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1 HP Photosmart B010 series -laitteen
ohje
Lisätietoja HP Photosmart -laitteesta:

• HP Photosmart -ohjelmistoon tutustuminen, sivu 5
• Toimintaohjeet, sivu 7
• Tulostus, sivu 9
• Kopioiminen ja skannaaminen, sivu 13
• Värikasettien käyttö, sivu 17
• Tekniset tiedot, sivu 27
• HP:n puhelintuki, sivu 25
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2 HP Photosmart -ohjelmistoon
tutustuminen
• Tulostimen osat
• Ohjauspaneelin toiminnot

Tulostimen osat
• HP Photosmart edestä ja takaa

1 Näyttö

2 Ohjauspaneeli

3 Virtapainike

4 Paperilokero

5 Paperilokeron jatke (kutsutaan myös lokeron jatkeeksi)

6 Lasi

7 Kannen alusta

8 Kansi

9 Mustekasetin kansi

10 Värikasetin kiinnityskohta

11 Mallinumeron sijainti

12 Tulostuspääyksikkö

• HP Photosmart takaa

HP Photosmart -ohjelmistoon tutustuminen 5
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13 Takaluukku

14 Takaosan USB-portti

15 Virtaliitäntä (tarkoitettu käytettäväksi vain HP:n toimittaman verkkosovittimen kanssa)

Ohjauspaneelin toiminnot
Ohjauspaneelin toiminnot

1 Edellinen: palaa edelliseen näyttöön.

2 Peruuta: Pysäyttää nykyisen toiminnon, palauttaa oletusasetukset.

3 Setup (Asetukset): Avaa Setup (Asetukset)-valikon, jonka avulla voit tulostaa tilaraportin sekä määrittää kielen ja alueen.

4 Quick Forms (Pikalomakkeet): Avaa aloitusnäytöstä valikon Quick Forms (Pikalomakkeet). Kun käytössä on muu kuin
päänäyttö, valitsee kyseiseen näyttöön liittyviä vaihtoehtoja.

5 Skannaus: Käynnistää tulostimeen kytketyn tietokoneen aloitusnäytöstä HP-skannausohjelman. Kun käytössä on muu kuin
päänäyttö, valitsee kyseiseen näyttöön liittyviä vaihtoehtoja.

6 Kopioi: Avaa aloitusnäytöstä valikon Kopioi. Kun käytössä on muu kuin päänäyttö, valitsee kyseiseen näyttöön liittyviä
vaihtoehtoja.
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3 Toimintaohjeet
Tässä osassa on linkkejä tavallisten toimintojen ohjeisiin, kuten valokuvien tulostamiseen, skannaamiseen,
kopioiden luomiseen ja faksaamiseen.

• Skannaus tietokoneeseen, sivu 13 • Mustekasettien vaihtaminen, sivu 18

• Tekstin tai sekasisältöisten asiakirjojen kopioiminen,
sivu 14

• Lisää tulostusmateriaali, sivu 23

• Poista paperitukos takaluukun kautta, sivu 26 • Tarvitsetko apua, sivu 25
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4 Tulostus

Asiakirjojen tulostaminen, sivu 9

Valokuvien tulostaminen, sivu 10

Kirjekuorien tulostaminen, sivu 11

Liittyvät aiheet
• Lisää tulostusmateriaali, sivu 23

Tulostusvihjeitä, sivu 11

Asiakirjojen tulostaminen
Ohjelmisto käsittelee automaattisesti useimmat tulostusasetukset. Asetuksia tarvitsee muuttaa manuaalisesti vain
silloin, kun muutetaan tulostuslaatua, tulostetaan erikoisille paperi- tai kalvotyypeille tai käytetään erityistoimintoja.

Tulostaminen sovellusohjelmasta
1. Varmista, että paperilokerossa on paperia.
2. Valitse sovellusohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta.
3. Varmista, että laite on valittu tulostimeksi.
4. Jos haluat muuttaa asetuksia, napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan.

Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset,
Tulostinasetukset, Tulostin tai Määritykset.

Huomautus Kun tulostat valokuvan, valitse oikeat paperityypin ja valokuvan parantamisen asetukset.

5. Määritä tulostustyön asetukset Lisäasetukset-, Tulostuksen pikavalinnat-, Ominaisuudet- ja Väri-
välilehdissä.

Vihje Voit määrittää oikeat tulostustyön asetukset valitsemalla haluamasi vaihtoehdon Tulostuksen
pikavalinnat -välilehden ennalta määritetyistä tulostustöistä. Napsauta tulostustehtävän tyyppiä
Tulostuksen pikavalinnat -luettelosta. Valitun tulostustyön tyypin oletusasetukset määritetään, ja niiden
yhteenveto näkyy Tulostuksen pikavalinnat -välilehdessä. Tarvittaessa voit säätää asetuksia ja tallentaa
mukautetut asetukset uudeksi tulostuksen pikavalinnaksi. Tallenna mukautettu tulostuksen pikavalinta
valitsemalla pikavalinta ja valitsemalla Tallenna nimellä. Voit poistaa mukautetun tulostuksen pikavalinnan
valitsemalla sen ja valitsemalla sitten Poista.

6. Sulje Ominaisuudet-valintaikkuna valitsemalla OK.
7. Aloita tulostus valitsemalla Tulosta tai OK.

Liittyvät aiheet
• Lisää tulostusmateriaali, sivu 23

Tulostusvihjeitä, sivu 11
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Valokuvien tulostaminen
• Tietokoneelle tallennettujen valokuvien tulostaminen, sivu 10

Tietokoneelle tallennettujen valokuvien tulostaminen
Valokuvan tulostaminen valokuvapaperille
1. Tyhjennä paperilokero.
2. Aseta valokuvapaperi tulostuspuoli alaspäin paperilokeron oikealle puolelle.

3. Siirrä paperipinon leveysohjaimia sisäänpäin, kunnes ne ovat paperipinon reunoja vasten.
4. Valitse sovellusohjelman Tiedosto-valikosta Tulosta.
5. Varmista, että laite on valittu tulostimeksi.
6. Napsauta painiketta, joka avaa Ominaisuudet-valintaikkunan.

Painikkeen nimi voi olla eri sovelluksissa erilainen, esimerkiksi Ominaisuudet, Asetukset,
Tulostinasetukset, Tulostin tai Määritykset.

7. Napsauta Ominaisuudet-välilehteä.
8. Valitse Perusasetukset-kentän avattavasta Paperityyppi-luettelosta Lisää. Valitse sitten sopiva

valokuvapaperityyppi.
9. Valitse Koon muuttamisen asetukset -alueen avattavasta Koko-luettelosta Lisää. Valitse sitten haluamasi

paperikoko.
Jos paperikoko ja -tyyppi eivät ole yhteensopivat, ohjelmisto näyttää virheilmoituksen ja voit valita eri tyypin tai
koon.

10. (Valinnainen) Valitse Reunaton tulostus -valintaruutu, jos se ei ole jo valittuna.
Jos reunattoman paperin koko ja paperityyppi eivät vastaa toisiaan, laitteen ohjelmisto näyttää ilmoituksen ja
pyytää käyttäjää valitsemaan jonkin muun tyypin tai koon.

11. Valitse Perusasetukset-kentän avattavasta Tulostuslaatu-luettelosta hyvä tulostuslaatu, kuten Paras.

Huomautus Saat parhaan mahdollisen tarkkuuden, kun käytät Suurin mahdollinen dpi -asetusta tuettuja
valokuvapaperityyppejä käyttäessäsi. Jos Suurin mahdollinen dpi -asetus ei ole mukana avattavassa
Tulostuslaatu-luettelossa, voit ottaa sen käyttöön Lisäasetukset-välilehdessä.

12. Valitse HP Real Life -tekniikat -kentästä Kuvankorjaus-luettelo ja valitse siitä seuraavat asetukset:
• Ei käytössä: ei käytä kuvan käsittelyyn HP Real Life -tekniikoita.
• Perusasetus: parantaa pienitarkkuuksisten kuvien laatua ja säätää kuvan terävyyttä hillitysti.

13. Palaa Ominaisuudet-valintaikkunaan valitsemalla OK.
14. Valitse OK ja valitse sitten Tulosta-valintaikkunasta Tulosta tai OK.

Huomautus Älä jätä paperilokeroon ylimääräisiä valokuvapapereita. Paperi voi alkaa käpristyä, mikä voi
heikentää tulostuslaatua. Parhaan tuloksen saat, kun et anna tulostettujen valokuvien pinoutua paperilokeroon.

Liittyvät aiheet
• Lisää tulostusmateriaali, sivu 23

Tulostusvihjeitä, sivu 11
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Kirjekuorien tulostaminen
HP Photosmart -laitteella voit tulostaa yksittäisille kirjekuorille, kirjekuoriryhmille tai tarra-arkeille, jotka on valmistettu
mustesuihkutulostimia varten.

Osoiteryhmän tulostaminen tarroille tai kirjekuorille
1. Tulosta ensin testisivu tyhjälle arkille.
2. Aseta testisivu tarra-arkin tai kirjekuoren päälle ja nosta molemmat sivut valoa vasten. Tarkasta tekstien

sijoittuminen materiaalille. Tee tarvittavat muutokset.
3. Lisää tarra-arkit tai kirjekuoret paperilokeroon.

Varoitus Älä käytä kirjekuoria, joissa on hakasia tai ikkunoita. Ne voivat juuttua teloihin ja aiheuttaa
paperitukoksia.

4. Siirrä paperinleveysohjainta sisäänpäin tarra- tai kirjekuorinippua vasten, kunnes ohjain pysähtyy.
5. Jos tulostat kirjekuorille, toimi seuraavasti:

a. Avaa tulostusasetukset ja napsauta Ominaisuudet-välilehteä.
b. Valitse Koon muuttamisen asetukset -kentän Koko-luettelosta sopiva kirjekuoren koko.

6. Valitse OK ja valitse sitten Tulosta-valintaikkunasta Tulosta tai OK.

Liittyvät aiheet
• Lisää tulostusmateriaali, sivu 23

Tulostusvihjeitä, sivu 11

Tulostusvihjeitä
Seuraavien vihjeiden avulla tulosteesi onnistuvat.

Tulostusvihjeitä
• Käytä aitoja HP:n kasetteja. Aidot HP:n kasetit on suunniteltu ja testattu yhdessä HP:n tulostimien kanssa, ja

niiden avulla pystyt tuottamaan laadukkaita tuloksia kerrasta toiseen.
• Tarkista, että kaseteissa on riittävästi mustetta. Voit tarkistaa mustetasot skannausohjelmiston Tulostimen

työkalut -toiminnon avulla.
• Lataa paperipino, älä vain yhtä sivua. Käytä puhdasta ja sileää paperia ja samankokoisia arkkeja. Varmista, että

lokerossa on vain yhdentyyppistä paperia kerrallaan.
• Siirrä syöttölokeron paperinleveysohjain tiiviisti paperipinon reunoja vasten. Varmista, että paperinleveysohjain

ei taivuta syöttölokerossa olevia papereita.
• Aseta tulostuslaadun ja paperikoon asetukset syöttölokerossa olevan paperin tyypin ja koon mukaan.
• Tarkista reunukset tulostuksen esikatselutoiminnolla. Varmista, että asiakirjan reunukset eivät ulotu tulostimen

tulostusalueen ulkopuolelle.

Tulostusvihjeitä 11
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5 Kopioiminen ja skannaaminen
• Skannaus tietokoneeseen
• Tekstin tai sekasisältöisten asiakirjojen kopioiminen
• Kopiointi- ja skannausvihjeitä

Skannaus tietokoneeseen
Huomautus Skannausta varten tulostin on kytkettävä tietokoneeseen, johon on asennettu
skannausohjelmisto. Jos poistat käytöstä HP Digital Imaging -ohjelmiston, tulostimen näytössä oleva Scan
(Skannaus) -painike ei avaa HP:n skannausohjelmistoa. Voit sen sijaan käynnistää skannausohjelmiston
käyttämällä vaihtoehtoa HP:n ratkaisukeskus.

Skannaaminen tietokoneeseen
1. Aseta alkuperäiskappale paikalleen.

a. Nosta laitteen kantta.

b. Aseta alkuperäiskappale tulostettava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

c. Sulje kansi.
2. Käynnistä skannaus.

Huomautus Ennen skannauksen aloittamista varmista, että tulostin on kytketty tietokoneeseen USB-
kaapelilla.

Kopioiminen ja skannaaminen 13
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a. Paina aloitusnäytön kohdan Skannaus vieressä olevaa painiketta.
b. Kun tietokoneessa on näkyvissä HP-skannauksen esikatseluikkuna, voit säätää valittua kuvaa tarvittaessa.

Valitse sitten Finish (Valmis).

Liittyvät aiheet
• Kopiointi- ja skannausvihjeitä, sivu 16

Tekstin tai sekasisältöisten asiakirjojen kopioiminen
Tekstin tai sekasisältöisten asiakirjojen kopioiminen
1. Tee jokin seuraavista:

Mustavalkoisen kopion tekeminen
a. Lisää paperia.

� Lisää täysikokoista paperia paperilokeroon.

b. Aseta alkuperäiskappale paikalleen.
� Nosta laitteen kantta.

Vihje Jos haluat ottaa kopioita paksuista alkuperäiskappaleista, kuten kirjoista, voit irrottaa kannen.

� Aseta alkuperäiskappale tulostettava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

Luku 5
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� Sulje kansi.
c. Valitse Kopioi.

� Paina aloitusnäytön kohdan Kopioi vieressä olevaa painiketta.
� Paina MV-kopio -kohdan viereistä painiketta.
� Lisää kopioiden määrää painamalla kohdan MV-kopio vieressä olevaa painiketta.

d. Aloita kopiointi.
� Odota kaksi sekuntia. Laite aloittaa kopioinnin.

Värikopion tekeminen
a. Lisää paperia.

� Lisää täysikokoista paperia paperilokeroon.

b. Aseta alkuperäiskappale paikalleen.
� Nosta laitteen kantta.

Vihje Jos haluat ottaa kopioita paksuista alkuperäiskappaleista, kuten kirjoista, voit irrottaa kannen.

� Aseta alkuperäiskappale tulostettava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.

Tekstin tai sekasisältöisten asiakirjojen kopioiminen 15

K
op

io
im

in
en

 ja
 s

ka
nn

aa
m

in
en



� Sulje kansi.
c. Valitse Kopioi.

� Paina aloitusnäytön kohdan Kopioi vieressä olevaa painiketta.
� Paina Värikopio -kohdan viereistä painiketta.
� Lisää kopioiden määrää painamalla kohdan Värikopio vieressä olevaa painiketta.

d. Aloita kopiointi.
� Odota kaksi sekuntia. Laite aloittaa kopioinnin.

2. Näytä tämän aiheen animaatio.

Liittyvät aiheet
• Kopiointi- ja skannausvihjeitä, sivu 16

Kopiointi- ja skannausvihjeitä
Seuraavassa on vihjeitä, joiden avulla kopiointi ja skannaaminen onnistuvat:

• Pidä lasi ja asiakirjakannen tausta puhtaina. Skanneri tulkitsee kaiken lasin pinnalla havaitun osaksi kuvaa.
• Pane alkuperäiskappale tulostettava puoli alaspäin laitteen lasin oikeaan etukulmaan.
• Poista kansi, kun kopioit taI skannaat kirjoja tai muita paksuja alkuperäiskappaleita.
• Jos haluat tehdä pienestä alkuperäiskappaleesta suuren tulosteen, skannaa alkuperäiskappale tietokoneeseen,

suurenna skannaustulosta skannausohjelmassa ja tulosta suurennettu kuva.
• Jotta tekstiä ei jäisi pois skannatessa ja teksti näkyisi oikein, varmista skannausohjelmassa, että kirkkaus on

asetettu sopivaksi.
• Jos skannattavan asiakirjan asettelu on monimutkainen, valitse skannausohjelmassa skannausasetukseksi

kehystetty teksti. Tätä asetusta käytettäessä tekstin asettelu ja muotoilu säilyvät.
• Jos skannattava alueen rajaus tapahtuu virheellisesti, poista automaattinen rajaustoiminto käytöstä

skannausohjelmassa ja rajaa skannattava alue manuaalisesti.
• Varmista ennen skannauksen aloittamista, että tulostin on kytketty tietokoneeseen, johon on asennettu

skannausohjelmisto.
• HP-skannausohjelman lisäksi voit käynnistää skannauksen suoraan TWAIN-yhteensopivasta ohjelmasta tai

Windows Image Acquisition (WIA) -kuvanhakuohjelmasta, kuten Microsoft Wordista. Lisätietoja skannauksen
aloittamisesta näiden ohjelmien avulla on kyseisten ohjelmien käyttöoppaassa tai HP Photosmart -ohjelmiston
ohjeessa.
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6 Värikasettien käyttö
• Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen
• Tulostuspäiden puhdistaminen automaattisesti
• Mustekasettien vaihtaminen
• Mustekasettien tilaaminen
• Mustekasetin takuutiedot
• Musteen käyttöä koskevia vihjeitä

Arvioitujen mustetasojen tarkastaminen
On helppo tarkastaa mustetaso ja päätellä, missä vaiheessa mustekasetti on uusittava. Mustetaso ilmaisee arvion
mustekaseteissa jäljellä olevan musteen määrästä.

Huomautus 1 Jos olet asentanut laitteeseen uudelleentäytetyn tai -valmistetun tulostuskasetin tai jos
tulostuskasettia on käytetty toisessa tuotteessa, mustemäärän ilmaisin ei ehkä toimi oikein tai se ei ole
käytettävissä.

Huomautus 2 Mustetason varoitukset ja ilmaisimet antavat vain arvioita suunnittelua varten. Kun laite ilmoittaa
musteen olevan vähissä, uusi tulostuskasetti kannattaa pitää saatavilla, jotta mahdolliset tulostusviiveet voidaan
välttää. Tulostuskasettia ei tarvitse vaihtaa, ennen kuin tulostuslaatu heikkenee.

Huomautus 3 Tulostuskasettien mustetta käytetään tulostustoimenpiteessä monilla eri tavoilla. Näihin sisältyy
alustaminen, joka valmistelee laitteen ja tulostuskasetit tulostamista varten, ja tulostuspään huoltaminen, joka
pitää tulostussuuttimet avoimina ja varmistaa musteen esteettömän virtauksen. Lisäksi käytettyihin
mustekasetteihin jää hieman mustetta. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/inkusage.

Mustetasojen tarkastaminen HP Photosmart -ohjelmassa
1. Valitse HP:n ratkaisukeskus -ohjelmasta Asetukset - Tulostusasetukset - Tulostimen työkalut.

Huomautus Voit avata Tulostimen työkalut myös Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunasta. Valitse
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan Ominaisuudet-välilehti ja valitse sitten Tulostinpalvelut.

Näkyviin tulee Tulostimen työkalut.
2. Valitse Arvioitu musteen taso -välilehti.

Näyttöön tulevat tulostuskasettien arvioidut mustetasot.

Liittyvät aiheet
• Mustekasettien tilaaminen, sivu 20

Musteen käyttöä koskevia vihjeitä, sivu 21

Tulostuspäiden puhdistaminen automaattisesti
Tulostimen puhdistaminen HP Photosmart -ohjelmaa käyttämällä

Huomautus Jos tulostuslaatu on huono, tulostuspää on puhdistettava.

1. Lisää paperilokeroon tavallista käyttämätöntä A4-, Letter- tai Legal-kokoista paperia.
2. Valitse HP:n ratkaisukeskuksesta Asetukset.
3. Valitse Tulostusasetukset-kohdastaTulostimen työkalut.

Huomautus Voit avata Tulostimen työkalut myös Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunasta. Valitse
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkunan Ominaisuudet-välilehti ja valitse sitten Tulostinpalvelut.

Näkyviin tulee Tulostimen työkalut.

Värikasettien käyttö 17
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4. Valitse Laitepalvelut-välilehti.
5. Valitse Puhdista tulostuspää.
6. Seuraa kehotteita, kunnes olet tyytyväinen tulostuslaatuun, ja valitse sitten Valmis.

Puhdistaminen sisältää kolme vaihetta. Kukin vaihe kestää noin kaksi minuuttia. Kuhunkin vaiheeseen
käytetään yksi paperiarkki ja kasvava mustemäärä. Tarkasta tulosteen laatu kunkin vaiheen jälkeen. Seuraava
puhdistusvaihe kannattaa käynnistää vain siinä tapauksessa, että tulostuslaatu on huono.
Jos tulostuslaatu on huono kaikkien puhdistamisvaiheiden jälkeen, yritä kohdistaa tulostin. Jos
tulostuslaatuongelma jatkuu vielä kohdistamisen ja puhdistamisen jälkeen, ota yhteys HP:n tukeen.

Kun olet puhdistanut tulostuspään, tulosta tulostuslaaturaportti. Tutki tulostuslaaturaporttia ja arvioi, onko
tulostuslaatuongelma yhä olemassa.

Liittyvät aiheet
• Mustekasettien tilaaminen, sivu 20

Musteen käyttöä koskevia vihjeitä, sivu 21

Mustekasettien vaihtaminen
Mustekasettien vaihtaminen
1. Tarkista, että virta on päällä.
2. Irrota mustekasetti.

a. Sulje mustekasetin luukku.

Odota, että tulostuskasettivaunu siirtyy laitteen keskelle.
b. Paina kasetin vipua ja poista kasetti paikaltaan.

3. Aseta tilalle uusi mustekasetti.
a. Poista mustekasetti pakkauksestaan.

Luku 6
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b. Napsauta oranssi tulppa irti kiertämällä sitä. Tulppaa on ehkä väännettävä voimakkaasti, jotta se irtoaa.

c. Aseta värikuvakkeet vastakkain ja liu'uta kasettia asetuspaikkaansa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

d. Sulje mustekasetin luukku.

Mustekasettien vaihtaminen 19
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4. Näytä tämän aiheen animaatio.

Liittyvät aiheet
• Mustekasettien tilaaminen, sivu 20

Musteen käyttöä koskevia vihjeitä, sivu 21

Mustekasettien tilaaminen
Jos haluat tietoja siitä, miten HP:n tarvikkeet toimivat tuotteesi kanssa, tilata tarvikkeita verkosta tai luoda
tulostettavan ostoslistan, avaa HP:n ratkaisukeskus ja valitse verkko-ostostoiminto.

Mustehälytyssanomissa on myös kasetin tiedot ja linkkejä verkkokauppoihin. Lisäksi saat tietoja mustekaseteista
ja voit tehdä verkkotilauksia käymällä osoitteessa www.hp.com/buy/supplies.

Huomautus Tulostuskasettien tilaaminen Web-sivuston kautta ei ole mahdollista kaikissa maissa tai kaikilla
alueilla. Jos se ei ole mahdollista omassa maassasi tai alueellasi, pyydä paikalliselta HP:n jälleenmyyjältä tietoja
tulostuskasettien hankkimisesta.

Mustekasetin takuutiedot
HP:n tulostuskasettien takuu on sovellettavissa, kun tuotetta on käytetty siinä HP:n tulostimessa, johon se on
suunniteltu. Tämä takuu ei koske HP:n mustetuotteita, jotka on uudelleentäytetty tai uudelleenvalmistettu tai joita
on käytetty väärin tai muokattu jollakin tavoin uudelleen.

Takuuaikana tuotteen takuu on voimassa niin kauan kuin HP:n mustetta riittää, eikä takuun päättymispäivää ole
saavutettu. Takuun päättymispäivä, VVVV-KK-muodossa, on merkitty tuotteeseen seuraavasti:

HP:n rajoitettu takuu on määritetty laitteen mukana toimitetuissa tulostetussa ohjeissa.
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Musteen käyttöä koskevia vihjeitä
Seuraavassa on mustekasettien käyttöä koskevia vihjeitä:

• Käytä tulostimelle tarkoitettuja mustekasetteja. Yhteensopivien mustekasettien luettelo on tulostimen mukana
toimitetussa painetussa oppaassa. Voit vaihtoehtoisesti katsoa luettelon skannausohjelmiston Tulostimen
työkalut -toiminnolla.

• Aseta mustekasetit oikeisiin paikkoihin. Varmista, että kunkin kasetin väri ja kuvake vastaavat kasettipaikan
väriä ja kuvaketta. Varmista, että kaikki kasetit napsahtavat paikalleen.

• Käytä aitoja HP:n mustekasetteja. Aidot HP:n mustekasetit on suunniteltu ja testattu yhdessä HP:n tulostimien
kanssa, ja niiden avulla pystyt tuottamaan laadukkaita tuloksia kerrasta toiseen.

• Hanki uudet mustekasetit, kun laite ilmoittaa musteen olevan vähissä. Näin vältät viipeet tulostuksessa.
Mustekasetteja ei tarvitse vaihtaa uusiin ennen kuin tulostuslaadun heikkeneminen sitä edellyttää.

• Jos tulostuslaatu on huono, varmista, että tulostuspää on puhdas. Noudata tulostimen näytön Työkalut-
valikossa olevia ohjeita. Voit vaihtoehtoisesti katsoa luettelon skannausohjelmiston Tulostimen työkalut -
toiminnolla.
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7 Perustietoja papereista

Lisää tulostusmateriaali
1. Tee jokin seuraavista:

Pienikokoisen paperin lisääminen
a. Alenna paperilokeroa.

� Liu'uta paperinohjainta ulospäin.

b. Lisää paperia.
� Aseta valokuvapaperipino paperilokeroon siten, että pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpäin ja arkkien

tulostuspuolet ovat alaspäin.

� Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle, kuin se menee.

Huomautus Jos valokuvapaperin reunassa on repäisynauhoja, lisää valokuvapaperi laitteeseen
niin, että repäisynauhat ovat lähimpänä itseäsi.

� Siirrä paperin leveysohjainta sisäänpäin, kunnes se on paperipinon reunaa vasten.
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Täysikokoisen paperin lisääminen
a. Alenna paperilokeroa.

� Liu'uta paperinohjainta ulospäin.

b. Lisää paperia.
� Aseta paperipino paperilokeroon siten, että pinon lyhyt reuna osoittaa eteenpäin ja arkkien tulostuspuolet

ovat alaspäin.

� Työnnä paperipino lokeroon niin pitkälle, kuin se menee.
� Siirrä paperin leveysohjainta sisäänpäin, kunnes se on paperipinon reunaa vasten.

2. Näytä tämän aiheen animaatio.
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8 HP-tuki
• Tarvitsetko apua
• HP:n puhelintuki
• Lisätakuuvaihtoehdot

Tarvitsetko apua

Saat HP Photosmart -ohjelmaan liittyviä lisätietoja ja ohjeita kirjoittamalla hakusanan ohjetoiminnon
vasemmassa yläkulmassa olevaan hakukenttään. Näkyviin tulee aiheeseen liittyvien ohjeiden otsikot – sekä
paikalliset aiheet että online-aiheet.

Voit ottaa yhteyttä HP:n tukeen verkon kautta napsauttamalla tätä.

HP:n puhelintuki
Puhelintukivaihtoehdot ja saatavuus vaihtelevat tuotteen, kielen ja maan tai alueen mukaan.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

• Puhelintuen ajanjakso
• Soittaminen
• Puhelintuen ajanjakson jälkeen

Puhelintuen ajanjakso
Pohjois-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa (myös Meksikossa) puhelinpalvelu on
käytettävissä yhden vuoden ajan. Katso sivustosta www.hp.com/support, miten pitkään puhelintukea voi käyttää
Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Palvelussa noudatetaan puhelinyhtiöiden vakiopuhelumaksuja.

Soittaminen
Soita HP:n asiakastukeen tietokoneen ja tuotteen läheltä. Ole valmis antamaan alla mainitut tiedot.

• Tuotenimi (HP Photosmart B010 series)
• Sarjanumero (sijaitsee tuotteen takana tai pohjassa)
• Viestit, jotka tulevat näyttöön kyseisessä tilanteessa
• Vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

◦ Onko tällaista tapahtunut aikaisemmin?
◦ Pystytkö saamaan aikaan samanlaisen tilanteen uudelleen?
◦ Lisäsitkö tietokoneeseen uusia laitteita tai ohjelmia niihin aikoihin, kun ongelma alkoi?
◦ Tapahtuiko jotain muuta ennen tätä tilannetta (oliko esimerkiksi ukonilma, oliko tuotetta siirretty)?

Jos haluat luettelon tukipuhelinnumeroista, käy osoitteessa www.hp.com/support.

Puhelintuen ajanjakson jälkeen
Kun puhelintuen ajanjakso on päättynyt, saat HP:ltä tukea lisämaksusta. Apua saa myös seuraavasta HP-tuen Web-
sivustosta: www.hp.com/support. Lisätietoja tukivaihtoehdoista saat ottamalla yhteyden HP-jälleenmyyjään tai
soittamalla maasi tai alueesi tukipuhelinnumeroon.
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Lisätakuuvaihtoehdot
Laajennettua HP Photosmart -laitteen huoltopalvelua on saatavissa lisämaksusta. Siirry sivustoon www.hp.com/
support, valitse maasi ja kielesi ja tarkastele palvelu- ja takuutietoja saadaksesi lisätietoja laajennetusta
huoltopalvelusta.

Poista paperitukos takaluukun kautta
Paperitukoksen poistaminen takaluukun kautta
1. Katkaise laitteen virta.
2. Irrota takaluukku.

3. Poista paperitukos.
4. Aseta takaluukku takaisin.

5. Kytke laitteeseen virta.
6. Kokeile tulostamista uudelleen.
7. Näytä tämän aiheen animaatio.

Luku 8

26 HP-tuki

H
P-tuki

http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=fi&h_cc=fi&h_product=4058813&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=fi&cc=fi&h_client=s-h-e002-1
http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_lang=fi&h_cc=fi&h_product=4058813&h_page=hpcom&h_pagetype=s-001&lang=fi&cc=fi&h_client=s-h-e002-1


9 Tekniset tiedot
Tässä osassa on HP Photosmart -laitetta koskevat tekniset tiedot ja kansainväliset säännökset.

Tulostuskaseteista on lisätietoa HP Photosmart -laitteen mukana toimitetussa painetussa käyttöoppaassa.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

• Ilmoitus
• Tekniset tiedot
• Ympäristönsuojeluohjelma
• Tietoja säännöksistä

Ilmoitus

Tekniset tiedot
Tässä osassa esitetään HP Photosmart -laitteen tekniset tiedot. Täydelliset tekniset tiedot ovat
tuotetietolomakkeessa kohdassa www.hp.com/support.

Järjestelmävaatimukset

Ohjelmisto- ja järjestelmävaatimukset ovat Lueminut-tiedostossa.

HP:n tuen Web-sivustossa osoitteessa www.hp.com/support on tietoja tulevista käyttöjärjestelmäversioista ja
yhteensopivuudesta.

Käyttöympäristön tietoja
• Suositeltu käyttölämpötila: 15 ºC – 32 ºC (59 ºF – 90 ºF)
• Sallittu käyttölämpötila: 5 ºC – 40 ºC (41 ºF – 104 ºF)
• Ilmankosteus: 20–80 %, suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä (suositellaan); 25 ºC:n enimmäiskastepiste
• Lämpötila, kun laite ei käytössä (säilytys): -40 ºC – 60 ºC (-40 ºF – 140 ºF)
• Voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien läheisyydessä HP Photosmart -laitteen tulosteet voivat vääristyä

hieman.
• HP suosittelee käyttämään USB-kaapelia, joka on enintään 3 metriä pitkä. Näin minimoidaan mahdolliset

voimakkaiden sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat häiriöt.

Paperitiedot

Tyyppi Paperin paino Paperilokero*

Tavallinen paperi Enintään 20 lb. (75 g/m²) Enintään 125 (75 g/m² paperi)

Legal-paperi Enintään 20 lb. (75 g/m²) Enintään 125 (75 g/m² paperi)

Arkistokortit enintään 200 g/m² (110 lb)
hakemistokortit

Jopa 40

Hagaki-kortit enintään 200 g/m² (110 lb)
hakemistokortit

Jopa 40

Kirjekuoret 75 - 90 g/m² (20 - 24 lb.) Jopa 15

Tekniset tiedot 27
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Tyyppi Paperin paino Paperilokero*

13 x 18 cm:n (5 x 7 tuuman) valokuvapaperi 236 g/m² Jopa 40

10 x 15 cm:n (4 x 6 tuuman) valokuvapaperi 236 g/m² Jopa 40

216 x 279 mm:n (8,5 x 11 tuuman) valokuvapaperi 236 g/m² Jopa 40

* Enimmäiskapasiteetti.

Huomautus Käytettävissä olevien materiaalikokojen täydellinen luettelo on tulostinohjaimessa.

Tulostuksen tekniset tiedot
• Tulostusnopeudet vaihtelevat asiakirjan monimutkaisuuden mukaan
• Panoraamakokoinen tulostus
• Menetelmä: drop-on-demand-lämpömustesuihku
• Kieli: PCL3 GUI

Skannauksen tekniset tiedot
• Sisältää kuvaeditorin
• Twain-yhteensopiva ohjelmistoliittymä
• Tarkkuus: enintään 1200 x 2400 ppi optinen, 19 200 ppi parannettu (ohjelmisto)

Skannausohjelmistossa on lisätietoja dpi-tarkkuudesta.
• Väri: 48-bittinen väri, 8-bittinen harmaasävy (256 harmaan tasoa)
• Enimmäiskoko skannattaessa lasilta: 21,6 x 29,7 cm

Kopioinnin tekniset tiedot
• Digitaalinen kuvankäsittely
• Kopioiden enimmäismäärä vaihtelee laitemallin mukaan.
• Kopiointinopeus vaihtelee mallin ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan
• Kopion enimmäissuurennus on 200–400 % (vaihtelee mallin mukaan)
• Kopion enimmäispienennys on 25–50 % (vaihtelee mallin mukaan)

Kasetin riittoisuus

Lisätietoja kasettien arvioiduista riittoisuuksista on osoitteessa www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Tulostustarkkuus

Tulostimen ohjelmistossa on tietoja tulostimen tarkkuudesta.

Ympäristönsuojeluohjelma
Hewlett-Packard on sitoutunut tuottamaan laatutuotteita ympäristöä suojaavien periaatteiden mukaan. Tuote on
suunniteltu kierrätystä ajatellen. Valmistuksessa on käytetty vain vähäisin mahdollinen määrä materiaaleja,
kuitenkin niin, että samalla on säilytetty vaadittava toimivuus ja luotettavuus. Eri materiaalit on suunniteltu niin, että
ne ovat helposti toisistaan erotettavissa. Kiinnikkeet ja muut liitännät on helppo paikantaa ja niitä on helppo käyttää.
Ne voidaan myös poistaa tavallisilla työkaluilla. Tärkeät osat on suunniteltu niin, että ne voidaan irrottaa ja korjata
nopeasti.

Lisätietoja HP:n ympäristöohjelmasta on Web-sivustossa osoitteessa

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

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:

• Ympäristönsuojelua koskevia vinkkejä
• Paperinkulutus
• Muovit
• Materiaaliturvallisuustiedotteet
• Virrankulutus
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• Kierrätysohjelma
• HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma
• Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
• Kemialliset aineet
• Battery disposal in the Netherlands
• Battery disposal in Taiwan
• Attention California users
• EU battery directive

Ympäristönsuojelua koskevia vinkkejä
HP on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan vähentämään ympäristölle aiheuttamaansa kuormitusta. HP on koonnut
alle ympäristönsuojelua koskevia vinkkejä, jotka auttavat keskittymään tapoihin arvioida tulostusvalintojen
ympäristövaikutukset ja vähentää niitä. Tämän tuotteen erityisominaisuuksien lisäksi lisätietoja HP:n
ympäristöaloitteista on HP Eco Solutions -verkkosivustossa.

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

Tuotteesi ekologiset ominaisuudet
• Smart Web Printing -liittymä: HP Smart Web Printing -tulostusliittymä sisältää ikkunat Clip Book (Leikekirja)

ja Edit Clips (Leikkeiden muokkaus),joissa voit tallentaa, järjestellä tai tulostaa Web-sivuilta koottuja leikkeitä.
• Energy Savings information (Energiansäästötiedot): Tietoja tuotteen ENERGY STAR® -laatuluokituksesta on

kohdassa Virrankulutus, sivu 29.
• Kierrätysmateriaalit: Lisätietoja HP-tuotteiden kierrätyksestä on sivustossa

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

Paperinkulutus
Tässä laitteessa voi käyttää standardien DIN 19309 ja EN 12281:2002 mukaista uusiopaperia.

Muovit
Yli 25 grammaa painavat muoviosat on merkitty kansainvälisten standardien mukaisesti, jotta kierrätettävät
muoviosat olisi helppo tunnistaa tuotteen käyttöiän päätyttyä.

Materiaaliturvallisuustiedotteet
Käyttöturvallisuustiedotteen (Material Safety Data Sheets, MSDS) voi tilata HP:n Web-sivustosta

www.hp.com/go/msds.www.hp.com/go/msds

Virrankulutus
Hewlett-Packardin tulostin- ja kuvankäsittelylaitteet, jotka on merkitty ENERGY STAR® -logolla, noudattavat U.S.
Environmental Protection Agencyn kuvankäsittelylaitteille määritettyjä ENERGY STAR -vaatimuksia. Seuraava
merkki näkyy ENERGY STAR -vaatimuksia noudattavissa tuotteissa:

Muita ENERGY STAR -määrityksiä noudattavien kuvankäsittelytuotteiden mallitietoja on osoitteessa: www.hp.com/
go/energystar

Ympäristönsuojeluohjelma 29
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Kierrätysohjelma
HP tarjoaa yhä enemmän tuotteiden palautus- ja kierrätysohjelmia eri maissa ja alueilla. HP toimii myös yhteistyössä
suurimpien elektroniikan kierrätyskeskusten kanssa kaikkialla maailmassa. HP säästää luonnonvaroja myymällä
suosituimpia tuotteitaan uudelleen. Lisätietoja HP-tuotteiden kierrätyksestä on sivustossa

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

HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma
HP sitoutuu suojelemaan ympäristöä. HP:n Inkjet-tarvikkeiden kierrätysohjelma on käytettävissä monissa maissa
ja eri alueilla. Sen avulla voit kierrättää käytetyt tulostus- ja mustekasetit maksutta. Lisätietoja on Web-sivustossa
osoitteessa

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

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
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Kemialliset aineet
HP antaa asiakkailleen tietoja tuotteissaan käytetyistä kemiallisista aineista lain ja säädösten, kuten REACH-
asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006), vaatimalla tavalla. Tässä tuotteessa
käytettäviä kemiallisia aineita koskeva raportti on saatavissa osoitteesta www.hp.com/go/reach.

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

Ympäristönsuojeluohjelma 31
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EU battery directive

Tietoja säännöksistä
Tämä HP Photosmart -laite vastaa maasi/alueesi viranomaisten asettamia tuotevaatimuksia.

Tässä osassa käsitellään seuraavia aiheita:
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• Säännöksien mukainen mallinumero
• 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 B010 series declaration of conformity

Säännöksien mukainen mallinumero
Ostamasi tuote on varustettu tunnistamista varten säädöksen mukaisella seurantanumerolla. Tuotteen säädöksen
mukainen seurantanumero on SNPRH-0903. Tätä säädöksen mukaista seurantanumeroa ei tule sekoittaa tuotteen
markkinointinimeen (esimerkiksi HP Photosmart B010 series) tai tuotenumeroon (esimerkiksi CN255B).

FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan
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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 B010 series declaration of conformity
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