
lalu kirim ulang dari komputer.

Menghilangkan macet
Kadang-kadang, media mengalami kemacetan di tengah tugas cetak. Coba langkah
berikut ini sebelum Anda mencoba menghilangkan macet.

• Pastikan Anda mencetak dengan media yang memenuhi spesifikasi. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Memilih media cetak.

• Pastikan Anda mencetak dengan media yang tidak kusut, terlipat, atau rusak.
• Pastikan baki masukan diisi dengan benar dan tidak terlalu penuh. Untuk informasi

lebih lanjut, lihat Mengisikan media.
Bagian ini berisi topik berikut:

• Menghilangkan kemacetan dalam perangkat
• Tip untuk menghindari macet

Menghilangkan kemacetan dalam perangkat

Untuk menghilangkan kemacetan
1. Matikan perangkat.
2. Lepaskan perangkat dari sumber daya.
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3. Keluarkan media yang tidak macet dari baki masukan dan celah keluaran.

Catatan Jangan masukkan tangan Anda ke dalam baki masukan. Gunakan
penjepit dan berhati-hatilah agar tidak menggores bagian dalam perangkat.

4. Temukan media yang macet.
5. Jika media terlihat dari celah keluaran, tarik dengan hati-hati untuk mengeluarkan.

Jika media tidak tampak, buka penutup akses depan lalu keluarkan media yang
macet.

Catatan Keluarkan media yang macet dengan perlahan dan mantap untuk
mencegah media sobek.

6. Jika tempat kartrid cetak menghalangi, dorong dengan perlahan ke samping lalu
keluarkan media yang macet.

7. Jika media yang macet tidak terlihat di daerah cetakan di dalam perangkat,
keluarkan apa yang terlihat di baki masukan.

8. Setelah kemacetan diatasi, tutup penutup akses depan, hidupkan perangkat, lalu
tekan  (tombol Resume [Lanjutkan]) untuk melanjutkan tugas cetak.
Perangkat akan melanjutkan mencetak tugas cetak halaman berikutnya. Anda
perlu mengirim ulang halaman yang macet di dalam perangkat.

Bab 5

98 Merawat dan mengatasi masalah



Tip untuk menghindari macet
• Pastikan tidak ada yang menghalangi jalur kertas.
• Jangan isi baki melebihi kapasitas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memahami

spesifikasi media yang didukung.
• Isikan kertas dengan benar saat perangkat tidak mencetak. Untuk informasi lebih

lanjut, lihat Mengisikan media.
• Jangan gunakan media yang melengkung atau kusut.
• Selalu gunakan media yang memenuhi spesifikasi. Untuk informasi lebih lanjut,

lihat Memilih media cetak.
• Pastikan media tepat menempel ke sisi kanan baki.
• Pastikan pemandu panjang dan lebar media diatur tepat menempel media, tanpa

mengusutkan atau menekuknya.
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6 Referensi lampu panel kontrol
Lampu panel kontrol menunjukkan status dan berguna untuk mendiagnosa masalah
pencetakan. Bagian ini berisi informasi tentang lampu, apa yang ditunjukkan, dan
tindakan apa yang mungkin perlu dilakukan.

Menafsirkan lampu panel kontrol

1  (tombol Cancel [Batal]) – Membatalkan tugas cetak yang aktif. Waktu
pembatalan tergantung ukuran tugas cetak. Tekan tombol ini hanya sekali untuk
membatalkan tugas cetak dalam antrian.

2  (tombol Resume [Lanjutkan]) – Melanjutkan tugas cetak yang menunggu atau
setelah terputus sejenak (misalnya, bila menambahkan media cetak ke printer).

3 Lampu Resume [Lanjutkan] – Menyala kuning gading bila ada tugas cetak yang
menunggu, dan berkedip atau menyala terang untuk menunjukkan status atau
memerlukan campur tangan pengguna.

4 Lampu pengisian baterai – Menyala hijau bila baterai sedang diisi.

5 Lampu kartrid cetak kiri – Berkedip bila kartrid cetak kiri tidak ada atau tidak
bekerja dengan benar. Menyala terang bila tinta hampir habis atau kosong.

6 Lampu kartrid cetak kanan – Berkedip bila kartrid cetak kanan tidak ada atau tidak
bekerja dengan benar. Menyala terang bila tinta hampir habis atau kosong.

7  (tombol Power [Daya]) – Mematikan atau menghidupkan printer.

8 Lampu Power [Daya] – Menyala hijau bila printer dihidupkan menggunakan adaptor
AC atau baterai yang terisi 41-100%. Bila mendapatkan daya dari baterai, menyala
kuning gading bila daya baterai 10-40%, dan merah bila daya baterai di bawah 10%.
Berkedip selama pencetakan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Web HP (www.hp.com/support) untuk
memperoleh informasi pemecahan masalah terbaru, atau perbaikan dan pembaruan
produk.

Keterangan lampu/Pola lampu Penjelasan dan saran
tindakan

Lampu Power [Daya] hijau. Jika menggunakan
daya AC: Printer
dihidupkan dan diam.
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Keterangan lampu/Pola lampu Penjelasan dan saran
tindakan

Jika menggunakan
daya baterai: Baterai
terisi 41-100% dan
printer dihidupkan dan
diam.
Tidak diperlukan
tindakan.

Lampu Power [Daya] kuning gading. Baterai terisi 10-40%
dan printer dihidupkan
dan diam.
Tancapkan adaptor
listrik untuk mulai
mengisi daya baterai.
Lihat Memasang dan
menggunakan baterai.

Lampu Power [Daya] merah. Daya baterai kurang
dari 10% dan printer
dihidupkan dan diam.
Tancapkan adaptor
listrik untuk mulai
mengisi daya baterai.
Lihat Memasang dan
menggunakan baterai.

Lampu pengisian baterai hijau. Baterai sedang diisi.
Tidak diperlukan
tindakan.

Lampu pengisian baterai merah. Baterai rusak.
Ganti baterai. Lihat
Aksesori dan
persediaan HP.

Lampu Power [Daya] berkedip. Printer sedang
mencetak.
Tidak diperlukan
tindakan.

Lampu Power [Daya], Resume [Lanjutkan], kartrid cetak kiri dan
kanan menyala bergantian.

Printer sedang
dihidupkan.
Tidak diperlukan
tindakan.

Lampu Power [Daya] hijau dan lampu Resume [Lanjutkan] berkedip. Printer dihentikan
sementara menunggu
media kering, kertas
habis, atau
memproses

(bersambung)
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Keterangan lampu/Pola lampu Penjelasan dan saran
tindakan

pencetakan Digital
Print Order Format
(DPOF).
Jika kertas habis,
isikan kertas. Tekan

 (tombol Resume
[Lanjutkan]) untuk
melanjutkan tugas
cetak.

Lampu kartrid cetak kiri berkedip. Kartrid cetak tri-warna
memerlukan perhatian.
Pasang kembali kartrid
cetak lalu coba untuk
mencetak. Jika masih
bermasalah, ganti
kartrid. Lihat Untuk
membersihkan kartrid
cetak secara manual.

Lampu kartrid cetak kanan berkedip. Kartrid cetak kanan
memerlukan perhatian.
Pasang kembali kartrid
cetak lalu coba untuk
mencetak. Jika masih
bermasalah, ganti
kartrid. Lihat Untuk
membersihkan kartrid
cetak secara manual.

Lampu kartrid cetak kanan dan kiri berkedip. Kartrid cetak tri-warna
dan kartrid cetak
kanan memerlukan
perhatian.
Pasang kembali kartrid
cetak lalu coba untuk
mencetak. Jika masih
bermasalah, ganti
kartrid. Lihat Untuk
membersihkan kartrid
cetak secara manual.

Lampu Power [Daya] mati, lampu Resume [Lanjutan] berkedip. Media macet atau
motor kertas tidak
bekerja.
Bersihkan media yang
macet. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat
Menghilangkan macet.
Setelah
menghilangkan
kemacetan, tekan 
(tombol Resume 
[Lanjutkan]) untuk

Bab 6
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Keterangan lampu/Pola lampu Penjelasan dan saran
tindakan

melanjutkan tugas
cetak.
Jika tidak ada kertas
yang macet, tekan 
(tombol Resume
[Lanjutkan]). Jika
belum berhasil, coba
matikan printer lalu
hidupkan kembali,
kemudian kirim ulang
tugas cetak.

Lampu Power [Daya] berkedip, lampu Resume [Lanjutkan] berkedip. Media macet atau
tempat kartrid cetak
tidak bergerak.
Bersihkan kertas yang
macet. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat
Menghilangkan macet.
Setelah
menghilangkan
kemacetan, tekan 
(tombol Resume 
[Lanjutkan]) untuk
melanjutkan tugas
cetak.
Jika tidak ada kertas
yang macet, tekan 
(tombol Resume
[Lanjutkan]). Jika
belum berhasil, coba
matikan printer lalu
hidupkan kembali,
kemudian kirim ulang
tugas cetak.
Perangkat atau hub
USB yang tidak
didukung terhubung ke
perangkat.
Lepaskan perangkat
atau hub USB
tersebut. Untuk
informasi lebih lanjut
tentang perangkat
yang didukung, lihat
Spesifikasi kartu
memori.

Lampu Power [Daya] berkedip, Resume [Lanjutkan] berkedip, kartrid
cetak kiri dan kanan menyala.

Media macet atau
stasiun servis tidak
berfungsi.
Bersihkan kertas yang
macet. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat

(bersambung)
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Keterangan lampu/Pola lampu Penjelasan dan saran
tindakan

Menghilangkan macet.
Setelah
menghilangkan
kemacetan, tekan 
(tombol Resume 
[Lanjutkan]) untuk
melanjutkan tugas
cetak.
Jika tidak ada kertas
yang macet, tekan 
(tombol Resume
[Lanjutkan]). Jika
belum berhasil, coba
matikan printer lalu
hidupkan kembali,
kemudian kirim ulang
tugas cetak.

Lampu Resume [Lanjutkan] berkedip, kartrid cetak kiri dan kanan
menyala.

Media macet atau
motor pengambil tidak
bekerja.
Bersihkan kertas yang
macet. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat
Menghilangkan macet.
Setelah
menghilangkan
kemacetan, tekan 
(tombol Resume 
[Lanjutkan]) untuk
melanjutkan tugas
cetak.
Jika tidak ada kertas
yang macet, tekan 
(tombol Resume
[Lanjutkan]). Jika
belum berhasil, coba
matikan printer lalu
hidupkan kembali,
kemudian kirim ulang
tugas cetak.

Lampu Resume [Lanjutkan] berkedip, kartrid cetak kiri dan kanan
menyala bergantian.

Media macet atau
motor pengalih tidak
bekerja.
Bersihkan kertas yang
macet. Untuk informasi
lebih lanjut, lihat
Menghilangkan macet.
Setelah
menghilangkan
kemacetan, tekan 
(tombol Resume 
[Lanjutkan]) untuk
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Keterangan lampu/Pola lampu Penjelasan dan saran
tindakan

melanjutkan tugas
cetak.
Jika tidak ada kertas
yang macet, tekan 
(tombol Resume
[Lanjutkan]). Jika
belum berhasil, coba
matikan printer lalu
hidupkan kembali,
kemudian kirim ulang
tugas cetak.

Lampu Power [Daya] menyala, Resume [Lanjutkan] berkedip, kartrid
cetak kanan mati lalu menyala dua kali lebih lama.

Modul servis tinta
hampir penuh.

• Jika Anda memiliki
modul servis tinta
pengganti, segera
pasang dengan
mengikuti petunjuk
yang disertakan.

• Atau dapat juga,
kunjungi:
www.hp.com/
support atau
hubungi Dukungan
Pelanggan untuk
mendapatkan
pengganti. Lihat
Dukungan dan
jaminan.
Sementara itu,
Anda dapat
menekan 
(tombol Resume 
[Lanjutkan]) untuk
melanjutkan
pencetakan, tetapi
lampu kesalahan
akan tetap
menyala sampai
modul servis
diganti. Bila modul
servis tinta penuh,
printer akan
berhenti mencetak.

(bersambung)
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Keterangan lampu/Pola lampu Penjelasan dan saran
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Lampu Power [Daya] dan Resume [Lanjutkan] menyala, kartrid cetak
kanan mati lalu menyala dua kali lebih lama.

Modul servis tinta
penuh.

• Jika Anda memiliki
modul servis tinta
pengganti, segera
pasang dengan
mengikuti petunjuk
yang disertakan.

• Atau dapat juga,
kunjungi:
www.hp.com/
support atau
hubungi Dukungan
Pelanggan untuk
mendapatkan
pengganti.
Sementara itu,
Anda dapat
mengeluarkan
kartrid hitam dan
mencetak hanya
dengan kartrid
cetak tri-warna.
Warna yang
dihasilkan dan
kecepatan cetak
mungkin
terpengaruh. Lihat
Mencetak dengan
satu kartrid cetak.

Lampu Power [Daya], Resume [Lanjutkan], kartrid cetak kiri dan
kanan berkedip.

Kesalahan printer.

Tekan  (tombol
Resume [Lanjutkan])
untuk mencetak kode
kesalahan.
Tekan  (tombol
Power [Daya]) untuk
mengatur ulang printer.
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A Aksesori dan persediaan HP
Bagian ini memberikan informasi tentang persediaan dan aksesori HP untuk perangkat ini.
Informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu, kunjungi situs Web HP (www.hpshopping.com) untuk
pembaruan terkini. Anda juga dapat membelinya melalui situs Web ini.
• Memesan persediaan cetak online
• Aksesori
• Persediaan

Memesan persediaan cetak online
Selain situs Web HP, Anda juga dapat memesan persediaan menggunakan piranti berikut:
• Toolbox (Windows): Pada tab Estimated Ink Level [Perkiraan Level Tinta], klik Shop

Online [Belanja Online].
• HP Printer Utility [Utilitas Printer HP] (Mac OS): Klik Supplies Status [Status Persediaan]

dari panel Information and Support [Informasi dan Dukungan], klik menu buka bawah Shop
for HP Supplies [Belanja Persediaan HP], lalu pilih Online.

Aksesori

Adaptor Printer Nirkabel HP bt500 dengan Teknologi
Bluetooth

Q6273A

HP 802.11 b/g Wireless Printer Adapter Q6274A

Baterai Lithium-Ion HP CB8263A

Dudukan perjalanan untuk kartrid cetak hitam/foto CB006A

Adaptor Listrik Otomatis 12 V C8257A

Adaptor Listrik AC Ultra Tipis HP C92792A

Pengisi Daya Baterai HP CB011A

Kit Baterai dan Pengisi Daya HP CB012A

Kabel USB (2 m) C6518A

Persediaan
Bagian ini berisi topik berikut:
• Kartrid cetak
• Media HP

Kartrid cetak
Ketersediaan kartrid cetak berbeda-beda tergantung negara/kawasan. Kartrid cetak mungkin
tersedia dalam berbagai ukuran. Untuk mendapatkan daftar kartrid cetak yang didukung untuk
perangkat Anda, cetak halaman diagnostik uji sendiri lalu bacalah informasi di bagian status
kartrid cetak.
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Anda dapat menemukan nomor kartrid cetak di tempat-tempat berikut:
• Di halaman diagnostik uji sendiri (lihat Memahami halaman informasi perangkat).
• Pada label kartrid cetak yang akan diganti.
• Windows: Dari Toolbox, jika Anda memiliki komunikasi dua arah, klik tab Estimated Ink

Levels [Perkiraan Level Tinta], gulir untuk menampilkan tombol Cartridge Details [Rincian
Kartrid], lalu klik Cartridge Details [Rincian Kartrid].

• Mac OS: Dari HP Printer Utility [Utilitas Printer HP], klik Supply Info  [Info Persediaan] dari
panel Information and Support [Informasi dan Dukungan], lalu klik Retail Supplies
Information [Informasi Persediaan Eceran].

Catatan Tinta dari kartrid digunakan dalam proses pencetakan dengan berbagai cara,
termasuk proses inisialisasi, yang mempersiapkan perangkat dan kartrid untuk mencetak,
dan saat menservis kartrid cetak, yang menjaga agar ujung semprot tetap bersih dan tinta
mengalir dengan lancar. Selain itu, sebagian tinta tertinggal dalam kartrid setelah digunakan.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/go/inkusage.

Media HP
Untuk memesan media seperti HP Premium Plus Photo Paper atau HP Premium Paper, kunjungi
www.hp.com.
Piih negara/kawasan Anda, lalu pilih Buy [Beli] atau Shopping [Belanja].

Apendiks A
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B Dukungan dan jaminan
Informasi dalam Merawat dan mengatasi masalah memberikan solusi untuk masalah yang
umum. Jika perangkat tidak bekerja dengan benar dan saran tersebut tidak mengatasi masalah
Anda, coba gunakan salah satu layanan dukungan berikut untuk meminta bantuan.
Bagian ini berisi topik berikut:
• Keterangan jaminan terbatas Hewlett-Packard
• Memperoleh dukungan elektronik
• Memperoleh dukungan telepon HP
• Mempersiapkan pengiriman perangkat
• Mengemas perangkat
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Keterangan jaminan terbatas Hewlett-Packard

Apendiks B
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Memperoleh dukungan elektronik
Untuk menemukan informasi tentang garansi dan dukungan, kunjungi situs web HP di
www.hp.com/support. Jika diminta, pilih negara/kawasan Anda, lalu klik Contact HP [Kontak
HP] untuk informasi tentang menghubungi dukungan teknis.
Situs Web ini juga menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan, informasi pemesanan dan
pilihan lainnya seperti:
• Mengakses halaman dukungan online.
• Mengirim pesan e-mail ke HP untuk memperoleh jawaban pertanyaan Anda.
• Menghubungi teknisi HP dengan menggunakan chat online.
• Memeriksa pembaruan perangkat lunak.
Anda juga dapat memperoleh dukungan dari Toolbox (Windows). Toolbox memberikan solusi
langkah-demi-langkah yang mudah untuk mengatasi masalah umum pencetakan. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Toolbox (Windows).
Pilihan dukungan dan ketersediaan berbeda-beda tergantung jenis produk, negara/kawasan, dan
bahasa.

Memperoleh dukungan telepon HP
Selama masa garansi, Anda dapat memperoleh bantuan dari HP Customer Care Center [Pusat
Peduli Pelanggan HP].
Bagian ini berisi topik berikut:
• Sebelum Anda menghubungi
• Proses dukungan
• Dukungan HP melalui telepon
• Opsi jaminan tambahan
• HP Quick Exchange Service [Layanan Penukaran Cepat HP] (Jepang)

Sebelum Anda menghubungi
Kunjungi situs Web HP (www.hp.com/support) untuk memperoleh informasi pemecahan masalah
terbaru, atau perbaikan dan pembaruan produk.
Agar staf Customer Care Center kami dapat melayani Anda dengan lebih baik, siapkan informasi
berikut ini jika Anda perlu menghubungi HP.
1. Cetak halaman diagnostik uji sendiri perangkat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memahami

halaman informasi perangkat. Jika perangkat tidak mencetak, siapkan informasi berikut:
• Model perangkat
• Nomor model dan nomor seri (periksa di bagian belakang perangkat)

2. Periksa sistem operasi yang Anda gunakan, misalnya Windows XP.
3. Jika perangkat terhubung ke jaringan, periksa sistem operasi jaringan.
4. Catat bagaimana perangkat terhubung ke sistem Anda, misalnya melalui USB atau koneksi

jaringan.
5. Dapatkan nomor versi perangkat lunak printer. (Untuk mencari nomor versi driver printer,

buka kotak dialog pengaturan atau properti printer, lalu klik tab About [Tentang].)
6. Jika Anda mengalami masalah mencetak dari aplikasi tertentu, catat aplikasi tersebut dan

nomor versinya.
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Proses dukungan

Jika Anda mengalami masalah, ikuti langkah-langkah ini:
1. Periksa dokumentasi yang menyertai Printer HP.
2. Kunjungi situs Web dukungan online HP di www.hp.com/support. Dukungan online HP

tersedia untuk semua pelanggan HP. Situs ini adalah sumber tercepat untuk informasi
perangkat mutakhir dan bantuan pakar, dan mencakup fitur berikut ini:
• Akses cepat ke para spesialis dukungan online yang memenuhi syarat
• Pemutakhiran perangkat lunak dan driver untuk Printer HP Anda
• Informasi Printer HP dan pemecahan masalah yang berharga untuk masalah umum
• Pemutakhiran perangkat, peringatan dukungan, dan kawat berita HP proaktif yang

tersedia apabila Anda mendaftarkan Printer HP
3. Hubungi layanan Dukungan HP. Opsi dan ketersediaan dukungan bervariasi menurut

perangkat, negara/kawasan, dan bahasa.

Dukungan HP melalui telepon
Bagian ini berisi topik berikut:
• Jangka waktu dukungan telepon
• Nomor dukungan telepon
• Membuat panggilan
• Setelah jangka waktu dukungan telepon

Jangka waktu dukungan telepon
Tersedia dukungan telepon selama satu tahun di Amerika Utara, Asia Pasifik, dan Amerika Latin
(termasuk Meksiko). Untuk mengetahui jangka waktu dukungan telepon di Eropa, Timur Tengah,
dan Afrika, kunjungi www.hp.com/support. Dikenakan biaya standar perusahaan telepon.

Nomor dukungan telepon
Di banyak tempat, HP menyediakan dukungan telepon gratis selama masa garansi. Namun,
beberapa nomor dukungan yang terdaftar di bawah ini mungkin tidak bebas pulsa.
Untuk daftar nomor dukungan telepon terbaru, lihat www.hp.com/support.
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Membuat panggilan
Hubungi Dukungan HP ketika Anda berada di depan komputer dan Printer HP. Persiapkan untuk
memberikan informasi berikut:
• Nomor model (terdapat pada label di bagian depan Printer HP)
• Nomor seri (terdapat di bagian belakang atau bawah Printer HP)
• Pesan yang ditampilkan bila keadaan tersebut terjadi
• Jawaban untuk pertanyaan ini:

◦ Apakah keadaan ini pernah terjadi sebelumnya?
◦ Dapatkah Anda mengulanginya?
◦ Apakah Anda baru saja menambahkan perangkat keras atau perangkat lunak baru pada

komputer Anda saat keadaan ini mulai terjadi?
◦ Apakah ada kejadian lain sebelum keadaan ini (misalnya badai petir, Printer HP

dipindahkan, dll.)?

Setelah jangka waktu dukungan telepon
Setelah jangka waktu dukungan telepon, bantuan dapat diperoleh dari HP dengan biaya
tambahan. Bantuan juga mungkin tersedia di situs Web dukungan online HP: www.hp.com/
support. Hubungi penyalur HP Anda atau nomor telepon dukungan untuk negara/kawasan Anda
untuk mempelajari tentang opsi dukungan.

Opsi jaminan tambahan
Program layanan yang diperluas tersedia untuk Printer HP dengan tambahan biaya. Kunjungi
www.hp.com/support, pilih negara/kawasan dan bahasa Anda, lalu telusuri bagian layanan dan
jaminan untuk informasi tentang extended service plans [program layanan yang diperluas].
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HP Quick Exchange Service [Layanan Penukaran Cepat HP] (Jepang)

Untuk petunjuk tentang mengemas perangkat untuk dikirim, lihat Mengemas perangkat.

Mempersiapkan pengiriman perangkat
Jika setelah menghubungi Dukungan Pelanggan HP atau mengembalikan ke tempat penjualan,
Anda diminta mengirimkan perangkat untuk diperbaiki, pastikan Anda melepaskan dan
menyimpan komponen berikut sebelum mengembalikan perangkat Anda:
• Kartrid cetak
• Kabel daya, kabel USB, kartu memori, perangkat nirkabel USB, dan semua kabel lain yang

terhubung ke perangkat
• Semua kertas di dalam baki masukan
• Keluarkan semua dokumen asli yang mungkin ada di dalam perangkat

Mengeluarkan kartrid cetak sebelum dikirim
Sebelum Anda mengirimkan kembali perangkat, pastikan kartrid cetak telah dikeluarkan.

Catatan Informasi ini tidak berlaku bagi pelanggan di Jepang.
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Untuk mengeluarkan kartrid cetak sebelum dikirim
1. Dengan perangkat dihidupkan, buka penutup akses depan. Tunggu sampai tempat kartrid

cetak berhenti bergerak. Ini hanya membutuhkan waktu beberapa detik.

Perhatian Hanya keluarkan atau pasang tempat kartrid cetak saat tempat kartrid cetak
berhenti bergerak.

2. Angkat untuk membuka tempat kartrid cetak lalu keluarkan kartrid cetak dengan hati-hati dari
dudukannya.

3. Masukkan kartrid cetak ke dalam kantung kedap udara agar tidak mengering, lalu simpan.
Jangan kirimkan bersama perangkat kecuali petugas panggilan dukungan pelanggan HP 
meminta Anda.

4. Tutup penutup akses depan lalu tunggu beberapa menit sampai tempat kartrid cetak kembali
ke posisi asal (di sebelah kiri).

5. Tekan tombol Power [Daya] untuk mematikan perangkat.

Mengemas perangkat
Lakukan langkah berikut ini setelah Anda menyiapkan perangkat untuk dikirim.
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Untuk mengemas perangkat
1. Jika tersedia, kemas perangkat untuk dikirim menggunakan kotak kemasan asli atau bahan

kemasan yang disertakan dengan perangkat pengganti Anda.

Jika Anda tidak memiliki bahan kemasan asli, gunakan bahan kemasan lain yang memadai.
Kerusakan pengiriman yang disebabkan oleh kemasan dan/atau transportasi yang tidak
memadai tidak dicakup dalam jaminan.

2. Tempelkan label return shipping (pengiriman kembali) di luar kotak.
3. Masukkan item berikut ke dalam kotak:

• Penjelasan lengkap gejala kerusakan untuk petugas servis (contoh masalah kualitas
cetak akan membantu).

• Salinan kuitansi penjualan atau bukti pembelian lain untuk menetapkan masa jaminan.
• Nama Anda, alamat dan nomor telepon di mana Anda dapat dihubungi selama jam kerja.

Mengemas perangkat 117



C Spesifikasi perangkat
Untuk spesifikasi media dan penanganan media, lihat Memahami spesifikasi media yang didukung.
• Spesifikasi fisik
• Fitur dan kapasitas produk
• Spesifikasi prosesor dan memori
• Persyaratan sistem
• Resolusi cetak
• Spesifikasi lingkungan
• Spesifikasi listrik
• Spesifik emisi akustik (level derau per ISO 7779)
• Spesifikasi kartu memori

Spesifikasi fisik
Ukuran (lebar x tebal x tinggi)
• Perangkat: 340,2 x 163,8 x 80,5 mm (13,4 x 6,45 x 3,15 inci)
• Perangkat dengan baterai: 340,2 x 184,8 x 80,5 mm (13,4 x 7,28 x 3,15 inci)

Berat perangkat (tidak termasuk persediaan cetak)
• Perangkat: 2,0 kg (4,2 lb)
• Perangkat dengan baterai: 2,1 kg (4,63 lb)

Fitur dan kapasitas produk

Fitur Kapasitas

Konektivitas • Port Perangkat USB: USB 2.0 Kecepatan
Tinggi

• Port Host PictBridge/USB 1.1 Kecepatan
Penuh

• Kartu Secure Digital (SD)
• Kartu Multimedia (MMC)
• Bluetooth 2.0 Kecepatan Data

Ditingkatkan, kompatibel dengan versi
1.0 (melalui Port Perangkat USB)
Profil Bluetooth yang didukung: HCRP,
BPP, BIP, OPP, SDP

• 802.11 b/g (melalui Port Host USB)

Metode cetak Pencetakan inkjet termal menetes saat
dibutuhkan

Kartrid cetak Dua kartrid cetak (hitam, tri-warna, abu-abu,
dan cetak foto)

Hasil persediaan Kunjungi www.hp.com/pageyield/ untuk
informasi lebih lanjut tentang perkiraan hasil
kartrid cetak.

Bahasa perangkat HP PCL 3 disempurnakan
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Fitur Kapasitas

Dukungan font 13 font built-in untuk orientasi tegak.
Font A.S.: CG Times, CG Times Italic,
Universe, Universe Italic, Courier, Courier
Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic.

Font untuk pencetakan Bluetooth* Font A.S.: CG Times, CG Times Italic,
Universe, Universe Italic, Courier, Courier
Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic
Font Asia**: Cina Sederhana, Cina
Tradisional, Jepang, Korea
*Font ini juga digunakan untuk mencetak dari
ponsel.
**Disertakan pada model untuk beberapa
negara/kawasan.

Siklus kerja Hingga 500 halaman per bulan

Spesifikasi prosesor dan memori
Prosesor perangkat
192MHz ARM9463ES

Memori perangkat
• RAM 32 MB built-in
• MROM 8 MB built-in + Flash ROM 2 MB built-in

Persyaratan sistem
Catatan Untuk informasi terbaru tentang sistem operasi yang didukung dan persyaratan
sistem, kunjungi http://www.hp.com/support/

Kompatibilitas sistem operasi
• Windows 2000, Windows XP, Windows XP x64 (Professional dan Home Edition), Windows

Vista

Catatan Untuk Windows 2000, hanya driver printer dan Toolbox yang tersedia.

• Mac OS X (v10.3.9 dan yang lebih tinggi, v10.4.6 dan yang lebih tinggi)
• Linux

Persyaratan minimal
• Windows 2000 Service Pack 4: Prosesor Intel Pentium II atau Celeron, RAM 128 MB,

ruang kosong hard disk 150 MB
Microsoft Internet Explorer 6.0

• Windows XP (32-bit): Prosesor Intel Pentium II atau Celeron, RAM 128 MB, ruang kosong
hard disk 300 MB
Microsoft Internet Explorer 6.0

• Windows XP x64: Prosesor AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon dengan dukungan
Intel EM64T, atau prosesor Intel Pentium 4 dengan dukungan Intel EM64T, RAM 128 MB,
ruang kosong hard disk 270 MB
Microsoft Internet Explorer 6.0

(bersambung)
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• Windows Vista: Prosesor 800 Mhz 32-bit (x86) atau 64-bit (x64), RAM 512 MB, ruang
kosong hard disk 730 MB.
Microsoft Internet Explorer 7.0

• Mac OS X (v10.3.9 dan yang lebih tinggi, v10.4.6 dan yang lebih tinggi): Power PC G3
(v10.3.9 dan yang lebih tinggi, v10.4.6 dan yang lebih tinggi) 400 MHz atau Intel Core Duo
(v10.4.6 dan yang lebih tinggi) 1,83 GHz , memori 256 MB, ruang kosong hard disk 200 MB
QuickTime 5.0 atau lebih baru

• Adobe Acrobat Reader 5.0 atau lebih baru

Persyaratan yang disarankan
• Windows 2000 Service Pack 4: Prosesor Intel Pentium III atau yang lebih tinggi, RAM 200

MB, ruang kosong hard disk 150 MB
• Windows XP (32-bit): Prosesor Intel Pentium III atau lebih tinggi, RAM 256 MB, ruang

kosong hard disk 350 MB
• Windows XP x64: Prosesor AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon dengan dukungan

Intel EM64T, atau prosesor Intel Pentium 4 dengan dukungan Intel EM64T, RAM 256 MB,
ruang kosong hard disk 340 MB

• Windows Vista:  Prosesor 1 GHz 32-bit (x86) atau 64-bit (x64), RAM 1 GB, ruang kosong
hard disk 790 MB.

• Mac OS X (v10.3.9 dan yang lebih tinggi, v10.4.6 dan yang lebih tinggi): Power PC G4
(v10.3.9 dan yang lebih tinggi, v10.4.6 dan yang lebih tinggi) 400 MHz atau Intel Core Duo
(v10.4.6 dan yang lebih tinggi) 1,83 GHz , memori 256 MB, ruang kosong hard disk 500 MB

Resolusi cetak
Hitam
Hingga 1200 dpi dengan tinta hitam berpigmen

Warna
Kualitas foto HP yang disempurnakan dengan tinta Vivera (hingga 4800 kali 1200 dpi
teroptimalkan pada kertas foto HP Premium Plus dengan masukan 1200 kali 1200 dpi)

Spesifikasi lingkungan
Kondisi pengoperasian
Suhu pengoperasian:
Kelembaban relatif yang disarankan: 25 s.d 75% tanpa pengembunan
◦ Kondisi pengoperasian yang disarankan: 15° s.d 32° C (59° s.d 90° F)
◦ Maksimal: 0° s.d 55° C (32° s.d 131° F)
◦ Pengisian baterai: 2,5° s.d 40° C (36,5° s.d 104° F)
◦ Pengosongan/penggunaan baterai: 0° s.d 40° C (32° s.d 104° F)

Kondisi penyimpanan
Suhu penyimpanan: -40° s.d 60° C (-40° s.d 140° F)
Kelembaban relatif penyimpanan: Hingga 90% tanpa pengembunan pada suhu 65° C (150° F)

Spesifikasi listrik
Sumber daya
Adaptor listrik universal, eksternal (nomor komponen HP C9279A)
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Kebutuhan daya
Tegangan masukan: 100 s.d 240 VAC (± 10%), 50 s.d 60 Hz (± 3Hz)
Tegangan keluaran: 18,5 Vdc, 3500 mA

Konsumsi daya
34,03 watt

Spesifik emisi akustik (level derau per ISO 7779)
Tekanan suara (posisi berdiri di dekatnya)
LpAm 47 (dBA)

Kekuatan suara
LwAd 6,1 (BA)

Spesifikasi kartu memori
• Jumlah maksimal file yang dianjurkan pada satu kartu memori: 1,000
• Ukuran maksimal per file yang dianjurkan: maksimal 12 megapiksel, maksimal 8 MB
• Ukuran maksimal kartu memori yang disarankan: 2 GB (hanya solid state)

Catatan Mendekati nilai maksimal yang dianjurkan pada kartu memori dapat menyebabkan
kinerja perangkat lebih lambat dari yang diharapkan.

Jenis kartu memori yang didukung
• Secure Digital
• MultiMediaCard (MMC)

Spesifikasi kartu memori 121



D Informasi regulasi
Bagian ini berisi topik berikut:
• Program pelestarian lingkungan
• Pernyataan FCC
• Informasi regulasi lainnya
• Pernyataan kesesuaian

Program pelestarian lingkungan
Hewlett-Packard berkomitmen menyediakan produk berkualitas dengan cara yang ramah
lingkungan. HP secara terus-menerus meningkatkan proses perancangan produknya untuk
meminimalkan dampak negatif di lingkungan kantor dan di tengah masyarakat di mana perangkat
diproduksi, dikirimkan, dan digunakan. HP juga telah mengembangkan proses untuk
meminimalkan dampak negatif pembuangan perangkat di akhir masa pencetakannya.
Untuk informasi lebih lanjut tentang program pelestarian lingkungan HP, lihat www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/index.html.
• Pengurangan dan penghilangan
• Konsumsi energi
• Informasi Energy Star®
• Lembar data keselamatan bahan
• Daur ulang
• Pembuangan limbah peralatan oleh pengguna rumah tangga di Uni Eropa

Pengurangan dan penghilangan
Penggunaan kertas
Produk ini dilengkapi fitur pencetakan bolak-balik (dupleks) dan pencetakan N-up
(memungkinkan Anda untuk mencetak beberapa halaman di selembar kertas) yang dapat
mengurangi penggunaan kertas dan oleh karenanya kebutuhan sumber daya alam. Lihat
panduan ini untuk informasi lebih lanjut tentang menggunakan fitur ini.
Penggunaan tinta
Modus draft produk ini menggunakan lebih sedikit tinta, yang dapat memperpanjang masa pakai
kartrid. Lihat Bantuan online driver printer untuk informasi lebih lanjut.
Bahan kimia perusak ozon
Bahan perusak ozon, seperti chlorofluorocarbon (CFC), telah dihilangkan dari proses produksi HP.

Konsumsi energi
Produk ini dirancang untuk mengurangi konsumsi daya dan menghemat sumber daya alam tanpa
mengorbankan kinerja produk. Perangkat dirancang untuk mengurangi konsumsi energi total
selama pengoperasian dan saat perangkat tidak aktif. Informasi spesifik tentang konsumsi daya
dapat diperoleh pada dokumentasi cetakan yang menyertai Printer HP.

Informasi Energy Star®
Produk ini dirancang untuk mengurangi konsumsi daya dan menghemat sumber daya alam tanpa
mengorbankan kinerja produk. Perangkat dirancang untuk mengurangi konsumsi energi total
selama pengoperasian dan saat perangkat tidak aktif. Produk ini memenuhi standar ENERGY
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STAR® yaitu program sukarela yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan produk
perkantoran yang menggunakan energi secara efisien.

ENERGY STAR adalah merek layanan terdaftar di A.S. dari EPA A.S. Sebagai mitra ENERGY
STAR, HP telah menetapkan bahwa produk ini memenuhi pedoman ENERGY STAR untuk
efisiensi energi.
Untuk informasi lebih lanjut tentang ENERGY STAR, kunjungi situs web berikut:
www.energystar.gov

Lembar data keselamatan bahan
Material safety data sheet [lembar data keselamatan bahan] (MSDS) dapat diperoleh dari situs
web HP berikut: www.hp.com/go/msds.

Daur ulang
Desain untuk daur ulang telah diterapkan pada perangkat ini:
• Jumlah bahan telah dibuat seminimal mungkin dengan tetap memastikan fungsionalitas dan

keandalannya.
• Bahan yang berbeda telah dirancang agar mudah dipisahkan.
• Sekrup dan sambungan lain mudah ditemukan, diakses, dan dilepaskan menggunakan alat

yang umum.
• Komponen dengan prioritas tinggi telah dirancang agar dapat diakses dengan cepat untuk

pembongkaran dan perbaikan secara efisien.
• Kemasan produk
• Plastik
• Produk dan persediaan HP

Kemasan produk
Bahan kemasan untuk perangkat ini telah dipilih untuk memberi perlindungan maksimal dengan
biaya serendah mungkin, dengan tetap berusaha meminimalkan dampak lingkungan dan
mendukung daur ulang. Desain kokoh perangkat membantu meminimalkan bahan kemasan dan
tingkat kerusakan.

Plastik
Bahan plastik melebihi 25 gram ditandai dengan standar internasional yang meningkatkan
kemampuan untuk mengenali plastik untuk tujuan daur ulang di akhir masa pakai produk.

Produk dan persediaan HP
Layanan daur ulang HP's Planet Partners™ adalah cara mudah untuk mendaur ulang peralatan
komputer merek apa saja atau persediaan cetak HP. Proses mutakhir HP memastikan perangkat
keras atau persediaan cetak HP yang tidak diperlukan dapat didaur ulang dengan menghemat
sumber daya.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.hp.com/recycle.
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Pembuangan limbah peralatan oleh pengguna rumah tangga di Uni Eropa
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Pernyataan FCC

Informasi regulasi lainnya
• Informasi bagi pengguna di Korea
• Pernyataan kepatuhan VCCI (Kelas B) bagi pengguna di Jepang
• Informasi tentang kabel daya bagi pengguna di Jepang
• Pernyataan emisi suara untuk Jerman
• Informasi RoHS (hanya Cina)
• Pernyataan indikator LED
• Nomor model regulasi
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Informasi bagi pengguna di Korea

Pernyataan kepatuhan VCCI (Kelas B) bagi pengguna di Jepang

Informasi tentang kabel daya bagi pengguna di Jepang

Pernyataan emisi suara untuk Jerman
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Informasi RoHS (hanya Cina)

Tabel bahan beracun dan berbahaya

Pernyataan indikator LED

Nomor model regulasi
Untuk tujuan identifikasi resmi, produk Anda memiliki Nomor Model Regulasi. Nomor Model
Regulasi untuk produk Anda adalah SNPRC-0705. Nomor regulasi tidak boleh dirancukan
dengan nama produk (HP Officejet H470, HP Officejet H470B, HP Officejet H470wbt, dll.) atau
nomor produk (CB260A, CB027A, CB028A, dll.).
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Pernyataan kesesuaian
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Indeks

Simbol/Numerik
802.11

mengatasi masalah 94
menginstal aksesori USB

16
pencetakan 17
tentang 17

A
administrator

pengaturan 40
aksesibilitas 7
aksesori

802.11 16
Bluetooth 16
jaminan 110
memesan 107
penginstalan 13

amplop
baki yg mendukung 23
pedoman 20
ukuran yg didukung 21

B
bahan kimia perusak ozon 122
bahasa, printer 118
baki

ilustrasi pemandu kertas 9
jenis dan berat media yg

didukung 23
kapasitas 23
menemukan 9
ukuran media yg

didukung 21
baki keluaran

menemukan 9
bantuan

HP Instant Support 44
lihat juga dukungan

pelanggan
baterai

daur ulang 13
keselamatan 13
memasang 13
mengeluarkan 16
pengisian 15

berbagi pakai perangkat
Mac OS 49
Windows 48

Bluetooth
bonding 68
font 67
font yg didukung 119
halaman konfigurasi 67
koneksi nirkabel 61
mengatasi masalah 94
menginstal aksesori USB

16
mengkonfigurasikan 63
opsi pengaturan 64
pencarian 67
pencetakan 17
pengaturan 62
profil nirkabel 68
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