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1 „HP Photosmart Premium e-All-in-One
C310 series“ žinynas
Informacijos apie HP Photosmart rasite:

• Pažinkite HP Photosmart, puslapyje 5
• Kaip ...?, puslapyje 7
• Spausdinimas, puslapyje 9
• Kopijavimas ir nuskaitymas, puslapyje 17
• Darbas su kasetėmis, puslapyje 21
• Jungiamumas, puslapyje 29
• Techninė informacija, puslapyje 31
• Reikia daugiau pagalbos?, puslapyje 27
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2 Pažinkite HP Photosmart
• Spausdintuvo dalys
• Patarimai, kaip susipažinti su spausdintuvo veikimu

Spausdintuvo dalys
• Spausdintuvo priekinės dalies vaizdas

1 Dangtis

2 Dangčio pagrindas

3 Nuskaitymo stiklas

4 Spalvotos grafikos ekranas (taip pat vadinamas ekranu)

5 Nuotraukų dėklas

6 Nuotraukų dėklo popieriaus pločio kreiptuvas

7 Popieriaus dėklo ilgintuvas (dar vadinamas dėklo ilgintuvu)

8 Pagrindinio dėklo popieriaus pločio kreiptuvas

9 Pagrindinis dėklas (taip pat vadinamas įvesties dėklu)

10 Išvesties dėklas

11 Kasečių dangtis

12 Atminties kortelė angos

13 Atminties kortelė angų lemputė

14 Belaidžio ryšio lemputė

• Spausdintuvo viršutinės ir galinės dalių vaizdai
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15 Kasečių prieigos sritis

16 Spausdinimo galvučių blokas

17 Modelio numerio vieta

18 Galinis USB lizdas

19 Maitinimo prijungimas (naudokite tiktai HP pateikiamą maitinimo adapterį).

20 Dvipusio spausdinimo priedas

Patarimai, kaip susipažinti su spausdintuvo veikimu
Susipažinimo su spausdintuvo veikimu patarimai:

• Sužinokite, kaip paprasta ir lengva naudotis valdymo skydo funkcijomis iš tinklo.  Spustelėkite čia, norėdami
prisijungti prie tinklo ir sužinoti daugiau.

• Sužinokite, kaip paprastai ir lengvai spausdinti receptus, kuponus, tinklalapius ir kitą tinklo turinį su „Print
Apps Manager“. Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie tinklo ir sužinoti daugiau.

Skyrius 2 skyrius
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3 Kaip ...?
Šiame skyriuje pateiktos nuorodos į dažniausiai atliekamas užduotis, kaip antai: nuotraukų spausdinimas,
nuskaitymas ir kopijavimas.

• Nuskaitymas į kompiuterį, puslapyje 17 • Kasečių pakeitimas, puslapyje 22

• Teksto ar mišrių dokumentų kopijavimas, puslapyje 18 • Laikmenų įdėjimas, puslapyje 11

• Pašalinkite įstrigusį popierių iš dvipusio spausdinimo
priedo., puslapyje 14
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4 Spausdinimas

Dokumentų spausdinimas, puslapyje 9

Nuotraukų spausdinimas, puslapyje 10

Vokų spausdinimas, puslapyje 11

Susijusios temos
• Laikmenų įdėjimas, puslapyje 11

Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti, puslapyje 14

Dokumentų spausdinimas
Daugumą spausdinimo nuostatų automatiškai valdo taikomoji programa. Jums reikia rankiniu būdu pakeisti
nustatymus tik tada, kai norite keisti spausdinimo kokybę, spausdinti ant specifinio popieriaus ar skaidrės, ar naudoti
specifines funkcijas.

Kaip spausdinti iš taikomosios programos
1. Įsitikinkite, kad popieriaus dėkle yra popieriaus.
2. Meniu File (failas) spustelėkite Print (spausdinti).
3. Įsitikinkite, kad produktas yra pasirinktas spausdintuvas.
4. Jei reikia pakeisti nustatymus, spustelėkite mygtuką, kuris atsiranda Properties (ypatybės) dialogo lange.

Priklausomai nuo taikomosios programos šis mygtukas gali vadintis Properties (ypatybės), Options (parinktys),
Printer Setup (spausdintuvo sąranka), Printer (spausdintuvas) arba Preferences (pagrindinės parinktys).

Pastaba Jei spausdinate nuotrauką, turite pažymėti konkretaus fotopopieriaus ir nuotraukos patobulinimo
pasirinktis.

5. Spausdinimo darbui tinkamas parinktis nustatykite pasinaudojant skirtukų galimybėmis - Advanced (plačiau),
Printing Shortcuts (spausdinimo nuorodos), Features (savybės) ir Color (spalvinis).

Patarimas Galite parinkti savo spausdinimo darbui tinkamas pasirinktis, pažymėdami vieną iš iš anksto
numatytų spausdinimo darbų skirtuke Printing Shortcuts (spausdinimo nuorodos). Pasirinkite spausdinimo
užduoties rūšį iš sąrašo Printing Shortcuts (spausdinimo nuorodos). Šios spausdinimo užduoties rūšies
numatytosios nuostatos nustatytos ir apibendrintos skirtuke Printing Shortcuts (spausdinimo nuorodos).
Jei būtina, čia galite atlikti norimus pakeitimus ir juos įrašyti į naują spausdinimo nuorodą. Jei norite įrašyti
pasirinktą nuorodą, pasirinkite nuorodą ir spustelėkite Save As (įrašyti kaip). Jei norite pašalinti nuorodą,
pasirinkite norimą nuorodą ir spustelėkite Delete (šalinti).

6. Spustelėdami OK (gerai), uždarykite Properties (ypatybės) dialogo langą.
7. Spustelėkite Print (spausdinti) ar OK (gerai).

Susijusios temos
• Laikmenų įdėjimas, puslapyje 11

Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti, puslapyje 14
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Nuotraukų spausdinimas
• Kompiuteryje įrašytų nuotraukų spausdinimas, puslapyje 10

Kompiuteryje įrašytų nuotraukų spausdinimas
Kaip spausdinti nuotraukas ant fotopopieriaus
1. Įsitikinkite, kad į nuotraukų dėklą yra įdėta fotopopieriaus.
2. Padėkite fotopopierių spausdinamąja puse žemyn nuotraukų dėklo dešinėje.

3. Stumkite popieriaus pločio kreiptuvą į vidų, kol jis priglus prie popieriaus lapų krašto.
4. Meniu File (failas) spustelėkite Print (spausdinti).
5. Įsitikinkite, kad produktas yra pasirinktas spausdintuvas.
6. Spustelėkite mygtuką, kuris atidaro dialogo langą Properties (ypatybės).

Priklausomai nuo taikomosios programos šis mygtukas gali vadintis Properties (ypatybės), Options (parinktys),
Printer Setup (spausdintuvo sąranka), Printer (spausdintuvas) arba Preferences (pagrindinės parinktys).

7. Spustelėkite skirtuką Features (funkcijos).
8. Srities Basic Options (pagrindinės parinktys) išskleidžiamajame sąraše Paper Type (popieriaus rūšis)

pasirinkite More (daugiau). Tada pasirinkite atitinkamą fotopopieriaus rūšį.
9. Srities Resizing Options (dydžio keitimo parinktys) išplečiamajame sąraše Size (dydis) pasirinkite More

(daugiau). Tada pasirinkite atitinkamą fotopopieriaus dydį.
Jei popieriaus dydis ir popierius rūšis tarpusavyje nesuderinami, spausdintuvo programa parodys įspėjimą ir leis
pasirinkti kitą popieriaus rūšį ar dydį.

10. (Nebūtina) Pažymėkite žymimąjį langelį Borderless printing (Spausdinimas be apvado), jei jis nepažymėtas.
Jei spausdinimui be apvado popieriaus dydis ir popierius rūšis nesuderinami, prietaiso programinė įranga
parodys įspėjimą ir leis išrinkti kitą popieriaus rūšį ar dydį.

11. Srities Basic Options (pagrindinės parinktys) išsiskleidžiančiame sąraše Print Quality (spausdinimo kokybė)
pasirinkite aukštą spausdinimo kokybę, pvz., Best (geriausia).

Pastaba Kad išgautumėte didžiausią dpi skyrą, galite naudoti nuostatą Maximum dpi (maksimali dpi) su
palaikomomis fotopopieriaus rūšimis. Jei nuostatos Maximum dpi (maksimali dpi) nėra išplečiamojo sąrašo
Spausdinimo kokybė sąraše, galite įgalinti ją skirtuke Advanced (išsamiau).

12. Srityje HP Real Life Technologies (HP technologijos kasdieniam darbui) spustelėkite išskleidžiamąjį sąrašą
Photo fix (nuotraukų taisymas) ir pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
• Kai išjungtas: vaizdui netaikomos priemonės HP Real Life technologies (HP technologijos kasdieniam

darbui).
• Basic (pagrindinis): pagerina mažos skyros vaizdus; nuosaikiai koreguojamas atvaizdo ryškumas.

13. Spustelėkite OK (gerai), kad grįžtumėte į dialogo langą Properties (ypatybės).
14. Spustelėkite OK (gerai), tada spustelėkite Print (spausdinti) arba OK (gerai) dialogo lange Print (spausdinti).

Pastaba Do not leave unused photo paper in the paper tray. Popierius ilgainiui gali imti raitytis, todėl spaudinių
kokybė gali būti prasta. Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, popieriaus dėkle nepalikite šūsnies išspausdintų
lapų.

Skyrius 4 skyrius

10 Spausdinimas

Spausdinim
as



Susijusios temos
• Laikmenų įdėjimas, puslapyje 11

Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti, puslapyje 14

Vokų spausdinimas
Su HP Photosmart galite spausdinti ant vieno voko, kelių vokų ar etikečių lapų, skirtų rašaliniams spausdintuvams.

Kaip spausdinti adresus ant etikečių ar vokų
1. Pirmiausia ant paprasto popieriaus išspausdinkite bandomąjį puslapį.
2. Bandomąjį puslapį uždėkite ant etikečių lapo arba voko ir atidžiai apžiūrėkite prieš šviesą. Patikrinkite kiekvieno

teksto bloko tarpus. Jei reikia, tarpus pakoreguokite.
3. Į popieriaus dėklą įdėkite etikečių ar vokų.

Įspėjimas Nenaudokite vokų su užlankstomis ir langeliais. Jie gali prilipti prie volelių ir sukelti popieriaus
strigtis.

4. Stumkite popieriaus pločio kreiptuvą link etikečių ar vokų šūsnies, kol jis sustos.
5. Jei spausdinsite ant vokų, atlikite šiuos veiksmus:

a. Atverkite spausdinimo nuostatas ir spustelėkite skirtuką Features (Funkcijos).
b. Srityje Resizing Options (Dydžio keitimo parinktys) sąraše Size (Dydis) spustelėkite atitinkamą voko dydį.

6. Spustelėkite OK (gerai), tada spustelėkite Print (spausdinti) arba OK (gerai) dialogo lange Print (spausdinti).

Susijusios temos
• Laikmenų įdėjimas, puslapyje 11

Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti, puslapyje 14

Laikmenų įdėjimas
1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

10 x 15 cm (4 x 6 colių) dydžio popieriaus įdėjimas
a. Pakelkite nuotraukų dėklo dangtį.

� Atkelkite nuotraukų dėklo dangtį ir traukite popieriaus pločio kreiptuvą į išorę.

b. Įdėkite popieriaus.
� Įdėkite pluoštą fotopopieriaus į nuotraukų dėklą trumpuoju kraštu į priekį spausdinamąja puse žemyn.

Laikmenų įdėjimas 11
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� Popieriaus pluoštą stumkite pirmyn tol, kol jis sustos.

Pastaba Jei jūsų naudojamas fotopopierius yra perforuotas, įdėkite jį taip, kad skylutės būtų
nukreiptos į jus.

� Stumkite popieriaus pločio kreiptuvą į vidų, kol jis sustos prie popieriaus krašto.

c. Nuleiskite nuotraukų dėklo dangtį.

A4 formato arba 8.5 x 11 colių popieriaus įdėjimas
a. Pakelkite nuotraukų dėklą.

� Slinkite popieriaus pločio kreiptuvą į išorę.
� Iš pagrindinio įvesties dėklo pašalinkite visą popierių.

b. Įdėkite popieriaus.
� Įdėkite pluoštą popieriaus į pagrindinį įvesties dėklą trumpuoju kraštu į priekį spausdinamąja puse

žemyn.

� Popieriaus pluoštą stumkite pirmyn tol, kol jis sustos.
� Stumkite popieriaus pločio kreiptuvą į vidų, kol jis sustos prie popieriaus krašto.

Skyrius 4 skyrius
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� Nuotraukų dėklą nuleiskite.

Vokų įdėjimas
a. Pakelkite nuotraukų dėklą.

� Slinkite popieriaus pločio kreiptuvą į išorę.
� Iš pagrindinio įvesties dėklo pašalinkite visą popierių.

b. Įdėkite vokus.
� Įdėkite vieną arba kelis vokus į dešinįjį tolimesnįjį pagrindinio įvesties dėklo kraštą vokų atlankais į viršų

ir į kairę.

� Vokų pluoštą stumkite pirmyn tol, kol jis sustos.
� Pastumkite popieriaus pločio kreiptuvą link vokų pluošto, kol jis sustos.

� Nuotraukų dėklą nuleiskite.
2. Žiūrėti šios temos animaciją. Kai kuriuose animacijos ekranuose gali būti pavaizduotas ne jūsų produktas.

Laikmenų įdėjimas 13
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Susijusios temos
• Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti, puslapyje 14

Pašalinkite įstrigusį popierių iš dvipusio spausdinimo
priedo.

Kaip pašalinti įstrigusį popierių iš dvipusio spausdinimo priedo.
1. Išjunkite produktą.
2. Išimkite dvipusio spausdinimo priedą.

3. Pašalinkite įstrigusį popierių.
4. Įstatykite dvipusio spausdinimo priedą.

5. Įjunkite produktą.
6. Bandykite spausdinti dar kartą.
7. Žiūrėti šios temos animaciją. Kai kuriuose animacijos ekranuose gali būti pavaizduotas ne jūsų produktas.

Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti
Kad spausdindami pasiektumėte gerų rezultatų, pasinaudokite šiais patarimais.

Patarimai, kaip spausdinti
• Naudokite originalias HP kasetes. Originalios HP kasetės suprojektuotos ir išbandytos su HP spausdintuvais,

kad visada pasiektumėte puikių rezultatų.
• Įsitikinkite, kad kasetėse yra pakankamai rašalo. Rašalo lygį patikrinkite vadovaudamiesi ekrano meniu Tools

(Įrankiai) instrukcijomis. Rašalo lygį taip pat galite patikrinti programinėje įrangoje per Printer Toolbox
(Spausdintuvo parankinė).

• Įdėkite pluoštą popieriaus, o ne vieną lapą. Naudokite vienodo dydžio švarų ir lygų popierių. Įsitikinkite, kad įdėta
tik vienos rūšies popieriaus.

Skyrius 4 skyrius
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• Pakoreguokite popieriaus pločio kreipiklį į įvesties dėklą - pristumkite jį prie popieriaus. Patikrinkite, kad
popieriaus pločio kreipiklis nesulankstytų popieriaus dėkle.

• Nustatykite spausdinimo kokybės ir popieriaus dydžio nuostatas atsižvelgdami į įvesties dėkle įdėto popieriaus
tipą ir dydį.

• Naudodami spaudinio peržiūros funkciją patikrinkite paraštes. Pasirūpinkite, kad paraščių nuostata nebūtų
didesnė nei spausdintuvo aprėpiama spausdinimo sritis.

• Sužinokite, kaip internete keistis nuotraukomis ir užsisakyti spaudinius. Spustelėkite čia, norėdami prisijungti
prie tinklo ir sužinoti daugiau.

• Sužinokite, kaip paprastai ir lengvai spausdinti receptus, kuponus, tinklalapius ir kitą tinklo turinį su „Programų
valdymas“. Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie tinklo ir sužinoti daugiau.

• Sužinokite, kaip spausdinti iš bet kur, išsiunčiant į spausdintuvą el. laišką su priedais. Spustelėkite čia, norėdami
prisijungti prie tinklo ir sužinoti daugiau.

Patarimai, kaip sėkmingai spausdinti 15
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5 Kopijavimas ir nuskaitymas
• Nuskaitymas į kompiuterį
• Teksto ar mišrių dokumentų kopijavimas
• Patarimai, kaip sėkmingai kopijuoti ir nuskaityti

Nuskaitymas į kompiuterį
Kaip nuskaityti į kompiuterį
1. Įdėkite originalą.

a. Pakelkite įrenginio dangtį.

b. Padėkite originalą spausdinamąja puse žemyn palei priekinį dešinįjį stiklo kampą.

c. Uždarykite dangtį.
2. Pradėkite nuskaitymą.

a. Pagrindiniame ekrane pažymėkite Scan (Nuskaityti), tada paspauskite OK (gerai).
b. Pažymėkite Computer (Kompiuteris) ir paspauskite OK (gerai).

Jeigu produktas prijungtas prie tinklo, rodomas pasiekiamų kompiuterių sąrašas. Pasirinkite kompiuterį, į
kurį norite perkelti, kad pradėtumėte nuskaityti.

3. Žiūrėti šios temos animaciją. Kai kuriuose animacijos ekranuose gali būti pavaizduotas ne jūsų produktas.

Susijusios temos
• Patarimai, kaip sėkmingai kopijuoti ir nuskaityti, puslapyje 20
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Teksto ar mišrių dokumentų kopijavimas
1. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Vienpusė kopija
a. Įdėkite popieriaus.

� Įdėkite viso dydžio popieriaus į pagrindinį įvesties dėklą.

b. Įdėkite originalą.
� Pakelkite įrenginio dangtį.

� Padėkite originalą spausdinamąja puse žemyn palei priekinį dešinįjį stiklo kampą.

� Uždarykite dangtį.
c. Nurodykite kopijų skaičių.

� Palieskite komandą Copy (Kopijuoti) ekrane Pradžia.
Pamatysite Copy (Kopijuoti) peržiūrą.

� Palieskite ekraną, kad pakeistumėte kopijų skaičių.
d. Pradėkite kopijuoti.

� Palieskite B&W (Nespalvotai) arba Color (Spalvotai).

Skyrius 5 skyrius
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Dvipusė kopija
a. Įdėkite popieriaus.

� Įdėkite viso dydžio popieriaus į pagrindinį įvesties dėklą.

b. Įdėkite originalą.
� Pakelkite įrenginio dangtį.

� Padėkite originalą spausdinamąja puse žemyn palei priekinį dešinįjį stiklo kampą.

� Uždarykite dangtį.
c. Nurodykite dvipusę parinktį.

� Palieskite komandą Copy (Kopijuoti) ekrane Pradžia.
Pamatysite Copy (Kopijuoti) peržiūrą.

� Palieskite Print Settings (Spausdinimo nuostatos).
Atsidarys Copy Settings (Kopijavimo nuostatos) meniu.

� Palieskite 2-Sided (Dvipusis).
� Palieskite On (Įjungta).

d. Nurodykite kopijų skaičių.
� Nustatykite kopijų skaičių liečiamajame ekrane.

Teksto ar mišrių dokumentų kopijavimas 19
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e. Pradėkite kopijuoti.
� Palieskite B&W (Nespalvotai) arba Color (Spalvotai).

f. Kopijuokite antrąjį originalą.
� Antrąjį lapą dėkite ant stiklo ir palieskite OK (gerai).

2. Žiūrėti šios temos animaciją. Kai kuriuose animacijos ekranuose gali būti pavaizduotas ne jūsų produktas.

Susijusios temos
• Patarimai, kaip sėkmingai kopijuoti ir nuskaityti, puslapyje 20

Patarimai, kaip sėkmingai kopijuoti ir nuskaityti
Kad kopijuodami ir nuskaitydami pasiektumėte gerų rezultatų, pasinaudokite toliau pateiktais patarimais.

• Stenkitės, kad ant stiklo ir dangčio apačios nebūtų nešvarumų. Viską, kas yra ant stiklo, skaitytuvas laiko vaizdo
dalimi.

• Originalą dėkite dešiniajame priekiniame stiklo kampe, išspausdinta puse žemyn.
• Norėdami nuskaityti knygą arba kitą storą originalą, nuimkite dangtį.
• Norėdami sukurti didelę mažo originalo kopiją, nuskaitykite originalą į kompiuterį, nuskaitymo programine įranga

pakeiskite vaizdo dydį ir tada spausdinkite padidinto vaizdo kopiją.
• Kad visas tekstas būtų tinkamai nuskaitytas, programinėje įrangoje sureguliuokite šviesumą.
• Jei norimo nuskaityti dokumento išdėstymas sudėtingas, programinėje įrangoje pasirinkite įrėminto teksto

dokumento nuskaitymo nuostatą. Pasirinkus šią nuostatą, išlaikomas teksto išdėstymas ir formatavimas.
• Jei nuskaitytas vaizdas netinkamai apkarpomas, programinėje įrangoje išjunkite automatinio apkarpymo

funkciją ir apkarpykite vaizdą rankiniu būdu.

Skyrius 5 skyrius

20 Kopijavimas ir nuskaitymas

K
opijavim

as ir nuskaitym
as



6 Darbas su kasetėmis
• Rašalo lygio patikrinimas
• Automatinis spausdinimo galvutės valymas
• Kasečių pakeitimas
• Rašalo užsakymas
• Kasetės garantijos informacija
• Patarimai, kaip naudoti rašalą

Rašalo lygio patikrinimas
Galite lengvai patikrinti rašalo lygį, kad išsiaiškintumėte, kada gali prireikti keisti kasetę. Rašalo lygis kasetėje rodo
nustatytą rašalo likutį kasetėse.

Pastaba 1 Jei įdėjote pakartotinai pripildytą arba perdirbtą kasetę arba kasetę, kuri buvo naudota kitame
spausdintuve, rašalo lygio lemputė gali veikti netiksliai arba visai neveikti.

Pastaba 2 Rašalo lygio įspėjimai ir lemputės suteikia numanomą informaciją tik įspėjimo tikslais. Kai pasirodo
pranešimas apie žemą rašalo lygį, pasirūpinkite atsargine kasete, kad nereikėtų atidėti svarbių spausdinimo
darbų. Kasetes reikia keisti tik tada, kai spausdinimo kokybė tampa nepriimtina.

Pastaba 3 Spausdinant kasečių rašalas naudojamas keliais skirtingais būdais, įskaitant inicijavimo procesą,
kuris paruošia spausdintuvą ir kasetes spausdinti, ir spausdinimo galvutės aptarnavimą, kuris palaiko
spausdinimo purkštukus švarius, o rašalas teka laisvai. Be to, šiek tiek rašalo lieka ir sunaudotoje kasetėje.
Išsamesnės informacijos ieškokite www.hp.com/go/inkusage.

Rašalo kiekio tikrinimas HP Photosmart programų įranga.
1. HP Solution Center (sprendimų centras) spustelėkite Settings (nuostatos), nurodykite Print Settings

(spausdinimo nuostatos), tuomet spustelėkite Printer Toolbox (spausdintuvo įrankinė).

Pastaba Taip pat galite atidaryti Printer Toolbox (spausdintuvo įrankinę) dialogo lange Print
Properties (spausdinimo ypatybės). Dialogo lange Print Properties (spausdinimo ypatybės) spustelėkite
skirtuką Features (savybės) ir spustelėkite Printer Services (spausdintuvo paslaugos).

Atsiveria Printer Toolbox (spausdintuvo įrankinė).
2. Spustelėkite skirtuką Estimated Ink Levels (apytikris rašalo kiekis).

Ekrane bus parodytas apytikris spausdinimo kasetėse likęs rašalo kiekis.

Kaip rašalo kiekį patikrinti spausdintuvo ekrane
▲ Pagrindiniame ekrane spauskite mygtuką Status (būsena). Rodomas apytikslis rašalo kiekis.

Susijusios temos
• Rašalo užsakymas, puslapyje 24

Patarimai, kaip naudoti rašalą, puslapyje 25

Automatinis spausdinimo galvutės valymas
Jei spausdinimo kokybė nepatenkinama ir problema nesusijusi su mažu rašalo lygiu ar ne HP rašalu, išvalykite
spausdinimo galvutę.
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Kaip valyti spausdinimo galvutę iš valdymo skydelio
1. Pagrindiniame ekrane spauskite mygtuką Settings (nustatymai). Rodomas Setup Menu (sąrankos meniu).
2. Būdami Setup Menu (sąrankos meniu) paliesdami ekraną pažymėkite Tools (įrankiai). Spustelėkite OK

(gerai).
3. Paliesdami ekraną pažymėkite Clean Printhead (valyti spausdinimo galvutę). Spustelėkite OK (gerai).

Susijusios temos
• Rašalo užsakymas, puslapyje 24

Patarimai, kaip naudoti rašalą, puslapyje 25

Kasečių pakeitimas
Kaip pakeisti rašalo kasetes
1. Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas.
2. Išimkite kasetę.

a. Atidarykite rašalo kasečių dangtelį.

Palaukite, kol spausdinimo kasečių dėtuvė atslinks į produkto centrą.
b. Paspauskite kasetės fiksatorių ir išimkite ją iš angos.

3. Patraukite oranžinį skirtuką ir išimkite kasetę iš pakuotės.
a. Atidarykite rašalo kasečių dangtelį.

Skyrius 6 skyrius
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Palaukite, kol spausdinimo kasečių dėtuvė atslinks į produkto centrą.
b. Paspauskite kasetės fiksatorių ir išimkite ją iš angos.

4. Naujos kasetės įdėjimas.
a. Išimkite kasetę iš pakuotės.

b. Pasukite oranžinį dangtelį, kad jį nuimtumėte. Dangteliui nuimti gali prireikti tvirto pasukimo.

c. Patikrinkite, ar sutampa spalvų piktogramos ir stumkite kasetę į angą, kol ji užsifiksuos.

Kasečių pakeitimas 23
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d. Uždarykite kasečių dangtį.

5. Žiūrėti šios temos animaciją. Kai kuriuose animacijos ekranuose gali būti pavaizduotas ne jūsų produktas.

Susijusios temos
• Rašalo užsakymas, puslapyje 24

Patarimai, kaip naudoti rašalą, puslapyje 25

Rašalo užsakymas
Kad sužinotumėte kokios HP medžiagos tinka jūsų produktui, užsakykite medžiagas internetu arba sudarykite
spausdintiną pirkinių sąrašą, atidarykite „HP Solution Center“ (HP sprendimų centrą) ir pasirinkite pirkimo internete
variantą.

Rašalo įspėjimų pranešimuose taip pat parodoma informacija apie kasetes ir pirkimo internetu nuorodos.
Papildomos informacijos apie kasetes ir užsakymą internetu galite rasti svetainėje www.hp.com/buy/supplies.

Pastaba Kasečių užsakymo internetu paslauga teikiama ne visose šalyse / regionuose. Jei jūsų šalyje / regione
ji neteikiama, susisiekite su vietiniu HP gaminių platintoju, kuris suteiks informacijos, kaip įsigyti kasečių.

Kasetės garantijos informacija
HP kasetės garantija galioja, jeigu gaminys naudojamas jam skirtame HP spausdinimo įrenginyje. Ši garantija
negalioja tiems HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba
sugadinti.

Garantinio laikotarpio metu gaminiams taikoma garantija tik jei nesibaigęs HP rašalas ir nepasiekta garantijos
pabaigos data. Garantijos pabaigos data (teikiama formatu MMMM/mm) yra ant gaminio, kaip nurodyta toliau:
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HP pareiškimo dėl ribotos garantijos kopija pateikiama atspausdintoje dokumentacijoje, gautoje kartu su produktu.

Patarimai, kaip naudoti rašalą
Pasinaudokite toliau pateiktais darbo su rašalo kasetėmis patarimais.

• Naudokite savo spausdintuvui tinkančias rašalo kasetes. Suderinamų rašalo kasečių sąrašo ieškokite
spausdintinėje spausdintuvo dokumentacijoje. Arba programinėje įrangoje žr. Printer Toolbox (Spausdintuvo
parankinė).

• Rašalo kasetes dėkite į tinkamas angas. Kasečių spalvos ir piktogramos turi atitikti angų spalvas ir piktogramas.
Įsitikinkite, kad visos kasetės tinkamai užsifiksavusios.

• Naudokite originalias HP rašalo kasetes. Originalios HP rašalo kasetės suprojektuotos ir išbandytos su HP
spausdintuvais, kad visada pasiektumėte puikių rezultatų.

• Pasirodžius įspėjimo pranešimui dėl rašalo, pamąstykite, ar nereikia keisti rašalo kasečių. Taip išvengsite galimo
spausdinimo atidėjimo. Neprivalote keisti rašalo kasetės, jei jus tenkina spausdinimo kokybė.

• Nuotraukų ir nuotraukų juodos kasetės gali būti sukeičiamos vietomis.

Patarimai, kaip naudoti rašalą 25
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7 HP pagalba
• Reikia daugiau pagalbos?
• HP techninė pagalba telefonu
• Papildomos garantijos galimybės

Reikia daugiau pagalbos?

Galite rasti daugiau informacijos ir pagalbos, susijusios su jūsų HP Photosmart įvedę raktažodį Ieškos
laukelyje pagalbos pežiūros programos lango viršuje kairėje. Bus pateiktas susijusių temų pavadinimų sąrašas –
vietos ir internetinėms temoms.

Norėdami kreiptis į HP pagalbos tarnybą spustelėkite čia, kad įeitumėte į internetą.

HP techninė pagalba telefonu
Pagalbos telefonu galimybės ir prieinamumas priklauso nuo gaminio, šalies / regiono ir kalbos.

Šiame skyriuje pateikiamos tokios temos:

• Techninės pagalbos telefonu laikotarpis
• Kaip skambinti
• Pasibaigus techninės pagalbos telefonu laikotarpiui

Techninės pagalbos telefonu laikotarpis
Vienerių metų techninės pagalbos telefonu laikotarpis taikomas Šiaurės Amerikai, Azijos ir Lotynų Amerikos šalims
(įskaitant Meksiką). Norėdami nustatyti techninės pagalbos laikotarpį Europai, Viduriniams Rytams ir Afrikai, eikite
į www.hp.com/support. Taikomi įprasti telefonines paslaugas teikiančios įmonės mokesčiai.

Kaip skambinti
HP pagalbos tarnybai skambinkite tik būdami šalia kompiuterio ir gaminio. Būkite pasiruošę suteikti šią informaciją:

• Produkto pavadinimas („HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series“)
• Serijos numerį (esantį gale arba apačioje pritvirtintoje gaminio etiketėje)
• Pranešimą, pasirodantį iškilus problemai
• Atsakymus į šiuos klausimus:

◦ Ar taip buvo nutikę anksčiau?
◦ Ar galite tai atkurti?
◦ Ar tuo metu, kai įvyko triktis, jūs prie kompiuterio neprijungėte naujos techninės įrangos ar neįdiegėte naujos

programinės įrangos?
◦ Ar dar ko nors neįvyko prieš įvykstant trikčiai (pvz., žaibavo, gaminys buvo patrauktas ar pan.)?

Pagalbos telefono numerių sąrašą rasite svetainėje www.hp.com/support.

Pasibaigus techninės pagalbos telefonu laikotarpiui
Pasibaigus techninės pagalbos telefonu laikotarpiui, HP teikia techninę pagalbą už papildomą mokestį. Pagalbą
taip pat galima gauti per HP internetinio aptarnavimo tinklalapį: www.hp.com/support. Norėdami sužinoti daugiau
apie palaikymo pasirinktis, kreipkitės į HP platintoją arba skambinkite jūsų šalies ar regiono palaikymo telefonu.
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Papildomos garantijos galimybės
Už papildomą mokestį HP Photosmart gali būti prižiūrimas ir pagal išplėstinį priežiūros planą. Aplankykite
www.hp.com/support, pasirinkite savo šalį / regioną ir naršykite paslaugų ir garantijos sritį, kurioje rasite informaciją
apie papildomus aptarnavimo planus.
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8 Jungiamumas
• Programinės įrangos, skirtos tinklo ryšiui, diegimas
• Tinklo spausdintuvo nustatymo ir naudojimo patarimai

Programinės įrangos, skirtos tinklo ryšiui, diegimas
Šiame skyriuje aprašoma, kaip įdiegti HP Photosmart programinę įrangą prie tinklo prijungtame kompiuteryje. Prieš
diegdami programinę įrangą įsitikinkite, kad HP Photosmart yra prijungtas prie tinklo. Jei HP Photosmart prie tinklo
neprijungtas, kad jį prie tinklo prijungtumėte, vykdykite ekrano nurodymus, pateikiamus programinės įrangos
diegimo metu.

Pastaba 1 Jeigu kompiuteris sukonfigūruotas taip, kad galėtų jungtis prie kelių tinklo įrenginių, prieš diegdami
programinę įrangą įsitikinkite, kad kompiuteris prie šių įrenginių yra prijungtas. Kitu atveju HP Photosmart
programinės įrangos diegimo programa gali pasirinkti vieną iš jau naudojamų įrenginių raidžių, o tada prisijungti
prie atitinkamo tinklo įrenginio jau negalėsite.

Pastaba 2 Įdiegimas gali trukti nuo 20 iki 45 minučių priklausomai nuo operacinės sistemos, laisvos disko vietos
ir kompiuterio procesoriaus greičio.

Kaip įdiegti operacinei sistemai „Windows“ skirtą HP Photosmart programinę įrangą tinklo kompiuteryje
1. Uždarykite visas kompiuteryje vykdomas programas.
2. Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo kompaktinį diską, kurį gavote su produktu, ir vykdykite

ekrane pateikiamus nurodymus.

Pastaba (1) Jei HP Photosmart neprijungtas prie tinklo, paleiskite įrankį Wireless Setup Wizard (Belaidės
sąrankos vediklis) iš meniu Network (Tinklas) produkte HP Photosmart. Jei įdiegties metu įranga produkto
tinkle neranda arba sėkmingai paleisti Wireless Setup Wizard (Belaidės sąrankos vediklis) nepavyko,
įranga gali parodyti belaidžio ryšio nustatymus, tokiu atveju būsite nukreipti į Wireless Setup Wizard
(Belaidės sąrankos vediklis), kur galėsite įvesti šią informaciją. arba

(2) Jei spausdintuvas tinkle jau yra, įranga pateiks kitų metodų, kaip galima rasti spausdintuvą tinkle.

3. Jeigu pasirodo dialogo langas apie užkardą, vadovaukitės nurodymais. Jeigu matote iššokančius užkardos
pranešimus, visada turite arba juos priimti, arba leisti vykdyti nurodytus veiksmus.

4. Ekrane Connection Type (Ryšio tipas) pasirinkite Networking (Per tinklą) ir paspauskite Next (Kitas).
Kol sąrankos programa tinkle ieško produkto, rodomas ekranas Ieškoma.

5. Ekrane Printer Found (rastas spausdintuvas) patvirtinkite, kad spausdintuvo aprašymas yra teisingas.
Jei tinkle randami keli spausdintuvai, rodomas ekranas Rasti spausdintuvai. Pasirinkite produktą, kurį norite
prijungti.

6. Vykdykite programinės įrangos diegimo nurodymus.
Įdiegus programinę įrangą, produktas bus parengtas naudoti.

7. Jei norite patikrinti tinklo ryšį, iš kompiuterio atspausdinkite gaminio savitikros ataskaitą.

Tinklo spausdintuvo nustatymo ir naudojimo patarimai
Naudokitės šiais tinklo spausdintuvo nustatymo ir naudojimo patarimais:

• Nustatydami belaidžio ryšio tinklo spausdintuvą, patikrinkite, kad belaidis kelvedis ar prieigos taškas būtų
įjungtas. Kai veikia Wireless Setup Wizard (Belaidės sąrankos vediklis), spausdintuvas ieško belaidžio ryšio
kelvedžių, tada išvardina aptiktus tinklus ekrane.

• Jei kompiuteris prijungtas prie VPN tinklo, jums reikės atjungti VPN prieš prieinant prie kitų tinklo įrenginių,
įskaitant spausdintuvą.

• Sužinokite, kaip rasti savo tinklo saugos nustatymus. Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie tinklo ir sužinoti
daugiau.
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• Sužinokite apie „Network Diagnostic Utility“ (tinklo diagnostikos programą) ir gaukite kitų trikčių šalinimo
patarimų. Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie tinklo ir sužinoti daugiau.

• Sužinokite, kaip persijungti iš USB į belaidį ryšį. Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie tinklo ir sužinoti
daugiau.

• Sužinokite, ką daryti su ugniasienės ir antivirusinėmis programomis spausdintuvo sąrankos metu. Spustelėkite
čia, norėdami prisijungti prie tinklo ir sužinoti daugiau.

• Sužinokite, kaip prijungti „HP Photosmart“ prie belaidžio ryšio naudojant „WiFi Projected Setup“ (WPS).
Spustelėkite čia, norėdami prisijungti prie tinklo ir sužinoti daugiau.

• Sužinokite, kaip prijungti „HP Photosmart“ prie belaidžio ryšio naudojant WiFi nustatymo vedlį. Spustelėkite čia,
norėdami prisijungti prie tinklo ir sužinoti daugiau.
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9 Techninė informacija
Šiame skyriuje pateikiami HP Photosmart taikomi techniniai duomenys ir tarptautinė informacija apie galiojančias
nuostatas.

Informacijos apie spausdinimo kasetes žr. atspausdintoje dokumentacijoje, kurią gavote kartu su HP Photosmart.

Šiame skyriuje pateikiamos tokios temos:

• Pastaba
• Kasetės lusto informacija
• Specifikacijos
• Produkto aplinkos priežiūros programa
• Reglamentinės normos
• Reglamentiniai belaidžio ryšio patvirtinimai

Pastaba

Kasetės lusto informacija
Su šiuo produktu naudojamos HP kasetės turi atminties lustą, kuris dalyvauja produktui veikiant. Be to, šis atminties
lustas renka tam tikrą informaciją apie produkto naudojimą, į kurį gali būti įtraukta: data, kada kasetė buvo pirmą
kartą įdėta, data, kada kasetė buvo paskutinį kartą naudota, naudojant kasetę atspausdintų lapų skaičius, lapų
padengimas, naudoti spausdinimo režimai, bet kurios galimai įvykusios spausdinimo klaidos ir produkto modelis.
Ši informacija padeda HP kurti ateities produktus, atitinkančius mūsų klientų poreikius.

Tarp duomenų, surinktų iš kasetės atminties lusto, nėra informacijos, kuri gali būti panaudota kasetės arba produkto
klientui ar naudotojui nustatyti.

HP atrenka atminties lustų pavyzdžius iš kasečių, grąžintų HP pagal neprivalomą aparatinės įrangos grąžinimo ir
perdirbimo programą („HP Planet Partners“: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/). Šių
atrinktų atminties lustų informacija yra skaitoma ir tyrinėjama siekiant patobulinti ateities HP produktus. HP
partneriai, padedantys perdirbti šią kasetę, taip pat gali pasiekti šiuos duomenis.

Bet kuri trečioji šalis, kurią pasiekia kasetė, taip pat gali pasiekti anoniminę atminties lusto informaciją. Jeigu jūs
nenorite leisti pasiekti šios informacijos, galite sugadinti lustą. Tačiau sugadinę atminties lustą, nebegalėsite naudoti
kasetės HP produkte.

Jeigu esate susirūpinę dėl šios anoniminės informacijos pateikimo, galite šią informaciją padaryti neprieinamą
išjungiant atminties lusto galimybę rinkti produkto naudojimo informaciją.

Kaip išjungti naudojimo informacijos funkciją
1. Palieskite Sąranka.
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2. Palieskite Preferences (Nuostatos).
3. Palieskite Cartridge Chip Info (Kasetės lusto informacija), tada palieskite OK (gerai).

Pastaba Kad vėl įjungtumėte naudojimo informacijos funkciją, atkurkite numatytąsias nuostatas.

Pastaba Jūs galite ir toliau naudoti kasetę HP produkte, jeigu išjungėte atminties lusto produkto naudojimo
informacijos rinkimo funkciją.

Specifikacijos
Šiame skyriuje pateikiamos HP Photosmart techninės specifikacijos. Visas produkto specifikacijas rasite produkto
duomenų lape www.hp.com/support.

Reikalavimai sistemai

Programinės įrangos ir sistemos reikalavimus rasite „Readme“ faile.

Daugiau informacijos apie būsimus operacinių sistemų išleidimus ir palaikymą rasite apsilankę HP pagalbos
interneto svetainėje www.hp.com/support.

Aplinkos techniniai duomenys
• Leistinos darbo aplinkos temperatūros diapazonas: Pagrindinis spausdintuvas: nuo 5 iki 40 laipsnių C (nuo 41

iki 104 laipsnių F) Atjungiamas ekranas: nuo -10 iki 40 laipsnių C (nuo 14 iki 104 laipsnių F)
• Leistinos darbo aplinkos temperatūros diapazonas: nuo 5 ºC iki 40 ºC (nuo 41 ºF iki 104 ºF)
• Drėgnumas: nuo 15 % iki 80 % sant. drėgn. be kondensacijos; 28 ºC maksimalus rasos taškas
• Leistinos neveikimo (laikymo) temperatūros diapazonas: nuo -20 iki 60 laipsnių C (nuo 4 iki 140 laipsnių F)
• Esant stipriam elektromagnetiniam laukui, HP Photosmart išvesties rezultatuose galimi nedideli iškraipymai
• HP rekomenduoja naudoti 3 m arba trumpesnį USB kabelį, kad dėl stipraus elektromagnetinio lauko indukuojami

trukdžiai būtų kuo mažesni

Spausdinimo skyra

Daugiau informacijos apie spausdintuvo skyrą ieškokite spausdintuvo pr. įrangoje.

Popieriaus techniniai duomenys

Tipas Popieriaus svoris Įvesties dėklas* Išvesties dėklas† Nuotraukų dėklas*

Paprastas popierius Nuo 16 iki 24 svarų (nuo
60 iki 90 g/m²)

Iki 125 (20 svarų
popierius)

50 (20 svarų popierius) netaikoma

„Legal“ formato popierius Nuo 16 iki 24 svarų (nuo
60 iki 90 g/m²)

Iki 125 (20 svarų
popierius)

10 (20 svarų popierius) netaikoma

Kortelės Iki 75 svarų (281 g/m2) Iki 60 25 Iki 20

Vokai Nuo 20 iki 24 svarų (nuo
75 iki 90 g/m²)

Iki 15 15 netaikoma

Skaidrios plėvelės netaikoma Iki 40 25 netaikoma

Etiketės netaikoma Iki 40 25 netaikoma

5 x 7 colių (13 x 18 cm)
fotopopierius

iki 75 svarų (281 g/m2)
(236 g/m²)

Iki 40 25 Iki 20

4 x 6 colių (10 x 15 cm)
fotopopierius

Iki 75 svarų (281 g/m2)
(236 g/m²)

Iki 40 25 Iki 20

Skyrius 9 skyrius
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Tipas Popieriaus svoris Įvesties dėklas* Išvesties dėklas† Nuotraukų dėklas*

8,5 x 11 colių (216 x 279 mm)
fotopopierius

Iki 75 svarų (281 g/m2) Iki 40 25 netaikoma

* Maksimali talpa.
† Išvesties dėklo talpa priklauso nuo naudojamo popieriaus rūšies ir sunaudojamo rašalo kiekio. HP rekomenduoja dažnai

ištuštinti išvesties dėklą. Spausdinimo kokybės režimas FAST DRAFT reikalauja, kad dėklo plėtinys būtų visiškai ištrauktas,
o galinis dėklas būtų pasuktas aukštyn. Nepasukus galinio dėklo, „letter“ ir „legal“ popieriaus lapai kris ant pirmojo lapo.

*

Pastaba Viso galimų laikmenų dydžių sąrašo ieškokite spausdintuvo tvarkyklėje.

Dvipusio spausdinimo priedo popieriaus specifikacijos - visiems regionams, išskyrus Japoniją

Tipas Dydis Svoris

Popierius „Letter“ formato: 8,5 x 11 colių
„Executive“ (darbinių dokumentų): 7,25 x
10,5 colių
A4: 210 x 297 mm
B5 (ISO): 176 x 250 mm B5 (JIS): 182 x
257 mm

Nuo 16 iki 24 svarų (nuo 60 iki 90 g/m²)

Popierius brošiūroms „Letter“ formato: 8,5 x 11 colių
A4: 210 x 297 mm

Iki 48 svarų (180 g/m2)

Dvipusio spausdinimo priedo popieriaus specifikacijos, tik Japonijai

Tipas Dydis Svoris

Popierius „Letter“ formato: 8,5 x 11 colių
Executive (darbinių dokumentų): 7,25 x
10,5 colių
A4 : 210 x 297 mm
A5 formato: 148 x 210 mm
B5 (ISO): 176 x 250 mm B5 (JIS): 182 x
257 mm

nuo 60 iki 90 g/m2 (nuo 16 iki 24 lb)

Popierius brošiūroms „Letter“ formato: 8,5 x 11 colių
A4 : 210 x 297 mm

Iki 180 g/m2 (48 lb. sukibimas)

Kortelės ir nuotraukos 4 x 6 colių
5 x 8 colių
10 x 15 cm
A6 formato: 105 x 148,5 mm
„Hagaki“: 100 x 148 mm

Iki 200 g/m2 (110 lb. indeksas)

Lygiavimo nukreipimas
• 006 mm/mm paprastame popieriuje (antroji pusė)

Pastaba Laikmenos rūšis skirtingose šalyse / regionuose gali skirtis.

Spausdinimo techniniai duomenys
• Spausdinimo greitis kinta priklausomai nuo dokumento sudėtingumo
• Panorama (Panoraminio) dydžio spausdinimas
• Būdas: šiluminis rašalinis spausdinimas „pagal poreikį“
• Kalba: PCL3 GVS

(tęsinys)

Specifikacijos 33

Te
ch

ni
nė

 in
fo

rm
ac

ija



Kopijavimo techniniai duomenys
• Skaitmeninis vaizdų apdorojimas
• Koks yra didžiausias kopijų skaičius, priklauso nuo konkretaus modelio
• Kopijavimo sparta priklauso nuo modelio ir kopijuojamo dokumento sudėtingumo
• Maksimalus kopijos išdidinimas svyruoja nuo 200% iki 400% (priklausomai nuo modelio)
• Maksimalus kopijos sumažinimas svyruoja nuo 25% iki 50% (priklausomai nuo modelio)

Rašalo kasetės išeiga

Aplankykite www.hp.com/go/learnaboutsupplies, kur rasite daugiau informacijos apie apskaičiuotą kasečių išeigą.

Nuskaitymo techniniai duomenys
• Komplekte yra vaizdų apdorojimo programa
• Su „Twain“ suderinama programinės įrangos sąsaja
• Skiriamoji geba: iki 1200 x 2400 taškų colyje optinė (priklauso nuo modelio); 19200 taškų colyje padidinta

(programinė įranga)
Daugiau informacijos apie taškais colyje išreikštą skyrą rasite skaitytuvo programinėje įrangoje.

• Spalvotai: 48 bitų spalvos, 8 bitų pilka (256 pilkos spalvos lygiai)
• Maksimalus nuskaityto vaizdo nuo stiklo dydis: 21,6 x 29,7 cm

Produkto aplinkos priežiūros programa
„Hewlett-Packard“ įsipareigojusi gaminti kokybiškus produktus aplinkai nekenkiančiu būdu. Projektuojant šį gaminį
buvo paisoma perdirbimo galimybės. Užtikrinant gerą veikimą ir patikimumą buvo stengiamasi naudoti kuo mažiau
skirtingų medžiagų. Nepanašios medžiagos buvo naudojamos taip, kad jas būtų lengva atskirti. Tvirtiklius ir kitus
jungiamuosius elementus lengva rasti, pasiekti ir nuimti naudojant įprastus įrankius. Labai svarbios dalys buvo
sukurtos taip, kad jas būtų lengva pasiekti, ardyti ir taisyti.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje „HP Commitment to the Environment“ (HP įsipareigojimas saugoti aplinką):

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Šiame skyriuje pateikiamos tokios temos:

• Aplinkosaugos patarimai
• Popieriaus naudojimas
• Plastikinės dalys
• Medžiagų saugos duomenų lapai
• Perdirbimo programa
• HP rašalinių spausdintuvų eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa
• Energijos taupymo režimo nustatymas
• Energijos suvartojimas
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• Cheminės medžiagos
• Toxic and hazardous substance table
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Attention California users
• EU battery directive

Aplinkosaugos patarimai
HP siekia padėti klientams mažiau teršti aplinką. HP toliau pateikia aplinkosaugos patarimus, kaip įvertinti jūsų
spausdinimo įpročius ir sumažinti jų galimą įtaką aplinkos teršimui. Be specifinių šio produkto ypatybių, prašome
apsilankyti „HP Eco Solutions“ (aplinkosaugos sprendimai) svetainėje, kur rasite daugiau informacijos apie HP
aplinkosaugos veiklą.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
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Jūsų produkto ypatybės, padedančios saugoti aplinką
• Dvipusis spausdinimas: Naudokite Paper-saving Printing (Popierių taupantis spausdinimas) ir spausdinkite

dvipusius dokumentus su keletu puslapių tame pačiame lape taip sumažindami reikiamo sunaudoti popieriaus
kiekį.

• Smart Web printing (intelektualusis tinklalapių spausdinimas): Į „HP Smart Web Printing“ (intelektualusis
tinklalapių spausdinimas) sąsają įtraukti langai Clip Book (Iškarpų sritis) ir Edit Clips (Taisyti iškarpas), kur
galite saugoti, tvarkyti ar spausdinti tinkle surinktas iškarpas.

• Energy Savings information (Energijos taupymo informacija): Informaciją, kaip nustatyti šio produkto
ENERGY STAR® kvalifikacijos būseną, rasite Energijos suvartojimas, puslapyje 36.

• Recycled Materials (Perdirbtos medžiagos): Daugiau informacijos apie HP gaminių perdirbimą pateikiama
internete adresu:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Popieriaus naudojimas
Šis gaminys pritaikytas naudoti perdirbtą popierių pagal standartus DIN 19309 ir EN 12281:2002.

Plastikinės dalys
Plastikinės dalys, sveriančios daugiau kaip 25 gramus, paženklintos pagal tarptautinius standartus – tai padidina
galimybę identifikuoti plastikines dalis, kurias, baigus eksploatuoti produktą, galima atiduoti perdirbti.

Medžiagų saugos duomenų lapai
Medžiagų saugos duomenų lapus (MSDS) galima gauti iš HP svetainės:

www.hp.com/go/msds

Perdirbimo programa
HP siūlo vis daugiau gaminių grąžinimo ir perdirbimo programų daugelyje šalių ar regionų ir bendradarbiauja su kai
kuriais didžiausiais pasaulio elektroninės įrangos perdirbimo centrais. HP saugo išteklius perparduodama kai
kuriuos populiariausius savo gaminius. Daugiau informacijos apie HP gaminių perdirbimą ieškokite:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP rašalinių spausdintuvų eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa
HP yra įsipareigojusi saugoti aplinką. HP rašalinių spausdintuvų eksploatacinių medžiagų perdirbimo programa
vykdoma daugelyje šalių ir (arba) regionų ir leidžia nemokamai perdirbti panaudotas spausdinimo ir rašalo kasetes.
Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Energijos taupymo režimo nustatymas
Kai išjungiate HP Photosmart, kaip numatyta, jis persijungia į energijos taupymo režimą. Taip produktas naudoja
energiją efektyviau, bet taip pat tai reiškia, kad produkto įjungimas gali užtrukti ilgiau, nei tikimasi. Be to, išjungus
energijos taupymo režimą, HP Photosmart gali nebevykdyti kai kurių automatinės priežiūros užduočių. Jei ekrane
nuolat matote pranešimus apie laikrodžio klaidas arba norite sutrumpinti įsijungimo laiką, galite išjungti energijos
taupymo režimą.

Pastaba Ši funkcija įjungta kaip numatytoji.

Kaip įjungti arba išjungti energijos taupymo režimą
1. Palieskite piktogramą Sąranka.

2. Palieskite Preferences (Nuostatos).
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3. Palieskite žemyn nukreiptą rodyklę, kad slinktumėte parinktimis, ir palieskite Energy Save Mode (Energijos
taupymo režimas).

4. Paspauskite On (Įjungti) arba Off (Išjungti).

Energijos suvartojimas
„Hewlett-Packard“ spausdinimo ir vaizdų kūrimo įranga, pažymėta „ENERGY STAR®“ logotipu, atitinka JAV
aplinkos apsaugos agentūros „ENERGY STAR“ specifikacijas, nustatytas vaizdo kūrimo įrangai. Ant „ENERGY
STAR“ reikalavimus atitinkančių vaizdo kūrimo produktų yra tokia žyma:

Išsamesnės informacijos apie „ENERGY STAR“ reikalavimus atitinkantį vaizdo kūrimo produkto modelį rasite:
www.hp.com/go/energystar

Skyrius 9 skyrius
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Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

Cheminės medžiagos
HP yra įsipareigojusi suteikti informciją apie produktuose naudojamas chemines medžiagas, kad atitiktų teisinius
reikalavimus, pvz., REACH (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva EC nr.1907/2006). Šio produkto cheminės
informacijos ataskaitą rasite: www.hp.com/go/reach.

Produkto aplinkos priežiūros programa 37

Te
ch

ni
nė

 in
fo

rm
ac

ija

http://www.hp.com/go/reach


Toxic and hazardous substance table

Battery disposal in the Netherlands

Battery disposal in Taiwan

Attention California users
The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more
information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Skyrius 9 skyrius

38 Techninė informacija

Techninė inform
acija

http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate


EU battery directive

Reglamentinės normos
HP Photosmart atitinka jūsų šalyje / regione reglamentuojančių agentūrų taikomus reikalavimus produktams.

Šiame skyriuje pateikiamos tokios temos:
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• Reglamentinis modelio identifikavimo numeris
• FCC statement
• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
• Notice to users in Japan about the power cord
• Notice to users in Korea
• Notice to users in Germany
• Noise emission statement for Germany
• „HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series“ declaration of conformity

Reglamentinis modelio identifikavimo numeris
Kad būtų galima užtikrinti atpažinimą pagal normatyvus, šis produktas pažymėtas normatyviniu modelio numeriu.
Šio gaminio normatyvinis modelio numeris yra SDGOB-1021. Šio numerio nereikėtų painioti su prekės pavadinimu
(„HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series“ ir kt.) arba su gaminio numeriu (CD734A ir kt.).

FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Skyrius 9 skyrius
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Notice to users in Japan about the power cord

Notice to users in Korea

Notice to users in Germany

Noise emission statement for Germany
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„HP Photosmart Premium e-All-in-One C310 series“ declaration of conformity

Reglamentiniai belaidžio ryšio patvirtinimai
Šiame skyriuje pateikiama tokia reglamentinė informacija apie belaidžio ryšio gaminius:

• Exposure to radio frequency radiation
• Notice to users in Brazil
• Notice to users in Canada
• European Union regulatory notice
• Notice to users in Taiwan

Skyrius 9 skyrius
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Exposure to radio frequency radiation

Notice to users in Brazil

Notice to users in Canada
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European Union regulatory notice

Notice to users in Taiwan
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